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Abstract  
The present study aims to determination of Innovation Indicators in the content of art 
curricula in schools. The present work is applied and descriptive- analysis study. Qualitative 
and quantitative methods have been used in order to carry out the research. The statistical 
population was the qualitative part of all faculty members In Isfahan Art University, internal 
and external authorities in art education throughout the country out of whom 19 were network 
and purposefully selected as samples. The statistical population in the quantitative part 
consisted of 1969 teachers of Isfahan whom 170 people were randomly selected.The research 
data were collected from semi-structured interviews and realized questionnaires According 
to these results, in both parts, the most important Innovation Indicators in the content of art 
curricula consist of: Deployment to refresh the outline, - Due to the integrated and convergent 
disciplines and , Application of knowledge-based approach with an emphasis on creativity 
and at the same time strengthening the scientific and artistic capabilities in content 
development- Ruling the artistic and aesthetic capabilities on the content of the curriculum- 
According to the teachings of Islamic art in order to develop content- The application of 
national and international standards in the development of curriculum content Art- The 
application of innovative approaches in the development of the arts curriculum content, 
Training content is based on the teachings of cognitive and metacognitive- According to the 
three areas of knowledge, skills and attitudes in the development of the arts content- Instead 
of emphasizing the indicative content prescriber Moreover, the findings in this research in 
the quantitative part showed that the application of innovation indicators for content of art 
curricula” are more than medium. 
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 تبیین و بررسی نشانگرهای نوآوری 

 های درسی هنر مدارسمحتوای برنامه

 2ستاره موسوی، 1مجید امیری

 تهران، ایرانو علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، شناسی گروه روان ،مربی. 1
 ، ایرانگروه روانشناسی و علوم تربیتی، اصفهانریزی درسی و استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان، . دکتری تخصصی برنامه2

 (18/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 24/07/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 -آن توصیفی روش و كاربردی نوع های درسی هنر است. پژوهش ازری محتوای برنامهنشانگرهای نوآو تبیین و بررسی مطالعة حاضر هدف
نظران آموزش هنر داخلی و خارجی و متخصصان پیمایشی، با رویکرد تركیبی است. جامعة پژوهش در بخش كیفی، جمعی از صاحب

 بخش نفر از آنان انتخاب شد، در 19ها شباع نظری دادهای و با معیار اهدفمند و شبکه روش های درسی در سطح كشور بودند، كه بهبرنامه
 از پژوهش هایاند. دادهای انتخاب شدهنفر به روش طبقه 170اصفهان بوند كه  4و  3، 1های نفر از معلمان ناحیه 1969كمَی، شامل 

 محتوا، و برای روایی از پرسشنامه و بهمصاح روایی شد. برای تعیین گردآوری ساختهپرسشنامة محقق ساختاریافته ومصاحبة نیمه طریق
 و توصیفی آمارهای با كمی هاییافته و بندیمقوله اساس بر كیفی هایشد. یافته كرونباخ استفاده آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی برآورد

های موجود، توجه به سرفصلروزكردن ترین نشانگرها عبارت است از استقرار سامانة بهتحلیل شد. طبق نتایج تحقیق مهم استنباطی
های علمی های تلفیقی و همگرا، كاربست رویکرد دانش محوری بر پایة خالقیت و با تأكید بر تقویت همزمان توانمندیها و موضوعدرس

هنری و های كردن قابلیتهای فردی در حین فرایند تدوین محتوای برنامة درسی هنری، حاكمو هنری در تدوین محتوا،توجه به تفاوت
های پژوهش در بخش كمی نیز های هنر اسالمی در راستای تدوین محتوا. یافتههای درسی، توجه به آموزهزیباشناختی بر محتوای برنامه

 های درسی هنری بیشتر از سطح متوسط است. نشان داد میزان كاربست نشانگرهای نوآوری در محتوای برنامه

 توای برنامة درسی، نوآوری محتوا.برنامة درسی هنر، مح کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 اجتماعی، تحوالت و اقتصادي شرايط ساختار جمعيتی کشور، جوانان در وسيع درصد با توجه به

 نظام در بايد مقصود اين رسيدن به براي ضرورتی انکارناپذيري است، که جوانان آموزش به روز

شود.  تحليل و گردآوري درسی ريزيبرنامه نوين هايروش دربارة اطالعاتی منظم طور به آموزش

 )فتحی کنندمی ايفا یآموزش هايرسالت تحقق راستاي در را انکاري غيرقابل نقش درسیهاي برنامه

کنند هاي سنتی اجرا میهاي خود را با روشهاي آموزشی فعاليت(. مؤسسه1387نورزاده،  و واجارگاه

هاي سازمان نهادينه کنند )آزاد و ارشدي، ا در فعاليتآورند که نوآوري رو تالشی به عمل نمی

هاي نوآوري در (. در اين راستا، توجه به کاربست آموزه2008، 2؛ اوليور2010، 1؛ باراسا1388

درسی نوآور، هاي ايجاد برنامة کند. يکی از ضرورتهاي آموزشی اهميت فراوانی پيدا میمؤسسه

 نقاط شناخت با هاي آموزشیمؤسسه که است آن درسی ريزيهبرنام مطلوب نظام طراحی و بازنگري

(. به عبارتی، در عصر 1383)مهرمحمدي،  بپردازند درسیهاي برنامه طراحی به خود ضعف و قوت

مراتب بيش از پيش است. هاي آموزش هنري بهحاضر که عصر رقابت و نوآوري است، نقش مؤسسه

 (.4،2010؛ کونراد3،2012)گرانراي يک هنرمند دارد مديريت دانش نقش مهمی براي موفقيت حرفه

کردن به واسطة تواند با دانستن و عملشود، تنها میهر کسی که وارد برهة رقابتی عصر حاضر می

توانند با اش زنده بماند و به اين منظور هنرمندان از جمله کسانی هستند که میايهاي حرفهنقش

روش نوآورانه رشد اقتصادي جامعه را تسهيل بخشند. با توجه ها در قالب يک کمک دانش، مهارت

ريزان درسی هنر بايد بيش از پيش محور، برنامهمحور و خالقيتبه جايگاه مهم هنر در اقتصاد دانش

، 5)درسمن، گرانر و اسميتشان تأکيد بيشتري داشته باشند آموختگانبر زندگی حرفه اي دانش

هنري را به صورت پويا بازنگري هاي درسی ادهاي آموزشی بايد برنامهدر نتيجه، نه (.588، ص 2014

اي تلفيق کنند و غفلت از شان را متناسب و در ارتباط با تقاضاهاي حرفههاي درسیکرده و دوره

                                                           
1. Barrasa 

2. Oliver 

3. Grüner 

4. Konrad 

5. Dreesmann, Grüner & Schmidt 
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هاي مختلف هاي فراوانی به عرصههاي ابتدايی آسيبهاي درسی هنري به خصوص در دورهبرنامه

 کند.رد میاقتصادي و اجتماعی وا

 شرايط با تدريس هايروش و محتوا کردنهماهنگ درسی ريزيبرنامه در مهم موضوعات از يکی

، 1)پيکو شودمی اعمال کوچکی تنها تغييرات کنونی درسی هايبرنامه در که حالی در است، نامطمئن

