
 Quarterly of Qualitative Research  in های کیفی در برنامه درسیفصلنامه پژوهش
Curriculum  

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 2, No. 8, Fall 2017 52تا  28ص ، 96 پاییز، 8، شماره دوم سال

اول تبیین علل شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری در دوره 
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 چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و استخراج علل شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری در دوره اول متوسطه و 

روش پژوهش، ترکیبی است. نمونه آماری شامل مقایسه دیدگاه مدیران و دبیران در این زمینه بوده است. 

متخصصان برنامه درسی و کارشناسان آموزش هنر و همچنین مدیران مدارس دوره اول متوسطه و دبیران 

صورت هدفمند و تمام شماری انتخاب شدند. نخست علل درس فرهنگ و هنر بودند که به ترتیب به

مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان برنامه درسی و  المللی وشکاف از طریق تحلیل منابع ملی و بین

کارشناسان آموزش هنر و بر اساس عناصر برنامه درسی کالین شناسایی و استخراج شد. سپس با استفاده از 

ای طراحی شده و در اختیار مدیران و دبیران قرار گرفت. نتایج، منجر به شناسایی و این علل، پرسشنامه

که از این میان تنها در عنصر محتوا تفاوت معناداری بین نظر مدیران و دبیران وجود  علت شد 79استخراج 

داشت. با توجه به این علل، جهت کاهش شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری، تجدیدنظر در تدوین عناصر 

 ویژه در زمینه محتوای آموزشی ضروری است.برنامه درسی به

 متوسطه، عناصر برنامه درسی کالین تربیت هنری، دوره اول کلمات کلیدی:

                                                                                                                                        
 این پژوهش مستخرج از رساله دکتری نویسنده مقاله است. .1

 المی واحد اراکدانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اس - 2
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 مقدمه

شود شامل سه مرحله ریزی درسی که منجر به تولید یک برنامه درسی میفرایند برنامه

باشد. در فرایند طراحی، تولید و اساسی الگو پردازی، اجرا و ارزشیابی از برنامه درسی می

 3شدهو کسب 2، اجراشده1شدههای درسی معموالً از سه نوع برنامه درسی قصداجرای برنامه

آید. برنامه درسی قصدشده که گاهی اوقات به آن، برنامه درسی سخن به میان می

رود آموزان انتظار میشود، آن چیزی است که از دانشنیز گفته می« رسمی»یا « نوشتاری»

ور طآموزان به(. در پرتو برنامه درسی قصدشده، آموزش دانش1998، 4یاد بگیرند )شرینگ

شود. منظور از برنامه درسی اجراشده، مجموعه ریزی و اجرا میعمدی و آگاهانه برنامه

های یاددهی یادگیری است که بر اساس برنامه درسی موردنظر و آنچه اقدامات و فعالیت

های درس به اجرا اند در محیط واقعی مدرسه و کالسمعلمان از آن برداشت کرده

سطح کالس درس است و درواقع تفسیر و برداشتی از برنامه آید. این برنامه در درمی

ها در کالس درس به درسی قصدشده توسط معلمان است که با توجه به تجربه و اعتقاد آن

هایی شده درواقع یادگیری(. مراد از برنامه درسی کسب1997، 5آید )اشمیتاجرا درمی

ها و ها، مهارتعه دانشاست که از طریق به اجرا درآمدن برنامه درسی درمجمو

رود که در این مرحله (. انتظار می2003، 6آید )مونیکاآموزان به وجود میهای دانشنگرش

گردند.  نائلهای برنامه درسی قصدشده توجهی از هدفآموزان بتوانند به بخش قابلدانش

زان درسی ریین باورند که معموالً بین آنچه برنامهبه رااندرکاران برنامه درسی دست

کنند، با آنچه در عمل توسط معلمان عنوان برنامه درسی قصدشده طراحی و تولید میبه

های آنان قرار کنند و جزء آموختهشود و فراگیران در اجرای برنامه کسب میاعمال می

و « نظر»توجهی وجود دارد. از سوی دیگر وقتی به مناسبات بین گیرد، شکاف قابلمی
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شود، شکاف بین این دو، ازجمله مشکالتی و تربیت پرداخته می تعلیمدر عرصه « عمل»

 دارد.های زیادی را راکد نگاه میهای فراوانی را از بین برده و ظرفیتاست که فرصت

آموزان در دوره متوسطه در ایران برنامه درسی هنر یکی از مواد موردمطالعه دانش 

ل احساسات و افکار، رشد قوه خیال و تفکر، باشد. حوزه یادگیری هنر ناظر به تبادمی

ها و تمایل به حفظ شناسی و قدرشناسی نسبت به زیباییپرورش عواطف و ذوق زیبایی

ها، توان درک و بیان موضوعات دارای زیبایی، توان خلق آثار بدیع و ایجاد ارتباط با آن

نگار، درسی فرهنگ های هنری و هنرمندان است )راهنمای برنامهدیگران از طریق قالب

های اسناد فراتر؛ هم چون (. برنامه درسی جدید هنر دوره اول متوسطه، بر اساس یافته1392

( و برنامه درسی ملی و با حفظ نقاط قوت برنامه 1390وپرورش )سند تحول بنیادین آموزش

است. مشکل عمده در آموزش هنر، اجرای نامناسب و ضعیف آن درسی پیشین تدوین شده

( و در حقیقت 1393توجهی به عوامل و عناصر برنامه درسی )ذوالفقاریان و کیان، کم و

های یادگیری که از طریق تألیف باشد. باوجود فرصتوجود شکاف بین نظر و عمل می

آموز، کتاب راهنمای معلم، راهنمای برنامه درسی هنر و ... توسط های درسی دانشکتاب

است، اما مسائل مربوط به اجرای برنامه ش هنر فراهم شدهمتخصصان علوم تربیتی و آموز

درسی هنر همچنان به قوت خود باقی است. برخی از این موارد عبارت است از: کمبود دبیر 

متخصص، عدم آموزش هنر توسط دبیر مطابق متن برنامه مصوب، ایجاد نکردن فرصت 

های ضمن خدمت دوره یادگیری در ساعت درس هنر در مدارس، عدم شرکت دبیران در

و عدم وجود فضای کارگاهی مناسب برای آموزش هنر. این وضعیت نامطلوب در سطح 

ها و مدارس در حالی است که در سطح کالن، تولیدات هنری از طریق نمایشگاه

های شود. در سیاستالمللی از مقبولیت و مشروعیت زیادی برخوردار میهای بینجشنواره

کال متکثر سواد هنری توجه شده است؛ بنابراین باید علل ایجاد شکاف جدید تربیتی به اش

افتد مشخص شود تا الگوی مطلوب تربیت هنری بین آنچه باید باشد و آنچه اتفاق می

 تدوین گردد.

