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Abstract  
The aim of this research was to compare the art curriculum of the elementary school in Iran 
and England in order to identify the differences and similarities between educational systems 
of the two countries and finally to discover the opportunities and threats in the art curriculum. 
This research is practical and qualitative in terms of purpose, which was conducted with the 
descriptive-analytical method and with the help of Bereday's model in these four stages: 
description, interpretation, juxtaposition and comparison. The statistical population of this 
research includes the elementary school art curriculum in the countries of the world and its 
statistical sample, according to the purposeful sampling method, is the elementary school art 
curriculum in Iran and England. The main results of this research, after comparing the 
similarities and differences in the four elements of goals, content, teaching methods and 
evaluation methods of the art curriculum in Iran and England, shows that there are significant 
similarities and differences between the elementary school art curriculums of both countries. 
The similarities are more in the content and the differences are more in the goals, teaching 
methods and evaluation methods. Also, the analysis of the findings of this research shows 
that in the field of practice or implementation of the elementary school art curriculum, there 
is a big gap between Iran and England in the examined elements. 
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 بررسی تطبیقی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان

 2 ، غالمرضا عباسی1نیما خادمی

 تهران، ایرانکارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، . 1

 . استادیار، گروه هنر، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران2

 (17/08/1401؛ تاریخ پذیرش: 07/11/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ها و است تا موجب شناسایی تفاوت بوده ایران و انگلستان در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامة تطبیقی بررسی حاضر، هدف پژوهش
این پژوهش از ُبعد هدف،   ها و تهدیدهای موجود در برنامة درسی هنر کشف شود.ین دو شده و در نهایت، فرصتمیان ا هایشباهت

 مقایسه و همجواری تفسیر، توصیف، مرحلة چهار در بِرِدی الگوی کمک به و تحلیلی-توصیفی روش با کاربردی و از نوع کیفی است که
آن با توجّه به روش  یآمار ةجهان و نمون یدر کشورها ییابتدا ۀهنر دور یدرس ةامل برنامپژوهش ش نیا یآمار ة. جامعانجام گرفته است

ها و شباهت ةسیاز مقا پس پژوهش نیا ترین نتایجعمده ت.و انگلستان اس رانیدر ا ییابتدا ۀهنر دور یدرس ةهدفمند، برنام یریگنمونه
، و انگلستان رانیهنر در کشور ا یدرس ةبرنام یابیارزش یهاوهیو ش سیتدر یهاموجود در چهار عنصر اهداف، محتوا، روش یهاتفاوت

ها بیشتر ای میان برنامة درسی هنر دورۀ ابتدایی هر دو کشور وجود دارد. شباهتهای قابل مالحظهها و تفاوتشباهت دهد کهنشان می
های این پژوهش نشان شود. همچنین، تحلیل یافتهابی دیده میهای ارزشیهای تدریس و شیوهها بیشتر در اهداف، روشدر محتوا و تفاوت

 شود. شده، دیده میدهد در حوزۀ عمل یا اجرای برنامة درسی هنر دورۀ ابتدایی، فاصلة زیادی بین ایران و انگلستان در عناصرِ بررسیمی

 .انگلستان، ایران، بررسی تطبیقی، برنامة درسی هنر، دورۀ ابتدایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 کارکردهایی این از یکی است. مختلفی کارکردهای دارای ایجامعه هر در پرورش و آموزش نهاد

 و هاقابلیت شکوفایی و رشد جهت در تالش است، نهاد این هایهدف از مهمی بخش مبین که

شود می میدهنا هنری تربیت اصطالحاً آنچه است؛ آموزاندانش شناختیزیبایی و هنری استعدادهای

آورد، بیان همراه می( در تصریح پیامدهایی که تربیت هنری با خود به2004) 1گی (.1397)امینی، 

ۀ های مختلف مؤثر است و آثار ناشی از تربیت هنری را در سه حوزتربیت هنری در حیطه کند کهمی