ل و تعاريف(، ها، اصو(، معتقد است محتوا شامل دانش )حقايق، تبيين1996زايس ) (.274، ص2009

ها است. در تدوين محتواي گيري و ايجاد ارتباط( و ارزشمهارت و فرايندها )تفکر منطقی، تصميم

بودن هاي مختلفی مانند خودبسندگی، اهميـت، اعتبار، عالقه، قابليت و عملیبرنامة درسی بايد مالک

اي است که يک جامعه را هکنندة خصيصهنر بيان (.1392، 2را در نظر داشت )ارنشتاين و هانکينز

 (.691ص ،2013، 3کشد )آبسیهاي جامعه را به تصوير میکند و دگرگونیتعريف می

 شود؛می محدود تعريف دو به هنر مفهوم، 4اسپينوزا و ها، از جمله ديسکارتيسدر بعضی ديدگاه

، 5است )دورن رحمط هنري آثار با رابطه در که عنوان شکل به هنر دوم و ايده عنوان به هنر نخست

 شکل درسی هنر هايبرنامه در آن ساختن و هنرمند فکر به توجه با هنري توليد راستا، اين (. در1999

 )رويکرد تخيل و شهود از، هنر عبارت آموزش رويکردهاي در هنري توليد مهم هايمؤلفه گيرد.می

 و احساس دريافت يکردهنري )رو کل اثر ؛)ديسيپلينی هنري )رويکرد اثر خلق و ساخت سنتی(؛

 برانگيختن و معنا توليد هنري(؛ آثار )رويکرد مشاهده فکر تمرکز و بخشيدنعمق تأمل، معنا(؛

 (.1383شناختی( است )مهرمحمدي، زيبايی احساسات )رويکرد

 هنري به توليد و عام طور به هنر تعريف (، رويکردهايی که به1996براساس استانداردهاي هنر )

6از رويکردهاي )يافتن است عبارت د دارند،وجو خاص طور
 واقعی(، ذهنی و صورت به هنري شیء 

                                                           
1. Peeco 

2. Ornstien & Hunkins 

3. Abaci 

4. Descartes & Spinosa 

5. Doren 

6. Finding 
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2شده)ساخته 1کارکردي رويکرد
 توسط اثر هنري )قلمدادکردن 3نهادي رويکرد انسان( و توسط 

 بازنمايی (4گرايی)دراک عينی به ذهنی موضوع دادنسوق همچنين مدارس( و مثل مرتبط هايسازمان

 عاطفی و شهودي فردي، هايتوانايی براساس ساختن (؛5گرايیبصري )فرم عناصر از استفاده با

 پيروي (؛7ژانر بر معلم )مبتنی هنري تخصص در شدهانگاشته پيش انواع و هانمونه از (؛ پيروي6)بيانی

ژانرها  از هريک فنی هايمهارت و دانش توسعة (؛8معتبر )اقتباسی هنري آثار و اصيل هاياز نمونه

9محوريديدنی )شیء و مضمونی صورت به هاساختهدست محوري(؛فن)
 هنري(؛ مطالعة اثر بر مبتنی 

تحليلی )نقادي و  فرايندهاي و پنهان فرهنگی و اجتماعی معانی توليد و شناخت عنوان به هنر

ی اخالق و سياسی انسانی، اجتماعی، مسائل تلفيق طريق از انگيزبحث مسايل به واکنش (؛10موقعيتی

 ( اينها12مدرن)پست جديد هايتکنولوژي پذيرش و چندگانه رويکردهاي بر تأکيد (؛11محوري)مسأله

آن  ساختن و ايده ايجاد در گفتهپيش هايمؤلفه دهد کهمی را تشکيل هنر درسی برنامة رويکردهاي

 (.2000، 13من کنند )هيکمی ايفا ايکنندهتعيين هنري( نقش )توليد

 ديگر تجربيات ها، وايده مشاهدات، به واکنش فرايند هنري توليد هنر، آموزش يمحتوا به توجه با

 است. متنوع هايرسانه با ابزارها، وسايل تخيلی کاربرد فکورانه، طور به هنري کارهاي خلق وسيلة به

 شان،نگرش مورد نظرشان، مفاهيم هدفشان، و بين هنرمند درگيرشدن از که است توليداتی هنري، آثار

 شودمی حاصل کنند،می انتخاب کارشان براي هاآن که ايو همچنين، رسانه شاناجتماعی رسومات و

 تدريس از فراتر ايمسأله هنر، آموزش که داشت اظهار توانمی مجموع، در(. 2002، 14)ويلسون

                                                           
1. Functional 

2. Made 

3. Institutional 

4. Perceptualist 

5. Formalist 

6. Expressive 

7. Genre – Based 

8. Pastiche 

9. Object – Based 

10. Critical  & Contextual 

11. Issue – Based 

12. Postmodern 

13. Hickman 

14. Wilson 
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ر ب عالوه هنر، آموزش راستا اين در است. يادگيرندگان به خاص دانش و هاها، فعاليتمهارت

 را هايیمهارت که ايگونه به مربيان سوق يابند بيشتر سازيآماده سمت به بايد کارگاهی، هايقابليت

 آموزشی هايدر موقعيت درسی موضوعات ساير هنرمندان با مشارکت براي که دهند رشد خود در

 يچندرشته يا يک :کند ترغيب زير هايدر زمينه را هامهارت رشد بايد هنر درسی هايبرنامه است. نياز

 و درون ايرشتهبين تدريس هايروش هنرها. تدريس هاياي؛ روشرشتهميان هنري اشکال هنري؛

رسمی  هنري هنري؛ تربيت تربيت با متناسب ارزيابی درسی. برنامة طراحی هنرها. طريق از

 سطوح در قلحدا است شايسته بنابراين، ( محور اجتماع(رسمی  غير هنري محور(؛ تربيت)مؤسسه

 در هاي هنريمربيان رشته سازيآماده استانداردهايی براي و هادستورالعمل ملی، و ايمنطقه

برنامة  (.در حقيقت،2006، 1آموزش هنر جهانی شود کنفرانس تنظيم خدمت از قبل هايآموزش

 روابط رکيبت به را هاآن و کرده جديد ترغيب هايبصيرت پديدآوردن به را هنرجويان تلفيقی درسی

( ضرورت 1994) 3اليوت آيزنز (.2002، 2ملی تربيت هنري کند )انجمنمی تشويق مسائل بين جديد

هاي ذهنی و شناختی؛ آموزش هنر براي ضرورت آموزش هنر را به اجمال در زير خالصه کرده است:

وزش هنري به منظور اينکه آمآموزش هنر براي ضرورتی فردي؛ آموزش هنر براي ضرورتی کارآمد. 

بين نياز به طور مناسب پياده شود، ساختار فيزيکی مناسب، مدرسان با صالحيت، فراگيران روشن

 6رجب ،(2013و همکاران ) 5آسرت(، 2014) 4پژوهشگران از جمله فيليمو ويکز و تزانکوبا است.