 مبانی نظری پژوهش
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 نظیر) الهی فطرت توسعه و تقویت شکوفایی، ملی؛ برنامه درسی کلی گیریجهت 

 این(. 31: 1391ملی،  برنامه درسی) است...(  و خالقیت ستی،زیبایی دو خداپرستی،

 باخدا، ارتباط عرصه چهار در او متعادل رشد ساززمینه انسان به جامع نگاهی با رویکرد

وپرورش، (. یکی از اهداف نهاد آموزش1384است )فتحی واجارگاه،  خلقت و خلق خود،

شناختی های هنری و زیباییها، استعدادتالش در جهت رشد و شکوفایی قابلیت

برنامه  رویکرد .(1384)امینی،  باشدشود، میآموزان و یا آنچه تربیت هنری نامیده میدانش

 برای آزاد محیط ایجاد طریق از آموزاندانش فطرت شکوفایی درصدد نیز هنر درسی

 حساسیت افزایش و تفکر و هوش نهفتههای ظرفیت خالقیت، تخیل، حواس، تقویت

 درس. است مختلفهای پدیده و اشیاء زیباشناختی ابعاد وها ویژگی به نسبت آموزاندانش

 هنرمندانههای حساسیت وها قابلیت شکوفایی و رشد درصدد هنری تربیت طریق از هنر

 و سازند برقرار ارتباط بشنوند، ببینند، چگونه که دهدمی یادها آن به و است آموزاندانش

 با فراگیران آشنا کردن بر هنری تربیت همچنین در. کنند حرکت کمال و رشد جهت در

 آن، تاریخ و هنر از آگاهی کسب هنری، اجرای و طراحی هنرمندانه، ابراز و بیانهای شیوه

 .(1384است )امینی،  شده توجهها آن شمردن ارزشمند و هنری آثار و هنرمندان از قدردانی

نامه درسی نامناسب از پتانسیل اثرگذاری معتقد است که طرح بر 1فرانسیس کالین 

خواهد کاست؛ چراکه به لحاظ تاریخی، سه منبع اطالعاتی برای  آموزانبرنامه بر دانش

های گیریعنوان مبنایی در تصمیمشده است که هر یک بهریزی درسی شناساییبرنامه

از: موضوعات درسی اند شود که عبارتریزی به کار گرفته میمتعدد مربوط به امر برنامه

شده درباره نوع منابع های گرفته(. اگر تصمیم1990آموزان و جامعه )کالین، مدون، دانش

اطالعات مورداستفاده و عناصر برنامه، با یکدیگر سازگاری داشته باشد، برنامه درسی 

خواهد داشت و درنتیجه از بیشترین توان اثرگذاری مطلوب بر  2همخوانی درونی

های ( از ویژگی1385(. ازنظر ملکی )1392ان برخوردار است )مهرمحمدی، آموزدانش

یک برنامه درسی مطلوب توجه به همه عناصر برنامه درسی، عدم ابهام و وجود توازن و 
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های مخاطب است. در برنامه ها با ویژگیانعطاف در بین عناصر برنامه درسی و تناسب آن

نظر وجود نظران اتفاقوجه بین صاحبهیچه درسی بهدرسی، پیرامون اجزاء یا عناصر برنام

ترین برداشت ارائه شده از عناصر وجود، شاید معروف(. بااین1388ندارد )فتحی واجارگاه، 

 شود:گانه کالین باشد که در ادامه توضیح داده میبندی نهبرنامه درسی، طبقه

و محوری را در معنا : هدف در میان عناصر برنامه درسی نقش کانونی 1اهداف -1

بخشی و ایجاد ارتباط مفهومی و هماهنگی در میان اجزاء برنامه درسی به عهده دارد. 

اهداف درواقع نوع تغییرات مورد انتظار در برنامه درسی و یادگیری مطلوب را مشخص و 

کند ها و تمهیدات را تعیین میجهت حرکت و هماهنگی و هدایت کلیه اقدامات، فعالیت

 (.111: 1380ابیگی، )میرز

: رسالت محتوای برنامه درسی مبتنی است بر آنچه یادگیرندگان قراراست 2محتوا -2

ها، مفاهیم و عنوان برنامه آموزشی یاد بگیرند. محتوای برنامه درسی شامل حقایق، تعمیمبه

ه باشد و باید کامالً با اهداف برنامه درسی ارتباط داشتاطالعات مربوط به یک درس می

(. محتوای برنامه درسی باید با دانش نظری، تجارب عملی، پرورش 1985باشد )آیزنر، 

های مسئله، خود رهبری و خالقیت، نیازها، عالیق، سطوح شناختی، قوای ذهنی، مهارت

های فرهنگی فراگیران مرتبط باشد )الیت و کوکس، ها، تجارب قبلی و ویژگیزمینه

2002 :91.) 

شود : شیوه ارائه محتوا و یا روشی که طی آن سعی می3هی یادگیریراهبردهای یادد -3

های تدریس و یا راهبردهای یاددهی تغییرات موردنظر در یادگیرنده ایجاد شود روش

های تدریس مواردی چون نحوه ارائه دانش، تغییر شود. در روشیادگیری نامیده می

به فراگیران، چگونگی ارتباط  های موردنظر توسط یاد دهندگاننگرش و آموزش مهارت

یاد دهنده و یادگیرنده، نحوه استفاده از امکانات و تجهیزات در فرایند آموزش، نحوه و 

میزان مشارکت یادگیرنده در امر یادگیری، چگونگی ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر و با 
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: 1380، گیرد )میرزابیگیمحیط، مواد، وسایل و امکانات آموزشی موردتوجه قرار می

211.) 

منظور ها است که بهای از مواد یا موقعیت: شامل مجموعه1مواد و منابع آموزشی -4

دیگر؛ مواد و منابع آموزشی، عبارتشود. بهقادر ساختن فراگیر به یادگیری، تولید می

های آموز در حین یادگیری، تفکر، انجام فعالیتمراجع اطالعات موثقی هستند که دانش

: 1384کند )افضل نیا، های جدید برحسب نیاز به آن مراجعه مییا طراحی ایده یادگیری

31.) 

هایی های یادگیری به مجموعه فرصت: فعالیت2آموزانهای یادگیری دانشفعالیت -5

شود های یادگیرنده در برنامه درسی ارائه میشود که برای تحکیم و تعمیق آموختهگفته می

ریزان برنامه ها توسط برنامهها و امکانات این فرصت(. قابلیت114: 1385)جوادی پور، 

 گیرد.درسی انجام می

شناسی یادگیری : زمان یادگیری تابع استانداردهای علمی و روان3زمان آموزش -6

که چه ساعتی از روز یا شب برای امر یادگیری مناسب است؟ مدت آموزش است. این

مدتی انجام شود؟ فرجه بین ساعات درسی چه میزان دروس حداقل و حداکثر باید در چه 

باید باشد؟ چه فصلی از سال و چه شرایط جغرافیایی برای تدریس و یادگیری باید انتخاب 

 شود؟ همگی از موضوعات مهمی است که نقش مؤثری در فرایند برنامه درسی دارد.