توجه  اد موردهای کاری و تقویت روحی و جسمی افرهای اخالق، پرورش ذهنی و مهارترزشا

 .دهدقرار می

 تجارب گسترش مختلف، حواس آموزش بر ناظر را هنری (، تربیت1971) 2جروم جی. هاوسمن

 هایپدیده نقادی نیز و هنری بصری هایجلوه با عمیق برخورد و حساسیت لمسی، رشد و حسی

 متعالی آگاهی رشد و حواس اساسی آموزش شامل هنری تربیت وی نظر از واقع، در داند.می هنری

 تصورات به نسبت آگاهانه رویکرد رشد نیز و بصری نمادین اشکال فهم و آفرینش بصری، تجارب

 تجارب نقادانۀ قضاوت اعمال و کاربرد و آموزشی و تزئینی هنرهای سازی،مجسمه نقاشی، در بصری

 است. بصری

 شناسیزیبایی و هنری تتربی جدید، تمدن مقتضیات به هوجت با امروزه (،1971) 3چاپمن نظر از

 طریق، از این آموزاندانش که چرا است؛ مطرح آموزشی نظام مهم کارکردهای از یکی عنوان به

 رو، این از گیرند؛می یاد را کردناحساس و ارتباط برقراری کردن، حرکت شنیدن، دیدن، چگونه

 امّا نماید، تسهیل را دهیادش هایقابلیت و هامهارت رشد و ایجاد آموزشی هاینظام است ضروری

 مفهوم این (، از1972) 4بنت رایمر که است تحلیلی تعریف هنری، تربیت جامع هایتعریف از یکی

 هایویژگی به نسبت حساسیت و آگاهی و رشد عنوان به را هنری تربیت وی است. کرده ارائه

 هنر تربیتی جنبۀ به نظراناحبص از بسیاری بنابراین،؛ کندمی تعریف هاپدیده و اشیا شناختیزیبایی

                                                           
1. Gee 

2. Jerom Hausman. j 

3. Chapman 

4. Bennett Reimer 
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 رشد در اساسی نقش و باشد انسان دهندۀ دروننمایش بهترین تواندمی هنر هاآن نظر به معتقدند.

 رشد خالقیت، و نوآوری بروز در هنری تربیت و هنر آموزش اصوالً کند. ایفا او روانی و عاطفی

 فردی، رشد سلوک در پایدار و عمیق تغییرات گیریشکل احساسات، و عواطف پرورش اخالقی،

 دارد. شگرف تأثیری دقت و ... نظم، مهارتی،

جان  نظرانی نظیرصاحب سخن و فالسفه آثار در کمابیش هنری، متفاوت آثار و نقش به توجه

 5روبلردریک ف، ف4یوهان فردریش هربرت ،3، یوهان هاینریش پستالوزی2الکجان  ،1آموس کمنیوس

 هم فراوانی تحقیقاتی و تجربی هایپشتوانه حال، عین در خورد.می مچش به نیز 6جان دیویی و

 (،2011) 7دانکین نیوتن و هاییافته مثالً دارد؛ وجود هنری تربیت گوناگون هاینقش و ابعاد دربارۀ

 برانگیزانندۀ آموزشی هایمحیط که کنندمی بیان هستند، خالقیت بر هنر تأثیر مؤید ضمن اینکه

 تحقیق نتایج شوند. همچنین،می نفس به اعتماد و پردازیایده قدرت افزایش باعث خالقیت،

 موتور عنوان به که دارد وجود تصویری هنرهای در قابلیت این دهدمی نشان (،2011)  8گریرسون

 باشند. مدرسه در نوآوری و خالقیت مسیر هدایت برای محرکی

 بروز و رشد در هنری تربیت و هنر وزشآم که است واقعیت این از متأثر فوق، کارکرد اهمیت

