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Analysis of teachers' experiences in teaching art in elementary schools: a
qualitative study
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2

M.Kian (Ph.D)
Abstract: This study aims to identify and explain the
experience of teaching art in the elementary school teachers
was conducted. In this context, an essential question is
examined: primary school teachers, learning how to
experience the arts curriculum? Using qualitative research
methods, semi-structured in-depth interviews and purposive
sampling, 10 cases of primary school teachers Mehdishahr
city were interviewed in depth. Theoretical saturation was
confirmed at the end of my interview. Data were analyzed
using coding techniques and the three criteria of validity
and acceptability, reliability and scalability approval was
obtained. The findings of the research, experience in
teaching art in the elementary school teachers in the three
main axes showed weakness honor the art, the lack of
education, lack of parental interest. Based on these findings,
teachers have not been successful in teaching the art
curriculum and have failed to benefit from the potential for
teaching art lessons. Despite the interest in the issue of
teachers' verbal art unimportance among other courses in
the teaching of practical arts curriculum for teachers is
obvious. This is because art teachers from time to
compensate for falling behind their modules to use.
Facilities generally will address the curriculum of art as
much as it abstained. Based on theory and research
findings, strategies to overcome the challenges of art
education in primary schools is recommended, including art
lesson plans independently, providing specialized service
training courses, particularly arts teachers, creating suitable
for exchange of experiences among teachers, funding and
facilities in accordance with the requirements of art lessons,
parents and families to raise awareness of the importance of
arts education.
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 هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین تجارب معلمان:چکیده
 رویکرد پژوهش.در تدریس برنامۀدرسی هنر دوره ابتدایی است
 جامعۀ پژوهش معلمان دوره.کیفی از نوع پدیدارشناسی است
ابتدایی شهرستان مهدیشهر استان سمنان بودند که از طریق
 نفر از معلمان با رعایت اصل10  تعداد،نمونهگیری هدفمند
اشباع نظری از طریق مصاحبۀ نیمهساختارمند در پژوهش شرکت
 دادهها با استفاده از روش کدگذاری تحلیل شدند و.کردند
 قابلیت،روایی و پایایی آنها از طریق سه معیار قابلقبول بودن
 تجربۀ، بر اساس یافتهها.اطمینان و تأیید پذیری به دست آمد
معلمان در تدریس هنر دورۀ ابتدایی در دو مقوله دستاوردهای
مثبت (توسعۀ شایستگیهای حرفهای) و چالشهای منفی
 معلمان در تدریس.(ضعف ارجگذاری به هنر) مشخص شد
برنامۀدرسی هنر نتوانستهاند از پتانسیل محتوایی این درس برای
آموزش بهرهمند شوند و بیاهمیت بودن برنامۀدرسی هنر بین
 به دلیل.سایر دروس در تدریس عملی معلمان تأثیرگذار است
، کمبود وقت،مسائلی نظیر ضعف تخصص در آموزش هنر
 عموماً به، ناآگاهی والدین از اهمیت هنر،کمبود بودجه
 ارائه آموزشهای ضمن.برنامۀدرسی هنر توجه کافی نمیشود
 ایجاد بستر مناسب،خدمت تخصصی در درس هنر ویژه معلمان
 باال بردن سطح آگاهی والدین،برای تبادل تجارب بین معلمان
.نسبت به اهمیت درس هنر از توصیههای این پژوهش است
،دورۀابتدایی

