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كليدواژهها:

چكيده:

بررسی تطبیقی برنامة درسی هنر 
در دورة ابتدایی در ایران و ژاپن

مقالة حاضر بر آن است که ضمن بررســی عمیق برنامة درسی هنر در ایران و ژاپن، هدف ها، 
اصول، رویکردها، محتوا، چگونگی اجرا، ارزشــیابی و سایر ویژگی های آن ها را به گونه ای منطقی 
به تصویر بکشــد. برای نیل به این مقصود، ابتدا مروری بر برنامة درسی هنر در هر دو کشور شده 
و پس از آن، با تأملی دوباره در این برنامة درســی، عناصر اســتنتاج و با مقایسة آن ها، تحلیل و 
نتیجه گیری انجام شــده اســت. این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی است و با استفاده از روش 
جورج بردی انجام شده است. به طورکلی، نتایج مقایسه و ارزیابی نشان می دهند که اساسًا تربیت 
هنری در نظام آموزشی کشــور ما در مقایسه با کشور ژاپن، از یک سو با محدودیت های نظری و 
فکری، و از سوی دیگر با موانع و تنگناهای اجرایی و عملی دست به گریبان است. محدودیت های 
نظری ریشه در عدم اعتقاد و باور برنامه ریزان و کارورزان آموزشی به ضرورت و نقش ویژة تربیت 
هنری در شکوفایی قابلیت ها و استعدادهای مختلف دانش آموزان و تحقق هدف های نظام آموزشی 
دارد. به همین دلیل، تربیت هنری در کشور ما همواره دارای نقش و جایگاه فرعی و حاشیه ای در 
برنامه های درسی مدارس است. موانع اجرایی هم ناظر بر مشکالت و کمبودهای عمده ای است که 

در زمینة اجرای مناسب برنامة درسی هنر در مدارس وجود دارد.

برنامةدرسیهنر،ایران،ژاپن،دورةابتدایی
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 مقدمه
نهاد آموزش وپرورش در هر جامعه ای دارای کارکردهای مختلفی اســت. يکی از اين کارکردهايی 
کــه مبیــن بخش مهمی از هدف های اين نهاد اســت، تالش در جهت رشــد و شــکوفايی قابلیت ها و 
استعدادهای هنری و زيبايی شناختی دانش آموزان است؛ آنچه اصطالحًا تربیت هنری 1 نامیده می شود 

)امینی، 1397(.
لفظ »هنر« با ريشــة سانســکريت، از دو کلمة »ســو« به معنای هر چیز خوب و نیک که فضايل و 
کماالتی بر آن مترتب است و »نر« يا »نره« به معنای زن و مرد تشکیل شده است. اين واژه وارد زبان 
فارســی شــده و در »اوستا« به شــکل »هونر« در آمده که از صفات اهورامزدا به معنای خوب و نیک 
است. در فارسی میانه يا َپهَلوی و پس از آن در دورة اسالمی، به صورت »هنر« و به معنای انسان کامل 
و فرزانه و هم به معنای کمال و فضیلت آمده اســت. در لغت نامة دهخدا، هنر به معنای علم، معرفت، 
دانش، فضل، فضیلت، کمال، کیاست، فراست و زيرکی است )شريف زاده، 1387(. در »دايره المعارف 
هنر« به فعالیت هايی چون نقاشی، طراحی، گرافیک، پیکره سازی، معماری، موسیقی، شعر، تئاتر، سینما 

و... هنر می گويند.
آيزنر1 )2002(، يکی از مهم ترين گام ها برای اصالح واقعی نظام های آموزشی را، تدارک جايگاهی 
معقول برای هنر در برنامة درســی می داند. گويی که آموزش هنر بايد به يک بخشــی اساســی از برنامة 
درسی مدارس مبدل شود و هنر در کنار مهارت های اساسی سه گانه )خواندن، نوشتن و حساب کردن( 
که به رسمیت شناخته شده اند، به عنوان چهارمین مهارت اساسی و پايه )4thR( در برنامة درسی مورد 

تأکید قرار گیرد و بی مهری و انزوای تاريخی و سنتی از آن زدوده شود )مهرمحمدی، 1383(.
اهمیــت کارکــرد فوق متأثر از اين واقعیت اســت که آموزش هنر و تربیت هنری در رشــد و بروز 
اســتعدادها و قابلیت های شــناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان نقش و تأثیری ســازنده دارد. اين 
تأثیرات البته به دلیل وجود قابلیت های ذاتی و نهفته در قلمرو هنر اســت، چراکه هنر تجســم خالقیت 
انســان و حس زيبايی شناســايی اوســت. درس هنر فرصتی را برای پرورش حس زيبايی شناســی و 
خالقیت، تسهیل يادگیری درس های ديگر، بیان آزادانة احساسات، کشف مشکالت عاطفی و رفتاری، 
ابراز وجود و ارائة تجربه های شــخصی، تلطیف عواطف، تشــريک مساعی فکری، توسعة ارزش ها و 
نظاير آن فراهم می آورد. آموزش هنر دارای کارکردهای بسیار مهمی است که می تواند شخصیت فرد را 
برای اجتماعی زيستن، و دقیق و حساس بودن پرورش دهد. از همین رو آموزش هنر به کودکان و آشنا 
کردن آن ها با انواع هنرهای رايج، که بر پاية طبیعت درونی و طبیعت بیرونی متنوع اطرافشــان بنا شــده 

باشد، دارای اهمیت و ضرورت تام است )کريمی، 1397(.
کودکان دبســتانی بايد بتوانند مهارت های پايه را فراگیرند، نیازها و خواسته های خود را به ديگران 
بفهمانند، انديشــه ها و احساســات ديگران را بفهمند، و در ايجاد ارتباط انســانی و روابط عاطفی با 
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ديگران، دســت يافتن به فرصت های بیشــتر يادگیری، فراگرفتن مهارت های حرکتی و برخورداری از 
نشــاط و شــادمانی موفقیت کسب کنند. به اين وسیله اســت که آن ها قادر به رشد شخصیت و قدرت 
آفرينندگی خود خواهند بود. دراين باره، فعالیت ها و محتوای برنامة درسی هنر نخستین گامی است که 
در جهت آموزش مهارت های اساســی برداشته می شــود و موقعیت های يادگیری پر باری را برای همة 
آن ها فراهم می سازد. در ساية پرورش تفکر و تخیل آنان، انديشه و هنر جديدی تولید می شود و با فهم 
معنای مســتتر در تولید هنری با ويژگی های پیش گفته، احساس شوق، شعف و رضايت درونی حاصل 

.)1388 ،b می شود )شرفی
هنرها به دانش آموزان می آموزند که مسائل می توانند بیش از يک راه حل، و پرسش ها می توانند بیش 
از يک پاســخ داشته باشــند. از طريق هنرها اين مفهوم دريافت می شود که کارهای خوب با شیوه های 

مختلفی قابل انجام اند )آيزنر، 2002(.
اصــواًل از همان آغاز خلقت، انســان ها با مقوله هنر همراه و عجیــن بوده اند و از طريق آن، تمامی 
خواسته ها و تجربه های خود را ابراز و منتقل کرده اند. در واقع انسان های نخستین، با هنر و بازی همة 
تجربیات و آرزوهای خود را بیان می کردند و از طريق همان رفتارها و کردارها، همة سنت های زيبای 
شــعری، موســیقیايی و درنهايت فرهنگ، فلســفه و تعلیم و تربیت را در جهان بنا نهادند و رواج دادند. 
اولین نشانه های توجه و استفاده از هنر در آموزش را در يونان باستان و به خصوص در کار فالسفه ای 
مانند افالطون و ارسطو مالحظه می کنیم. در حدود پنج قرن قبل از میالد مسیح در آموزش وپرورش آتن، 
تئاتر و هنرهايی چون موسیقی، شعر و... را به عنوان عناصر ضروری در امر آموزش به کار می گرفتند و 

جوانان به شدت در اين زمینه ها تعلیم داده می شدند )رضايی، 1388(.
توجــه به نقش و آثار متفاوت هنری کمابیش در آثار فالســفه و صاحب نظران دوره های بعد، نظیر 
کمونیوس، الک، پستالوسی، هربارت، فروبل و ديويی نیز به چشم می خورد. در عین حال، پشتوانه های 
تجربــی و تحقیقاتــی فراوانی هم در مورد ابعــاد و نقش های گوناگون تربیت هنــری وجود دارد. مثاًل 
يافته هــای نیوتن و دانکیــن2 )2011(، ضمن اينکه مؤيد تأثیر هنر بر خالقیت هســتند، بیان می کنند که 
محیط های آموزشی برانگیزانندة خالقیت، باعث افزايش قدرت ايده پردازی و اعتماد به نفس می شوند. 
نتايج تحقیق گريرســون3 )2011( نشــان می دهد که اين قابلیت در هنرهای تصويری وجود دارد که به 
عنوان موتور محرکی برای هدايت مسیر خالقیت و نوآوری در مدرسه باشند. البته الزمة اين تأثیرگذاری 
پرداختن به نقادی هنری و نه صرفًا آموزش هنر اســت. يافته های وارد، تامپســون، الی، و کامینســکی4 
)2008( نیــز رابطة معنادار بین هنر و خالقیت را مورد تأکید قــرار داده اند. آلتر، هايز و اهارا5 )2009( 
هم در پژوهش خود تصريح می کند که استفاده از الگوهای شناختی در آموزش و اجرای برنامة درسی 

هنرهای تجسمی به طور مستقیم به رشد خالقیت دانش آموزان دورة متوسطه کمک می کند.
نبوی )1392( نیز در مطالعه خود نشان می دهد که هنرهای تجسمی )طراحی و نقاشی(، ادبیات )شعر، 
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قصه، داســتان و...(، موسیقی، کارهای دستی )گل آرايی، گل کاری، منبت و...( و هنرهای نمايشی )سینما 
و تئاتر( در درک زيبايی طبیعت و شگفتی های زندگی، و به تبع آن باال بردن قدرت درک دانش آموزان و 
قرار دادن آن ها در جريان رشد خالقیت های ادبی و هنری نقش بسزايی دارند و نیز با ايجاد آرامش، باعث 
کاهش پريشانی های فکری و عاطفی و اختالالت روانی می شوند. ايجاد تعامل و هماهنگی و پی بردن به 