شود و این ام می: کلیه فرایندهای یاددهی یادگیری در درون آن انج4فضای آموزش -7

(، معتقد است که فضای آموزش 2001) 5دهد. وولفولکفرایندها را تحت تأثیر قرار می

های یادگیری، باید موجب تحریک یادگیرندگان و ایجاد انگیزه در آنان شود و از فعالیت

 که معلم بتواند طرح درس خود را به خوبی اجرا کند.حمایت و آن را تسهیل کند تا این
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: فرایند قراردادان افراد در گروه و تعیین نحوه ارتباط بین 1آموزانبندی دانشوهگر -8

گویند. مطالعه و بررسی موضوعات با اقدام جمعی موجب انگیزش بندی میها را گروهآن

 (.132: 1387گردد. )سراجی، بیشتر، صحت بهتر و بیشتر یادگیری می

مند است که برای درک میزان امای نظ: ارزشیابی اثربخش چرخه2ارزشیابی -9

شود. ارزشیابی، نحوه ارتقاء یا ابقای آموزان به کار گرفته مییادگیری و رشد دانش

آموزان، شناسایی نقاط ضعف و قوت تحصیلی نیست بلکه کمک به بهبود یادگیری دانش

های گیریآنان، بازبینی و اصالح راهبردهای تدریس و برنامه درسی، کمک به تصمیم

 (.2006، 4و مک کومبز 3نفع است )کریکمدیران آموزش و ارائه گزارش به افراد ذی

این مطالعه به دنبال آن است که علل وجود شکاف بین نظر )برنامه درسی قصدشده( با  

شده( تربیت هنری را بر اساس عناصر برنامه های درسی اجراشده و کسبعمل )برنامه

 ماید، بدین منظور باید به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود:درسی کالین شناسایی و استخراج ن

های درسی اجراشده و علل وجود شکاف بین برنامه درسی قصدشده با برنامه -1

 شده تربیت هنری کدامند؟کسب

آیا تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران مدارس دوره اول متوسطه و دبیران درس  -2

 ر و عمل تربیت هنری وجود دارد؟نگار در مورد علل شکاف بین نظفرهنگ

هایی که در این زمینه در داخل و برای پاسخ دادن به سؤاالت فوق، به بررسی پژوهش

 شود:ها اشاره میهایی از آنشده است که به نمونهخارج از کشور صورت گرفته، پرداخته

ر ابعاد شناسی درس هنر دآسیب» عنوان با را پژوهشی ،(1393) نظر زاده زارع و صفری

های درس های این پژوهش نشان داد که آسیبیافتهاند. داده انجام «طراحی، اجرا و ارزیابی

 -2مشکالت محتوایی  -1توان در شش عامل زیر خالصه کرد: هنر از دیدگاه معلمان را می

مشکالت  -5افزاری مشکالت سخت -4ای مشکالت انگیزه -3مشکالت آموزشی 

 تظار باال درگرفتن نمره.مشکالت ان -6امتحانی 

                                                                                                                                        
1 Learners Grouping 
2 Evaluation 
3 Crick 
4 McCombs 
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واکاوی تجارب معلمان زن در » موضوع با ایمطالعه در ،(1393)ذوالفقاریان و کیان  

و تبیین تجارب معلمان در  شناسایی به «تدریس هنر در مدارس ابتدایی: یک پژوهش کیفی

ر تدریس دهد؛ معلمان دهای این تحقیق نشان میاند. یافتهتدریس هنر دوره ابتدایی پرداخته

مند شوند و اند از پتانسیل محتوایی این درس برای آموزش بهرهبرنامه درسی هنر نتوانسته

اهمیت بودن برنامه درسی هنر بین سایر دروس در تدریس عملی معلمان تأثیرگذار بی

است. به دلیل مسائلی نظیر ضعف تخصص در آموزش هنر، کمبود وقت و بودجه، 

های ضمن شود. ارائه آموزشهنر، به درس هنر توجه کافی نمی ناآگاهی والدین از اهمیت

خدمت تخصصی در درس هنر، ایجاد بستر مناسب برای تبادل تجارب بین معلمان و باال 

 های این پژوهش است.بردن سطح آگاهی والدین نسبت به اهمیت درس هنر از توصیه

به تحلیل « آموزشی ایران تربیت هنری در نظام»(، در پژوهشی با عنوان 1392رضایی ) 

و ارزیابی وضع موجود تربیت هنری در نظام آموزشی ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف 

باشند: دهد که عوامل زیر از نقاط ضعف تربیت هنری میها نشان میآن پرداخته است. یافته

کمبود نیروی انسانی متخصص در آموزش هنر، استفاده از کالس هنر برای پر کردن 

ساعت موظف معلمان دروس دیگر، زمان اندک درس هنر، کمبود وسایل و ابزار هنری و 

ای و تزیینی به هنر، محدود کردن تربیت هنری به مقوله ها، نگاه سطحی، حاشیهگرانی آن

 گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در تربیت هنری.تولید هنری، عدم بهره

بررسی جایگاه و نقش درس هنر در دوره »ع (، در پژوهشی با موضو1384همتی ) 

نفر از معلمان شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان  92های به بررسی دیدگاه« ابتدایی

آموزان نفس دانشدهد؛ معلمان به نقش هنر در توانمندسازی و رشد خالقیت و اعتمادبهمی

ی و الگو دادن برای نقاشی اصورت سلیقههای تدریس هنر بیشتر بهاعتقاد دارند اما شیوه

ترین موانع آموزش هنر کشیدن و گاهی، موضوعی آزاد است. از طرف دیگر، معلمان مهم

های کافی برای خود، فضای آموزشی نامناسب و کمبود منابع یادگیری را نداشتن آموزش

 اند.متنوع برای آموزش هنر دانسته
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(، در پژوهشی با عنوان 2017) 6و فرناندز 5ژ، فریتا4، اولیا پارا3، میراندا2، تورینو1دیاس 

به بررسی شکاف « های جدید در آموزش هنر آمریکای التیننگاهی به روند و سیاست»

های آموزشی، اصالحات آموزشی، شرایط دشوار معلمان، موجود در بین سیاست

وزش آموزان و بسیاری از مؤسسات آموزشی هنر در ارتباط با برنامه درسی جدید آمدانش

اند. نتایج پژوهش این شش نفر به هنر و پیشرفت تحصیلی در منطقه آمریکای التین پرداخته