، برنامۀدرسی هنر، تجربۀتدریس:کلیدواژهها
.پژوهش کیفی
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.مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است
.کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
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مقدمه و بیان مسئله
تربیت هنری در ایجاد و بارورسازی زمینههای سازنده نظیر خالقیت ،رشد مهارتهای
شناختی ،پرورش و تعدیل عواطف و احساسات ،تحول سلوک فردی ،رشد اخالقی ،افزایش
اعتمادبهنفس ،رشد مهارتهای فیزیکی تأثیری شگرف دارد .ازاینرو مکاتب گوناگون فکری،
هنر را بهمنزلۀ وسیلهای کارآمد برای توسعه مفاهیم و معارف مختلف در جامعه دانسته و آن را
در پرورش انسان بهگونهای متناسب باهدفهای خود به کار گرفتهاند (میرزابیگی .)1390 ،در
چهارچوب نگاه غیر ابزاری به هنر در نظام آموزشی ،هنر بهعنوان یک دیسیپلین مستقل آموزشی،
به رسمیت شناختهشده است .میان هنر و سایر موضوعات تثبیتشده در برنامههای درسی
مدارس ،تمایزی نیست و هنر شایستگی به رسمیت شناخته شدن بهعنوان یک دیسیپلین و قرار
گرفتن درمجموع مواد درسی و در موقعیتی برابر با آنها را دارد (مهر محمدی.)1390،
برنامۀ درسی هنر ،برخالف دروس پایه دیگر ،یکسانی و یکنواختی در مواجهه با موقعیتها و
تبعیت از قواعد و هنجارهای پذیرفتهشده را ندارد .هنر قلمرویی است که در آن دمبهدم با مسئله
مواجه می شویم و باید دائم به حل مسئله بپردازیم .لیکن تفاوت این مسائل با مسائلی که
دانشآموزان معموالً در قالب سایر دروس با آنها سروکار پیدا میکنند ،این است که یک راهحل
شناختهشده ندارند و پاسخهای صحیح متعددی برای هرکدام از این مسائل متصور است .بروز
رفتار خاص یا حل مسئله در چارچوب انگارههای رفتارگرایی ،در قلمرو هنر به کناری نهاده
میشود و سبک و قالب دیگری از حل مسئله در دستور کار قرار میگیرد .بهزعم دیویی ،جای
زندگی که دانشآموزان با آنها سروکار پیدا میکنند ،از این جنساند و فقدان فرصت تمرین حل
این نوع مسائلْ نقصانی توجیهناپذیر است (آیزنر.)1998 ،
متأسفانه هنر معموالً بهصورت متن برنامۀدرسی موردتوجه قرار نمیگیرد .رابینسون)2005( 1
به اهمیت هنر در جامعۀ دانایی محور توجه کرده است اما در اکثر نظامهای آموزشی سراسر
جهان هنر در حاشیه قرار دارد .هنر درس اختیاری است و جایگاه مهمی ندارد .هنر عنصری
برای آمادهسازی تعلیم و تربیت محسوب نمیشود .معلمان باید دانش کافی دربارۀ هنرها داشته
باشند که این دانش شامل مهارتهای پیشنیاز در عرصۀ آموزش و هنر است و برای داشتن
1
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این سبک بدیل از حل مسئله در نظامهای آموزشی بسیار خالی است؛ چراکه اکثر مسائل واقعی
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قضاوت صحیح دربارۀ یادگیری دانشآموزان الزم است .ویلسون ( )2005گفته است« :تدریس
خوب در تربیت هنری به دانشآموزان کمک میکند که دنیای نمادین اطراف خود را درک کنند،
بسازند و با آن کار کنند»(مهرمحمدی و کیان.)1393 ،
در نظام آموزشی ایران دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی ( )1387تصمیم گرفت با
طراحی برنامۀدرسی جدیدی برای درس هنر به وضعیت نابسامان آموزش هنر در دورۀ ابتدایی
سامان بخشد که حاصل فعالیت و بررسیهای علمی و کارشناسی دیگری که در این گروه انجام
شد منجر به طراحی راهنمای برنامۀدرسی هنر دورۀ ابتدایی شد (مهرمحمدی .)1390 ،اکنون
برنامۀدرسی جدید هنر دورۀ ابتدایی دارای دو کتاب راهنمای معلم برنامۀدرسی دورۀ اول ابتدایی
(پایههای اول ،دوم ،سوم) (نواب صفوی و همکاران )1385 ،و دورۀ دوم ابتدایی (پایههای
چهارم ،پنجم ،ششم) برای معلمان است (آیت اللهی و همکاران .)1391 ،اگرچه آموزش هنر
یکی از مهمترین بخشهای برنامۀدرسی مدارس امروز را تشکیل میدهد و بهطور فزایندهای
نقش و جایگاه هنر در زندگی در حال بازشناسی است ،اما هنرها بهعنوان موضوعاتی جانبی و
حاشیهای در مدارس تلقی میشوند.
تدریس هنر ،حرفهای تخصصی است و کار سادهای نیست .بزرگترین لطمهای که
سالهاست به هنر وارد میشود آن است که ما به دانش آموزان اجازه میدهیم برای لذت بردن از
هنرها ،بهسادگی در کالس درس بدون فعالیت هدفمند عمل کنند و گویی آنها را در ساعت
هنر به حال خود رها میکنیم؛ اما این روش صحیحی نیست .برای منفعت بردن از هنرها الزم
یادگیری و داشتن آزادی برای نوآوری و تأمل وجود دارد؛ درحالیکه بیشتر معلمان برای این
امور آموزش ندیدهاند (مهرمحمدی و همکاران.)1393 ،
تربیت هنری در رشد مهارتهای تفکر ،توانایی خالقیت و شکلدهی ارزشها بسیار سهیم
است .تربیت هنری توانایی برانگیزاندن افراد برای یادگیری و غلبه بر موانع یادگیری دارد و
هیجانهای منفی و دارای اثرات زیانبار مانند بیعالقگی ،اضطراب و خستگی را کاهش می دهد
و از بین میبرد و رشد ارزشهای انسانی از طریق فعالیتهای هنرمندانه امکانپذیر است
(آیزنر.)2002 ،1
1
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است دانش آموزان در رشتهها و فعالیتهای هنری غوطهور شوند .تعادل ظریفی بین مهارتهای
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تجربه یادگیری هنر در کودک قابلیتهایی را ایجاد میکند که بر روابط او با دیگران،
همکالسیها ،معلمان و خانواده تأثیر میگذارد .کودکان در حین مشارکت در تجربه یادگیری هنر
میآموزند که به دیدگاههای مختلف احترام بگذارند ،نظرات دیگران را در نظر بگیرند ،به دیگران
گوش دهند ،سازش کنند و مهارتهای جمعی خود را در خدمت یک دیدگاه هنری کلیتر
تحت کنترل درآورند (دیزی .)2002 ،1معلمان دوره ابتدایی در درس هنر باید بدانند که چه موقع
دانشآموزان را آزاد بگذارند و به آنها اجازه دهند که راه خودشان را پیدا کنند؛ اگرچه این
روش آموزشی منحصر به تدریس هنر نیست ،اما در عرصۀ آموزش هنر اهمیت ویژهای دارد.
ازآنجاکه هنر در برنامۀ درسی مدرسه از معدود عرصههایی است که بر اهمیت دیدگاه فردی
تأکید دارد ،بنابراین فراهم کردن چنین فضایی همراه با کمترین دخالتهای معلم بسیار ضروری
به نظر میرسد (مهرمحمدی و همکاران.)1393 ،
دیویس )2010( 2در «افزایش نقش هنر در آموزش اولیه قبل از خدمت معلمان» نشان داد که
طیف وسیعی از عوامل قبل و ضمن دوره آموزش معلمان ،به تقویت توانایی تدریس هنر معلمان
کمک کرده است .معلمان دارای هنر تصویرگری ،بهعنوان افراد هنرمند ،ارزش هنر را در آموزش
کودکان تشخیص میدهند و با افزایش اعتمادبهنفس ،به تخصصهای مختلف برای تدریس هنر
دست مییابند .معلمان برای غلبه بر ترس خود در مواجهه با نوآوریهای برنامۀدرسی ،نیازمند
چنین تجاربی قبل از خدمت هستند ارزش هنر در افزایش و تقویت اعتمادبهنفس در کار
متخصصان مختلف آموزش هنر ارائهشده است .پژوهش بیکال اورهان )2009( 3دستاوردهای هر
یک از متغیرهای آموزشی نشان میدهد .دانش آموزان با روش دریافت مستقیم بهراحتی خسته
میشوند و سطح کمتری از دانش را دریافت میکنند .مربی هنرهای تجسمی میتواند دانش را
در رویکردی تعاملی ارائه دهد.
آیبن )2012( 4در پژوهش «آموزش هنرهای تجسمی در مدارس ابتدایی با رویکرد آموزش
هنر پستمدرن» نشان داد شرکت در این برنامه آموزشی اثر متفاوتی برافزایش سطح آگاهی
دانش آموزان داشته و آموزش هنرهای تجسمی تا حد زیادی به شیوه تدریس اثربخشتر معلمان
1
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یک از دانش آموزان با روشهای مختلف و تلفیقی از آنها را به عنوان فرصتهایی برای هر
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و بهبود یادگیری هنر منجر شده است .کاسر )2012( 1در پژوهشی به شیوه کیفی با  10معلم
پیشدبستانی زن باتجربه کاری  5تا  27سال نشان داد به نظر معلمان تقویت مهارتهای حرکتی
ظریف در برنامههای آموزشی فرصت ابراز وجود برای کودکان ندارد و توجه درباره چگونگی
تقویت ابراز وجود از طریق آموزشهای هنری به کودکان ضروری است.
پژوهش فالحی و همکاران ( )1390با عنوان «تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر
فعالیتهای هنری و مهارتهای فرآیندی دانش آموزان پایه چهارم» نشان داد نمره فعالیت هنری
دانشآموزانی که با رویکرد تربیت هنری آموزشدیدهاند با نمره فعالیت هنری دانشآموزانی که
با روشهای گذشته آموزشدیدهاند تفاوت معناداری دارد .با رویکرد تربیت هنری مهارتهای
فرایندی تفکر ،تعامل ،مشارکت ،همکاری ،نظم ،دقت و خالقیت تقویت میشوند .تمنایی فر و
همکاران ( )1389به این نتیجه دست یافتندکه تربیت هنری باید بهعنوان اولویت آموزشی از
جایگاه ویژهای برخوردار باشد؛ زیرا هنر میتواند با در نظر داشتن اساسیترین مراحل و
عمیقترین ابعاد حیات و تربیت ،شخصیت مخاطبان را با تغییر و تحولی آشکار روبهرو کند.
معلمان بهعنوان عامالن اصلی در فرایند تربیت هنری نقش برجستهای دارند ازاینرو بررسی
تجارب معلمان در تدریس برنامۀدرسی هنر میتواند چالشهای آموزش هنر در مدارس ابتدایی
را روشن سازد .بدین ترتیب هدف پژوهش واکاوی تجارب معلمان دوره ابتدایی در تدریس هنر
است .پرسشهای اساسی پژوهش عبارتاند از:
-