پور یموسوي و رجاي (،1397ارجمندي )ارجمند و  (،2010) 8(، اندرسون2010) 7(، مورنو2013)

(، 2018) 10مولدرز و سلمانز (،2020و همکاران ) 9نورتويگ (،1398(، مهديزاده و همکاران )1398)

                                                           
1. The World Conference on Arts Education 

2. The National Art Education Association 

3. Eliot W. Eisner 

4. Filimowicz &Tzankova 

5. Aesaert  

6. Rajab 

7. Moreno 

8. Anderson 

9. Nortvig 

10. Molderez & Ceulemans,K 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131520302189#!
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3(، ويز و فراري2020) 2، اوينگ(2016و همکاران ) 1باتيستا
4(، آيزل2014) 

شرفی و  (،2014) 

شان هاي درسی هنري را ن( ضرورت نوآوري برنامه1392) کيان و مهرمحمديو (، 1393) سلسبيلی

 دادند. 

هاي درسی داشتن درس هنر و تدوين برنامهحکايت از حاشيه نگاه تحقيقات متعددکه  حالی در

 نشانگرهايیتدوين  ،پيش براي آموزش هنر اهميت دارد از. آنچه بيش دارد، هاي سنتیهنري با روش

درسی اهميتی بيش هاي و محتوا به مثابة مرکز برنامه است هاي درسی هنرينوآوري در برنامهبراي 

هنر را به وادي سردرگمی  بستر برنامة درسیتواند می نشانگرهاچراکه بدون اين  از پيش دارد؛

شايد کارآمدترين هاي درسی هنري شناسايی و بررسی نشانگرهاي نوآوري برنامه ،بکشاند. بنابراين

هدف اين پژوهش تبيين  بنابراين،شرح داده شده باشد.  نوآورانه هايفگزينه براي رسيدن به هد

است. تمام  ها در مدارسو ميزان کاربست آن هاي درسی هنرنشانگرهاي نوآوري محتواي برنامه

اين پژوهش براي  نتايجتوانند از ريزي درسی رشته هنر میهاي برنامهمراکز تربيت معلم و گروه

ظري )ديدگاه تايلر درمورد ، در ابتدا با توجه به مبانی نتدوين واحدهاي درسی هنر استفاده کرده

هاي پيشين، نشانگرهاي نوآوري در ريزي درسی و ديدگاه آيزنر دربارة آموزش هنر(، يافتهبرنامه

شده و در ادامه نيز با توجه اين نشانگرها، ميزان درسی هنري شناسايی و تبيين هايمحتواي برنامه

با توجه به وضعيت موجود کاربست ها در آموزش و پرورش تعيين شده و در نهايت کاربست آن

 شود.هاي عملياتی براي تسهيل اين نشانگرها در نهادهاي آموزشی ارائه مینشانگرها، به ارائه گام

 شناسی پژوهشروش

 پژوهش اين مختلفهاي بخش انجام است. در تحليلی و از نوع پيمايشی -توصيفی حاضر، پژوهش

کيفی از نوع تحليل محتوا،  است. از روش رفته به کار یمکيفی و ک رويکرد دو تناسب موضوع، به

نظران داخلی و خارجی آموزش هنر درمورد نشانگرهاي نوآوري صاحب از آوري اطالعاتجمع براي

                                                           
1. Bautista 

2. Ewing 

3. Wyse & Ferrari 

4. Aysel 
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 بخشهاي يافته از است. نظرات از معلمان ابتدايی استفاده شده آوريجمع کمی براي و از روش

کمَی  بخش ابزار ساخت براي پژوهش، هايسؤال به خگويیپاس بر عالوه ها،مصاحبه کيفی يعنی متن

 قراردادن با محور ها،مصاحبه متن سازيپياده از پس ابزار، ساخت است. براي شده استفاده نيز

نوآوري در » مربوط به زمينة اساسیهاي نشانگرهاي نوآوري مورد نظر در سؤاالت پژوهش، گويه

 اکتشافی ترکيبی روش پژوهش اين در توضيح، اين با ار گرفت.قر در متن پرسشنامه و استخراج «محتوا

آموزش هنر  الف( متخصصان است: بخش دو شامل آماري اين پژوهش است. جامعة رفته کار به نيز

جامعة  هاي درسی(، بخش کيفیدر سطح داخل و خارج کشور )شناسايی نشانگرهاي نوآوري برنامه

نظران آموزش هنر )داخلی صاحب از نفر 19 با پژوهشر اين ددهند.  می تشکيل را آماري اين پژوهش

نفر سر گروه آموزشی و  1هاي درسی دانشگاه، نفر از اعضاي کميته بازنگري برنامه 5و خارجی( )

نظر نفر از اساتيد صاحب 4نفر از اعضاي هيأت علمی باتجربة دانشگاه در سطح کشور و همچنين  9

اند؛ است که نمونه اين پژوهش بوده گرفته انجام ساختاريافتهنيمه دانشگاه خارج از کشور( مصاحبة

 دادند. تشکيل را پژوهش ب( معلمان ابتدايی، جامعة آماري بخش کمی اين

هاي اعضاي هيئت علمی و اعضاي کميته متخصصان انتخاب براي اوليه گيرينمونه روش

 که اندشده انتخاب افرادي در واقع، است. بوده هدفمند هاي درسی در اين پژوهش،بازنگري برنامه

 (.79، ص2006، 1ويليامز)اند برخوردار بوده ارزشمندي اطالعات اين پژوهش، از موضوع با رابطه در

 استفاده گيري شبکه اي نيزاز روش نمونهها مصاحبه جريان در هدفمند، گيرينمونه روش بر عالوه

 مصاحبه انجام براي که را ديگري افراد تا شد واستهخ شوندگانمصاحبه اولين از شيوه، اين شد، در

 صورت به نمونه حجم نظران،صاحب مورد در کنند. معرفی دانند،می مناسب پژوهش پيرامون موضوع

بلکه  نشده، توصيه کوچک يا بزرگ بسيار نمونة کيفی پژوهش براي است. چون نشده کمی محاسبه

 ةنمون. دهدنشان می را نمونه حجم کفايت اطالعات رارتک وها داده اشباع مانند معيارهايی حصول

نفر  1969است. جامعة آماري شامل  معلمان ابتدايی بوده نفر 170 مجموع در پژوهش اين کمی بخش

نغر به عنوان نمونه مورد مطالعه براساس فرمول  170اصفهان بود که  4و  3، 1هاي از معلمان ناحيه

                                                           
1. Williams 
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 پژوهش از اين اند. دراي متناسب با حجم انتخاب شدهري طبقهگيحجم مورگان و به صورت نمونه

 کسب براي پژوهشگر شد. استفاده ساختهمحقق و پرسشنامة ساختاريافتهنيمه مصاحبة ابزار دو

 داده انجام مصاحبه آنان هاي درسی، بانظران آموزش هنر و متخصصان برنامهصاحب هايديدگاه

 فرم پايايی تأييد شد. اند،را مطالعه کرده پرسشنامه روايی که فراديا سوي از مصاحبه فرم است. روايی