هایی که از یک کشور به یک کشور دیگر وجود دارد، منجر شده است که کشف تفاوت

گردد که شده میهای درسی قصدشده، اجراشده و کسبسبب ایجاد شکاف بین برنامه

و کنترل کیفیت آموزش هنر، نیازهای برنامه درسی هنر،  هااند از: نقش سیاستعبارت

های زیادی در سطح فدرال تمرکز ای و محلی که در بخشهای ملی، منطقهها و برنامهطرح

ها که در خارج از این دامنه فراهم هایی برای محاسبه آنپذیری و راهدارند، انعطاف

 شود.می

ای با موضوع (، در مطالعه2016) 11وو یائ 10، لچمی9، پونوسامی8، تن7باتیتسا 

به « یکپارچگی برنامه درسی در آموزش هنر: ترکیب چندین فرم هنری از طریق ایده فضا»

اند و دالیل عمده های چندگانه هنر پرداختهسازی آموزشبررسی چگونگی یکپارچه

اهای شده و اجراشده را در چگونگی ساماندهی فضشکاف بین برنامه درسی در نظر گرفته

دانند آموزش هنر در انواع مختلف هنر )ازجمله موسیقی، نمایشنامه و هنرهای تجسمی( می

گیرند که عدم توجه به همگرایی و واگرایی در نتیجه می« فضا»و با ارائه ایده استفاده از 

                                                                                                                                        
1 Dias 
2 Tourinho 
3 Miranda 
4 Olaya Parra 
5 Freitag 
6 Fernandez 
7 Bautista 
8 Tan 
9 Ponnusamy 
10 Letchmi 
11 Yau 
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اشکال متفاوت هنری، عدم تجربه هنری در فضاهای مختلف و عدم آزادی در برنامه درسی 

 یجاد شکاف بین نظر و عمل در تربیت هنری شده است.هنر باعث ا

انجام داده « شناخت هنری و خصوصیات انگیزشی»(، پژوهشی با عنوان 2015) 1لکوئه 

است. این پژوهش باهدف بررسی درک هنری در آموزش ابتدایی و متوسطه و ارتباط بین 

های هنری و یتهای انگیزشی از قبیل گرایش هدف، تعامل در فعالاین درک و ویژگی

کند، صورت نگرش به آموزش هنر در مدرسه که پیشرفت تحصیلی فراگیران را تعیین می

کند که روابط مثبت بین آمده تا حدی از این فرضیه حمایت میدستگرفته است. نتایج به

های هنری و نگرش نسبت به درک هنری و اهداف موفقیت، درگیر شدن در فعالیت

مسائل انگیزشی در ایجاد شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری نقش ویژه آموزش هنر به

 آمیز بودن اهداف ارتباط معناداری وجود دارد.دارد؛ زیرا بین درک هنری و موفقیت

های مدارس و سازمان»ای با عنوان (، در مطالعه2014) 3و واندن بروک 2ورمیرچ 

های ی تأثیر مشارکت سازمانبه بررس« فرهنگی، شرکای بدیهی در هنر و آموزش فرهنگی

اند. نتایج نشان آموزان پرداختهفرهنگی و مدارس بر آموزش هنر از دیدگاه معلمان و دانش

های زمانی، های نامناسب در مدارس، محدودیتهای مالی، محلدهد که محدودیتمی

یت مشکالت برنامه درسی ازجمله عواملی هستند که سبب ایجاد شکاف بین نظر و عمل ترب

ها، رویکرد باز و غیررسمی در فرایند شوند و آموزش هنرمندان، بازدید از موزههنری می

برانگیز های چالشآموزان و روشیادگیری، استفاده صریح از تجارب زندگی دانش

 متخصصان فرهنگی برای کاهش این شکاف ضروری است.

یری برای آموزش های جدید یادگطرح»(، در پژوهشی با عنوان 2012) 4مک آردل 

به ارزیابی برنامه « هایی را باید یاد بگیرند؟ها و مهارتهنر باکیفیت: معلم آنچه آموزش

است و ها و هنرهای تجسمی( در استرالیا پرداختهدرسی ملی جدید هنر )شامل درام، رسانه

و  ترین علت در عدم انطباق بین برنامه درسی قصدشده و اجراشده را مربوط به معلممهم

                                                                                                                                        
1 Lekue 
2 Vermeersch 
3 Vandenbrouck 
4 McArdle 
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داند. طبق نتایج پژوهش مذکور، این معلم کالس درس است که های تدریس وی میروش

کند و آموزش و تربیت صحیح معلمان نقش مهمی در اصالح آموزش تفاوت را ایجاد می

 ویک دارد.هنر در قرن بیست

نشان داد که باید بین « های آموزش علومچالش»(، در پژوهشی با عنوان 2012) 1کپتان 

های اجرا و ارزشیابی ارتباط وجود داشته باشد و برای بهبود هداف برنامه درسی و روشا

های اقدام ها در این زمینه، باید روشآموزش علوم در یک زمینه خاص و توسعه پیشرفت

 های سنتی در نظر گرفته شود.جای روشپژوهی و درس پژوهی به

که در تربیت هنری در کشورهای توان گفت با مروری بر مطالعات انجام شده می 

موردمطالعه و ازجمله ایران عوامل متفاوتی باعث ایجاد شکاف بین نظر و عمل تربیت 

شوند و در این زمینه توافق نسبی وجود دارد. مطالعه حاضر این عوامل را هنری می

ی تر و در قالب عناصر برنامه درسی کالین موردمطالعه و بررستر، منسجمصورت وسیعبه

 قرار داده است.

 شناسی پژوهشروش

های ترکیبی است این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، از نوع پژوهش 

های بررسی زیرا در شناسایی و استخراج علل فاصله بین نظر و عمل تربیت هنری از روش

 متون و مصاحبه با متخصصان برنامه درسی و کارشناسان آموزش هنر و روش نظرورزانه

شناسی از قید بند باشد و به لحاظ معرفتکه نوعی روش پژوهش کیفی در برنامه درسی می

( استفاده شده است. کمی بودن آن 91: 1388، 2گرایی آزاد است )شورترویکرد اثبات

های دوره اول متوسطه و دبیران درس نیز مربوط به بررسی دیدگاه مدیران دبیرستان

های آن از طریق پرسشنامه بسته پاسخ مطابق طیف لیکرت باشد که دادهنگار میفرهنگ

 اند.آمدهدستبه

 باشد:گیری به شرح ذیل میجامعه آماری و روش نمونه

                                                                                                                                        
1 Kaptan 
2 Short 
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المللی در دسترس، راهنمای برنامه درسی، کلیه اسناد شامل نتایج مطالعات ملی و بین -1

 نگار.کتاب درسی و راهنمای تدریس درس فرهنگ

نفر که به روش  22ه درسی و کارشناسان آموزش هنر به تعداد متخصصان برنام -2

 هدفمند انتخاب شدند.