تجارب معلمان در تدریس برنامۀدرسی هنر دوره ابتدایی چیست؟

-

پیامدهای تدریس هنر در مدارس ازنظر معلمان چیست؟

روششناسی پژوهش

رفتارهایشان موردتوجه قرار میگیرد (استراس و کوربین .)1390،جامعره پرژوهش معلمران دوره
ابتدایی شهرستان مهدیشهر 2است و نمونهگیری بهصورت «هدفمند» 3انجام شد و اطالعرسانهرا

شامل  10نفر از معلمان پایههای اول و دوم و سوم ابتدایی با حداقل  8سرال سرابقه تردریس در
دورۀ ابتدایی در شهرستان مهدیشهر هستند(جدول .)1

1. Kocer
2

 شهرستان مَهدیشهر (نام دیگر سَنگسَر) یکی از شهرستانهای استان سمنان واقع در شمال ایران است.- Purposeful
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بنا به ماهیت موضوع موردمطالعه ،رویکرد پژوهش حاضرر کیفری از نروع پدیدارشناسری
است .از طریرق ایرن روش مقولرههرای فکرری گرروه مروردپژوهش بررای توصریف نگررش و

واکاوی تجارب معلمان زن در تدریس ...

جدول  -1مشخصات اطالعرسانهای پژوهش
مدرک تحصیلی

کد

رشته تحصیلی

پایههههههه
تدریس

مصاحبهشونده

سابقه تدریس
(سال)

1

کارشناسی

ادبیات

دوم

17

2

کارشناسی

روانشناسی

دوم

9

3

کارشناسی

زیستشناسی

دوم

8

4

فوقدیپلم

حسابداری

اول

16

5

کارشناس ارشد

فقه و حقوق

سوم

23

6

دیپلم

علوم انسانی

اول

13

7

دیپلم

ریاضی و فیزیک

دوم

17

8

کارشناسی

آموزش ابتدایی

اول

8

9

فوقدیپلم

علوم تربیتی

دوم

23

10

فوقدیپلم

آموزش ابتدایی

سوم

24

همه پاسخدهندگان جمعآوری شد ،اما اطالعات بهدستآمده نسبت به آنچره مریتروان برا روش
مصاحبه های کامالً سازماندهی شده به دسرت آورد ،عمرق بیشرتری داشرت (گرال و همکراران،
 )1392و این امر تا حد اشباع نظری مصاحبهها ادامره یافرت .برهمنظرور تحلیرل دادههرا از روش
کدگذاری در نظریه مبنایی استفاده شرد .منظرور از کدگرذاری ،شکسرتن دادههرای گردآمرده بره
کوچکترین اجزاء معنادار است .اجزایی که مبنایی برای یافتن و ساختن مفاهیم مستتر دردادههرا
هستند (منصوریان .)1391 ،پژوهشگر سعی کرد بامطالعه سطر به سطر متن مصاحبهها و دقت در
تصاویر یا اسرناد گردآمرده بره شرناختی ترازه از پدیرده موردمطالعره برسرد .مراحرل کدگرذاری
بدینصورت انجام میگیرد:
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ابزار جمع آوری داده ها «مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته» بود که داده هرای اسرتانداردی از
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الف -کدگذاری باز :1ابتدا دادههای حاصرل از نظررات معلمران در تردریس هنرر شکسرته و
تلخیص شده و به دادههای شکسته شده برچسب و معنا داده شد و از مجموع دادهها مقولهها به
دست آمد.
ب -کدگذاری محوری :2روند ارتباط دادن خرده مقوالت به یک مقوله شکل گرفت؛ یعنری
هر مقوله را با توجه به شرایط و محل این پدیده که در بعد خاص اتفراق مریافترد و برا در نظرر
گرفتن خصوصیات آن ،زمینه ،واکنش نشان دادن به این پدیده و پیامدهای هرگونه کرنش متقابرل
که صورت میگیرد ،بسط دادیم.
ج -کدگذاری انتخابی :3به تولید متن یا عبارتی که در آن با استفاده از اصول یرا گرزارههرای
منطقی ،رابطه بین مفاهیم و مقوالت شرح داده شود ،پرداختیم و پدیده موردبررسی یعنی تجارب
معلمان در تدریس هنر توصیف شد.
جهت تعیین «روایی و پایایی دادهها» از سه معیار موردنظر صاحبنظران مطالعرات کیفری،

شامل «قابلقبول بودن»« ،4قابلیت اطمینان» 5و «تأیید پذیری»( 6منصوریان )1391 ،استفاده شد:


جهت «قابلقبول بودن» و تأیید درستی یافترههرا ،رونوشرتهرای مصراحبه و گرزارش
پژوهش برای معلمان ارسال شد تا موافقت یرا مخالفرت آنهرا برا مطالرب ذکرشرده و
یافتههای پژوهش مشخص شود.



بهمنظور تضمین «قابلیت اطمینان» یافتهها تالش شد تا فرایندها و تصمیمات مربوط به



برای «تأیید پذیری» نتایج ،یافتههرا برا پیشرینه پرژوهش مقایسره شرد و برا اسرتناد بره
بحثهای نظری در تبیین آنها اقدام شد.

1

- Open coding
- Axial coding
3
- Selective coding
4
- Credibility
5
- Dependability
6
- Conformability
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پژوهش بهطور واضح در متن پژوهش تشریح شود.
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یافتههای پژوهش
تجربۀ معلمان در تدریس هنر دورۀ ابتدایی در دو مقولۀ اصلی و چنرد زیرر مقولره قررار
گرفت .مقولۀ اول ،پیامردها و دسرتاوردهای مثبرت تردریس هنرر شرامل دو زیرر مقولرۀ توسرعۀ
شایستگیهای حرفهای و رشد و تحول هنری است .مقوله دوم پیامدهای منفری و چرالشهرای
تدریس هنر شامل سه زیر مقولۀ ضعف ارجگذاری به هنر ،ضعف فضای آموزشی ،عدم اسرتقبال
والدین است(شکل :)1
تجربه های معلمان