آداب و رسوم، ارزش های انسانی و... از ديگر آثار هنر در تعلیم و تربیت دانش آموزان است.
در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته، بخش اعظم برنامة درسی دورة ابتدايی به درس هايی مثل هنر، 
موسیقی، کاردســتی، ورزش، نقاشــی، مهارت های خانه داری و فعالیت های ويژه مانند گردش، برپايی 
جشنواره های فرهنگی، هنری، ورزشی و ... اختصاص يافته است. در ژاپن يک سوم برنامه های آموزشی 
دورة ابتدايــی به اين درس ها اختصاص دارد و می توان گفت: مدرســه های اين کشــور از نظر برپايی 
جشــنواره ها و مناسبت های هنری، در جهان بی همتا هستند. در اين کشور 30 روز از سال تحصیلی به 
برگزاری جشنواره های هنری اختصاص دارد و همه دانش آموزان نیز در آن مشارکت دارند. به طوری که 
در مدرســه های اين کشــور، بدون بهره گیری از موســیقی و هنر، آموزش مفاهیم اجتماعی و فرهنگی 
امکان پذير نیست )سرکارآرانی، 1393(. به رغم پیشرفت و توسعة برنامه های درسـی هنـر در سراسر دنیا 
و توجه به جايگاه آن و عبور هنـــر از حاشیه به متِن برنامه های درسی، برنامة درسی هنـــر دورة ابتدايی 
ايران به همـاهنگی و توجـه بـه پیشرفت ها و ديدگاه های امروز نیاز دارد تا بتواند به پیامدهای شايستة 
تربیت هنری دست يابد. هنوز در مدرسه های مـا، هنـر بـه حاشــیه رانــده می شود. ازاين رو، با توجه به 
ديدگاه های فالسفه و محققان مختلف و نیز يافته های پژوهشی فوق که مؤيد ظرفیت فوق العاده تربیت 
هنری هستند، و با توجه به سرامدبودن نظام آموزشی ژاپن در آموزش هنر در مدرسه های خود در دورة 
ابتدايی، در اين مطالعه برآنیم که به مقايســة برنامة درســی هنر دو کشور ايران و ژاپن در دورة ابتدايی 
بپردازيم تــا دست اندرکاران و برنامه ريزان درسـی بـه بازانديـشی و برقراری مستمر میان حوزه عمـل 
هـست هـا و نیست ها دعوت شوند. که اين امر خود به غفلت زدايی از برنامة درسی هنــر دورة ابتدايی 
منجر خواهد شــد. ازسوی ديگر، از طريق اين شناسايی می توان بـه تحمیـل محرومیت های تربیتی پی 
برد که بر اثـر حـذف تجربه های يـادگیری مطلـوب بـرای دانـش آمـوزان دورة ابتدايی ايجاد شده اند و 
آثاری جبران ناپذير را به همراه دارنـد. بدين ترتیب، هدف اصلی مطالعة حاضـر بررسی تطبیقی برنامة 

درسی هنر در دورة ابتدايی در ايران و ژاپن است.

 روششناسیپژوهش
روش تحقیق پژوهش حاضر »پیمايش تطبیقی« اســت. داده های پژوهش از طريق اسناد و مدارک 
کتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جست وجو در شبکة جهانی اينترنت مرتبط و سايت های وزارت 
آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه گردآوری شده اند. الگوی مورد استفاده در اين زمینه »الگوی 
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بردی« اســت که چهار مرحلة توصیف، تفســیر، هم جواری و مقايسه را در مطالعات تطبیقی مشخص 
می کند. بر اســاس اين الگو، ابتدا اطالعات مورد نیاز دربارة کشــورها از منابع معتبر گردآوری و تفسیر 
شــده اند، ســپس طبقه بندی و در مرحله آخر تفاوت ها و تشابهات موردبررسی و مقايسه قرارگرفته اند. 

نمونة مورد بررسی، برنامة درسی هنر در ايران و ژاپن در دورة ابتدايی است.

 یافتهها
é آشنایی با برنامة درسی هنر دورة ابتدایی در ایران

هنر يکی از مواد مورد مطالعه دانش آموزان در دورة ابتدايی اســت که در جدول درسی هفته ای دو 
ســاعت به آن اختصاص داده شــده است يعنی از 28 ساعت آموزشی، حدود شش درصد به درس هنر 
اختصاص دارد. از آنجا که هدف غايی نظام تعلیم و تربیت برگرفته از ديدگاه اسالم در مورد فلسفة حیات 
است که همانا شکوفايی، تقويت و توسعة فطرت الهی برای دست يابی به مقام خلیفه اللهی و قرب الهی 
است )برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، 1389(، درس هنر نیز می تواند با ايجاد فضايی آزاد، به 
تقويت حواس، استعدادها، خالقیت و ظرفیت های نهفتة هوش کودکان کمک کند تا بدين وسیله فطرت 

پاک کودکان به خوبی نمايان شود و خصلت های نیک و فضايل آن ها پرورش يابد.

é تربیت هنری در ایران
از سال 1316 تاکنون، حوزه های محتوايی هنر که در دوره های تحصیلی در برنامة درسی هنر گنجانده 
شده اند، قابل توجه اند: در سال 1316: سرود، نقاشی و رسم، تعلیم خط؛ در سال 1319: سرود، نقاشی و 
کاردستی يا تعلیم خط، رسم و نقاشی؛ در سال 1328: سرود، نقاشی و کاردستی، خوشنويسی، خط؛ در 
سال 1342: هنر و کاردستی، و سرود؛ در سال 1345: هنر وکاردستی؛ در سال 1358: هنر و تعلیم خط؛ 
در ســال 1373 تاکنون: نقاشــی، کاردستی و خوشنويسی. در برنامة سال 1373 که تاکنون نیز ادامه دارد 
ساعات آموزش هنر تقريبًا 70 درصد افت داشته است که در مقايسه با باالترين میزان ساعات آموزش 
هفتگی ســال 1342 و حتی با لحاظ کردن ســاعات آموزش هفتگی از 28 ساعت به 24 ساعت کاهش 
ســاعت )افت حدود 15 درصد( قابل توجیه نیســت و حکايت از بی توجهی عمیق به آموزش هنر در 
حال حاضر دارد که در طول تاريخ آموزش ابتدايی در ايران سابقه نداشته است )مهر محمدی، 1383(.
در ايران دو دوره برنامة درسی هنر، برنامه های درسی هنر گذشته )سنتی و ديسیپلین مدار( و جديد 
)تربیت هنری( مورد شناســايی قرارگرفته انــد که به منظور دريافت میزان توجــه به معرفت های هنری 
چهارگانه، مبانی نظری برنامه های درســی هنر و رويکردهــای مبتنی بر آن و همچنین عوامل و عناصر 
عمدة آن ها، به بررســی هر دو دوره می پردازيم تا برنامة درســی هنر در ايران را به طور کامل از گذشته 

تاکنون موردبررسی قرار دهیم.
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é آشنایی با برنامه های درسی هنر گذشته و وضع موجود:
در اين بخش مبانی نظری و رويکردهای برنامه های درسی هنر گذشته و جاری را به منظور مقايسه 

مؤلفه های آن ارائه می شود:

الف( برنامة درسی هنر در سه دهة گذشته )از سال 1349 تا سال 1379(
هنر، يکی از راه های بیان احساسـات و ارتباطات در همه جوامع به شـمار می رود. دانش آموزان 
در رشـته ها و قالب هـای هنـری روش تجربـه کـردن، درک نظريـات، بـروز احساسـات، و تشـخیص 
ارزش هـا و باورهـای فرهنگـی را فرامی گیرنـد. همچنیـن تکنیک هـا و شـیوه ها را تمريـن و مـورد 
بهره بـرداری قـرار می دهنـد و از ايـن طريـق نظـرات خـود را بیـان می کننـد )دابس6، 2004(. بررسـی 
فعالیت هـا و محتـوای برنامـة درسـی هنر در کتاب های درسـی هنـر دورة ابتدايی در گذشـته، از تأکید 
روی رويکردهـای سـنتی و »ديسـیپلین محـور7« حکايـت می کنـد. به طـور عمـده، آمـوزش هنر چهار 

هـدف را بـر اسـاس رويکرد ديسـیپلین محـور8 به شـرح زيـر در برمی گیرد:

پـرورش  و  کشـف  جهـت  در  را  تکنیک هـا  و  مهارت هـا  اينکـه  بـه  دانش آمـوزان  ترغیـب   .1
اسـتعدادهای هنـری خـود، بیـان احسـاس های شـخصی، انجـام فعالیت هـای هنـری و انتقـال 

مفاهیـم از طريـق هنـر )تولیـد هنـری( بـه کار گیرنـد؛

2. به کارگیـری نیـروی ذهنـی و فکـری دانش آمـوزان در خصوص بررسـی مضمـون و ارزش هنر 
از يـک منظر زيباشـناختی )زيبايی شناسـی(

3. تقويت مهارت های انتقاد هنری و تحلیل فعالیت های هنری )نقد هنری(

بررسـی پیشـینه و زمینـه تاريخـی، اجتماعـی و فرهنگـی پديده هـای هنـری )تاريـخ هنـر(   .4
)1383 )مهرمحمـدی، 

در رويکـرد ديسـیپلین محـور به عنـوان يکـی از رويکردهـای آمـوزش هنـر، جـا دارد از خـود 
بپرسـیم؛ خلـق اثـر هنـری )تولیـد هنـری( و همچنیـن ادراک و فهـم آن مسـتلزم چـه قابلیت هايـی 
اسـت؟ خلـق اثـر هنـری مسـتلزم تحقـق چهـار هـدف پیـش گفته اسـت کـه به طـور مختصر بـه آن ها 

اشـاره می شـود:

1. به کاربـردن مهارت هـا و تکنیک هايـی کـه بـه صـورت عملـی و مرتبـط بـا مسـائل واقعـی و 
زندگـی يادگرفتـه می شـوند، نیازمنـد يـک محیـط يادگیـری غنـی دارای منابع، مـواد و امکانات 
آموزشـی اسـت. يادگیرنـدگان بـرای پـرورش توانايـی درک و فهـم هنـر بـا توجـه بـه محتوای 
تهیـه شـده، بـه آمـوزش نیـاز دارنـد. به عبارت ديگـر، به يـاری فنون تدريـس و سـاير عوامل و 
عناصـر ديگـر، همچـون دسـتورالعمل ها، مـواد و شـیوه های متفـاوت، در ايجـاد فـرم )ديـدگاه 
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فراگرايـی(، بايـد بـه عالقه هـای دانش آمـوزان توجـه شـود.