نفر( از  64نگار )نفر( و دبیران درس فرهنگ 86مدیران مدارس دوره اول متوسطه ) -3

 صورت تمام شماری صورت گرفت.ها به دلیل تعداد کم، بهشهر قزوین که انتخاب آن

 دنیاز ابزارهای زیر استفاده شده است:های مورآوری دادهمنظور جمعبه

فرم مصاحبه با متخصصان برنامه درسی و کارشناسان آموزش هنر که با آنان  -1

 است.مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته

های درسی اجراشده و پرسشنامه نظرخواهی از مدیران و دبیران پیرامون برنامه -2

 بود.شده که مطابق طیف لیکرت تهیه شده کسب

های درسی اجراشده و ابتدا علل وجود شکاف بین برنامه درسی قصدشده با برنامه

شده از طریق بررسی و مطالعه اسناد و مصاحبه با متخصصان برنامه درسی و کسب

ها بر اساس عناصر برنامه درسی کالین شناسایی و کارشناسان آموزش هنر و تحلیل آن

مبنای ساخت پرسشنامه مدیران و دبیران قرار  شدهاستخراج شد و سپس علل شناسایی

منظور تعیین روایی ابزارهای پژوهش از نظرات استادان راهنما و مشاور و گرفت. به

متخصصان برنامه درسی و آموزش هنر استفاده شد. بررسی پایایی پرسشنامه پس از اجرای 

شده برای اسبهمقدماتی با استفاده از روش آلفای کرونباخ صورت گرفت. پایایی مح

گانه گویه در قالب عناصر نه 79( به دست آمد. پرسشنامه شامل 91/0پرسشنامه مذکور )

ها، آوری دادهکالین تنظیم شده بود که توسط مدیران و دبیران تکمیل شد و پس از جمع

-کولموگروفهای های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و میانه( و آزموناز طریق روش

وتحلیل قرار گرفت و بر ویتنی مورد تجزیه-ای و یو من، تی مستقل دو نمونهاسمیرنوف

 آمده، پیشنهادهای پژوهش ارائه گردید.دستاساس نتایج به

http://www.irantahgig.ir/?p=4561
http://www.irantahgig.ir/?p=4561
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 های پژوهشیافته

سؤال نخست، پژوهشگر با بررسی و مطالعه اسناد و مصاحبه با متخصصان  در پاسخ به

بندی عناصر برنامه ها بر اساس طبقهبرنامه درسی و کارشناسان آموزش هنر و تحلیل آن

درسی کالین اقدام به شناسایی و استخراج علل وجود شکاف بین برنامه درسی قصدشده با 

عنصر برنامه درسی  9ها پیرامون مود. این شاخصشده نهای درسی اجراشده و کسببرنامه

 صورت زیر شناسایی شد:کالین به

 شدههای درسی اجراشده و کسب(: علل شکاف بین برنامه درسی قصدشده با برنامه1جدول )

 هاشاخص عناصر برنامه درسی

 اهداف

 نگارفقدان تعریف روشنی از اهداف درس فرهنگ

 نگار سازگار با اهداف برنامه درسی ملیه درسی فرهنگعدم طراحی و تدوین برنام

 آموزانجانبه دانش، نگرش و مهارت دانشها در پرورش همهقابلیت کم هدف

 نگار و کاربرد آن در زندگی روزمرهعدم ایجاد پیوند مطلوب بین اهداف درس فرهنگ

زان و اصول و آموهای دانشنگار با ویژگیعدم انطباق کامل اهداف درس فرهنگ

 استانداردهای هنر

 نگار کمتر رشد دهنده هستند.های برنامه درسی فرهنگهدف

 کنند.نگار بیشتر از رویکرد خطی تبعیت میاهداف برنامه درسی فرهنگ

 نگار کمتر مکمل یکدیگر هستند.های برنامه درسی فرهنگهدف

 محتوا

 آموزانی دانشهای جسمی و ذهنعدم تناسب محتوا با توانایی

 آموزانها و تجارب پیشین دانشعدم تناسب محتوا با آموخته

 آموزانعدم جذاب بودن محتوا و عدم تناسب آن با عالیق دانش

 آموزانعدم ارتباط محتوا با زندگی واقعی دانش

 های پایه معلمانعدم تناسب محتوا با دانش و مهارت

 اویر و عدم هماهنگی تصویر و متناستفاده نابجا و نامناسب از تص

 نگار متناسب با زمانتغییرات کم کتاب فرهنگ

 آموزاننگار به نیازهای دانشهای فرهنگتوجهی کتاببی

 نگار به نیازهای جامعههای فرهنگتوجهی کتاببی



 41/ ... ر دوره اول متوسطهتبیین علل شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری د

 عدم انطباق دقیق محتوا با اهداف

 دی، افقی و تلفیقی محتوای برنامه درسیدهی عموعدم توجه کافی به سازمان

های جغرافیایی، اجتماعی، تنوع نگار با توجه به ویژگیعدم تدوین محتوای درس فرهنگ

 قومی و فرهنگی و هنرهای بومی

-راهبردهای یاددهی

 یادگیری

 کمبود معلم متخصص و غیر مرتبط بودن تعدادی از دبیران

 من خدمتهای ضعدم استفاده مناسب از آموزش

 ها و جهانعدم آشنایی با آموزش هنر در سایر استان

 های چندگانهعدم توجه به هوش

 های نوین تدریسآگاهی، تجربه و مهارت کم برخی از دبیران در اجرای شیوه

 های فعال تدریسهای مؤثر به دبیران در زمینه روشکمبود آموزش

 س با اهداف و محتوای برنامه درسیهای تدریعدم دقت کافی در همگامی روش

 های فردیتوجهی به تفاوتهای یادگیری مرسوم و بیعدم انعطاف روش

 نداشتن طرح درس مناسب توسط دبیران

پردازی، الگوهای های جدید تدریس هنر مانند بدیعهمندی محدود دبیران از روشبهره

 های خالقانهکاوشگری و روش

 از دیدن، شنیدن و تجربه عملی برای افزایش کیفیت یادگیری عدم استفاده همزمان

 عدم تدوین فرایند یاددهی یادگیری با توجه به استعدادها، نیازها و تجربیات یادگیرنده

 مواد و منابع آموزشی

 کمبود تجهیزات، وسایل و تکنولوژی آموزشی در برخی مدارس

 آموزانرای تمامی دانشعدم دسترسی ساده و یکسان به ابزارهای هنری ب

 های نوین در جریان آموزشو فناوری itعدم استفاده از 

 عدم قابلیت اجرا در کالس درس از حیث تجهیزات

 نگارناتوانی والدین در تهیه وسایل موردنیاز درس فرهنگ

 مسلط نبودن برخی از دبیران در استفاده از تکنولوژی آموزشی

های یادگیری فعالیت

 آموزانشدان

 های هنریباال بودن هزینه فعالیت

 آموزان در منزلهای هنری دانشعدم استقبال والدین از فعالیت

 بازدیدهای کم خارج از مدرسه

 های هنری در مدرسهعملکرد ضعیف کانون

 نگارهای غیررسمی درس فرهنگتوجهی به تجارب و فعالیتکم

 منظور ایجاد یادگیری معنادارگیری بههای یادعدم انتخاب صحیح فعالیت

 های تدریسهای یادگیری با اهداف و روشعدم تناسب دقیق فعالیت

 تسلط حد در یادگیری تحقق برای یادگیریهای فعالیت کم تنوع و تعداد



 1396 پاییز، 8، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  42

 