دستاوردهای مثبت

توسعه ی شایستگی

پیامدهای منفی

رشد و تحول هنری

ضعف ارج گذاری

ضعف فضای

به هنر

آموزشی

های حرفه ای

بکارگیری خالقیت

کشف درونیات

بی توجهی به درس هنر

عدم امکانات کافی

عدم استقبال والدین

اعتراض والدین

معلمان

تلفیق هنر با سایر دروس

کمبود بودجه

کمک به کودکان

عدم پیگیری برنامه های

دیرآموز

تدوین شده

تبادل تجارب بین معلمان

توسعه مهارت های حسی

عدم استفاده مناسب از

انحصار درس هنر

آموزش ضمن خدمت

به نقاشی و کاردستی

معلم متخصص هنر

توسعه مهارت های

عدم آشنایی با آموزش

حرکتی

هنر در سایر استان ها

توسعه قابلیت های تفکر

مهجور ماندن هنر

مدرسه

ایجاد انگیزه و پرورش
مهارت های هنری

شکل  -1مروری بر تجارب معلمان در تدریس هنر دروه ابتدایی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

و پرورش خالقیت
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مقوله اول -پیامدها و دستاوردهای مثبت :پیامدهای مثبت حاصل از تجارب معلمان در تدریس
هنر در دو زیر مقوله شامل «توسعه شایستگیهای حرفهای» و «رشد و تحول هنری» قرار دارد.
 -1توسعه شایستگیهای حرفهای
 -1-1جبران کمبود امکانات با خالقیت معلمان
معلمان تسلیم کمبود امکانات نشدهاند وسعی کردند باکارهای خالقانره و اسرتفاده از وسرایل
کمهزینهتر بر کمبود امکانات فائق آیند.

مصاحبهشونده (« :)1گاهی به سری وسایل رو خودمون درست کردم مثل همون چرتکره کره
با یونولیت درست کردیم .برخی از معلما هستند خالقیتشون خیلی بیشتر از ما هست خیلی ذوق
هنری دارند».
مصاحبهشونده (« :)8گاهی شده به خاطر نداشتن امکانات خودمون سعی کردیم جبران کنیم.
مثالً تو ریاضی نی آوردیم ،بریدیم .تقسیم کردیم بچهها استفاده کنن .یا مثالً حبوبات میاریم ایرن
کارا رو انجام میدهیم».
برخورداری از امکانات و منابع آموزشی در درس هنر در برخی از کشورهای دنیا موردتوجه
است .در استرالیا طرح معماری فضای مراکز هنری برای دوره ابتدایی در نظر گرفتهشده است.
هنگکنگ ویژگیهای اندازۀ اتاقها ،لوازم و تجهیزات و ابزارهای تدریس هنر و موسیقی برای

موسیقی است و دبیرستانها یک اتاق موسیقی ،دو اتاق هنر ،یک اتاق برای کارهای پروژهای و
انبار دارند (شارپ و همکاران.)2000 ،
 -2-1تلفیق هنر با سایر دروس
معلمان نسبت به تلفیق برنامۀدرسی هنر نظرر مثبتری داشرتندو از ترکیرب اشرکال هندسری و
آموزش ریاضی بهره بردهاند .با تلفیق درس علوم و هنر موفقیت بیشتری کسب کردند.

143

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

کالس هنر در نظر گرفته شده است .در سنگاپور هر مدرسه ابتدایی دارای دو اتاق هنر و دو اتاق
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مصاحبهشونده (« :)2مثالً یه بار زنگ نقاشی رو تلفیق میکنیم با یه زنگ علوم ،زنگ علوم یه
کاری داریم که میشه تو زنگ هنر انجام داد .اونو میذاریم تو زنگ هنر باهاش تلفیق میکنیم .اونا
گفتن شما درسها رو تلفیق کنید ولی عنوان نکردن کدام درس؟».
با استفاده از هنر و ساختن کاردستی در تفهیم درس مخروط ریاضی از هنر بهرهمند شدهانرد.
با استفاده از حبوبات و طراحی حرروف و اسرتفاده از آن در درس بخروانیم و بنویسریم ترا حرد
زیادی روند یادگیری را تسهیل کردند.

مصاحبهشونده (« :)8من درس هنر رو با درسهای دیگه تلفیق میکرنم .مرثالً مریگرویم کره
بچهها با کاغذ رنگی ،اشکال هندسی رو دربیارن ،قیچی کنند ،بچسبانند .یا مثالً نقاشی با اشرکال
هندسی با اعداد .مثالً با حروف نقاشی بهشون میدم ،این کارها رو انجام میدهم».
اجرای برنامۀدرسی تلفیقی در کالس مستلزم آگاهی و تبحر حرفهای معلمان اسرت .معلمران
باید شناخت کافی نسبت به اشکال مختلف تلفیق داشته باشند و در موقعیرتهرای خراص از آن
استفاده کنند (امینی.)196 :1384 ،
 -3-1تبادل تجارب بین معلمان
استفاده از تجربه معلمان دیگر فرصتی است بررای پیشررفت و کسرب موفقیرت در کارشران.
آنها زنگهای تفریح و شورای معلمان را فرصت مناسبی برای تبادلنظر میدانند.

هست یا زنگهای تفریح .کارهایی که ما انجام میدهیم رو به هم میگوییم .تابهحال هم مروردی
نبوده که معلمی از تجربه دادن من بهش خوشش نیاد».
طراحی واحد درس پژوهی برای معلمان و اجباری بودن آن در ایجاد تعامل بین معلمان مفید
است .معلمان سعی میکنند از لوح فشرده آموزشی نیز استفاده کنند.

مصاحبهشونده (« :)6من خیلی از تجربه دیگران استفاده میکرنم .از تجربرهای کره دارن مرثالً
سی دی هاشون ،روش تدریسشان ،همه اینها رو برای تجربه خودمون اسرتفاده مری کنریم .کرم
اتفاق می افته وقتی به معلمهای دیگه پیشنهادی میدهیم مقاومت کنند و ناراحت بشوند».
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مصاحبهشونده (« :)5من خودم با معلمان ارتباط میگیریم باهم .مثالً در شورای معلمرانی کره
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 -4-1استفاده از معلم متخصص برای درس هنر
معلمان استفاده از معلم متخصص را برای برنامۀدرسی هنر ضروری میدانند .آنها ایرن امرر
را بهعنوان راهکاری مناسب برای باال بردن اهمیت جایگاه هنر نزد معلمان میدانند.

مصاحبهشونده (« :)2اگه بودجه داشته باشند خیلی خوبه که ندارند .یک متخصص هنر بررای
زنگ هنر بیارن خیلی عالی میشه .برای بچهها که از پایه آموزش میبینند خیلی عالی میشود».
برخی از معلمان استفاده از معلم متخصص را برای کالسهرای براالتر مناسرب مریداننرد ترا
کودکان به مرحله باالتری از رشد رسیده باشند وبتوان در فرصت کوتراهی کره معلرم در اختیرار
دارد به اهداف برنامۀدرسی هنر رسید.