 و کيفی پژوهشهاي روش به آگاه نفر سه اختيار در شدهتعيينهاي خالصة مقوله قراردادن با مصاحبه

 پرسشنامه( و مصاحبههاي يافته سوسازي )مقايسةسه نيز با استفاده از روش و آنان اعمال نظرهاي

 نداشت، وجود اياستانداردشده پرسشنامة پژوهش اين موضوع پيرامون که ست. از آنجاا شده بررسی

محتوايی  روايی تعيين منظور رفته است. به کار به ساختهمحقق پرسشنامة اطالعات، آوريبراي جمع

 زمينه اين در که متخصصان آموزش هنر، ابتدايی و معلمان با تجربه از نفر 12 پرسشنامه، از نظرهاي

پايايی و همبستگی درونی سؤاالت  براي برآورد .شد اند، استفادهبوده برخوردار الزم تخصص از

نفر از افراد جامعه،  36مقدماتی بر روي  مطالعة انجام از پس استفاده شد. کرونباخ آلفاي از پرسشنامه

 صورت بهها برآورد شد. مصاحبه 99/0 پايايی که شد ها، مشخصپرسشنامه تحليل و تجزيه و

ها با کمک آن بنديمقوله افراد،هاي گفته سازيپياده با و سپس، انجام صوت ضبط با و حضوري

ها در شده و گزارهمطرح موارد بندي ومقوله پايايی، تعيين و پس از انجام شده کيودا -افزار مکس نرم

 تحليل و تجزيه د. برايها به صورت جدول ارائه شو در نهايت، يافته گرفت قرار مربوطههاي مقوله

 به کار گرفته شد.  استنباطی و توصيفی کمی، آمارهاي داده

پژوهشی مطالعه کتب تخصصی و مجالت  ، ابتدابه منظورگردآوري اطالعات براي انجام پژوهش

هاي درسی هاي نوين برنامههاي درسی و الگومطالب مورد نظر در راستاي نوآوري برنامهو  شده،

اي، تعدادي از متخصصان گيري هدفمند و شبکههاي نمونهو در ادامه با روش دشرداري بفيشهنري 

هاي هنري در داخل و خارج کشور هاي درسی و آموزش رشتهداخلی و خارجی در زمينة برنامه

انتخاب شدند؛ شايان ذکر است که براي مصاحبه با صاحبنظران داخلی با اساتيد مالقات حضوري 

ها به صورت حضوري با ارسال فرم سؤاالت مصاحبه براي اساتيد و اخذ تأييديه آن شده و پس از

وگوها ضبط شده است و اما از آنجا که براي تکميل و غنابخشيدن ها مصاحبه انجام و تمام گفتآن

هاي پژوهش به نظر صاحبنظران خارجی نياز بود با تعدادي از متخصصان خارجی مسلط به حيطه
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هاي مصاحبه بندي يافتهدرسی و آموزش هنر نيز مصاحبه انجام شد. پس از تحليل و گويه هايبرنامه

هاي درسی هنري، اقدام به تدوين و تهية پرسشنامه و بررسی مبانی نظري مرتبط با نوآوري برنامه

ساختة نوآوري براي انجام پژوهش شد و پس از کسب روايی محتوايی و پايايی از پرسشنامة محقق

گيري ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري برنامة درسی هنر استفاده هاي درسی هنر براي اندازهرنامهب

براي اجراي گيري، ها، تعيين حجم نمونه و انجام نمونهشد. پس از تأييد روايی و پايايی پرسشنامه

ه تکميل و پرسشنامدر نهايت، . کردمورد بررسی مورد مطالعه مراجعه  ةها بين نمونپرسشنامه

  شد.تجزيه و تحليل  SPSS19افزارهاي ها با استفاده از نرمداده ،سپس .دشآوري جمع

 های پژوهشيافته

درصد  4/31نفر( داراي مدرک تحصيلی کارشناسی، و  90درصد ) 60اکثر افراد مورد مطالعه شامل 

ي مدرک ديپلم و فوق نفر( دارا 20درصد ) 6/8نفر( داراي مدرک کارشناسی ارشد و دکتري و  70)

اند و کمترين فراوانی سال بوده 10تا  5بيش از نيمی از معلمان، داراي سنوات خدمتی . اندديپلم بوده

 سال است. 15تا  11متعلق به گروه سنوات خدمتی 

هاي کيفی و کمی به تفکيک و بر اساس سؤاالت از آنجا که روش اين پژوهش ترکيبی است، يافته

هاي تحليل بندي بر اساس گامدر بخش کيفی با استفاده از روش مقولهاست.  هارائه شد پژوهش

مصاحبه، به منظور شناسايی،  19سازي متن ها تحليل شد. بدين منظور پس از پيادههاي کيفی، دادهداده

بار  چندين مواردهاي درسی هنر مدارس، هاي نوآوري در محتواي برنامهواکاوي و نبيين شاخص

شد.  استخراج گزاره )کد( 178 ها مشخص شد وتک مصاحبهجمالت معنادار در تک و شد کندوکاو

 و در مرحلة سوم 127دوم  مرحلة در آمده، دست بههاي گزاره روي بر محتوا تحليل از انجام پس

 محور يا مقولة 11 در نهايت، و هاي اصلی تعيين شدبر اين اساس مقولهشد و  حاصل گزاره 89

 عنوان به مشخص و تفکيک به ترمهم موضوعات هر مقوله و در شد استخراج ندي وبطبقهاصلی 

شد که در اين مقاله با  گرفته نظر در هاي درسی هنر مدارسمحتواي برنامههاي نوآوري در شاخص

و  هاي درسی هنر مدارسمحتواي برنامهتوجه به اهميت موضوع، تبيين نشانگرهاي نوآوري در 
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شده مورد نظر نشانگرهاي اظهارشده و استخراجدر ادامه،  .ها بررسی شدست آنتعيين ميزان کارب

 ارائه شد.

از نظر  کدامند؟ هاي درسی هنر مدارسنوآوري در محتواي برنامه نشانگرهايسؤال اول: 

هاي درسی هنري از نظر شاخص مهمترين شاخص نوآوري در محتواي برنامه 11شوندگان مصاحبه

دهد که در ادامه مطرح نظران آموزش هنر را در اين زمينه تشکيل میو صاحباعضاي هيئت علمی 

 شود.ها ارائه میهمراه با مختصري از گزيدة مصاحبه و

هاي موجود )متناسب با نيازهاي متحول دنياي کار روزکردن سرفصلاستقرار سامانة به. 1 

نفر  14توسط نشانگر  اين :ماعی(هاي نوين علمی هنرها، نيازهاي اجتهاي هنري و پيشرفترشته

 بايد در درصد( در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت. به زعم آنان 68/73کننده )از افراد شرکت

تدوين محتواي درس هنر به نيازهاي اجتماع و نيز دانش نظري درس هنر توجه شود تا فراگيران 

اي کارآمد عمل کنند و اين موختهآبا روحية کارآفرينی تربيت شوند و براي جامعه به مثابة دانش

شوندة به زعم مصاحبه .موضوع در درس هنر که ماهيتی عملی دارد، اهميتی بيش از پيش دارد

محور هستند. در هاي درسی ما فعالً عرضهبرنامه»هاي هنري، به مثابة متخصص رشته 15شمارة 

اي غربی مانيز تقاضامحور عمل ريزي درسی نيز بايد مانند بسيار از کشورهحوزة محتواي برنامه

هاي درسی هنر محوريت اصلی : در تدوين محتواي برنامه6شوندة شمارة از نظر مصاحبه «کنيم.