2. هم در خلق اثر هنری توســط هنرمند و هم در دريافت آن توســط مخاطب، روش خاصی از 
درک اشــیا )زيبايی شناســی(، رخدادها يا موقعیت های هنری وجود دارد که موجب می شــود، 
معانی مســتتر در اثر هنری تولید شــده، آشــکار شــود. اين نوع فهم با تفکر همراه است و در 

سطوح باالتر شناختی قرار دارد.

3. در خصـوص تحلیـل فعالیت هـای هنـری )نقـد هنـری( بـه مطالعـة آثـار هنـری هنرمنـدان و 
همچنیـن خودارزيابـی دانش آمـوزان دربـارة تولید هنری خودشـان به صورت توصیف، تفسـیر 
و قضـاوت آن هـا نیـاز داريـم. بـه ايـن وسـیله قابلیت هـای مربـوط به نقـادی را در خود رشـد 

می دهنـد تـا بـه ادراکـی عمیق تـر و فهـم بهتـر از آثـار هنری برسـند.

4. تاريـخ هنـر بـه دانش آمـوزان حـس و نگرشـی از تمـدن و فرهنگ هـا را ارائه می دهد و شـامل 
اطالعـات واقعـی دربـارة هنرمنـدان و تأثیـرات اجتماعی مرتبـط با خلق آثار هنری اسـت.

به اين ترتیـب، مهرمحمـدی )1383، ص 101( از رويکـرد ديسـیپلین محـور بـه منزلـة نگرشـی 
جامع تـر نسـبت بـه آمـوزش و يادگیـری هنـر نـام می بـرد کـه بـا عملکـرد تخصصـی و مجموعـه ای 
از روش هـای ويـژه، امـکان مطالعـة چهـار حـوزه را فراهـم مـی آورد. بـر ايـن اسـاس، تصمیم هايـی 
کـه در آمـوزش هنـر گرفتـه می شـوند، بیشـتر مبتنـی بـر هنرجـو هسـتند. بـرای مثـال، در زمینـة درگیر 
کـردن دانش آمـوزان بـا خلـق اثـر هنـری بـا اسـتفاده از ابزارهـا و رسـانه های مختلـف، نقـد کـردن و 
مطالعـة پیشـینه امـکان تجربـة منحصـر بـه فـردی )تجربـه زيبايی شـناختی( را بـرای دانش آمـوزان 

فراهـم می کنـد.
حوزه هـای معرفتـی تولیـد هنری، زيبايی شناسـی، نقد هنـری و تاريخ هنـر، دارای عناصر ويژه ای 
هسـتند کـه دانش آمـوزان می بايـد متناسـب بـا ايـن عناصـر کار کننـد. بخشـی از برنامة درسـی هنر در 
گذشـته در چارچـوب رويکـرد سـنتی قرار داشـته که عبارت اسـت از بیان عینی )فـرم- تولید هنری( 
انديشـه ها و ايده هـای خـالق و آفرينش گرايانـه فـرد )ادراک و تصـور( کـه طـی آن، فرد با اسـتفاده از 
مـواد و وسـايل هنـری و ارتبـاط برقرارکـردن میـان دسـت و ذهـن بـه احسـاس، ادراک و تصور خود 
کـه نشـئت گرفته از تجربه هـای محیطـی اسـت، فـرم يـا صورتـی خارجـی بدهـد و بـه ديگـران منتقل 

کنـد )کیـان و مهرمحمدی، 1392(.
عوامـل و عناصـر عمـدة برنامه هـای درسـی هنـر گذشـته در جـدول 1، بـا توجـه بـه ويژگی هايـی 
همچـون هدف هـای کلـی، محتـوا، برنامـة درسـی، تلقـی از يادگیرنـده و نقـش معلم، خالقیـت، اجرا، 

آثـار هنـری و ارزشـیابی ارائه شـده اند:
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 جدول 1. 		عوامل	و	عناصر	برنامة	درسی	هنر	در	گذشته																																																																																																							

               

ویژگی ها
برنامة درسی هنر 
قبل از سال 1357

برنامة درسی هنر
 از سال 1357 تا 1380

هدف های کلی

توجــه بــه تمایالت عمیق و شــخصی 
دانش آموزان

توجه به هنر خوشنویسی
مطالعة آثار هنری 

توجه بــه رابطة طبیعــت و آثار هنری 
خلق شده

مهارت ها و اصول پایه

پرورش انسان های فعال، خالق و 
تولیدکننده

توجه به هنر خوشنویسی
درک و فهم بصری

توجه به مقتضیات محلی و منطقه ای
روش ساختن وسایل کار

محتوا
خلق اثــر هنری مبتنی بر دانش و تاریخ 
هنر، دســتورالعمل ها، مواد و شیوه های 

متفاوت

خلق اثر هنری با استفاده از 
دستورالعمل ها و انجام تمرینات کتاب 

هنر

نداشتن راهنمای برنامة درسی هنربرنامة درسی
برخورداری از کتاب درسی هنر

نداشتن راهنمای برنامة درسی هنر
برخورداری از کتاب درسی هنر

 تلقی از یادگیرنده
 و نقش معلم

یادگیرندگان برای پرورش توانایی درک و 
فهم هنر با توجه به محتوای تهیه شده، به 

آموزش نیاز دارند

یادگیرندگان برای پرورش توانایی درک 
و فهم هنر با توجه به محتوای در نظر 

گرفته شده، به آموزش نیاز دارند

خالقیت

ابراز وجود )رویکرد سنتی(،
مشــاهدة تصاویــر آثار هنــری مختلف 
)رویکرد پرورش تفکر( و آشنایی با عناصر 
بصری و دستورالعمل ها موجبات پرورش 

خالقیت را فراهم می آورد.
تقلید و نســخه برداری به منظور آشنایی 
با عناصر بصری ســودمند اســت. البته 
اگر آثار هنری در دســتور کار باشد ولی 

به طورمعمول این طور نبوده است.

فهم و درک هنر از طریق اجرای 
دستورالعمل هایی در رشته های نقاشی، 

کاردستی، خوشنویسی، سفالگری، 
نمایش، داستان و سرود که اگر به درستی 
اجرا می شد، موجبات پرورش خالقیت را 

فراهم می آورد.
معموالً تقلید و نسخه برداری به قصد 

مطالعة آثار هنری نبوده است.

انجام فعالیت در کالس درسانجام فعالیت در کالس درساجرا

آثار هنری
مطالعه آثار هنری بر اساس تولید هنری 
)ساختن و خلق اثر هنری(، زیبایی شناسی 

و تاریخ هنر

ساخت و خلق اثر هنری بر اساس 
دستورالعمل های کتاب هنر

ارزشیابی
ارزشیابی مبتنی بر ساخت و خلق اثر 

هنری و تمایالت عمیق و شخصی 
یادگیرنده، بدون جهت گیری فرایندی 

معلم بوده است

ارزشیابی مبتنی بر تمرینات کتاب هنر 
بوده است

   رویکردها و روش ها در 
 برنامة درسی
 هنر
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ب( برنامة درسی جدید هنر دورة ابتدایی )دهة جاری- از سال 1379 به بعد(
طراحــی و تدوين برنامة درســی جديد هنر دورة ابتدايی در ســال 1379 اولین تجربه برنامه ريزی 
درسی هنر مبتنی بر استفاده از نظريات حوزه برنامة درسی برای پايه های اول تا پنجم است که اجرای 
آزمايشــی آن تا ســال پنجم ابتدايی اعتباربخشی شده است. در اين برنامة درسی جديد، به برخی ابعاد 
نظريات گاردنر، همچون تنوع و تلفیق رشته های هنری )نقاشی، کاردستی، نمايش و موسیقی( متناسب 
با راهبردهای هوش چندگانه، مشــارکت دانش آمــوزان و معلم، تقويت خالقیت و ارتباط با طبیعت، و 
همچنین به صورت تلويحی به برخی نظريات هم سو با رويکرد ديسیپلین محور آيزنر )زيبايی شناسی، 

.)a1388 ،تاريخ هنر، تولید هنری و نقد هنری( و نظاير آن، به صورت نظری توجه شده است )شرفی
نواب صفوی و رادپور )1385( اظهار می دارند: در برنامة درســی جديد هنر، رشته های هنری نظیر 
نقاشی، کاردستی، قصه گويی، نمايش و موسیقی، با توجه به تدوين کتاب راهنمای برنامة درسی هنر دورة 
ابتدايی در »دفتر برنامه ريزی و تألیف کتاب های درسی« سازمان پژوهش، طراحی شده اند و بخش اجرا 

و پشتیبانی آن هم به معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی سپرده شده است.
در سال 1385 »شورای برنامه ريزی گروه هنر« دفتر تألیف سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
در طراحی و تدوين برنامة درسی هنر سه بخش به اين شرح در نظر گرفت: بخش اول »تربیت هنری« به 
عنوان رويکرد برنامة درسی هنر، ويژگی ها و موضوعات کلی آن. بخش دوم: اصول، هدف ها و محتوای 

برنامة درسی هنر. بخش سوم: چگونگی اجرا و ارزشیابی فعالیت های هنری دانش آموزان.

ویژگی های تربیت هنری عبارت اند از:

é  انجام فعالیت های هنری در فضايی که کودکان آزادانه تخیل و انديشــه کنند، حواسشــان تقويت 
شــود، ظرفیت های هوش و تفکرشــان پرورش يابد، عواطف و احساساتشان توسعه يابد و نیز 

استعدادها و خالقیت هايشان شکوفا شود.

é  در تربیت هنری، دانش آموزان محصول هنری ارزشمندی را تولید می کنند. در اين مسیر، فهم و 
ادراک بصری آن ها رشــد می يابد و آشنايی با ابزار و شیوه های بیان هنری به آن ها کمک می کند 

که احساسات درونی خود را بیان کنند.