مصاحبهشونده (« :)7اگه متخصص یه متخصصه یا یه معلم هنر جدا داشرته باشرند .فقرط برا
اینها هنر کار کنه ،خیلی بهتره .ولی خوب معلم هم آموزش ضمن خدمت درباره هنر ببینه خوبه
به نظر من .ولی متخصص باشه بازم بهتره».
تدریس موضوعات درسی هنر توسط متخصصان در دورۀ ابتدایی پدیدهای نادر است؛
گرچه کشورهای کره جنوبی و هلند اینگونه اعالم کردهاند که مدارس ابتدایی در این کشورها
میتوانند معلمان متخصص را برای تدریس هنرها بهکارگیرند .در استرالیا بیشتر معلمان دورۀ
ابتدایی معلمان عمومی هستند ،اما مدارس برای تدریس تخصصی (مانند هنرهای تجسمی یا

 -2رشد و تحول هنری
-1-2کشف درونیات دانش آموزان
استفاده از نقاشی و تفسیر آن روشی برای پی بردن به روحیات دانش آموزان است .معلمان با
توجه به کارهای هنری کودکان میتوانند به مشکالت آنها پی ببرند و به وسیلۀ ارتباط گرفتن برا
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موسیقی) از معلمان ویژه یا از متخصصان پارهوقت استفاده میکنند (شارپ و همکاران.)2000 ،
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والدین و در جریان گذاشتن آنها نسبت به مسائل کودکران سرعی در حرل مشرکالت یرادگیری
کنند.

مصاحبهشونده (« :)2در فعالیت نقاشی خیلی میشود به روحیات بچهها پی برد .مثالً بچهها
نقاشی که میکشند رنگی که میزند میشه بفهمی که تو خانواده هاشون مشکلدارند یا ندارند .اگه
اون روز مامانشون دعواشون کرده ،نقاشی که می کشن رنگهای تیره استفاده میکنند .احتماالً
مشکلدارند».
معلمان میتوانند با دقت در کارهای هنری کودکان و نحوه انجام آن به استعدادهای کودکان
پی ببرند و در پرورش و رشد آنها یاریگر باشند .با توجره بره کارهرای کودکران بره آرزوهرا و
خواستههای ایشان پی میبرند و احساسات آنها را در مورد موضوعات مختلف درک میکنند.

مصاحبهشونده (« :)7من داشتم دانشآموزی که گفتم نقاشی بکشرد ،دیردم ترو نقاشریش یره
بچهای رو کشیده بود ،یه تخت کشیده بود یه بچه کشیده بود تروش و زیررش نوشرته برود مرن
خیلی دوست دارم یک خواهر داشته باشم .من این رو با مادرش مطرح کردم .گفتم این بچرۀ ترو
خیلی دوست داره ،اصالً جزء آرزوهاشه یه خواهر داشته باشه .بعدها مادرش یه بچه آورد و بچه
هم به آرزوش رسید».
 -2-2کمک به کودکان دیرآموز

این کودکان وقتگیر است و مشکالت بیشتری دارد .اما هنر برای آموزش کودکان دیرآموز مرثثر
است.

مصاحبهشونده (« :)1ممکنه که بچههای دیرآموز رو برا هنرر راه بنردازیم .شراید بچرهای کره
دیرآموزه و مشکل داره یه نقاشی خیلی قشنگ برات میکشه ،پس عالقش به اینره .مریتروانیم برا
تلفیق کردن درسا با هنر ازلحاظ درسی پیشرفت بدهیم».
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گرچه تعداد کودکان دیرآموز در کالس های درس زیاد نیست اما فراینرد یراددهی-یرادگیری
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معلمان هنر را وسیلهای برای مفرح شدن یادگیری کودکان میدانند .برخی کودکران دیرآمروز
استعداد در کارهای هنری دارند که میتوان از این خاصیت بررای آمروزش بهترر و مفیردتر ایرن
کودکان استفاده کرد.

مصاحبهشونده ( « :)6دیرآموزها مخصوص ًا برا هنرر خیلری میشره بهشرون کمرک کررد .بررای
بچههای بیشفعال شاید نه .ولی من دیرآموز داشتم که با هنر ،با نقاشری کشریدن راحرتترر یراد
میگرفت».
 -3-2توسعه مهارتهای حسی
توسعه مهارتهای حسی با استفاده از آموزش هنر ممکن است .اگر انسان بتواند از هر یرک
از حواس پنجگانه بهدرستی استفاده کند ،در شناخت محیط خود و دریافرت اطالعرات متنروع از
آن ،موفق خواهد بود.

مصاحبهشونده (« :)2با لمس کردن برگ یا وسیلهای که آوردن ،یرا پارچرههرای مختلفری کره
آوردن تو دفتر چسباندند ،مثالً این زبره .این نرمه؛ و یه وقترایی ترانره کودکانره مریگرذارم و برا
شنیدن صداها ،موسیقیها با زنگ هنر تلفیقشده».
معلمان به تأثیر هنر در تقویرت مهرارتهرای حسری تأکیرد کررده و اسرتفاده از موسریقی در
آموزش را در تقویت حس شنوایی مثثر دانستهاند .استفاده از مواد مختلرف و تهیره کاردسرتی را

مصاحبهشونده (« :)6ما بااینهمه شعرهایی رو داریم تو بخروانیم کره برا موسریقیه .مرن میرام
چیکار میکنم؟ اگه امکانات وجود داشته باشه .نوار هم وجود داشته باشه .اون موقع کره بچرههرا
نقاشی میکشند ،میگم بچه نقاشی که می کشین این نوار موسیقی رو هم گوش کنین».
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ابزار مناسبی برای تقویت حس المسه میدانند.

واکاوی تجارب معلمان زن در تدریس ...

 -4-2توسعه مهارتهای حرکتی
معلمان بره توسرعه مهرارتهرای حرکتری برا اسرتفاده از درس هنرر معتقدنرد و در تردریس
برنامۀدرسی هنر از وسایل دور ریختی برای ساختن کاردستیهای متنوع و تمرین دسرت ورزی،
پانتومیم ،خمیربازی استفاده کردند.

مصاحبهشونده (« :)2مثالً هفتهای دو ساعت هنر رو دارم .این هفته گفتم بچهها موضروع آزاد
نقاشی باشه .مثالً سنگ بیاریند که روش با گوواش شکلهای مختلف میکشند».
مصاحبهشونده (« :)8با نقاشی و مداد رنگی چطوری دستشون بگیریند و رنگآمیرزی کننرد و
حرکت دستشون چه جوری باشه .خمیربازی هم اول سرال میرارم .بررای تقویرت مرش دستشرون
استفاده میکنم .یا برای آموزش حروف از خمیر استفاده میکنم».
کارهایی مانند نقاشی ،کاردستی ،تربیرت شرنوایی ،قصره یرا برازیهرای نمایشری بره شرکلی
سازماندهی شدهاند که دقت و هماهنگی را در سطوح مختلف ایجاد مریکنرد (نرواب صرفوی و
همکاران.)1385 ،
 -5-2توسعه قابلیتهای تفکر و پرورش خالقیت
معلمان به پرورش خالقیت توجه داشتهاند وسعی کردهاند از هنر بررای پررورش خالقیرت
کودکان کمک بگیرند.