محور قرار دهند و بخش اعظم ناکارآمدي هنري فراگيران به دليل بر نياز اجتماع و اقتصاد دانش

 گرا در آموزش بوده است. سازي رويکردهاي غير عملپياده

 هاي ديگردرس درسی مواد و مفاهيم کاربردهاي تلفيقی و همگرا )وجه به محتوا و موضوعت. 2

درصد( در  15/63کننده )نفر از افراد شرکت 12توسط اين نشانگر  :در آموزش( هنر کاربرد، هنر در

تسلط بر رويکردهاي  ،تدوين محتواي آموزشی هنر زمينة فرايند درپژوهش مورد تأکيد قرار گرفت. 

 بر خود بايد واقع، معلمان است. در خالی محتوا هنر در جاي اين مسأله عامل مهمی است و تلفيقی

 بتوانند تا باشند اي آگاهرشتههاي آموزشی، پژوهشی و معرفتی رويکردهاي تلفيق و بينضرورت

نر هم هاي درسی ههاي مختلف در راستاي برنامهبا ديدي تلفيق نسبت به درس را خود آموزاندانش
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امر تدوين محتواي  متأسفانه در: »8شوندة شمارة از ديد مصاحبه .کنند راهنمايی در اين زمينه

از رويکردهاي مجزا، موضوعی استفاده شده است.  هاي درسی هنر در اغلب مواردبرنامه

هاي زههاي درسی هنر بر مسائل فراتر از حودامنة محتوا برنامه»معتقد بود:  12شونده شمارة مصاحبه

اي براي رشتهباشند که به کار مشترک و بينهاي میباشد، و معلمان اجراکنندة اين برنامهموضوعی می

 «.هاي تدريس تمايل دارندتدوين محتواي جديد و روش

هاي محوري بر پاية خالقيت و با تأکيد بر تقويت همزمان توانمنديکاربست رويکرد دانش .3

درصد(  89/57شوندگان )نفر از مصاحبه 11اين نشانگر نيز توسط  :واعلمی و هنري در تدوين محت

محوري و توجه به مبناي نظري درس هنر مورد تأکيد و توجه قرار گرفت. کاربست رويکرد دانش

مبتنی بر فرايندهاي نوآوري آموزشی در تدوين محتوا با توجه به متوازن به توانمندي علمی و هنري 

شونده از ديد مصاحبههاي درسی هنر است. ها در تدوين محتواي برنامههيکی از مفيدترين ديدگا

 و تسهيل را نوآوري و خلّاقيت تواند کارمی کالس درس در نوآوريهاي هسته ايجاد 14شمارة 

از  .است آموزش تغيير، پذيرش براي عظيم با تحوالت رويارويی راه ترين فعاليت وکند. مهم تسريع

مدار با پرورش همسان و متوازن نوآورانه و دانش آموزش: »19شمارة شوندة ديد مصاحبه

 کافی توانايی به بتوانند هاآن تا کندمی کمک هنرجويان به پرمايه و مؤّثرهاي علمی و هنري توانمندي

ملزومات  با آشنايی: »1شوندة . از نظر مصاحبه«کار کنند بيشتري کارايی با و يابند خود دست شغل در

هاي ها با واسطة نوآوريپرورش اين توانمنديهاي شيوه خصوص به و هنري هنرجويانعلمی 

  «.آموزشی در محتواي نشانگري است که بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد

 ايندرسی هنر: آموزان در حين فرايند تدوين محتواي برنامههاي فردي دانشتوجه به تفاوت .4

درصد( مورد توجه قرار گرفت. به  89/57شوندگان )ز مصاحبهنفر ا 11نشانگري است که توسط 

هاي درسی هنر به عواطف، نيازها، عالئق هنرجويان توجه در تدوين محتواي برنامه نظر آنان، بايد

 بر مبتنی شود، صرفاًمی تدريس مدارس در در حال حاضر که محتوايی در صورتی که. ويژه شود

ها و البته امروزه، ديدگاه هاى تربيتى نيز، تحت تأثير ديدگاه. است هاي علمی و ديدگاه معلمانمالک

ها به قرار دارند که در آن« مدرنتکثرگرايی پست»و « پداگوژي انتقادي»هاي جديدي چون انديشه
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اي مانند آزادى، تساوى، عقالنيت، خودگردانی شخصى، هاي فردگرايانهطور عمده، بر ارزش

، اصالت تبادل نظر يا ديالوگ، اخالق عقالنى، احترام به عالئق مختلف هانقدپذيرى، تساوى فرصت

هايی چون آزادى و عقالنيت در جامعه بايد افراد جامعه را شود. براي تحقق ارزشتأکيد می

شود، مگر با توجه به عالئق و عواطف خودگردان و مستقل بار آورد و اين هدف نيز محقق نمی

 هاي آنان در فرايند تدوين و آموزش محتواي آموزشیتکردن تفاوهنرجويان و لحاظ

  (.5شوندة )مصاحبه

نفر از  12 :هاي درسیهاي هنري و زيباشناختی بر محتواي برنامهکردن قابليتحاکم. 5

هاي درسی صراحت به اين نشانگر نوآوري در محتواي برنامهدرصد( به 15/63شوندگان )مصاحبه

هاي هنري و زيباشناختی در فرايند قابليت توجه به که ردند. آنان معتقدندهنر اشاره و بر آن تأکيد ک

مدارس است.  تدوين محتوا، يک نشانگر ضروري براي تسهيل نوآوري در محتواي آموزشی در

حاصل  محتواي هنرهاي پيرامون اجراي پژوهشة هايی که در نتيجاستناد صرف به مجموعه توانايی

ها به عنوان ابزاري، سود جست که راهنماي کند و بايد از آنیرا تضمين نم محتوااند، اثربخشی شده

)نظر  است شناختیهاي زيبايیمعلم در توجه به قابليتهنري و خالقيت  اصلی آن شمّ

 از برخوردار شهروندانی نيازمند جوامع، 10شوندة (. از نظر مصاحبه15و  11، 10شوندگان مصاحبه

 و انتقادي تفکر ارتباطی، غير کالمی و کالمی هاي خالقمهارت نيز و دقابل اعتما منعطف، هوش

 شخصی هايقابليت به است. دستيابی فرهنگی تنوع به همدالنه نسبت تعهد و فرهنگیميان فهم تخيلی،

توجه  رو،اين  از است. پذيرامکان شناختیزيبايی هايزبان کاربست يادگيري و فرايند طريق از يادشده