 این دارد. سازنده تأثیری و نقش آموزاندانش مهارتی و عاطفی شناختی، هایقابلیت و استعدادها

 خالقیت تجسم هنر که چرا است؛ هنر قلمرو در نهفته و ذاتی هایقابلیت وجود دلیل به البته تأثیرات

 و شناسیزیبایی حس پرورش برای را رصتیف هنر درس اوست. شناساییزیبایی حس و انسان

 رفتاری، و عاطفی مشکالت کشف احساسات، آزادانۀ بیان دیگر، هایدرس یادگیری تسهیل خالقیت،

 و هاارزش توسعۀ فکری، مساعی تشریک عواطف، تلطیف شخصی، هایتجربه ارائۀ و وجود ابراز

 فرد شخصیت تواندمی که است مهمی یاربس کارکردهای دارای هنر آموزش آورد.می فراهم آن نظایر

                                                           
1. John Amos Comenius 

2. John Locke 

3. Johann Heinrich Pestalozzi 

4. Johann Friedrich Herbert 

5. Friedrich Frobel 

6. John Dewey 

7. Newton & Donkin 

8. Grierson 



   55                                                                        بررسی تطبیقی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان

   

 

 کودکان به هنر آموزش رو همین از دهد؛ پرورش بودن، حساس و دقیق و زیستن اجتماعی برای را

 اطرافشان متنوع بیرونی طبیعت و درونی طبیعت پایۀ بر که رایج هنرهای انواع با هاآن آشناکردن و

 هنر که است نیاز همین اساس (. بر1387می، است )کری تام ضرورت و اهمیت باشد، دارای شده بنا

 هنر، یقین، به و است مطرح آموزشی هاینظام تمامی در قابل آموزش موضوعات از یکی عنوان به

 تواندمی آن به توجه و است مؤثر بسیار کودکان تربیت و تعلیم در که دارد ایبالقوه هایظرفیت

 به را کردن زندگی خوب مهارت و دهد پرورش نمتربیا در را مشترک هاییادگیری و هاصالحیت

 (1390بیاموزد )راهنمای برنامۀ درسی هنر،  هاآن

 بر مبتنی دوره این در هنر درسی برنامۀ ضرورت و ارزش و ابتدایی دورۀ اهمیت به توجّه با

 توجه با و شدهریزیطرح و مندنظام تربیتی هایفرصت مجموعۀ ارزشیابی و اجرا تدوین طراحی،

 برای مناسبی روش دیگر، کشورهای پرورش و آموزش تحوالت تاریخ درک و فهم امروزه اینکه به

 از بیشتر وریبهره و تطبیقی هایپژوهش ضرورت است. مناسب تربیت و تعلیم به کشورها دستیابی

 است. تأکید مورد ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ زمینۀ در ها،پژوهش این

 از و فکری و نظری هایمحدودیت با سو یک از ایران در هنر درسی رنامۀب اینکه به عنایت با

 مدارس درسی برنامۀ در ایحاشیه نقش دارای و است، بوده همراه اجرایی موانع با دیگر سوی

 پیشرفته کشورهای جمله از کشورها سایر تجربیات از استفاده ضرورت بر که است مطلوب باشد،می

 راهبردهای و راهکارها کشورها، این در هنر درسی برنامۀ موفّقیّت عوامل به توجه با و شود تأکید

 این در موجود کمبودهای و هاکاستی جبران و هنر درسی برنامۀ احیای زمینۀ در کارا و اثربخش

 پرورش و آموزش نظام در تربیتی و آموزشی قلمرو یک عنوان به آن کردننهادینه راستای در و زمینه

 زمینۀ در مطالعات اینگونه به توجّه زمینه، این در تطبیقی مطالعات کمبود به توجّه با. شود ارائه ایران

 چه و هاتفاوت چه که شودمی مطرح سؤال این راستا همین در. است اهمیت حائز هنر درسی برنامۀ