هنر با همه درس هاست .در نتیجره معلرم بایرد همره ایرنهرا رو خرودش وارد باشرد .مردارس
غیرانتفاعی معلم هنر مختصص دارند .ولی به نظر من اگه آموزش همگانی باشه .همره معلرمهرا
آموزش ببینن خیلی بهتر از متخصصش هست».
فعالیتهای هنری ظرفیت تفکر را توسعه میبخشند ،شریوههرای تفکرر را بنیران مرینهنرد و
روشهای ماهرانهای برای ارتباط با جهان پایهگذاری میکنند (نواب صفوی و همکاران.)1385 ،
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مصاحبهشونده (« :)3آموزش ضمن خدمت برای معلمان خیلی بهتره .به خاطر اینکه ترکیرب
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 -6-2ایجاد انگیزه و پرورش مهارتهای هنری
معلمان اذعان دارند برخی کودکان برای انجرام کارهرای هنرری بریانگیرزهانرد و تمرایلی بره
فعالیتهای هنری از خود نشان نمیدهند .معلمان برای ایجاد انگیزه و پرورش مهارتهای هنری
از روشهای مختلف استفاده میکنند مانند استفاده از اشرکال هندسری سراده ،نگریسرتن و نقرد
نقاشی کودکان ،آزاد گذاشتن تخیل کودکان ،پیدا کردن عالیق دانش آموزان.

مصاحبهشونده (« :)1بعضی بچهها هستن هیچی بلد نیستن بکشن با اینا باید چیکار کنم؟ من
میتوانم با یکشکل خیلی ساده ،مثالً یه دونه بیضی میکشم ،با بیضی یه موش درست مریکرنم،
خوشش میاد اون تشویق میشه به کشیدن نقاشی یا مثالً هنرهای دیگه».
مصاحبهشونده (« :)7بچههای که نقاشی بلد نیستند یا دوست ندارند نقاشی بکشند .خودم
کمکش میکنم .یا به بچهها میگویم بهشون کمک کنند .بهش یاد بدن که این گردی رو بتونن
بکشن .رنگآمیزی رو بهشون یاد میدهم».
مقوله دوم-پیامدهای منفی و چالشها :تجربه معلمان در تدریس هنر در سه زیر مقوله
شامل «ضعف ارجگذاری به هنر»« ،ضعف فضا و امکانات» و «عدم استقبال والدین» قابلبررسی
است.

 -1-3بیتوجهی به درس هنر

معلمان به جایگاه واقعی هنر واقف نیستند و از هنر برای سرگرمی شاگردان استفاده میکننرد
تا به کارهای عقبافتاده خود بپردازند.

مصاحبهشونده (« :)8شاید هنر به نظرشون مهم باشه ولی عمالً وقتی زنگ نقاشری را بگیرری
برای درسهای دیگه یعنی هنر برایت اهمیت نداره».
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-3

ضعف ارجگذاری به هنر

واکاوی تجارب معلمان زن در تدریس ...

مصاحبهشونده (« :)9تا سالهای قبل هم فکر میکردم که نقاشیه و کاردستی زنگ هنر .موقرع
امتحان هم میگفتم یه نقاشی بکشین بیارین یرا یره کاردسرتی بیرارین .فقرط مریگفرتم از خونره
کاردستی درست کنیدوبیاورید».
 -2-3عدم پیگیری برنامههای تدوینشده
تدوین برنامه برای آموزش دررسیدن به موفقیت مهم است .برای بسیاری از کارهایی کره در
زندگی روزمره به وقوع میپیوندد ،نیاز بره برنامره ریرزی وجرود دارد و موفقیرت در آن مرهرون
همین برنامهریزی است.

مصاحبهشونده (« :)4اینجا متأسفانه اصالً چیزی تو حیاط از طبیعت نداره .یه اردو فقرط اونرا
برده بودیم .اصالً تو همون طبیعت اون چیز یاد می گیره .نیاز نیست حتماً تو کالس بشرینه .مرن
موافق زیاد تو کالس نشستنه بچه چیز یادگرفتنش نیستم».
پیگیری نکردن برنامهها منجر به بیثمر و عقیم ماندن آنها میشرود .در ابتردای هرر تغییرری
شور و هیجان زیادی هست اما کمکم طرحها بینتیجه رها میشود.

مصاحبهشونده (« :)8وهلل برای درس هنر هیشوقت نشده برویم طبیعت .مثالً اگه برنامهریرزی
کنیم تو سال آنها رو یکبار ببریم پارک ،بعد تو همون یه جلسه آموزش درس علوم و فارسی و
همه رو همون جا بهشون بدیم ،خیلی مفیده .یه بار اونا رو بردیم پارک .ولی اینطرور نبروده کره
 -3-3عدم استفاده مناسب از آموزش ضمن خدمت
معلمان به تأثیر آموزش ضمن خدمت درزمینۀ هنرر تأکیرد دارنرد و ایرن دوره هرا را بررای
پیشرفت معلمان و موفقیت در تدریس الزم میدانند .زمان برگزاری کالسهرای ضرمن خردمت
معموالً در ایام مدرسه است و به دلیل مشغولیت کاری زیاد از طرف معلمان استقبال نمیشود.

مصاحبهشونده (« :)10همه معلمها اکثراً دورهدیدهاند .هنرر هرمدوره دیردیم .آمروزش ضرمن
خدمت مثثرتر و مفیدتره .زمان گذاشتن آموزش ضمن خدمت بهتره در تابستان ،شرهریور باشره
که معلمها هم آزادترند و وقت دارند».
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مختص هنر بچهها رو ببریم بیرون».
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اگر کالسها در زمان تعطیالت و تابستان برگزار شود معلمان با تعلقخاطر حضور مییابند.

مصاحبهشونده (« :)5آموزشوپرورش یره چیرزی رو بررای نقاشری و خوشنویسری گذاشرته،
برنامهریزی که دارند مثالً برای پایههای دوم ،یا مثالً یک سال برای کالس چهارمیها میگذارنرد
برنامههای آموزشوپرورش خیلی محدوده».
این امر در حالی است که در ایرلند شمالی فقط یک واحد کوتاه هنر در تربیتمعلم دورۀ
ابتدایی وجود دارد .همچنین رشد مهارت در چنین مدت کوتاهی چندان حاصل نمیشود و
دانشجومعلمان اعتمادبهنفس الزم را برای بهکارگیری الزامات مادۀ درسی کسب نمیکنند؛ اما در
ایالت ولز استرالیا ،هنرها بخشی از دورۀ تربیتمعلم پیش از خدمت را به خود اختصاص
میدهند و معلمان دورۀ ابتدایی ارتباط بسیار کمی با هنرها دارند .درحالیکه در ایالت کوئینزلند،
دروس آموزشی برای معلمان عمومی دورۀ ابتدایی شامل یک الی دو ترم تحصیلی برای رشتۀ
هنر نظیر نمایش تعیین شده است (شارپ و همکاران.)2000 ،
 -4-3عدم آشنایی با آموزش هنر در سایر استان ها
معلمان آگاهی بسیار کمی از برنامۀدرسی هنر دیگر نقاط کشور و جهان دارند.