تفکر،  هايمهارت رشد در شناختی در تدوين و آموزش محتواي آموزشیهاي زيبايیزهبه آمو

 است سهيم بسيار هنرجويان در آفرينش هنر رويکردهاي و خالقيت،

درصد( از  63/52نفر ) 10 :هاي هنر اسالمی در راستاي تدوين محتواتوجه به آموزه. 6

 ايجاد سمينارهايمحتوا اشاره کرده و معتقدند  شوندگان صريحاً به اين نشانگر نوآوري درمصاحبه

و دستيابی به  نتايج کشور به منظور بررسیهاي دانشگاه با حضور اساتيد مختلف در دايمی علمی

مؤثري در جهت ارتقاي آگاهی در زمينة  کمک قطعاً، حول هنر اسالمی هاي پژوهشیآخرين يافته

 خواهد شناسی هنر اسالمیشناسی و جامعهانسانشناسی، شناسی، روشآشنايی با مبناهاي معرفت
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(. مدارس همواره نهادي پويا و متغير بوده و همگام با تحوالت و ساختارهاي 9شوندة مصاحبهبود )

هاي آموزشی اجتماعی، فرهنگی و معرفتی تغيير کرده است. برخی عوامل ايجاد تحول در نظام

هاي ناشی از پديدة اند با استفاده از فرصتوانسته. مدرسان آموزش هنر ت1«شدنبومی»عبارتند از 

هاي هنر اسالمی از سويی ديگر، ضمن اثبات، حفظ و تقويت دانش شدن از يک سو، و آموزهجهانی

اي در توليد دانش ها ببرند و عالوه بر اين سهم قابل مالحظهبومی از دانش و هويت جهانی بهره

تري گام بردارند و دانش ملی و فراملی هنرجويان را ة باالبومی و دانش جهانی کسب کرده، به مرحل

 ارتقا دهند. 

 63/52) نفر 10 هاي درسی هنر:اي ملی و فراملی در تدوين محتواي برنامهاستاندارده . کاربست7

هاي درسی هنر اشاره شوندگان صريحاً به اين نشانگر نوآوري در محتواي برنامهدرصد( از مصاحبه

 تابع بايد شود، رقابت دنيا هاي آموزشی موفقنظام با هدف آن است که اگر کرد و معتقدند

 تعريف تواننمی بود و در ايران و دنيا موجود مناسب ملی و فراملی محتواي هنري استانداردهاي

 مورد نيازها در هاي درسی هنر بايدمدارس، محتواي برنامه حوزة در بنابراين، ديگري از آن داشت.

به  .(13شوندة باشد )مصاحبه هنر آموزشیهاي الويت راستاي در و ترجيحاً ورش هنرپر و آموزش

 توانددرسی هنري نمی برنامة»که متخصص برنامة درسی هنري است  12شوندة شمارة زعم مصاحبه

 چارچوب در تواندنمی نيز هاي هنريهاي درسی رشتهملی و فرهنگی باشد، برنامه مرزهاي به محدود

 مجازي، هايآموزش اهميت منابع آموزشی نوين مانند به باشد. توجه فرهنگ محدود يک مرزهاي

 دانشگاه ارتباطات، تجهيز و اطالعات فناوري از بيشتر چه هر گيريبهره الکترونيکی، هايکتاب ايجاد

شور و ک از خارج و داخل در اساتيد با الکترونيکی هاياشکال رفع روزشده، و به آزمايشگاهی وسايل به

درسی ولزوما برنامة  است مدارس مهمترين فاکتورهاي کاربست رويکردهاي نوين تحليل آثار هنري از

 «.يابد تغيير راستا اين در هنري بايد

 15/63نفر ) 12نظر  بههاي درسی هنر: کاربست رويکردهاي نوآورانه در تدوين محتواي برنامه. 8

هاي درسی هنر دهاي نوآورانه در تدوين محتواي برنامهرويکر به بايد ،شوندگاندرصد( از مصاحبه

                                                           
1. Localization 
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آموزمحور، آموزشی مبتنی بر مسأله، آموزش مبتنی بر توليد اثر هنري، آموزش در )آموزش دانش

 چالش شروع ايجاد با شود،تدريس می آنچه کالس در. شود محيط غنی از فناوري( توجه بيشتري

 اين به توجه شوند، که البته نائل مطالب کشف به همسأل حل از طريق روش آموزاندانش شود تا

معتقد است  14شوندة شمارة (. مصاحبه11شوندة دارد )مصاحبه نياز آموزش به آن کاربرد و روش

توجه، مشاهده و ) مشارکت فعال بهبايد  هنرجويان محتواي برنامة درسی هنري،براي درک 

تعامل  ی ومحيط اجتماع) مشارکت اجتماعی (،ريپذيها و مسئوليتيادسپاري، فهميدن، تنظيم هدف

پايش يادگيري، زمان )درک  جويی و فکوربودنخودنظم)زندگی واقعی(،  فعاليت معنادار (،با ديگران

رس، درک و فهم کافی از د) انتقال يادگيري (،هاتمييز ظواهر از واقعيت و توان وقوع خطا و رفع آن

)درک درست از موضوع(  هادانستهدهی مجدد پيشمانسازواقعی( و موضوع در زندگی کاربرد 

  برسند.

درصد( از  89/57نفر ) 11: هاي شناختی و فراشناختیبر آموزه مبتنی محتوا آموزش. 9

 در است، يادگيري ارتقاي آموزش از هدفاند. شوندگان توجه به اين نشانگر را توصيه کردهمصاحبه

 بر ايويژه پرورش نقش و آموزش نظام عناصر از يک هر يادگيري، ارتقاي يعنی هدف، اين تحقق

 شود،آموزش داده می درس کالس در معلم وسيلة به که ميان، محتواي آموزشی اين از دارند. عهده

 سازماندهی ايگونه به بايد درسی هنري محتواي برنامة بنابراين، است. برخوردار خاصی اهميت از

 کند. از اين آماده است، پيشرفت حال در سرعتبه که ايجامعه در براي زندگی را هنرجويان که شود

 امروزي فراصنعتی دنياي در مسأله حل نوين تدريس هايروش مانند هايیروش از رو، استفاده

 کنند شکوفا و پرورش داده را فراشناخت و شناختی هنرجويان استعدادهاي بتوانند تا است، ضروري

يکی از صاحبنظران برنامة درسی (. 15و  12شوندگان )مصاحبه دهند ياري مسايل حل در را هاآن و

با توجه به اينکه فرايندها و راهبردهاي شناختی و »( بر اين باور بود که 17شوندة شمارة )مصاحبه

ها پرداخته شود نه اينکه منتظر ظهور پذيرند ضروري است فعاالنه به يادگيري آنفراشناختی آموزش

 معناي به تربيت و تعليم متخصصان ديدگاه اساس بر گذشته در ها باشيم. محتواخود به خودي آن

 باورند اين بر جديد نظرانصاحب اما هاي فرهنگ غالب و متخصصان پيشين بودهمعلومات و ديدگاه

 به صرفاً اينکه نه بياموزد فراگير به را هاي شناختی و فراشناختیدانستن و مهارت روش بايد استاد که
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 خود تجارب طريق از و کند تجربه خود تا کند کمک فراگير به استاد بايد کند اکتفا معلومات قالانت

 «.شود مگر با تغيير رويکرد تدوين محتوافراگيرد و اين محقق نمی را مطالب

اين نشانگر نوآوري در : نگرشی هنري در تدوين محتوا و مهارتی دانشی، حيطة توجه به سه. 10

درصد( مورد تأکيد قرار  10/42شوندگان )نفر از مصاحبه 8توسط  هاي درسی هنريمحتواي برنامه

 هايزمينه در حداقل تا معلمان کند بستري فراهم مدارس بايد 13شوندة شمارة نظر مصاحبه گرفت. از

هاي هاي پژوهشی بپردارند و با حيطهفعاليت به هاي مختلف هنري،حيطه و همچنين خود نياز مورد

ها را در فرايند هاي هنري به صورت مداوم آشنا شده و اين مالک، مهارتی و نگرشی رشتهدانشی

  تدوين محتواي آموزشی مورد توجه قرار دهند.