 ورۀد هنر درسی برنامۀ در ارزشیابی هایشیوه و تدریس هایروش محتوا، اهداف، بین هاییشباهت

 اینتیجه چه به هاشباهت و هاتفاوت این مقایسه از و دارد وجود کشورها دیگر و ایران در ابتدایی

 محتوا، هدف، عناصر تطبیقی بررسی به دارد قصد پژوهش این راستا، همین در رسید؟ خواهیم

 بپردازد تانانگلس و ایران در دورۀ ابتدایی هنر درسی برنامۀ ارزشیابی هایشیوه و تدریس هایروش
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 اساسی و این مسألۀ مهم به پیش از بیش را پژوهش و آموزش حوزۀ ریزانبرنامه و مؤلفان توجّه تا

 برداشته ایران درسی برنامۀ در هنر درس بیشتر شدنشناخته رسمیت به برای هاییگام کند، جلب

 در هنر درسی برنامۀ در ریبازنگ کشورها، این موفّقیّتِ با همراه هایِروش از گرفتنالهام با و شود

 یدرس ۀبرنام یشیبه بازاند یدرس زانیراندرکاران و برنامهدستپذیرد؛ به امید آنکه  صورت کشورمان

 یهدف اصل ،بیترت نیبد؛ دعوت شوند شود،یاز آن م ییزداکه موجب غفلت ییابتدا ۀهنر دور

 .و انگلستان است رانیادر  ییابتدا ۀهنر دور یدرس ۀبرنام یقیتطب یحاضر بررس ۀمطالع

ی صورت های قابل استناد زیادی در زمینۀ بررسی تطبیقی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایپژوهش

پردازیم: های اخیر میشده در سالنپذیرفته است، امّا به عنوان شاهد، به بررسی چند پژوهش انجام

 در که است این کنندۀبیان (،1399آرانی ) احمدآبادی و برزکی جوادزاده محمدی، پژوهش هاییافته

 اینکه بر عالوه زیرا شود؛می داده اهمیت هنر درسی برنامۀ به ایران از بیشتر ژاپن و فنالند کشور

 در امّا شود،می توجّه مختلفی هنری هایرشته به است، مستقل کشور این در هنر آموزش ساعات

 دروس به نیز درس این به مربوط زمان د،موار گاهی در مستقل، هنر ساعات داشتن رغمعلی ایران

 ژاپن و فنالند کشور در هنری هایرشته و موضوعات این، بر عالوه. شودمی داده اختصاص دیگر

 موسیقی ژاپن، و فنالند هنری درسی برنامۀ در مثال، برای باشد؛می ایران از ترمتنوع و ترگسترده

 همچنین. است نشده توجّهی موسیقی آموزش به ایران هنر درسی برنامۀ در امّا شود،می داده آموزش

 هستند عناوینی از وریپیشه و دیداری هنرهای نمایشی، هنرهای رقص، دستی، صنایع بدنی، تربیت

 گرفته نادیده ژاپن و ایران کشور در امّا گیرند،می قرار توجّه مورد فنالند کشور در هنر آموزش در که

 شوند،می داده آموزش فنالند در هم و ایران در هم تجسمی هنرهای هک است حالی در این اند؛شده

 .است نشده اشاره هاآن به ژاپن کشور در امّا

 دهد که کشورهای( نشان می1398های پژوهش فالح تفتی، جعفری هرندی و طباطبایی )یافته

 مّلی فرهنگی مینۀز یک دارای پژوهش، یعنی یونان، برزیل، ایران و کرۀ جنوبی این در شده بررسی

 نگاه ایبرنامه عنوان به هنر درسی برنامۀ به کشورها این. هستند هنر درسی برنامۀ برای زادرون و

 در نیز را هاآن فرهنگی و اجتماعی شخصی، رشد بلکه آموزان،دانش هنری رشد فقط نه که کنندمی