é  توجه به تفاوت های فردی، سطح رشد و افزايش انگیزه دانش آموزان، يکی از ويژگی های تربیت 
هنری است تا آن ها به میل خود به انجام فعالیت های هنری بپردازند.

در تربیت هنری، ابعادی همچون این موارد مورد تأکیدند:
رشــد خالقیت؛ ادراک حسی عمیق پديده های هنری؛ پرورش و به کارگیری حواس مختلف؛ کسب 
آگاهی از تجربه های بصری و ديداری؛ تولید هنری؛ ارزش گذاری نقادانة شــکل های بصری و نمايشی؛ 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسی تطبیقی برنامة درسی هنر در دورة ابتدایی در ایران و ژاپن

122
ë شمارة 69 

ë سال هجدهم 
ë بهار 1398

کسب مهارت های الزم؛ شناخت و فهم تاريخی و فرهنگی، افزايش حساسیت دانش آموز نسبت به ابعاد 
زيباشناختی و توجه به طبیعت و عناصر موجود در آن )راهنمای برنامة درسی هنر دورة ابتدايی، 1390(.

مهم ترین عناصر تربیت هنری عبارت اند از:

é  زیباشناسی و ارتباط با طبیعت: اولین قدم آشنا کردن کودکان با زيبايی های محسوس در طبیعت 
اســت. طبیعت يکی از مهم ترين منابع الهام برای انسان به شمار می رود که با قرارگرفتن عوامل 
بصری، مانند وزن و ريتم، تنوع، بافت، تناسب، شکل و ترکیب در کنار يکديگر، زيبايی می آفريند.

é  آشنایی با تاریخ هنر: در جريان تربیت هنری، کودکان با فرهنگ و هنر ايرانی آشنا می شوند.

é  تولید هنری: کودکان تخیالت خود را با اســتفاده از ابزار و مواد گوناگون متناســب با رشته های 
هنری مختلف، به صورت اثر هنری ارائه می کنند.

é  نقد هنری: در پايان هر فعالیت هنری، الزم است کودکان را تشويق کنیم که دربارة فعالیت و اثر 
هنری خود توضیح دهند )راهنمای برنامة درسی هنر دورة ابتدايی، 1390(.

 جدول 2. 		عناصر	برنامة	درسی	جدید	هنر																																																																																																																												

               

ویژگی ها
برنامة درسی جدید هنر )طراحی و تدوین شده(

هدف های کلی

آشنایی با خلقت )طبیعت( به عنوان منبع الهام آفرینش های هنری
آشنایی با رشته های هنری و آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریک از رشته های هنری

توسعة مهارت های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون سادة هنری
توانایی بیان افکار و احساسات در رشته های هنری

توجه به زیبایی ها و پرورش حس زیبایی شناسی
عالقه به کاوشگری و کسب تجربه در رشته های مختلف هنری

توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی

محتوا

ارتباط با طبیعت
نقاشی، کاردستی، تربیت شنوایی، قصه و قصه گویی، نمایش

آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران
آشنایی با رشته های هنری

برنامة درسی
برخوردار از راهنمای برنامة درسی هنر

)نداشتن کتاب درسی هنر- در مرحلة اعتباربخشی برنامة درسی هنر چهارم و پنجم 
است.(

   رویکردها و روش ها در 
 برنامة درسی
 هنر
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ویژگی ها
برنامة درسی جدید هنر )طراحی و تدوین شده(

 تلقی از یادگیرنده
 و نقش معلم

توجه به هوش های چندگانه دانش آموزان در طراحی فعالیت ها و محتوای برنامة درسی 
هنر

یادگیرندگان به آموزش نیاز دارند

خالقیت

بــا توجه بــه تأکید بر تفاوت های فــردی دانش آموزان و رشــته های هنری گوناگون و 
جهت گیری های فرایندی معلم، چنانچه به درســتی اجرا شود، امکان پرورش خالقیت 
وجود دارد. به منظور توســعه مهارت های هنری، تقلید و نسخه برداری به صورت تلویحی 

انجام می شود.

اجرا
ســاعت هنر با مدت زمان ۴5 دقیقه به طورمعمول در کالس درس است، ولی در برخی 
مدرسه ها، در اتاق ویژه هنر )کارگاه هنر( اجرا می شود که تعداد این گونه مدرسه ها بسیار 

اندک است

توجه به ساخت و خلق اثر هنری با تأکید بر جهت گیری فرایندی معلم که در طراحی و آثار هنری
تدوین برنامة درسی هنر در نظر گرفته شده است.

ارزشیابی
ارزشــیابی توصیفی مبتنی بر ساخت و خلق اثر هنری )فرم و عناصر بصری آن(، معنا، 
گفت وشنود، همکاری فکری و ابزاری، ارتباط کالمی به صورت بیان عواطف و احساسات، 

ایفای نقش )بازیگری(، حساسیت به صداهای موزون و نظایر آن

é تحلیل و نقد برنامه های درسی هنر درگذشته و در حال حاضر:
اين بخش از نوشــتار با اســتفاده از منابع علمی و پژوهشــی، اســناد و محتوای کتاب های درسی 

دانش آموزان درگذشته و کتاب راهنمای برنامة درسی جديد هنر، توصیف و تحلیل شده است.
در گذشته )قبل از سال 1379(، برنامه ريزی درسی هنر از يک سو به دلیل جوان بودن رشتة برنامه ريزی 
درســی در ايران، و از ســوی ديگر، نبود مطالعاتی به صورت مدون در حوزة رويکردهای برنامة درســی، 
به صورت منسجم صورت نمی گرفت. ولی از رويکردهای عمده همچون رويکرد ديسیپلین محور به صورت 
اقتباسی در کتاب های درسی استفاده می شد. رويکرد ديسیپلین مدار کم و بیش در حول محور چهار حوزة 
تولید هنری، زيبايی شناسی، نقد هنری و تاريخ هنر بود و بیشتر به روش های آموزش هنر بر پاية فعالیت های 
يادگیری مســتقل يا واحدهای آموزش هنر به منظور آشنايی با رشته های هنری و تکنیک ها، ابزار و مواد 
مرتبط با آن )تولید هنری(، و همچنین مطالعة آثار هنری هنرمندان بزرگ )نقد هنری( می پرداخت. قلمروی 
مهارت ها و آموزش آن که يکی از اجزای تشــکیل دهندة خالقیت اســت، در حوزة آموزش چندان مورد 

   رویکردها و روش ها در 
 برنامة درسی
 هنر

 جدول 2. )ادامه( 		عناصر	برنامة	درسی	جدید	هنر																																																																																																																												
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توجه قرار نمی گرفت. زيرا اغلب آموزشــگران و آموزگاران، دورة تربیت معلم و دوره های ضمن خدمت 
آموزش هنر را نگذرانده بودند و همچنین اين ســاعات از غنای الزم برای فراگیری مهارت ها برخوردار 
نبود. هنوز هم در برنامة درسی جديد آموزش هنر اين وضعیت وجود دارد. الاقل انتظار می رود، دانشجويان 
رشــتة آموزش ابتدايی و آموزگاران، کتاب »راهنمای برنامة درســی جديد هنر دورة ابتدايی« را به منظور 

استفاده در ساعت هنر در اختیار داشته باشند )امینی، 1396(.
در گذشته، آموزگاران در ساعت هنر، کتاب های تألیف شده برای دانش آموزان را آموزش نمی دادند، 
درصورتی که مؤلفان آن ها به آموزش مهارت ها که مبتنی بر مبانی هنرهای تجســمی بود، توجه خاصی 
داشتند. در تدوين کتاب »راهنمای برنامة درسی جديد هنر در آموزش ابتدايی«، اگرچه حوزة مهارت ها 
در نظر گرفته شده، ولی به طور تلويحی و شايد کمتر از آن به مبانی هنرهای تجسمی توجه شده است. 

به هرحال آموزش آن به مسائلی بستگی دارد که پیش تر گفته شد )نواب صفوی و رادپور، 1385(.
در فهرســت مندرجات فعالیت ها و محتوای برنامة درســی هنر گذشته )از ســال 1349 تا 1379( 
و جديد )از ســال 1379 تا کنون( از حیث موضوعی، تفاوت ها و شــباهت هايی به شــرح زير به چشم 

می خورد:
برخی فعالیت ها و قالب های هنری در هر دو برنامة درسی کم و زياد شده است. برای مثال، بخش 
هنر خوشنويســی حذف شده و در عوض، هنر موســیقی در حد مهارت شروع شنیدن و همچنین هنر 

نمايش و قصه گويی اضافه شده است.
در خصوص حذف بخش خوشنويســی در برنامة جديد هنر، توضیح اين نکته ضروری اســت که 
خوشنويسی از يک سو با فزايندگی بیشتری امکان تلفیق با هنرهای ديگر و مضامین را دارد، و از سوی 
ديگر، با رعايت مهارت های شروع نوشتن و تلفیق آن با عناصر جذاب مانند رنگ، تکنیک، تلفیق خط 

و نقاشی و نظاير آن، موجبات تقويت تربیت هنری در اين حوزه را فراهم می آورد.
 برنامة درسی جديد، از اين نظر که به »چه چیز، چرا و چگونه« پرداخته، غنای بیشتری دارد. برای 
مثال کوشش شده است، تولید هنری متناسب با توانايی ها و هوش چندگانة گاردنر طراحی شود. اگرچه 
برنامة درسی قديم به اين شکل مدون نشده بود، ولی داليل علمی چه چیز، چرا و چگونه هم می توان 
برای آن تهیه کرد. مثاًل مبانی هنرهای تجســمی در کتاب های درسی هنر گذشته متناسب با حوزة تولید 

هنری در رويکرد ديسیپلین محور است.
وجود کتاب »هنر دانش آموز« برای محتوای برنامة درســی قديم، يکی از مواردی اســت که نسبت 
به برنامة درسی جديد برتری دارد. اما الزم است در انتخاب و اندازة نوشته ها، تصويرها و فعالیت های 