مصاحبهشونده (« :)2از نحوه تدریس هنر در شهرستانهای دیگه اطالعی ندارم .فقرط مجلره
آشنایی معلمان از نحوه تدریس دیگر معلمان در سراسر کشور مریتوانرد راهکارهرایی بررای
آنها فراهم کند تا از تجارب دیگر معلمان در امر تدریس خود استفاده کنند.

مصاحبهشونده (« :)10در مورد اینکه شهرهای دیگه چطوری با درس هنر برخرورد مریکننرد
اطالعی ندارم».
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معلمی هست که بعضی موقع چیزایی توش هست دوست دارم منم برای خودم اجرا کنم».
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 -5-3مهجور ماندن هنر
معلمان ،دروس دیگر بهویژه ریاضی را به هنر ترجیح میدهند .در درس هنر دانش آموزان را
به نقاشی مشغول میکنند و به کارهای عقبمانده کالس مثل بررسی تکالیف میپردازند.

مصاحبهشونده (« :)2اکثر معلمها این کار رو میکنند که اصالً زنگ هنر را اهمیت نمیدهند.
مخصوصاً نقاشی و خط ،خط تحریری که خیلی مهمه .این دوتا رو باید بیشتر بها بدهند».
مصاحبهشونده (« :)9ما هم همین چند سال قبل زیاد به هنر اهمیت نمیدادیم .بیشتر
درسهایی که عقبمانده داشتیم میگذاشتیم زنگ هنر .یا مثالً خودمون یه کاری داشتیم به
بچهها میگفتیم نقاشی بکشند ،ما به کارمون برسیم».
آموزش هنرها مسئلهای فراتر از تدریس مهارتها ،فعالیتها و دانش خاص به یادگیرنردگان
است .در این راستا برنامههای تربیت هنری عرالوه برر قابلیرتهرای کارگراهی ،بایرد بره سرمت
آمادهسازی بیشتر معلمان هنر برای تدریس جهت دهی شوند ترا برر اسراس مهرارتهرای سرایر
هنرمندان فعالیت کنند؛ مهارتهرایی کره در سرایر موضروعهرای درسری قررار دارنرد .همچنرین
مهارتهایی را در خود رشد دهند که برای مشارکت برا هنرمنردان و معلمران سرایر موضروعات
درسی در موقعیتهای آموزشی نیاز است (مهرمحمدی و کیان.)1393 ،

 -1-4عدم امکانات کافی
معلمان به عدم امکانات ،عدم وجود فضا و شرایط مناسب برای آموزش هنر اذعان میکننرد.
از وسایل کمکآموزشی دیگر مثل کامپیوتر و تلویزیون و غیره که تا حدود زیرادی مریتوانرد در
امر آموزش کمککننده باشد ،نیز بیبهرهاند.

مصاحبهشونده (« :)10فقط یه کامپیوتر هست که اونم نصفه درست نصفه خراب .همیشه هم
تو دفتر دارن باهاش کار می کنن .من می دونم انواع سی دی های آموزشی هست ولی من
امکانات استفاده را ندارم».
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مصاحبهشونده (« :)2امکاناتی برای هنر مدرسه نداره .خودمون اینجا وسیله نیاز داشته باشیم،
بچهها برای کاردستی از خونه میارند .فقط در حد برگه  .A4اونجوری بچهها رنگ رو خودشون
میارند وسایلی که میخواهیم خودشون میآورند».
 -2-4کمبود بودجه
بودجه در امر آموزش یکی از اصلیترین مثلفه هااست .معلمران از عردم تخصریص بودجره
کافی در درس هنر شکایت داشتند.

مصاحبهشونده (« :)5مدیر هرچی امکانات داشته باشه به هممون میدهد .ولی اونم باز برمری
گرده به اداره که امکانات را به مدیر بده .مشکل ما تو هنر بیشتر تو هزینره هاسرت .مرثالً بیررون
بردنشون».
تخصیص کم بودجه به هنر در سیاستگذاری آموزشوپرورش ،پرایین برودن سررانه دانرش
آموزان و عدم توانایی مدیر در تأمین مخارج مربوط به فعالیتهای هنری از مشکالت جردی در
درس هنر است.

مصاحبهشونده (« :)6مثالً در کالس چند دفعه اعالم میکنیم ،بچهها فرردا آبرنرگ بیرارن .اون
بچهای که می تونه میاره ولی اون که نمی تونه به نظرم خود مدرسه باید یره هزینرهای رو داشرته
باشه یه بودجهای رو داشته باشه که بتواند بگیرد».

هنر محدود به نقاشی و کاردستی نیسرت و هنرهرای تجسرمی ،موسریقیایی و نمایشری را در
برمیگیرد؛ اما تدریس هنر در مدارس به کاردستی و نقاشی محدود است.

مصاحبهشونده (« :)1فقط مثالً ،بعضی کالسها اینطوری شرده کره خالصرهشرده فقرط در
نقاشی کردن ،یا بهندرت کاردستی».
معلمان در کالس هنر اکثراً به نقاشی می پردازند و کارهای دیگر هنری و ازجملره کاردسرتی
را بهعنوان تکلیف در منزل قرار میدهند.
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مصاحبهشونده (« :)8چون کشیدن یه نقاشی راحت تره .اکثراً زنگهای هنر ،نقاشی میشرود؛
یعنی واقعاً من نقاشی با حروف و با اعداد و اینا رو خودم سر کالس کشریدم .ایرنقردر کثیرف
کاری و شلوغکاری میشه که من می گم خونه انجام بدهید و بیاورید».
یکی از مفروضات پروژه تتاک 1دربارۀ چگونگی آموزش هنر این است که آموزش هنر
باید جامع باشد؛ شامل بررسی زیباشناختی ،نقد ،تاریخ و فرهنگ و دانش و مهارتهای موردنیاز
برای طراحی و اجرا (کیلین.)2004 2،
 -5عدم استقبال والدین
 -1-5اعتراض والدین به فعالیت هنری کودکان در منزل
خانوادهها از اهمیت و تأثیر درس هنر در یادگیری بیاطالع هستند .توجه بیشازحد والردین
به نمره فرزندانشان دلیل دیگرری بررای توجره بره دیگرر دروس مخصوصراً ریاضری و علروم و
بیتوجهی به دروسی مانند هنر و ورزش است.

مصاحبهشونده (« :)1مثالً کتاب جدیدی که به ما دادن توش خیلی کارا داره .خانواده می گم
در مورد هنر این کار رو بکن.
می گه خیلی وقت دارین می ذارین روی هنر .واقعاً برای شکم بچه ،پوشش خیلی هزینه میکنند
ولی به مسائل روانی بیتوجهاند .به نظرم هنر با روان و روح بچه در ارتباطه .اگه این چیزا رو
محول کردن تکالیف کالس به منزل به خاطر وقت کم و بینظم و ترتیب شدن فضای کالس
و خارج شدن از کنترل معلم نیز دلیل دیگری بر این امر است.