 که دارد وجود اختالف چند شورهاک این در هنر برنامۀ درسی اهداف در حال این با؛ باشد داشته بر
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 بیشتر ارزش ایران، در هنر معنوی ارزش بر بیشتر تأکید و موسیقی به توجهیبی از ناشی تواندمی

 برجسته و یونان در باستانی هایرقص برزیل، در تاریخی یادگیری بر اصرار و تجسمی هنرهای برای

 اهداف پژوهش، این محققان نظر از. باشد جنوبی کرۀ در فرهنگی بین تبادالت در هنر نقش کردن

 دارند، دقیق بازبینی به نیاز پایین عملکرد و گراییآرمان دلیل به ایران ابتدایی دورۀ درسی برنامۀ در

 کرۀ و یونان برزیل، کشورهای در هنر درسی برنامۀ تأکید به توجّه با پژوهش محققان این همچنین،

 و آموزش گذارانسیاست و ریزانبرنامه به محلی، و ومیب هنرهای از صحیح استفادۀ بر جنوبی

 موسیقی آموزش به آن، نظیر بی سازهای و ایرانی موسیقی غنای به توّجه با که کنندمی توصیه پرورش

 . دهند نشان زیادی توجّه آن سازهای و ایرانی سنتی

 هنر درسیامۀ برن ( آمده است که بین1398) نژاددر پژوهش خسروی مشیزی، سلطانی و علی

 هاشباهت. دارد وجود توجهی های شایانتفاوت و هاشباهت کانادا و ایران مدارس ابتدایی دورۀ

زمینۀ  کشور دو هر اگرچه اهداف، عنصر در. است محتوا در عمدتاً هاتفاوت و اهداف در بیشتر

 محلی و بومی فرهنگ دا،کانا در حالاین با اند،بسته کار به اهداف تدوین در را خود مّلی فرهنگیِ

 از یافتن آگاهی بر کانادا در همچنین،. است گرفته قرار توجّه مورد درسی برنامۀ اهداف در نیز

 آموزش و رقص محتوا، عنصر در. است شده تأکید هنر تولید نیازپیش عنوانبه درونی احساسات

 و درام محتوای زیرمجموعۀ گوییقصه کانادا در و شودنمی دیده ایران درسیبرنامۀ  در موسیقی

 ایران در هنر تدریس هایروش در هنرمندان از استفاده تدریس، هایروش عنصر در. است نمایش

. شودمی استفاده تدریس برای معّلمان کنار در هنر متخصصان از کانادا در امّا است، نشده بینیپیش

 ایران در امّا است، «یادگیری بودبه» کانادا، در هنر آموزش ارزشیابی هدف ارزشیابی، عنصر در

 ابتدایی هنر درسی برنامۀ در دیگر مهم نکتۀ .است توجّه مورد فراگیر «یادگیری توانایی» میزان سنجش

 برنامۀ درسی این در درسی استاندارهای به مربوط هایمولفه از بسیاری اگرچه که است این ایران

 سیستم در شدهاجرا و نظر مورد درسی هایبرنامه بین زیادی فاصلۀ اّما است، گرفته قرار توجّه مورد

دارد  وجود هنر آموزش در اهداف به دستیابی برای زیادی موانع عمل در ایران و پرورش و آموزش

 (.1390محمدیان دستنایی، ؛ 1395تبار فیروزجائی، ملکی و احمدی، )حاجی

 آموزشی نظام در هنری تربیت دهدمی ( نشان1398پژوهش کارگذار، کبوک و الداغی ) نتایج
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 و موانع با دیگر سوی از و فکری و نظری هایمحدودیت با سو یک از ژاپن، با مقایسه ایران در

 باور و اعتقاد عدم در ریشه نظری هایمحدودیت. است گریبان به دست عملی و اجرایی تنگناهای

 استعدادهای و هاقابلیت ییشکوفا در هنری تربیت ویژۀ نقش و ضرورت به ریزان آموزشیبرنامه