يادگیری، به تناسب آن ها با هر درس و نیز زمان درنظرگرفته شده، توجه شود.
کمبود پرداختن به مســائل مرتبط با اجرا در هر دو برنامة درســی به شــدت احســاس می شود؛ از 
جمله: توضیح در مورد تدارک فرصت های يادگیری؛ غنی کردن منابع يادگیری؛ برخورداری ساعت هنر 
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از بهترين فعالیت ها و محتوای برنامة درسی هنر؛ آموزش ضمن خدمت برای آموزگاران؛ و مانند آن.
 هنوز هم در برنامة درســی جديد هنر؛ همچون برنامة درســی قديم، برای ارتباط از بیرون به درون 
فرد )دانش آموز(، به جز دستورالعمل ها و برنامة ازپیش تعیین شده )دستورالعمل خاص(، برنامه يا شرايط 
خاصی وجود ندارد؛ مواردی مانند محیط معنادار و غنی همچون کارگاه هنر، معلم آشــنا به روش های 
نويــن تدريس هنر؛ ديدن آثار هنــری به صورت واقعی در نگارخانه هــا و موزه ها و به صورت مجازی 
)مجالت و رســانه های ترکیبی مانند V-CD(. ازاين رو، در اجرای برنامة درسی جديد هنر ابتدايی به 

کوشش بیشتری دراين باره نیاز است.
در گذشته میان برنامة درسی هنر و برنامة آموزشی امور تربیتی به طور تلويحی تقسیم وظايف صورت گرفته 
بود. به اين ترتیب که بخش آموزش نقاشی، کاردستی و خوشنويسی را دفتر تألیف کتاب های درسی سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی طراحی و تدوين می کرد و در اجرا هم، معاونت آموزش ابتدايی و سازمان های 
وابسته به آن در استان ها و مناطق آموزشی، می بايد از اجرای آن، پشتیبانی های الزم را به عمل می آوردند. مثاًل 
بايد نظارت و راهنمايی آموزشی صورت می گرفت و يا کالس های آموزش ضمن خدمت برگزاری می شدند 
و نظاير آن. ولی در عمل توجه چندانی به اين موارد نمی شــد. بخش نمايش، ســرود و موسیقی و همچنین 
برگزاری مسابقات هنری هم به معاونت امور پرورشی محول شده بود. در اين حوزه ها منتخبی از دانش آموزان 
به صورت ســاعات باز و در صورت لزوم در ســاعات ديگر مواد درســی )در مدارس عادی( و همچنین در 
ساعات فوق برنامه در خارج از برنامة درسی هفتگی )در مدارس خاص مثل مدارس شاهد( فعالیت می کردند.
با مقايســة ويژگی های برنامة درســی هنر گذشته )از سال 1349 تا 1379( و موجود )از سال 1379 

تاکنون( با تفاوت ها و شباهت هايی به شرح زير مواجه می شويم:
é  در طراحی برنامة درسی جديد هنر و در تهیه و تدوين کتاب هنر دانش آموز در گذشته، به تمايالت 

عمیق و شخصی دانش آموزان توجه شده است.
é  در برنامة درسی قديم هنر، به حوزة مهارت ها و اصول پايه و معرفی روش ساختن وسايل کار و 

همچنین مقتضیات عملی و منطقه ای، بیشتر از برنامة درسی جديد هنر توجه شده است.
é  در برنامة درســی قديم هنر، راهنمای برنامة درسی هنر متناسب با نظريه های حوزة برنامة درسی 
موجود نبود، ولی کتاب های روش تدريس ويژة آموزگاران وجود داشــت. ضمن اينکه کتاب های 

تألیفی مخصوص دانش آموزان اين نقصان را تااندازه ای کاهش می داد.
é  امکان پرورش خالقیت در برنامه های درسی قديم و جديد هنر مشاهده می شود.

é  در برنامة درسی هنر قديم و جديد فعالیت های هنری به طورمعمول در کالس انجام می شود.

با توجه به بررســی های انجام شده می توان به اين نتیجه دست يافت که در هر دو برنامة درسی هنر 
قديم و جديد نقاط قوت و ضعفی وجود دارند که بايد برای طراحی و اجرای برنامة درسی هنر به آن ها 

توجه کرد و بر پاية آن ها تمهیداتی برای بهبود برنامة درسی هنر انديشید.
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é آشنایی با برنامة درسی هنر دورة ابتدایی در ژاپن
هدف از آموزش هنر در ژاپن، پرورش افرادی با حساســیت باالســت تــا در آينده زندگی معنوی 
متعالی داشته باشند. از اين لحاظ، موضوع های درسی ديگر با هنر هم سنگ نیستند و اين مهم فقط از 
هنر ساخته است. می توان گفت هدف از تدريس هنر اين است که با استفاده از مهارت های انديشیدنی و 
تصويری، همانند ارزش شناسی )نقد هنری(، بیان و مشاهدة هنر/آثار هنری، دانش آموزان را به يادگیری 
مهارت های نوشتنی و خواندنی بنیادين ترغیب کنند. زيرا هنر با تمامی موضوع های ديگر مرتبط است 

)اوکازاکی و ناکاروما9، 2003(.
دامنه و گســترة برنامة درســی هنر از برنامه های کاماًل ساختمند تشکیل شــده است که طی آن، به 
دانش آموزان تکالیف اجباری پیش رونده داده می شــود. در پنج ســالگی کودکان ژاپنی وارد کالس اول 
می شوند، و از آن به بعد تا کالس ششم يا در هفته دو ساعت آموزش هنر دارند. در توکیو، معمواًل يک 
متخصص هنر مدارس ابتدايی درس می دهد ولی همه جا به اين شــکل نیســت. برای مثال، در توکیو و 
اوســاکا، هنر در مدرسه های ابتدايی توســط معلم کالس تدريس می شود. کشور ژاپن يک جامعة چند 
فرهنگی نیســت، بلکه دارای برنامة درســی ملی اســت، اين تصور وجود دارد که تربیت هنری اساسًا 
می تواند به رشد بردباری، درک و احترام متقابل، و فرهنگ صلح کمک کند. هدف اصلی تربیت هنری، 
شــکوفايی و رشد انسان از طريق تربیت هنری است. موضوع های چند فرهنگی، فرهنگ ملی، میراث 

فرهنگی ملی، و آموزش از طريق موزه ها در برنامة درسی مورد توجه قرار می گیرد.
برای پی بردن به اهمیت و جايگاه تربیت هنری در نظام ژاپن، می توان به اطالعات جدول 3 توجه کرد.

 جدول 3. 		برنامة	درسی	هفتگی	دورة	ابتدایی	کشور	ژاپن																																																																																																																												

پایه
کالس ششمکالس پنجمکالس چهارمکالس سومکالس دومکالس اولدرس

888866زبان ژاپنی
223333تعلیمات اجتماعی

۴55555حساب
223333علوم

222222موسیقی
222222هنر و کاردستی

22----خانه داری
333333ورزش

111111اخالق و دینی
111222فعالیت های خاص
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همچنان که مالحظه شــد، در کشــور ژاپن میزان ســاعات اختصاص داده شــده بــه تربیت هنری 
)شــامل موسیقی، هنر و کاردســتی( در دورة ابتدايی، از زمان تخصیص يافته به درس هايی چون علوم، 
تعلیمات اجتماعی، اخالق و دينی بیشــتر، و با اندکی تفاوت تقريبًا معادل ساعات درس رياضی است 

)امینی،1397(.

é سابقة تدریس هنر در ژاپن
در ژاپن برنامة آموزش هنر وزارت آموزش، بعد از جنگ دوم جهانی، به طورکلی شــش بار هم در 
نظر و هم در عمل دستخوش تغییر شده است )سال های 1947، 1951، 1958، 1968، 1977 و 1989(. 
دو برنامة اولیه در ســال های 1947 و 1951 برنامة درســی تجربی کوتاه مدتی ارائه دادند که البته تحت 
کنترل مقرهای عمومی نیروهای متحدين تدوين شــده بود. هرچند اثرگــذاری آمريکايی ها در البه الی 
محتوای درنظرگرفته شده نشان داده می شد، اما اين برنامه ها بیشتر بر مبنای شیوة عملی ساخت و خلق 
آثار هنری اســتوار بودند تا تأکید بر ديدگاه زيبايی شناســانه. به لحاظ بنیادين، برنامه های يادشده تغییر 
جهتی از شــیوه سنتی آموزش هنر ژاپنی به شیوه ديگر را نشان می دادند که اين شیوة نوين، ترکیبی بود 
از سنت ژاپنی و تدريس هنر به شیوة غربی. سومین برنامه که در سال 1958 عرضه شد، بر دانش آموزان 
متمرکــز بــود و هدف را پــرورش ديدگاه های خالقانه و عملی از طريق تکنیک های پاية هنرســازی و 
نگريســتن از دريچة آثار هنری در نظر گرفته بود. چهارمین تغییر در ســال 1968 برنامه ای را ارائه داد 
که محور آن بر معلم بود. به دلیل در پیش گرفته شــدن شــیوة مطالعة )نظام مند(، محتوا در اين برنامه به 
پنج دسته بندی تقسیم شده بود: چاپ؛ تنديس سازی؛ طراحی؛ کاردستی؛ و ارزش شناسی )نقد(. در سال 
1977، محتوای برنامة آموزش هنر دستخوش تغییر بسیار عمیقی شد و به دو مفهوم عمدة »توصیف« و 
»ارزش شناسی« )که شامل نقد هم بود( تقسیم شد. هدف از اين برنامة درسی، انجام فعالیت آفرينشِی 

ترکیبی از طريق آثار هنری بود.
در نهايــت، در ســال 1989 اصالحاتی بر مبنای مفهوم همان برنامة درســی ســال 1977 صورت 
پذيرفــت. البته با اين تفــاوت که نقش بازی و لذت بردن در حین انجــام کارهای هنری نیز، عالوه بر 
يادگیری تکنیک های ساخت محصوالت هنری، به برنامة جديد اضافه شد. هدف از تدريس هنر، تقويت 
توانمنــدی ابتدايی دانش آموزان برای انجام فعالیت های خالقانه و تولیدی از طريق شــرح و توصیف، 
ارزش شناسی و نقد بود؛ درحالی که هم زمان لذت حاصل از توصیف و پرورش احساسات غنی هنری 
در کودکان نیز مدنظر قرار گرفت. اين سه مفهوم در سه دسته بندی توصیفی به اين شرح جای می گیرند: 
1(. فعالیت خالقانه بر اساس موادی که در دسترس قرار دارند. 2(. فعالیت توصیفی دوبعدی و سه بعدی. 