هاي درسی اين نشانگر نوآوري در محتواي برنامه جاي تجويزکننده:کننده بهمحتواي داللت .11

مورد تأکيد و توجه قرار گرفت. از نظر درصد(  10/42شوندگان )نفر از مصاحبه 8هنري توسط 

چون وظيفة معلمان  است، محتواي تجويزي متفاوت با نوع کنندهکنندگان، نوع محتوا داللتمشارکت

حيطه،  اين در وظيفة فراگيران 10شوندة شمارة و فراگيران با هم متفاوت است. از ديد مصاحبه

شان ها در زمينة هنري مرتبط با تحصيلآن زمينة پيشرفت بايد است؛ پس يادگيري و توليد هنري

پذير هنر از يک سو، و رشد موفقيت رويکردهاي نوين و با توجه به بافت انعطاف شود فراهم

 . کننده حاکم باشدکننده، در تدوين محتواي آموزشی بايد رويکرد داللتکننده و هدايتتسهيل

مة درسی محتوا درس هنر مدارس تا چه هاي برناميزان کاربست نشانگرهاي نوآوريسؤال دوم: 

 حدي است؟

 خالصه شده است. 1نمونه اجرا شد که نتيجة آن در جدول تکبه اين منظور آزمون تی
 

 3های درسی هنر مدارس با میانگین فرضی . مقایسة میانگین میزان کاربست نشانگرهای نوآوری در محتوای برنامه1جدول 

 انحراف معیار میانگین مؤلفه
حراف از ان

 میانگین

آمارة 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 نوآوري در محتواي

 هاي درسی هنربرنامه
16/3 65/0 39/0 042/4 168 000/0 
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هاي درسی هنر ها، ميانگين ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري در محتواي برنامهبر اساس يافته

ول بزرگتر است، ميزان کاربست نشانگرهاي جد tشده از محاسبه tاست. از آنجا که  042/4برابر با 

 هاي درسی هنر مدارس، بيشتر از حد متوسط است.نوآوري در محتواي برنامه

بين ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري محتواي برنامة درسی هنر مدارس بر حسب  سؤال سوم:

 هاي دموگرافيک )جنسيت و مقطع( چه تفاوتی وجود دارد؟ مؤلفه

 ها بررسی شد. رط همسانی واريانسدر اين زمينه ش

 

 های با توجه به متغیر جنسیت. نتایج آزمون لوین برای پیش فرض همسانی واریانس2جدول 

 های آماریشاخص

 متغیرهای پژوهش
 آمارة لوین

درجة آزادی 

 گروهیبین

درجة آزادی 

 گروهیدرون
 معناداری

 374/0 168 1 793/0 نوآوري در محتوا

ها در ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري شود، شرط همسانی واريانساهده میطور که مشهمان

 (. α>05/0در محتواي برنامة درسی هنري رعايت شده است )
 

 ها بودن زیر مقیاساسمیرنوف فرض نرمال -. نتایج آزمون کولموگوروف3جدول 

 سطح معناداری آمارة شاپیرو سطح معناداری k-s-zآمارة  عنصر

 محتوا
 000/0 962/0 000/0 099/0 زن

 013/0 965/0 021/0 100/0 مرد

 

 های درسی هنری با توجه به جنسیت. تحلیل واریانس نشانگرهای نوآوری در محتوای برنامه4جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیرهای پژوهش

نوآوري در محتواي 

 برنامة درسی

 185/0 769/1 764/0 1 764/0 هاگروهنبي

 - - 432/0 168 347/121 هاگروهدرون

 - - - 166 111/122 کل

هاي درسی دهد بين نمرات ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري در محتواي برنامهنتايج نشان می

 هاي جنسيت تفاوت معناداري وجود ندارد.هنر بر حسب متغير
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 های با توجه به متغیر مقطع تحصیلیفرض همسانی واریانسوین برای پیش. نتایج آزمون ل5جدول 

 های آماریشاخص

 متغیرهای پژوهش
 آمارة لوین

درجة آزادی 

 گروهیبین

درجة آزادی 

 گروهیدرون
 معناداری

 054/0 نوآوري در محتوا
 

1 168 816/0 

هاي نوآوري بست شاخصها در ميزان کارشود، شرط همسانی واريانسطور که مشاهده میهمان

بودن فرض نرمالشود پيش(، مشخص میα>05/0در محتواي برنامة درسی هنري رعايت شده است )

شود هاي درسی هنر تأييد میهاي نشانگرهاي نوآوري در محتوي برنامهتوزيع نمرات زير مقياس

(05/0≤ P.) 
 ی درسی هنری با توجه به مقطع تحصیلیها. تحلیل واریانس نشانگرهای نوآوری در محتوای برنامه6جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیرهای پژوهش

نوآوري در محتواي 

 برنامة درسی هنري

 973/0 001/0 000/0 1 000/0 هاگروهبين

 - - 435/0 168 111/122 هاگروهدرون

 - - - 166 111/122 کل

 ديدگاه معلمان در راستاي . بنابراين بين ميانگين، تحليل واريانس معنادار نيست6ل طبق جدو

تفاوت  مقطع تحصيلیبر حسب هاي درسی ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري در محتواي برنامه

 دارد. نمعنادار وجود 

 گیریبحث و نتیجه

هاي زيباشناختی و ماهيت باز، بعد هاي درسی به دليلهاي درسی هنري نسبت به ساير برنامهبرنامه

کنند و عاطفی در فرايند آموزش آن، فراگيران را با تمام روح و جان در فرايند آموزش فعال می

ها کند و خودکارآمدي تحصيلی را در آنها را تسهيل میشناختی آنهاي اجتماعی و روانمهارت

هاي ريزي درسی همة ديسيپليندر برنامهها کنند، شايان ذکر است توجه به اين ويژگیمحقق می

ها تخصصی ضروري است، ولی متأسفانه به دليل فرهنگ آموزشی اشتباه، متخصصان ساير ديسپلين

ها دانسته هاي درسی کارآمد را مبتنی بر ارائة حجم انبوه اطالعات و توجه به آموزش مهارتبرنامه
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هاي روانی و زيبايی شناختی فراگيران را توانمندي هاي يادگيري مبتنی بر پرورش روان وو فعاليت