 و هنر که اهمیتی و نقش وجود با دارد؛ به بیان دیگر آموزشی نظام هایهدف تحقق و آموزاندانش

 نظام هایهدف تحقق و آموزاندانش استعدادهای و هاقابلیت پرورش و رشد در هنری تربیت

 نظام درسی هایبرنامه در اسبیمن جایگاه از مذکور مقولۀ که شودمی مشاهده عمل در دارد، آموزشی

 به و آموزشی نظام رویکرد و برخورد نوع متمادی، سالیان طی. نیست برخوردار ما کشور آموزشی

 گویی که است آن بیانگر هنری تربیت به نسبت کشور سطح در هامدرسه معلّمان و مدیران آن تبع

 این از. گیرد قرار توجه مورد ایهحاشی و فرعی آموزشی پدیدۀ یک عنوان به صرفاً باید حوزه این

 از پیش و بیش ما، کشور پرورش و آموزش نظام در هنری تربیت ناکارآمد و نامناسب وضعیت نظر

 اندرکاراندست و ریزانبرنامه باور و اعتقاد بینش، فقدان و فکری هایمحدودیت در ریشه علّت، هر

 توانمی که است ذهنیتی و باور چنین بنایم بر. دارد هنری تربیت وجودی ضرورت به آموزشی نظام

 منابع همۀ و داد قرار غفلت مورد تعمداً را هنر حوزۀ درسی، برنامۀ طراحی و تدوین مرحلۀ در

 آموزاندانش تا کرد( دینی و مادری زبان علوم، ریاضی،) بنیادی محتوایی هایحوزه صرف را آموزشی

 .آیند نائل ثریحداک هایقابلیت احراز به هاآن در بتوانند

 اهداف پژوهش

 اساس بر انگلستان و ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ تطبیقی بررسی تحقیق، این کلی هدف

 راستا همین است؛ در درس این ارزشیابی هایشیوه و تدریس هایروش محتوا، اهداف، عناصر

 شود:می دنبال پژوهش کلی هدف به رسیدن برای زیر جزئی اهداف

 انگلستان و ایران در دورۀ ابتدایی هنر درسی برنامۀ اهداف مقایسۀ و تحلیل رسی،بر. 1

 انگلستان و ایران در دورۀ ابتدایی هنر درسی برنامۀ محتوای مقایسۀ و تحلیل رسی،بر. 2

 انگلستان و ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ تدریس هایروش مقایسۀ و تحلیل رسی،. بر3

 و ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ ارزشیابی هایشیوه مقایسۀ و تحلیل ی،رس. بر4

 انگلستان
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 های پژوهشپرسش

 ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ تطبیقی مطالعۀ حاضر پژوهش موضوع یادشده، اهداف به توجه با

 کشور، هنر درسی رنامۀب بهتر تدوین در آن نتایج از گیریبهره منظور به است. انگلستان و ایران در

 از: اندعبارت پژوهش این هایپرسش

 اهداف با هاییتفاوت چه و هاشباهت چه ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ هداف. ا1

 دارد؟ انگلستان در هنر درسی برنامۀ

 یمحتوا با هاییتفاوت چه و هاشباهت چه ایران در ابتدایی دورۀ هنر برنامۀ درسی توایمح. 2

 دارد؟ انگلستان در هنر درسی برنامۀ

 با هاییتفاوت چه و هاشباهت چه ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ تدریس هایوش. ر3

 دارد؟ انگلستان در هنر درسی برنامۀ تدریس هایروش

 هاییتفاوت چه و هاشباهت چه ایران در دورۀ ابتدایی هنر درسی برنامۀ ارزشیابی هاییوه. ش4

 دارد؟  انگلستان در هنر درسی برنامۀ ارزشیابی هایشیوه با

 شناسی پژوهشروش

 روش با که کیفی است نوع از و کاربردی هدف، نظر بُعد از و تطبیقی پیمایش حاضر، پژوهش روش