3(. فعالیت تولیدی در مورد آنچه مدنظر است.
برخی نتیجه گیری ها بر اســاس ويژگی های بی همتای آموزش هنر مدرن در ژاپن از اين قرارند: در 
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گذشــته تأکید بر »واردات« مفاهیم هنری از کشــورهای غربی بارز بود، اما از حدود سال 1965 به بعد 
ديگر اين گونه نیســت. آموزش يکپارچه ای که از طرف دولت به مردم ارائه شــود در گذشته يک قاعده 
دانســته می شد، اما طی دهه های 1920 و 1950 خواسته های بخش خصوصی به شکل آشکارتری بیان 
شدند، و منتهی به تغییراتی در روندهای تاريخی انجامیدند که تدريس هنر از آن ها سرچشمه می گرفت. 
حتی در رشتة هنر نیز ارتباطی قوی میان آموزش و کتاب های درسی اين رشته وجود دارد و در بسیاری 
از موارد تغییراتی که در کتاب های درســی مشاهده می شــوند، با تغییرات در آموزش هنر تطابق دارند. 
همچنین ارتباطی قوی بین کتاب های درســی و دولت را شــاهد هستیم. می توان گفت که در کنفرانس 
INSEA )1965(، تدريس هنر در ژاپن به ســمت اســتانداردهای جهانی حرکت کرد. شايد اين گفته 
درست باشد که ژاپن امروزه از نظر شرکت در فعالیت های هنری پرشوری که در گذشته انجام می گرفت 
کمبود دارد. اما اگر از منظر ديگری که به اين قضیه بنگريم ما در می يابیم که ســازمان های آموزش هنر 
در بخش خصوصی نقش تاريخی خود را به خوبی ايفا کرده اند. البته اين امر با توجه به روابط بســیار 
نزديک تری که بین بخش های دولتی و خصوصی در حال شکل گیری است امر عجیبی نیست )اوکازاکی 

و ناکاروما، 2003(.

 جدول 4. 		عناصر	برنامة	درسی	هنر	در	ژاپن	در	دورة	ابتدایی																																																																																																																												

تربیت هنریرویکرد

هدف های 
کلی

هدف اصلی تربیت هنری، شکوفایی و رشد انسان از طریق تربیت هنری است و موضوعات چند 
فرهنگــی، فرهنگ ملی، میراث فرهنگی ملی، و آموزش از طریق موزه ها در برنامة درســی مورد 

توجه قرار می گیرد
تقویت توانمندی ابتدایی دانش آموزان برای انجام فعالیت های خالقانه و تولیدی از طریق شرح و 

توصیف، ارزش شناسی و نقد

موسیقی، هنر و کاردستیمحتوا
توصیف و ارزش شناسی

هنر ژاپنی از دو حوزه تشکیل می شود: »توصیف«  و »ارزش شناسی«.برنامة درسی

تلقی از 
یادگیرنده و 
نقش معلم

معلمان باید به کشفی ظریف یا شادی مطبوع در زندگی روزانه ارزش بگذارند و تجربیات جالب یا 
به فکر وادارنده را جمع آوری کنند. هدف این است که به ماهیت خود فعالیت کودک توجه شود

معلمان باید به جای ســعی در آموزش دانش، کاری انجام می دهند که کودکان خودشان تجربه 
کنند

دانش آموز در اکتســاب یا فهمیدن اطالعات نباید منفعل باشد، بلکه باید همدلی ابراز کنیم تا او 
تشویق شود که به زبان خود دست به توصیف بزند و در مورد معنای مواد بیندیشد
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تربیت هنریرویکرد

خالقیت
تقویت توانمندی ابتدایی دانش آموزان برای انجام فعالیت های خالقانه و تولیدی از طریق شرح و 
توصیف، ارزش شناسی و نقد صورت می گیرد. به خصوص در آموزش هنرها، مدرسه های ژاپنی از 

خالقیت استفاده می کنند، زیرا هنر اصل و اساس است و موضوعی حاشیه ای نیست

اجرا
در کشــور ژاپن میزان ســاعات اختصاص داده شــده به تربیت هنری )شــامل موسیقی، هنر و 
کاردســتی( در دورة ابتدایی از زمان تخصیص یافته به درس هایی چون علوم، تعلیمات اجتماعی، 

اخالق و دینی بیشتر و با اندکی تفاوت تقریباً معادل ساعات درس ریاضی است

آثار هنری
کمک به دانش آمــوزان برای پرورش ظرفیت بنیادین آن هــا در فعالیت های هنری خالقانه که 
به آفرینش نیاز دارند، از طریق انجام فعالیت های توصیف و ارزش شناســی، و تجربه کردن لذت 

توصیف، و غنی سازی احساسات دانش آموزان

ارزشیابی
»درک«، »دیــدگاه« و »مهــارت« به عنوان عامل هایی ذکر شــدند که باید هنگام ارزشــیابی 
دســتاوردهای دانش آموز مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین ارزشیابی ها صرفاً حاصل بررسی کلی 

دستاوردهای دانش آموز در یک ماده درسی اند نه ارزشیابی از عامل های خاص

é مقایسه عناصر برنامة درسی هنر در ایران و ژاپن در دورة ابتدایی

 جدول 5. 		مقایسة	عناصر	برنامة	درسی	هنر	در	ایران	و	ژاپن	در	دورة	ابتدایی																																																																																																																												

هنر در ژاپنهنر در ایرانرویکرد

هدف های 
کلی

درک و فهم هنر از طریق خلق آثار هنری 
در حوزه های نقاشی و کاردستی، و تلفیق 

آن با تربیت شنوایی، قصه گویی و نمایش
توســعة مهارت های حســی و گفتاری از 
طریق تربیت شنوایی، قصه گویی و نمایش

آشــنایی با مواد و ابــزار در فعالیت های 
یادگیری

هدف اصلی تربیت هنری، شکوفایی و رشد انسان 
از طریق تربیت هنری اســت و موضوع های چند 
فرهنگی، فرهنگ ملی، میــراث فرهنگی ملی، و 
آموزش از طریق موزه ها در برنامة درســی مورد 

توجه قرار می گیرد
تقویت توانمندی ابتدایی دانش آموزان برای انجام 
فعالیت های خالقانه و تولیدی از طریق شــرح و 

توصیف، ارزش شناسی و نقد

محتوا
ارتباط با طبیعت

نقاشی، کاردستی، تربیت شنوایی، قصه و 
قصه گویی، و نمایش

موسیقی، نقاشی و کاردستی
توصیف و ارزش شناسی

برنامة درسی

برخورداری از راهنمای برنامة درسی هنر
)نداشتن کتاب درسی هنر- در مرحلة 

اعتباربخشی برنامة درسی هنر چهارم و 
پنجم است.(

هنر ژاپنی از دو حوزه تشکیل می شود: »توصیف« 
و »ارزش شناسی«.

 جدول 4. )ادامه( 		عناصر	برنامة	درسی	هنر	در	ژاپن	در	دورة	ابتدایی																																																																																																																												
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هنر در ژاپنهنر در ایرانرویکرد

تلقی از 
یادگیرنده و 
نقش معلم

توجه به هوش های چندگانه دانش آموزان 
در طراحــی فعالیت ها و محتــوای برنامة 

درسی هنر
یادگیرندگان به آموزش نیاز دارند

معلمان باید به کشفی ظریف یا شادی مطبوع در 
زندگــی روزانه ارزش بگذارند و تجربیات جالب یا 
به فکر وادارنده را جمع آوری کنند. هدف این است 

که به ماهیت خود فعالیت کودک توجه شود
معلمان باید به جای سعی در آموزش دانش، کاری 

انجام دهند که کودکان خودشان تجربه کنند
دانش آموز در اکتساب یا فهمیدن اطالعات منفعل 
نیســت، بلکه باید همدلی ابراز کنیم تا او تشویق 
شود به زبان خود دست به توصیف بزند و در مورد 

معنای مواد بیندیشد

خالقیت

با توجــه به تأکید بــر تفاوت های فردی 
دانش آموزان و رشــته های هنری مختلف 
و جهت گیری های فرایندی معلم، چنانچه 
به درستی اجرا شود امکان پرورش خالقیت 
وجود دارد. به منظور توســعه مهارت های 
هنــری، تقلید و نســخه برداری به صورت 

تلویحی انجام می شود

تقویت توانمندی ابتدایی دانش آموزان برای انجام 
فعالیت های خالقانه و تولیدی از طریق شــرح و 
توصیف، ارزش شناســی و نقد صــورت می گیرد. 
به خصوص در آموزش هنرها، مدرسه های ژاپنی از 
خالقیت استفاده می کنند، زیرا هنر اصل و اساس 

است و موضوعی حاشیه ای نیست

اجرا

ســاعت هنــر بــه مــدت ۴5 دقیقــه 
به طورمعمول در کالس درس است ولی در 
برخی مدرس ها، در اتاق ویژة هنر )کارگاه 
هنر( اجرا می شــود که تعــداد این گونه 

مدرس ها بسیار اندک است

در کشور ژاپن میزان ساعات اختصاص داده شده 
به تربیت هنری )شامل موسیقی، هنر و کاردستی( 
در دورة ابتدایــی از زمــان تخصیص یافتــه بــه 
درس هایی چون علوم، تعلیمات اجتماعی، اخالق 
و دینی بیشــتر و با اندکی تفــاوت تقریباً معادل 

ساعات درس ریاضی است

آثار هنری

توجه به ساخت و خلق اثر هنری با تأکید 
بــر جهت گیــری فرایندی معلــم که در 
طراحی و تدوین برنامة درسی هنر در نظر 

گرفته شده است

کمــک به دانش آمــوزان برای پــرورش ظرفیت 
بنیادین آن هــا در فعالیت های هنری خالقانه که 
به آفرینش نیاز دارند، از طریق انجام فعالیت های 
توصیــف و ارزش شناســی و تجربــه کردن لذت 