هاي درسی هنري ضروري است در اين کنند، بنابراين، نوآوري برنامهبه نوعی اتالف وقت تلقی می

درسی هنر را از ديد اساتيد و صاحبنظران  هايمهمترين نشانگرهاي نوآوري در محتواي برنامه راستا،

روزکردن استقرار سامانة به ند ازدهد که عبارتالمللی تشکيل میآموزش هنر در عرصة ملی و بين

کاربست رويکرد  ،هاي تلفيقی و همگراها و موضوعتوجه به رشته، هاي موجودسرفصل

هاي علمی و هنري در تدوين محوري بر پاية خالقيت و با تأکيد بر تقويت همزمان توانمنديدانش

کردن حاکم ،حين فرايند تدوين محتواي برنامة درسی هنرهاي فردي در توجه به تفاوت ،محتوا

هاي هنر اسالمی در توجه به آموزه، هاي درسیهاي هنري و زيباشناختی بر محتواي برنامهقابليت

 هاي درسی هنري،اي ملی و فراملی در تدوين محتوا برنامهاستاندارده ، کاربستراستاي تدوين محتوا

بر  مبتنی محتوا آموزش، هاي درسی هنررتدوين محتواي برنامهکاربست رويکردهاي نوآورانه د

هاي هنري در نگرشی رشته و مهارتی دانشی، حيطة توجه به سه هاي شناختی و فراشناختی،آموزه

جاي تجويزکننده. اين نشانگرها به صورت مستقيم و غير کننده بهمحتواي داللت، تدوين محتوا

(، و باتيستا و 1390(، ارجمند و ارجمندي )1392محمدي )کيان و مهر هايمستقيم در پژوهش

هاي ها ميانگين ميزان کاربست شاخص( مورد تأکيد قرار گرفته است. بر اساس يافته2016همکاران )

است. ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري در  042/4هاي درسی هنر نوآوري در محتواي برنامه

هاي حاضر به صورت غير مستقيم با ز حد متوسط است، يافتهدرسی هنر، بيشتر اهايمحتواي برنامه

( همسو است نتايج نشان دادند بين 2020(، و اوينگ )1398پور )هاي موسوي و رجايیپژوهش

هاي جنسيت و مقطع تحصيلی تفاوت نمرات ميزان کاربست نشانگرهاي نوآوري بر حسب متغير

 معناداري وجود ندارد.

را به عنوان ابزارهاي مهم آموزشی  محتواي درسیلمی، تغيير متناسب ترديد سرعت تحوالت عبی

 اجراي باآموخته شود.  فراگيرانبديهی است نبايد محتواي گذشته، امروز نيز به  .دکنضروري می

 طلبيد، چالش به فناوري و علم تلفيق فرايند در را عمالً فراگيران توانمی هاي محتوا هنري،نوآوري

 گرايی، الگويسازنده الگوهاي از تلفيقی يا يک از ها نيازمند استفادهاين نوآوري کاربرد که اين علت به

 الگوي و اجتماعی -فرهنگی نظريه فاوا، اي،مشاهده الگوي ،ايروش پروژه اکتشافی، يادگيري
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معلمان ساير  با تعامل به فعاالنه آموز،دانش هر است، در نتيجه کالس درس در معلم توسط پژوهیاقدام

 مورد طرح و رشته صاحبنظران متخصصان، و با توليد فعاالنة هنري براي و پردازدمی آموزانو دانش

 واحدها موضوعات، بررسی اطالعات، آوريو جمع کسب براي اين، بر عالوه کند.تعامل می خود نظر

 فناوري، بزارهايا و کامپيوتري افزارهاينرم از .... و هاي محتواپيشينة نوآوري ها،پروژه و

همچنين،  .کنندمی استفاده ،...هاکتابخانه ها،رسانه ها،شبکه ها،سايتوب اينترنتی، وجوگرهايجست

وجود اساتيد و متخصصان و توانايی آنان در رويکردهاي نوين تدوين محتوا چون يادگيري 

هاي ن امر نياز به آموزشکند که ايالکترونيکی و غيره کمک شايانی به توسعة محتواي نوآورانه می

کند. وجود امکانات، کيفيت و نحوة ارائة ضمن خدمت براي معلمان و متخصصان را گوشزد می

درسی هنر بسيار حائز اهميت است هاي دروس در کاربست نشانگرهاي نوآوري درمحتواي برنامه

ی نيز به خود که ايجاد و استقرار اين عوامل بخشی بر عهدة دولت و مؤسسات آموزشی و برخ

اي در جهت تواند عامل سازندهشود که ارتباط و هماهنگی بين اين سه بخش میفراگيران مربوط می

( رويکرد 2012) 1عقيده ايون بک و جانسونها و توسعة امکانات باشد. به کردن کاستیبرطرف

برنامة . تحقق است حاضربه محتوا بر خالف آموزش اثربخش  فاقد انعطاف و نوآوريگيرانه و سخت

هاي درسی را بهبود کيفيت محتواي برنامه، تنوع، نوآوريکند با افزايش ايجاب میدرسی هنر کارآمد 

تدوين محتواي هنر به نيازهاي اجتماعی و فرهنگی مؤسسات مختلف و اجتماع به طور  بخشيد. در

خالصه اينکه شايسته  .کل توجه شود تا فراگيران با روحية کارآفرينی و دانش نوين تربيت شوند

هاي درسی هنر محوريت اصلی بر ريزان درسی، در تدوين محتواي برنامهاست متخصصان و برنامه

سازي محور قرار دهند و بخش اعظم ناکارآمدي هنرجويان به دليل پيادهنياز اجتماع و اقتصاد دانش

هاي درسی متناسب ي برنامهگرا در آموزش بوده است، بنابراين، نوسازي محتوارويکردهاي غير عمل

 با تحوالت اهميتی پيش از پيش دارد.

هاي درسی شود: بازنگري مداوم محتواي برنامهبا توجه به نتايج پژوهش، پيشنهادهاي زير بيان می

اي و رشتههاي درسی؛ بسط بستر کاربست رويکرد ميانهنري توسط اساتيد هنر و متخصصان برنامه

                                                           
1. Evenbech & Johnson. 
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هاي جديد مبتنی بر هاي هنر از جمله تلفيق محتواي دروس وتدوين درستلفيقی در محتواي رشته

هاي فردي در عرصة هنري و علمی در راستاي نيازهاي علمی و اقتصادي کشور؛ توجه به بعد تفاوت

شناسان تربيتی و متخصصان عرصة آموزش هنر؛ هاي درسی و مشورت با روانتدوين محتواي برنامه

ها و اصول هنر اسالمی شناختی در تدوين و اجراي محتوا؛ توجه به مالکهاي زيبايیتشويق جنبه

استخراج  در زمينة تدوين محتوا با واسطة تسهيم دانش با متخصصان عرصة هنر اسالمی؛

هاي المللی. برگزاري دورههاي موفق عرصة ملی و بيناستانداردهايی در زمينة محتوا با توجه به پروژه

هاي درسی براي معلمان هنر در زمينة رويکردهاي نوين خصصان برنامهآموزش مداوم توسط مت

 آموزشی. 
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