 در باشد؛می کاویمتن و ایکتابخانه اطالعات، گردآوری روش. است شده انجام تحلیلی-توصیفی

 پژوهشی-علمی هایمقاله به مراجعه با پژوهش این در تحقیق موضوع سوابق و بیاتاد راستا همین

 به دستیابی برای راستا این در گرفت. قرار بررسی و مطالعه مورد هاو کتاب هامقاله سایر و

 و 5، ابسکو4، آی اس آی3، ساینس دایرکت2، امرال1های اریکپایگاه از کشور از خارج هایپژوهش

 پژوهشی اطالعات کشور، پایگاه نشریات مقاالت بانک اطالعاتی هایپایگاه از کشور لداخ مقاالت
                                                           
1. Eric 

2. Emeral 

3. Science direct 

4. ISI 

5. Ebsco 
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. است شده و سیویلیکا استفاده نورمگز ایران، علمی اطالعات و مدارک پایگاه دانشگاهی، جهاد

 همجواری تفسیر، توصیف، مرحلۀ چهار که است 1بِرِدی الگوی ،زمینه این در استفاده مورد الگوی

 دربارۀ نیاز مورد اطالعات ابتدا الگو این اساس بر کند؛می مشخص تطبیقی مطالعات در را همقایس و

و  هاتفاوت آخر مرحلۀ در و بندیطبقه سپس، اند،شده تفسیر و گردآوری معتبر منابع از کشورها

 برنامۀ شامل پژوهش این آماری جامعۀ. گیرندمی قرار مقایسه و بررسی مورد هاهای آنشباهت

 هدفمند، گیرینمونه روش به توجّه با آن آماری نمونۀ و جهان کشورهای در ابتدایی دورۀ هنر درسی

 است. انگلستان و ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ

 های پژوهشیافته

ر آوری و مورد تفسیر قراها جمعهای این پژوهش، با توجّه به مراحل الگوی بِرِدی، ابتدا دادهدر یافته

گرفته است. بر این اساس، پس از طرح هر سوال، به مرحلۀ توصیف و تفسیر از مراحل الگوی بِرِدی 

 پرداخته شده است.

 توصیف و تفسیر اهداف برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان. 1

 با هاییتفاوت چه و هاشباهت چه ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ هدافا پرسش اول:

 دارد؟ انگلستان در هنر درسی برنامۀ اهداف

 توصیف اهداف برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایران

. 2غایی،  . هدف1است:  شده مطرح سطح چهار در هنر درس اهداف ایران، ملّی درسی برنامۀ در

یران، )سند برنامۀ درسی مّلی جمهوری اسالمی اجزئی  . اهداف4تفصیلی و  . اهداف3کلی  اهداف

1391.) 

با  همسو حیات فلسفۀ مورد در اسالم دیدگاه از برگرفته هنر، درس غایی هدف :غایی هدف -

 است. مّلی درسی برنامۀ سند

 تربیت و تعلیم فلسفۀ از برگرفته و خلقت کلی هدف راستای در اهدافی که :کلی اهداف -

                                                           
1. Bereday's Model 
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 با رابطه و خلقت با رابطه خدا، با رابطه خود، با رابطه چهار عرصۀ در اهداف این اسالمی هستند.

 شود.می مطرح اخالق و عمل علم، ایمان، تفکر، عنصر پنج شامل و خلق

حوزۀ  در اهداف این است. تحصیلی مختلف هایدوره اهداف شامل :تفصیلی اهداف -

 عمل، و کار علم، باور، ایمان، تعقل و تفکر عناصر از یک هر در مشترک هاییادگیری و هاصالحیت

 هایییادگیری از دسته آن مشترک هایاین اهداف، صالحیت شده است. مطرح اخالق و مجاهدت

 مختلف هایدوره پایان در آموزاندانش تمامی و دارد حضور یادگیری هایهمۀ حوزه در که است