 های فردی و اجتماعیآموزان با توجه به تفاوتهای دانشعدم تدوین فعالیت

 های هنری شود.ای که منجر به تلفیق رشتهگونههنری به هایعدم تدوین فعالیت

 زمان آموزش

 نگار و عدم تناسب آن با محتوایافته به درس فرهنگکمبود زمان اختصاص

 سازی اوقات فراغتعدم توجه به درس هنر در غنی

 های فوق برنامههای هنری در فعالیتعدم برگزاری کالس

 آموزاننر در برنامه هفتگی دانشمناسب نبودن زمان تدریس ه

 اختصاص زمان آموزش هنر به سایر دروس

 عدم مدیریت زمان از سوی برخی از دبیران

شده مفاهیم به هم خوردن مدیریت زمان تدریس به دلیل گرانباری اولیه و حجم انباشته

 اند.کلیدی که در سنوات گذشته تدریس نشده

 فضای آموزش

 هنر در مدرسهعدم وجود کارگاه 

 عدم قابلیت اجرا در کالس درس از حیث فضا

ای که ساختار فضاهای آموزش هنر باروح هنری گونهنامناسب بودن فضای مدارس به

 مغایرت دارد.

های طبیعی و ها، موقعیتها، پارکهایی مانند موزهعدم توسعه محیط یادگیری به مکان

 آثار باستانی

 ما یا سرمای زیاد، عدم تهویه مناسب و صداهای مزاحمنبودن نور کافی، گر

 مدارس فرسوده و فاقد جذابیت

 آموزانآور و برانگیزاننده نبودن فضای یادگیری برای دانشجذاب، نشاط

بندی گروه

 آموزاندانش

 آموزانعدم قابلیت اجرا در کالس درس به لحاظ تعداد زیاد دانش

 آموزانص استعدادها و حس زیبا شناسانه دانشعدم توانایی دبیران در تشخی

 بندی به دبیرانعدم آموزش صحیح گروه

 کارگیری آن بدون راهنمایی و نظارت صحیحبندی یا بهعدم استفاده از گروه

 بندی در برنامه درسیشده برای روش گروهکمبود زمان در نظر گرفته

 آموزانهای گروهی و مشارکتی دانشدهی فعالیتاهمیت ندادن معلمان به سازمان

های مفهومی و مهارتی آموزان با حوزهعدم ایجاد شرایط یادگیری مشارکتی تا دانش

 ها را یاد بگیرند.مواجه شوند و آن

 ارزشیابی

 نگارهای ارزشیابی درس فرهنگنامناسب بودن مالک

 عدم نظارت بر نحوه اجرای برنامه درسی

 نگاراسب برای ارزشیابی درس فرهنگبندی مننبود بارم

 آموزاننگار با سطح فعالیت دانشتناسب نداشتن نمره درس فرهنگ
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 نگارآموزان درگرفتن نمره باال در درس فرهنگانتظار زیاد دانش

 نگارانتظار زیاد والدین از فرزندان درگرفتن نمره باال در درس فرهنگ

 های شناختی، نگرش و توانشی در حوزههای ارزشیابعدم اجرای کامل روش

 آموزانهای دانشهای تدریس دبیران بر اساس نتایج ارزشیابیعدم اصالح روش

 هاطور تکوینی و در جریان انجام فعالیتهای هنری بهعدم ارزشیابی فعالیت

ها و ابزارهای کیفی ارزشیابی مانند پوشه کار، مشاهده، خود عدم استفاده از روش

 ارزشیابی، دیگر ارزشیابی و ...

 علت شناسایی شد. 79دهد درمجموع ( نشان می1طور که جدول )همان

صورت یک پرسشنامه در مرحله بعد برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش، این علل به

خرده مقیاس، طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی و اختصاص یک مقیاس لیکرت  9و 

( در اختیار 1، خیلی کم=2، کم=3، متوسط=4، زیاد=5زیاد=)خیلی ای شاملپنج نقطه

نگار شهر قزوین قرار گرفت های دوره اول متوسطه و دبیران درس فرهنگمدیران دبیرستان

و تکمیل شد. سپس جهت تعیین نوع آزمون )پارامتری یا نا پارامتری(، نخست آزمون 

( نتایج آزمون 2استفاده شد. جدول ) اسمیرنوف-کولموگروفتشخیص توزیع نرمال 

 دهد.توزیع نرمال را نشان می

 هاجهت تعیین نرمال بودن داده اسمیرنوف-کولموگروف(: نتایج آزمون 2جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی آماره هاخرده مقیاس

 001. 150 099. اهداف

 030. 150 077. محتوا

 021. 150 080. یادگیری-راهبردهای یاددهی

 015. 150 082. مواد و منابع آموزشی

 072. 150 070. آموزاندگیری دانشهای یافعالیت

 000. 150 105. زمان آموزش

 019. 150 080. فضای آموزش

 011. 150 084. آموزانبندی دانشگروه

 003. 150 094. ارزشیابی

http://www.irantahgig.ir/?p=4561
http://www.irantahgig.ir/?p=4561
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های های مربوط به فعالیتخرده مقیاس، تنها داده 9دهد که از بین ( نشان می2جدول )

شده است زیرا سطح معناداری آن باالتر از ال توزیعصورت نرمآموزان بهیادگیری دانش

ای برای مقایسه دیدگاه مدیران و دبیران در است، درنتیجه آزمون تی مستقل دونمونه 0.07

ها آزمون یو ها در سایر خرده مقیاساین خرده مقیاس استفاده شد، اما جهت مقایسه دیدگاه

ل است استفاده شد. نتایج آزمون پارامتری ویتنی که معادل نا پارامتری آزمون تی مستق-من