توصیف، و غنی سازی احساسات آن ها

ارزشیابی

ارزشیابی توصیفی مبتنی بر ساخت و خلق 
اثر هنری )فرم و عناصر بصری آن(، معنا، 
گفت وشــنود، همکاری فکــری و ابزاری، 
بیــان عواطف  به صورت  ارتباط کالمــی 
)بازیگری(،  نقــش  ایفای  احساســات،  و 

حساسیت به صداهای موزون و نظایر آن

به عنــوان  »مهــارت«  و  »دیــدگاه«  »درک«، 
عامل هایی ذکر شده اند که باید به هنگام ارزشیابی 
از دستاوردهای دانش آموز مورد توجه قرار کیرند. 
بنابراین ارزشــیابی ها صرفاً حاصل بررســی کلی 
دســتاوردهای دانش آمــوز در یک مادة درســی 

هستند، نه ارزشیابی از عامل های خاص

 جدول 5. )ادامه( 		مقایسة	عناصر	برنامة	درسی	هنر	در	ایران	و	ژاپن	در	دورة	ابتدایی																																																																																																																												
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é تطبیق و تحلیل برنامة درسی هنر در ایران و ژاپن
با توجه به بررســی های انجام شــده پیرامون برنامة درســی هنر در ايران می توان نتیجه گرفت که 
چه در برنامة درسی هنر قديم و چه در برنامة درسی جديد هنر هنوز هم مدرسه ها در اجرای برنامة 

درسی با دشواری هايی مواجه هستند که برخی از آن ها عبارت اند از:

é  اختصاص ســاعت درس هنر بــرای جبران درس های عقب مانــده و انجام تکالیف درس های 
ديگر؛

é  استفاده نکردن از روش ها و الگوهای مناسب تدريس همچون روش اکتشافی )پژوهش گروهی 
و فعالیت انفرادی( )محمدپور، 1382(؛

é  نبــود منابــع و رســانه های ديداری و شــنیداری به منظور ديدن هنرهای بصری و شــنیدن آثار 
موسیقايی هنرمندان؛

é  کمبود مواد و وســايل الزم و همچنین بی توجهی به اصل فعالیت خود دانش آموز برای توســعه 
ارتباط و تعامل میان دست و ذهن )سلطانی، 1387(؛

é  نداشــتن محیطی غنی به نام کارگاه هنر و بــه کار نگرفتن معلم خاص هنر در مقام تقويت کنندة 
تجربة زيبايی شناسی و خالقیت دانش آموزان؛

é  محدود بودن منابع آموزشی و استفاده نکردن اصولی از منابع و زمینه های تجربی موجود؛

é  انجام نشدن بازديد از نگارخانه ها، موزه ها و نمايشگاه های هنر به منظور مقايسة آثار هنرمندان 
بــا اثر هنــری دانش آموزان، در جهت »تقويــت قابلیت های ادراکی، تولیــدی و تأملی« آنان و 
همچنین، دسترسی نداشتن يا به کارنگرفتن منابع رسانه ای و چندرسانه ای؛ همچون مجله، کتاب، 

ويديو، سی دی، رايانه، شبکة اينترنت و ...؛

é  کم توجهــی مديران مدرســه ها و نبــود تمهیدات و تجهیزات مورد نیــاز در آموزش هنر، غافل 
شــدن از کارکردهای اولیة درس هنر، نظیر رشــد خالقیت و آفرينش های هنری، تقويت تجربة 
زيبايی شناسی، و توسعة ارتباط و تعامل میان دست و ذهن و همچنین بی توجهی به کارکردهای 
ثانوية درس هنر، مانند اســتفاده از آن برای درک بهتر مفاهیم درســی به طور خاص و اســتفاده 

نکردن از منابع موجود در جامعه به طور عام؛

é  در اختیار نداشــتن کتاب راهنمای برنامة درســی جديد هنر يا نداشــتن دانســتنی های الزم در 
خصوص آموزش هنر در دورة ابتدايی )شرفی، 1385(؛

é  کم توجهی به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت هنر در منطقه های آموزشی؛

é  کم اهمیت شــمردن درس هنر و ســاعت هنر در میان ساير درس ها توسط آموزگاران و مديران 
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مدرسه ها و گروه های آموزشی؛

é  نبود فضای آموزشی و تجهیزات الزم برای فعالیت دانش آموزان؛

é  بهره داری نکردن از ارتباط میان درس هنر و ساير درس ها به منظور پیشرفت يادگیری؛

é  فقدان نظارت و راهنمايی آموزشــی در ساعت درس هنر مدرسه ها توسط راهنمايان تعلیماتی 
و نظاير آن )امینی، 1396(.

هم ســو بــا نتايج اين پژوهش، شــرفی )a1388( نیز در مطالعه ای با عنــوان »تحلیل و نقدی بر 
برنامة درســی هنر دورة ابتدايی در گذشــته و در وضع موجود« اشاره می کند که معلمان دورة ابتدايی 
کتــاب راهنمای برنامة درســی جديد هنــر را در اختیار ندارند. همچنین بــرای معلمان در دوره های 
ضمن خدمت، آموزش های کافی در زمینة برنامة درســی هنر ارائه نشده اند. نتايج نشان داده اند: که با 
وجود برخورداری برنامة درسی جديد ايران از رويکرد تربیت هنری، همچنان ناهم خوانی هايی بین 
برنامه های درســی هنر طراحی شده و اجرا شــده، و نتايج حاصل وجود دارد. از جمله اينکه اگرچه 
در برنامة درســی فعلی به حوزه مهارت ها توجه شــده، اما کمتر به مبانی هنرهای تجســمی پرداخته 

شده است.
مهرمحمــدی )2003( در مطالعه ای نظری با عنوان »تربیت هنری در ايـــران، بازشناســی حوزة 
مغفـــول«، بـــه بررسـی و نقـد وضـــعیت موجــود آمــــوزش هنــر دورة ابتدايی ايــــران و ارائــة 
راهکارهـايی بـرای بهبـود آن پرداختـه است. يافته ها نشان می دهند؛ طی سه دهة 1350 تا 1370 در 
ايران، زمان اختصاص يافته به هنر در دورة ابتدايی ايران 70 درصـــد کاهش يافته اســت. درحالی که 
مطالعات نشان می دهند هنـــر بايد بخش اصلی هر نظام آموزشی باشد. همچنین زمان، منابع کافی و 
محتوای مناسب برای پشتیبانی آموزش هنر در ايران وجود ندارد. اين مطالعه نـــشان می دهد: برنامة 
درسی هنر در نظام آموزشی ايران از دو ناهنجاری شديد رنج می برد: اول، تلقی هنر به عنوان موضوع 
درســی مجـــزا که آن را به برنامة درســی مغفول تبديل کرده اســت. به اين معنا که تربیت هنری به 
طورکلی از موضوع های مـــورد غفلت سیاست گذاران آموزش ابتدايی بوده اسـت. دوم، وجود برنامة 
درســی مغفول پنهان در تربیت هنری. به اين معنا که تربیت هنری در نظام آموزشی ايـــران نـــسبت 
بـــه شرايط متحـــول اجتمـاعی، فرهنگـی، تـــاريخی، علمـــی جامعه- اعم از جامعة محلی، ملی و 

بین المللی- پاسـخ گو نیست.
برخالف برنامة درسی هنر در ايران بررسی ها نشان می دهند که برنامة درسی هنر در ژاپن در دورة 

ابتدايی شامل ويژگی های زير است:

é  برنامه های درسی دورة ابتدايی در ژاپن دو ويژگـــی مهم دارند: 1. برنامة درسی ژاپنی ها خیلی 
مقتـــــدرانه و به تعبیر کارشناسان مختصـــــر و مفیـــد است. 2. بر رشد همه جانبة کـــــودکان 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسی تطبیقی برنامة درسی هنر در دورة ابتدایی در ایران و ژاپن

133
 ë 69 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 بهار

تأکید دارد )اوکازاکی و ناکاروما، 2003(.

é  در کشــور ژاپن میزان ســاعات اختصاص داده شــده به تربیت هنری )شــامل موسیقی، هنر و 
کاردستی( در دورة ابتدايی، از زمان تخصیص يافته به درس هايی چون علوم، تعلیمات اجتماعی، 

اخالق و دينی بیشتر و با اندکی تفاوت تقريبًا معادل ساعات درس رياضی است.

é  در ژاپن برنامة درســی ملی وجود دارد ولی حدود يک ســوم از ســاعات آموزشی مدرسه های 
ابتدايی به موضوع های غیر آکادمیک چون هنر، موسیقی و تربیت بدنی، خانه داری و فعالیت های 

ويژه اختصاص دارد )آقازاده، 1387(.

é  معّلمــان و والدين ژاپنی تأکید زيادی بر اصول اولیة يادگیری دارند. هنر، موســیقی و آموزش 
جســمانی نقــش مهمی در برنامة عمومی آموزشــی بــازی می کنند. کودکان وقــت زيادی را به 
برنامه ريزی آماده سازی و شرکت در رويدادهای ساالنه در سطح مدرسه اختصاص می دهند که 

ارتباط مستقیم با موفقیت های علمی ندارند )بختیاری، 1388(.

é  حتـی در رشـتة هنـر نیـز ارتباطـی قوی میان آموزش و کتاب های درسـی اين رشـته وجود دارد 
و در بسـیاری از مـوارد، تغییراتـی کـه در کتاب هـای درسـی مشـاهده می شـوند، بـا تغییرات در 
آمـوزش هنـر تطابـق دارنـد. همچنیـن ارتباطـی قـوی بیـن کتاب های درسـی و دولت را شـاهد 

. هستیم

é  برنامـة آمـوزش مـدارس ابتدايـی زمـان کافـی بـرای موسـیقی، هنـر و تفريحـات جسـمانی 
فراهـم مـی آورد. فعالیت هايـی ويـژه نقـش مهمـی در برنامـه کلـی آمـوزش بـازی می کننـد و 
شـامل فعالیت هايـی چـون حضـور در کلوب هـا، شـرکت در فسـیتوال ها )جشـنواره های( در 
سـطح مدرسـه، رقابت هـا و مشـارکت های دانش آمـوزی، و ديگـر فعالیت هـای اجرايـی توسـط 

می شـوند. دانش آمـوزان 

é  معلمان به ويژه در ســطح ابتدايی تأکید دارند که نقش آنان بهبود کلی آموزش کودکان است، نه 
فراهم آوردن آموزش علمی صرف برای آنان )بختیاری، 1387(.