تحول تعلیموتربیت از
طریق چالش هنر

1

).Transforming Education through the Arts Challenge (TETAC

2

. Killeen
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مصاحبهشونده (« :)8مثالً یه کاردستی که می گم بچه خونه درست کنه ،اولیا درست میکنرد
خود دانشآموز که درست نمی کنه .به خاطر همین چون برای اولیاء کار میبررد ،اعتررا

مری-

کنند».

 -2-5بازدیدهای خارج از مدرسه
معلمان برای بازدیدهای خارج از مدرسه دچار مشکالتی هستند .مسائل خروج دانش آموزان
برای بازدید شامل محافظهکرار برودن تعردادی از معلمران ،سرختگیری آمروزشوپررورش ،عردم
رضایت والدین ،هزینهبر بودن است.

مصاحبهشونده (« :)2سخت هست بردن بچهها بیرون .یه اتفاقی بیفته مسئولیتش با منه .ولی
خوب اگه یه وقتایی نیاز باشه میکنیم .اینکارو .مجبوریم می بریم دیگه با هماهنگی مدیر و البته
رضایت اولیا باید باشه».
مصاحبهشونده (« :)7بچهها رو طبیعت هم نمیبریم .به خاطر اینکه واقعاً مسرئولیت داره .بره
خاطر مسئولیتش نمیبریم .خیلی کم .اصالً خود اینجا هم موافقت نمیکنند».
این در حالی است که در هنگکنگ همکاری مدارس و سازمانهای هنری در ارتقای
فعالیتهای هنری بسیار چشمگیر است .در جمهوری کره مدارسْ دانشآموزان را حداقل یکبار

پشتیبان به خدمت گرفته و در زمینۀ آموزش هنر از آنها کمک میگیرند؛ دبیرستانها نیز با
سازمانهای هنری و هنرمندان در ارتباطاند .در سنگاپور ،مدارسْ تورها یا گردشهای هنری
برگزار میکنند تا یادگیری دانشآموزان و ارجگذاری به هنرها را ارتقا دهند .در اسپانیا نیز
مدارس و معلمان هنر برنامههایی را برای بازدید از موزههای هنری تنظیم میکنند (شارپ و
همکاران.)2000 ،
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بحث و نتیجهگیری
هنگامیکه دانشآموزان به حوزۀ هنرها فعالیت میکنند ،در حقیقت تجارب فردی و
روایتهایی از خود نشان میدهند که در سایر زمینههای یادگیری دیده نمیشود و این امر به
معلمان توانمند نیازمنداست .آگاهی معلم از توانمندیها و نقاط ضعف دانشآموزان باعث
میشود ،تجارب آموزشی که به کشف خالقیت دانشآموزان کمک میکنند را فراهم کند.
معلمان باید دانش کافی دربارۀ هنرها داشته باشند که این دانش برای داشتن قضاوت صحیح
دربارۀ یادگیری دانشآموزان الزم است (رایت .)2009 ،1عواملی سبب شده تا معلمان
دررسیدن به اهداف در نظر گرفتهشده برای برنامۀدرسی هنر موفق نباشند ازجمله بیاهمیت
بودن برنامۀدرسی هنر نسبت به دیگر دروس در عملکرد معلمان خودنمایی میکند .کمبود
بودجه در نظر گرفتهشده برای درس هنر باعث میشود بار تأمین هزینه مربوط به این درس
به دوش خانوادهها افتاده و با توجه به مشکالت اقتصادی خانوادهها ،اعترا

آنها را

برانگیزد .کمبود وقت درس هنر باعث میشود پرداختن به هنر بهصورت گسترده امکانپذیر
نبوده و معلمان به نقاشی و کاردستیهای خیلی ساده اکتفا کنند و از تعمق برنامۀدرسی هنر
اجتناب ورزند .ناآگاهی والدین نسبت به اهمیت نقش هنر در یادگیری کودکان نیز عامل
دیگری است که عدم همراهی والدین با مدرسه به صورت شایسته را در پی داشته است.

مدرسه مسئله دیگری است .این امر با نتایج یافته های فالحی و همکاران (،)1390
مهرمحمدی و همکاران ( ،)1380تمنایی فر و همکاران ( )1389و دیویس ( )2010همخوانی
دارد.
با این وجود معلمان اذعان کرده اند که توجه به تدریس درس هنر نقرش مرثثری در کشرف
مشکالت درونی و روانی کودکان و همچنین کشف استعدادهای خاص آنها دارد .معلمان سرعی
کردند کمبود بودجه و امکانات را با خالقیت خود و تهیه امکاناتی در حد توانشان جبرران کننرد.
1

. Wright
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هنر برای کودکان دیرآموز و بیشفعال تأثیر بسزایی دارد .هنر میتوانرد بره توسرعه مهرارتهرای
حسی ،قابلیتهای پرورش خالقیت کودکان و مشارکت اجتماعی زمینهساز بسرتر مناسربی بررای
آشنایی کودکان با سنتها ،فرهنگهای اسالمی و بومی باشد .بررسی مداوم کتاب راهنمای معلرم
برنامۀدرسی هنر و ارزیابی عملکرد معلمان و گرفتن بازخورد از آنها بهصورت متناوب و کاربرد
آن در نحوه تدوین کتاب راهنمای هنر در بهروزرسانی محتوای آن مثثر است.
تدوین کتاب درسی هنر شیرازه باز که دارای حق انتخاب برای دانش آموزان باشد ،تجربره
دیگری است که معلمان برای رفع مهجوریت برنامۀدرسی هنر مناسب میدانند؛ بنابراین بر اساس
یافتههای پژوهش از معلمان کارآمد انتظار میرود کره از توانراییهرا و ویژگریهرای زیرر بررای
تدریس هنر برخوردار باشند:
 محتوای برنامۀدرسی را بدانند و به شناسایی و تعیین مواد آموزشی ،وظایف و فعالیرتهرایی
مناسب برای موقعیتهای یاددهی -یادگیری ویژه توانمند باشند.
 قادر به ایجاد محیطی سودمند برای یادگیری باشند.

 جنبههای منتخب عملکرد دانش آموزان را بهدقت مشراهده و ثبرت کننرد تابتواننرد نیازهرای
یادگیری فردی و گروهی کالس درس خود را تشخیص دهند.
 بهطور مثثر و مناسب با همکاران ،والدین و سایر افراد جامعه همکاری و مشرارکت داشرته


روششناسی پایداری را با اهداف برنامۀدرسی هنر و زمینۀ ذهنی و اجتماعی دانرش آمروزان

تطبیق داده و مورد استفاده قرار دهند.
عالوه بر ویژگیهای اساسی که معلمان باید از آن برخوردار باشند ،در برنامۀدرسی هنر از
معلمان انتظار میرود که با در نظر گرفتن ساعات آزاد برنامههای خالقانه دانش آموزان را مورد
تشویق قرار دهند و به آنها در حوزههای مختلف هنری ،فرصت فعالیتهای خاص و منحصر
به خودشان را دهند .به این طریق به دانش آموزان در پرورش هویتهای ویژه و خالقانه یاری
رساندهاند.
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