 ( ارائه شده است.4و )( 3) هایتی مستقل در جدول

 آموزانهای یادگیری دانشآمار توصیفی مدیران و دبیران در خرده مقیاس فعالیت (:3جدول )

 انحراف معیار میانگین فراوانی گروه خرده مقیاس

 آموزانهای یادگیری دانشفعالیت
 5.95 46.03 86 مدیران

 5.60 46.70 64 دبیران

و این  5.60و  46.70(، میانگین و انحراف معیار گروه مدیران به ترتیب 3طبق جدول )

ها وجود است. اگرچه تفاوت ناچیزی بین میانگین 5.95و  46.03مقادیر برای گروه دبیران 

 ( رجوع شد.4دارد، اما برای درک میزان معناداری این تفاوت به جدول )

ای برای مقایسه دیدگاه مدیران و دبیران در خرده مقیاس (: نتایج آزمون تی مستقل دو نمونه4جدول )

 آموزانهای یادگیری دانشفعالیت

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاضل 

 میانگین

تفاضل خطای 

 معیار

 فاصله اطمینان تفاضل 95%

 فوقانی تحتانی

.69 148 .48 .66 .95 -1.22 2.56 

ای برای مقایسه دیدگاه مدیران متوسطه اول و دبیران آزمون تی مستقل دو نمونه

و  (5.95SD=46.03, M=) معناداری بین دیدگاه مدیران نگار اجرا شد. تفاوتفرهنگ

های یادگیری در مورد فعالیت (t(148)=.69) p=.48SD=46.70, M ;5.60= یراندب

ویتنی -ها آزمون یو منی تحلیل سایر خرده مقیاسآموزان وجود نداشت. در ادامه برادانش

 ( ارائه شده است.6( و )5استفاده شد. نتایج این تحلیل در جداول )
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های اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، مواد و منابع ها در خرده مقیاس( میانه گروه5جدول )

 ارزشیابی آموزان،بندی دانشآموزشی، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه

های فوق را برای دو گروه مدیران و های مربوط به خرده مقیاس( میانه داده5جدول )

 ویتنی ارائه شده است.-دهد. در ادامه نتایج آزمون یو مندبیران نشان می

های قیاسویتنی جهت مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران در خرده م-(: نتایج آزمون یو من6جدول )

اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، مواد و منابع آموزشی، زمان آموزش، فضای آموزش، 

 آموزان، ارزشیابیبندی دانشگروه
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Mann-Whitney U 2309.00 1971.00 2440.50 2369.00 2364.00 2315.00 2613.50 2654.50 

Z -1.68 -2.97 -1.18 -1.46 -1.47 -1.66 -.52 -.37 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.091 .003 .23 .14 .13 .09 .59 .71 

تفاوت معناداری بین دو گروه  ،در خرده مقیاس محتواتنها دهد که ( نشان می6جدول )
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 43.00 26.00 26.50 23.00 22.00 50.00 39.00 28.00 مدیران

 42.00 25.00 28.00 24.00 23.50 49.00 42.00 27.00 دبیران

 42.00 25.00 27.00 24.00 23.00 49.00 41.00 27.00 کل
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(Md = 39.00, n =86( و دبیران )Md = 42.00, n = 64 ،)U = 1971.00, z = 

–2.97, p =.003 ها تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد، ولی در سایر خرده مقیاس

 وجود ندارد.

 بررسی نتایج و ارائه پیشنهادهای پژوهش

ده و در مورد عنصر اهداف؛ در بین علل وجود شکاف بین برنامه درسی قصدش -

نگار و کاربرد آن در زندگی اجراشده: عدم ایجاد پیوند مطلوب بین اهداف درس فرهنگ

روزمره دارای باالترین میانگین و در بین عوامل وجود شکاف بین برنامه درسی قصدشده و 

آموزان و های دانشنگار با ویژگیشده: عدم انطباق کامل اهداف درس فرهنگکسب

های جدید باشد. اهداف و سیاستنر، بیشترین میانگین را دارا میاصول و استانداردهای ه

آموزش هنر در کشورهای آمریکای التین توسط دیاس، تورینو، میراندا، اولیا پارا، فریتاژ و 

گذارد؛ بنابراین، باید تجدیدنظر الزم ( نیز بر وجود مشکالت فوق صحه می2017فرناندز )

ها و رد تا بین اهداف این درس با عالیق، توانایینگار صورت گیدر اهداف درس فرهنگ

 تر شدن اهداف، همخوانی بیشتری به وجود آید.آموزان و کاربردینیازهای دانش

نگار؛ عدم تناسب محتوا با دانش و مهارت پایه در بحث محتوای درس فرهنگ -

ه داشته است معلمان، بیشترین اثر را در ایجاد شکاف بین برنامه درسی قصدشده و اجراشد

های نگار با توجه به ویژگیو از طرف دیگر، عدم تدوین محتوای درس فرهنگ

جغرافیایی، اجتماعی، تنوع قومی و فرهنگی و هنرهای بومی هر منطقه از ایران 

آموزان بوده است. نظر زاده زارع و تأثیرگذارترین عامل در کاهش میزان یادگیری دانش

عنوان اولویت اول در توفیق کم در یادگیری وایی را به( نیز مشکالت محت1393صفری )

منظور آشنایی کامل با های تخصصی معلمان هنر بهدانند؛ بنابراین، برگزاری دورههنر می

های جمعیتی و فرهنگی مناطق مختلف محتوای درس هنر و تدوین محتوا متناسب با ویژگی

 کند.کشور به ارتقاء سطح آموزش هنر کمک می

رابطه با عنصر راهبردهای یاددهی یادگیری؛ کمبود معلم متخصص و غیر مرتبط در  -

شده و بودن تعدادی از دبیران، بیشترین اثر را در ایجاد شکاف بین برنامه درسی تدوین
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ترین های چندگانه در آموزش هنر مهماجراشده داشته است. همچنین عدم توجه به هوش

( 1384باشد. طبق پژوهش همتی )ر یادگیری هنر میآموزان دعامل در موفقیت کم دانش

باشد. رضایی های نادرست در تدریس هنر، ناشی از کمبود دبیران متخصص میشیوه

( نیز کمبود نیروی انسانی متخصص در آموزش هنر را 1393( و ذوالفقاریان و کیان )1392)

اند. همچنین مک ههای موجود در تربیت هنری در نظام آموزشی ایران ذکر کرداز ضعف

ترین علت در عدم انطباق بین برنامه درسی قصدشده و اجراشده را ( مهم2012آردل )