é  اغلب معلمان مدرســه های ابتدايی در دانشــگاه های ملی و در دوره های چهارســالة لیســانس 
تربیت می شــوند، با اين وجود، برخی از آن ها در دانشــگاه های خصوصی و مدرســه های عالی 

تعلیم داده می شوند )وايت، 1388/2004(.

é  معلمان به جای سعی در آموزش دانش، بايد کاری انجام دهند که کودکان خودشان تجربه کنند.
é  دانش آموز در اکتســاب يا فهمیدن اطالعات منفعل نیست، بلکه معلم با او همدلی می کند تا او 
تشويق شود، به زبان خود دست به توصیف بزند و در مورد معنای مواد بینديشد )سرکارآرانی، 

.)1381
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é مثال هایی از حمایت برای ارتقای هنر
»آژانس امور فرهنگی« در ســطح ملی برای ترويج هنر از نظر آموزشــی، برنامه هايی را طراحی و 

اجرا می کند:

1.  برای ارتقای فعالیت هایی که بچه ها را قادر می سازند، فرهنگ و هنر را تجربه کنند، پروژه هایی 
به شرح زیر اجرا شدند:

é  فرصت های مناســب برای مشــاهده مراحل هنرها: برای اجرای گروه هــای هنری دانش آموزی، 
راهنمايی های کاربردی ارائه می شوند تا بچه ها به درک عمیق هنرهای گوناگون نائل آيند. همچنین 
فرصت هايی برای دانش آموزان فراهم می شــود تا در کارگروه ها شرکت کنند و با هنرهای واقعی 

ارتباط نزديک بگیرند.

é  افزايش فعالیت های فرهنگی در مدارس: عالقة بچه ها به هنر، به وســیلة اعزام آن ها برای ديدار 
با هنرمندان محبوبی که کارها و فعالیت های برجســته می کنند و حضور حافظان فرهنگ ســنتی 
در مدرســه که به ارائة مهارت های برجسته و سخنرانی دربارة فعالیت های فرهنگی لذت بخش و 
غرورانگیز می پردازند تقويت می شود. افزون بر اين، فرصت هايی را برای ارائه نتايج فعالیت های 
فرهنگــی فراهم می کنند تا بچه ها درک روشــنی نســبت به هدف های هنری به دســت آوردند و 

خودشان در فعالیت های باشگاه فرهنگی شرکت کنند.

2. حمایت از شرکت در طرح های فرهنگی:
آژانس امور فرهنگی برنامه هايی را طراحی می کند تا دانش آموزان با انواع هنر به طور مستقیم 
ارتباط بگیرند و تجربه کســب کنند. اين آژانس در طول سال فرصت هايی فراهم می کند تا کودکان 
هنرهای گوناگون در حوزة زندگی روزمره شــان را تجربه کنند و در نهايت، آثار و هنرهای آن ها در 

قالب يک طرح الگويی )47 الگوی منطقه ای در سراسر کشور( حمايت می شود.

3. پشتیبانی از امکانات فرهنگی:

é  پشتیبانی از پروژه هايی که با همکاری مدرسه ها و با امکانات هنری چندگانة خانه های مرکزی در 
منطقه اجرا می شــوند و پروژه های مشــترک کارآموزی و تحقیقاتی که با همکاری ساير موزه های 

هنرهای زيبا به اجرا درمی آيند.

é  آموزش روش های تولید محتوای آموزشی )با و بدون IT( برای استفاده در فعالیت هايی از قبیل 
صنايع دستی، فعالیت های ترويجی و آموزش های نوع تجربی که به وسیلة موزه داران هنگام بازديد 

از مدرسه ها ارائه می شوند )وايت، 1388/2004(.
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 بحثونتيجهگيری 
برنامه های درسی هنر دورة ابتدايی در گذشته و در حال حاضر نقاط قوت و ضعف 
قابل توجهی داشته اند از جمله: وجود راهنمای برنامة درسی هنر و آموزش های ساالنه، 
ضمن خدمت نمايندگان استان ها، از نقاط عمدة قوت برنامة درسی جديد هنر است. از 
ســوی ديگر، وجود کتاب درسی دانش آموز و توجه به هنرهای ملی )ايرانی- اسالمی( 
در برنامه های درسی گذشته، از نقاط قوت عمدة آن محسوب می شود. رويکرد تربیت 
هنری در برنامة درسی جديد هنر که در راهنمای آن به خوبی بیان شده است، و همچنین 
رويکردهای سنتی و ديسیپلین محور در برنامة درسی گذشته، از رويکردهای مورد نیاز 
در آموزش هنر هســتند. توجه به تلفیقی از شــکل های هنری، مانند ارتباط با طبیعت 
به صورت فعالیت های زيباشناسانه، نقاشــی، کاردستی، موسیقی، قصه گويی و نمايش؛ 
از نکات برجســتة برنامة درسی جديد هنر هستند، و بی توجهی به هنر خوشنويسی که 
در برنامة درسی گذشته به عنوان تقويت هويت، هنر و فرهنگ ملی مورد توجه بوده، از 

بی مهری هايی است که در برنامة درسی جديد هنر صورت گرفته است.
با عنايت به مطالب مذکور می توان گفت: اساســًا تربیت هنری در نظام آموزشــی 
کشــور ما در مقايسه با کشور ژاپن، با محدوديت های نظری و فکری، و از سوی ديگر 
با موانع و تنگناهای اجرايی و عملی دست به گريبان است. محدوديت های نظری ريشه 
در عدم اعتقاد و باور برنامه ريزان و کارورزان آموزشی به ضرورت و نقش ويژة تربیت 
هنری در شــکوفايی قابلیت ها و اســتعدادهای دانش آمــوزان و تحقق هدف های نظام 

آموزشی دارد.
بنابرايــن، تدويــن چارچوبی از پیوند هدف ها و محتوای برنامة درســی هنر دورة 
ابتدايی می تواند قلمرو اين برنامه را مشخص و برنامه ريزان درسی را راهنمايی کند. در 
برنامة درسی جديد هنر دورة ابتدايی به کار با کاغذ و مقوا، مواد طبیعی، دور ريختنی ها، 
حجم سازی با گل رس، اشاره شده، اما ارتباط تولید هنری با زندگی کمتر مطرح شده 
اســت. درصورتی که تمامی آنچه پیرامون دانش آموزان را فراگرفته اســت، می تواند بر 

غنای تولید هنری بیفزايد.
از نظر محقق با وجود نقش و اهمیتی که هنر و تربیت هنری در رشــد و پرورش 
قابلیت ها و اســتعدادهای دانش آموزان و تحقق هدف های نظام آموزشی دارد در عمل 
مشاهده می شود که مقوله مذکور از جايگاه مناسبی در برنامه های درسی نظام آموزشی 
کشور ما برخوردار نیســت. طی سالیان متمادی، نوع برخورد و رويکرد نظام آموزشی 
و به تبع آن مديران و معلمان مدرســه ها در ســطح کشور نسبت به تربیت هنری بیانگر 
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آن است که گويی اين حوزه بايد صرفًا به عنوان يک پديده آموزشی فرعی و حاشیه ای 
مورد توجه قرار گیرد. از اين نظر وضعیت نامناســب و ناکارامد تربیت هنری در نظام 
آموزش وپرورش کشــور ما، بیش و پیش از هر علت، ريشــه در محدوديت های فکری 
و فقدان بینش، اعتقاد و باور برنامه ريزان و دســت اندرکاران نظام آموزشی به ضرورت 
وجودی تربیت هنری دارد. بر مبنای چنین باور و ذهنیتی اســت که می توان در مرحلة 
تدوين و طراحی برنامة درســی، حوزة هنر را تعمدًا مورد غفلت قرارداد و همة منابع 
آموزشی را صرف حوزه های محتوايی بنیادی )رياضی، علوم، زبان مادری و دينی( کرد 

تا دانش آموزان بتوانند در آن ها به احراز قابلیت های حداکثری نائل آيند.

 پيشنهادها 
é پیش بینی الزم برای اختصاص زمان کافی به درس هنر در برنامة هفتگی دانش آموزان 
دبستانی از ضروريات اجرايی برنامة درسی هنر است. لذا در دورة ابتدايی حداقل دو 

ساعت مفید به طور هفتگی به درس هنر اختصاص داده شود.
é در مراکــز تربیت معلم، مربیان پرورشــی درس های تخصصی رشــته های هنری را 
بیاموزند تا تجربیات هنری، تفکرات و اصول بصری و زيبايی شناسی شان افزايش 
يابد زيرا در صورت نداشــتن تجربة هنری، توانايی مديريت و اســتفاده از هنر در 

توسعة فعالیت های امور تربیتی را نخواهند داشت.
é محیطی مناســب بــرای آموزش عملی درس هنر در مدرســه ها بــه کمک مربیان 

متخصص به وجود آيد.
é متأســفانه کارشناســان در بعضی مناطق هنوز به ارزش اين زبان شگفت انگیز پی 
نبرده اند و با وجود دبیران تخصصی، درس هنر را غیر تخصصی ها تدريس می کنند. 
الزمة توسعة هر فعالیتی به وسیله زبان هنر، يادگیری الفبای زبان هنر و درک هنری 
اســت. ازاين رو، برنامه ريزی درسی رشــته های گوناگون هنری به صورت نظری و 

عملی مورد توجه ويژه قرار گیرد.
é از مطالعات و تجربیات آموزشی کشورهای ديگر در زمینة تربیت هنری بهره گرفته 

شود.
é به هنرهای بومی موجود در سطح منطقه ای و محلی و استفاده مناسب از آن ها در 
برنامة درســی هنر دورة ابتدايی، که عالوه بر جذابیت و ســهولت دستیابی به آن ها 
بستر بســیار مناســبی را برای دوام، ماندگاری و انتقال اين هنرها فراهم می آورد، 

توجه شود.
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