داند. با توجه به نتایج ذکرشده، تربیت نیروی های تدریس وی میمربوط به معلم و روش

های های تدریس و توجه به هوشانسانی متخصص در دانشگاه فرهنگیان و اصالح روش

جنبشی، میان فردی و درون –یقیایی، فضایی، زبانی، منطقی، ریاضی، حرکتیچندگانه )موس

 شود.فردی( در آموزش هنر توصیه می

در مورد عنصر مواد و منابع آموزشی؛ عدم دسترسی ساده و یکسان به ابزارهای هنری  -

آموزان و کمبود امکانات و تجهیزات، وسایل و تکنولوژی آموزشی در برای تمامی دانش

شده با ی مدارس، به ترتیب بیشترین اثر را در ایجاد شکاف بین برنامه درسی تدوینبرخ

( از این 1393اند. نظر زاده زارع و صفری )های درسی اجراشده و آموخته شده داشتهبرنامه

( به نبود منابع یادگیری 1384اند. همتی )افزاری نام بردهعنوان مشکالت سختعوامل به

های مالی تأکید دارند؛ ( بر محدودیت2014ند. ورمیچ و واندن بروک )کمتنوع اشاره می

لذا در راستای توسعه عدالت آموزشی در کشور باید شرایط دسترسی یکسان به امکانات، 

آموزان در اقصی نقاط کشور فراهم ابزارها و تکنولوژی آموزشی مناسب برای همه دانش

 گردد.

ترین عواملی که بر ایجاد شکاف آموزان؛ مهمدانش های یادگیریدر ارتباط با فعالیت -

اند: شده داشتهبین برنامه درسی قصدشده با هر دو نوع برنامه درسی اجراشده و کسب

آموزان های هنری دانشبازدیدهای کم خارج از مدرسه و عدم استقبال والدین از فعالیت

الدین از اهمیت هنر را مطرح ( ناآگاهی و1393در منزل بوده است. ذوالفقاریان و کیان )

کند. های هنری تأکید میآموزان در فعالیت( بر درگیرکردن دانش2015اند. لکوئه )کرده

ها و رویکرد باز و غیررسمی در فرایند ( نیز بر بازدید از موزه2014ورمیچ و واندن بروک )
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اهمیت درس هنر و یادگیری هنر اشاره دارند؛ لذا باال بردن سطح آگاهی والدین نسبت به 

ها، آثار باستانی و دیدار با برگزاری اردوهای آموزشی و بازدید از مراکز هنری، موزه

 باشد.های این پژوهش میهنرمندان از توصیه

سازی در رابطه با عنصر زمان آموزش؛ دو عامل عدم توجه به درس هنر در غنی -

برنامه، بیشترین اثر را در های فوقهای هنر در فعالیتاوقات فراغت و عدم برگزاری کالس

اند. ورمیچ و واندن شده داشتهایجاد شکاف بین برنامه درسی قصدشده با اجراشده و کسب

عنوان یکی از مشکالت برنامه درسی هنر های زمانی به( نیز به محدودیت2014بروک )

ن اندک درس هنر ( زما1393(، ذوالفقاریان و کیان )1392کنند. همچنین رضایی )اشاره می

توان نتیجه گرفت که استفاده از اوقات کنند؛ بنابراین، میرا از مشکالت این درس تلقی می

برنامه های فوقهای هنری و آموزش هنر در قالب فعالیتآموزان برای فعالیتفراغت دانش

 تواند به کاهش مشکل کمبود زمان در آموزش این درس کمک کند.مدارس می

های این پژوهش، اثرگذارترین عامل نصر فضای آموزش؛ با توجه به یافتهدر مورد ع -

در بین عناصر برنامه درسی کالین در وجود شکاف بین برنامه درسی قصدشده با هر دو 

باشد. در این عنصر، شده مربوط به فضای آموزش مینوع برنامه درسی اجراشده و کسب

یرگذاری را بر ایجاد شکاف بین برنامه درسی عدم وجود کارگاه هنر، باالترین میزان تأث

شده داشته است. عامل فضا در پژوهش های درسی اجراشده و آموختهقصدشده با برنامه

است؛ لذا ضرورت دارد در ( بسیار تأکید شده2016باتیتسا، تن، پونوسامی، لچی و یائو )

های ها، موقعیتپارک ها،هایی مانند موزههای مناسب و از مکانآموزش هنر از کارگاه

 برداری الزم صورت گیرد.طبیعی، آثار باستانی، فضای مجازی و ... بهره

ترین مشکل مربوط به عدم قابلیت آموزان؛ بزرگبندی دانشدر مورد عنصر گروه -

باشد. طبق پژوهش دیاس، آموزان میاجرا در کالس درس به لحاظ تعداد زیاد دانش

( آمار زیاد در کالس درس، شرایط فعالیت را 2017پارا و فرناندز )تورینو، میراندا، اولیا 

کند؛ لذا بهترین کار در این زمینه کاهش تراکم آموزان دشوار میبرای معلمان و دانش

 باشد.آموزان در کالس درس میدانش
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ترین عوامل در ایجاد شکاف بین برنامه درسی در ارتباط با عنصر ارزشیابی؛ مهم -

آموزان درگرفتن شده در انتظار زیاد دانشهای درسی اجراشده و کسببرنامه قصدشده و

نگار و همچنین انتظار زیاد والدین از فرزندان درگرفتن نمره باال نمره باال در درس فرهنگ

( به صراحت به این مشکالت اشاره 1393باشد. نظر زاده زارع و صفری )در این درس می

های ایجاد ارتباط مناسب بین اهداف برنامه درسی و روش ( بر2012کنند. کپتان )می

آموزان و اولیای آنان در این زمینه و استفاده از انواع ارزشیابی تأکید دارد. توجیه دانش

ها و ابزارهای کیفی ارزشیابی مانند پوشه کار، ابزارهای مبتنی بر مشاهده، خود روش

وگوی کالسی و همچنین استفاده و گفتارزشیابی، دگر ارزشیابی )همسال سنجی(، بحث 

 باشد.از هر دو نوع ارزشیابی فرایندی و پایانی در این زمینه مؤثر می

تفاوت معناداری بین دو گروه  ،در خرده مقیاس محتوابا توجه به نتایج پژوهش، تنها  -

وه ها تفاوت معناداری بین دو گروجود دارد، ولی در سایر خرده مقیاس و دبیران مدیران

( این تفاوت بیشتر به دلیل 2015( و لکوئه )1392وجود ندارد. با توجه به مطالعات رضایی )

باال بودن میزان آگاهی، تسلط بر محتوای آموزشی و درک هنری دبیران نسبت به مدیران 

 باشد.می

ریزی آموزشی با توجه به این شود کارشناسان سازمان پژوهش و برنامهپیشنهاد می -

بت به تجدیدنظر در تدوین عناصر برنامه درسی و درنتیجه کاهش شکاف بین نظر علل، نس

 ویژه در زمینه محتوای آموزشی اقدام نمایند.و عمل تربیت هنری به
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