 و است کلی اهداف با همسو تفصیلی اهداف باشند. یافته دست آن از سطوحی باید به آموزشی

از:  اندعبارت که است هنری و فرهنگی بخش با ارتباط در مشخصاً هنر درس ختاریسا اهداف

 با آشنایی هنری، محصول تولید توانایی شناختی،زیبایی روحیۀ پرورش خلقت، با ارتباط توانایی

 هنری. نقل توانایی فرهنگی، میراث

 از: اندرتعبا که است شده تدوین نگرش و مهارت دانش، حوزۀ سه در :جزئی اهداف -

 با آشنایی هنری، هایآفرینش الهام منبع عنوان به خلقت با حوزۀ دانشی: آشنایی . اهداف1

 با آشنایی هنری و هایرشته از یک هر مواد و ابزار با مقدماتی آشنایی هنری، هایرشته

 ایران. هنری و فرهنگی میراث

 به تمایل ها،زیبایی خالق و شناسیزیبایی پرورش و هازیبایی به نگرش: توجّه حوزۀ . اهداف2

 عالقه نفس، به اعتماد کسب و خود هایتوانایی به توجّه هنری، بیان با احساسات افکار ابراز

 میراث و هنری آثار حفظ به توجّه هنری، مختلف هایرشته در تجربه کسب و کاوشگری به

 هی.گرو هایفعالیت در مشارکت و ارتباط برقراری به و تمایل فرهنگی

 توسعۀ گفتاری، هایمهارت توسعۀ حسی، هایمهارت مهارت: توسعه حوزۀ . اهداف3

 تفکر، هایقابلیت توسعۀ هنری، سادۀ فنون و ابزار مواد، کاربرد برای حرکتی هایمهارت

الهی، اجتماعی )آیت هایمهارت توسعۀ هنری و زبان به احساسات و افکار ابراز توانابی

 (.1390؛ راهنمای برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی، 1391، رادپور پریرخ و

 توصیف اهداف برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگلستان

 زیر موارد طراحی، و هنر درس اهداف برای 2015 سال در انگلستان کشور مّلی درسی برنامۀ در
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 در ارتمه خود، تجارب ثبت و خود هایایده وجویجست خالقانه، کار تولید است: شده آورده

 تجزیه و ارزیابی طراحی، هایتکنیک و دستی صنایع دیگر، هنرهای و سازیمجسمه نقاشی، طراحی،

 بزرگ، هنرمندان دربارۀ دانش طراحی، و دستی صنایع هنر، زبان از استفاده با خالق آثار تحلیل و

 .خود هنر اشکال از فرهنگی و تاریخی توسعۀ درک و دستی، صنایع طراحان و سازندگان

 در آموزدانش درک و مهارت توسعۀ دانش، برای شده طراحی یادگیری هدف کلی، پنج طور به

طراحی.  و دستی صنایع هنر، . بررسی2خود.  هایایده توسعۀ و . بررسی1 از: اندعبارت انگلستان

 زا جنبه این مطالعه: توسعه 5هنر.  از خود درک و دانش . توسعۀ4خود.  کار توسعۀ و . ارزیابی3

 طیف از استفاده با مختلف هایمقیاس و ابعاد در مشترک و فردی کارهای طریق از طراحی و هنر

یابد می توسعه طراحان و صنعتگران هنرمندان، آثار بررسی طریق از و فرایندها و مواد از وسیعی

 (.91، ص2011)استانداردهای مّلی آموزش هنر، 

 همۀ که شود حاصل اطمینان که است این هدف یقی،موس برای انگلستان، مّلی درسی برنامۀ در

 آموزان:دانش

 آثار جمله تاریخی، از هایدوره سراسر در موسیقی سنت و سبک ارزیابی و به بررسی -

 پردازند.نوازندگان بزرگ می و آهنگسازان

 خوانیهم صورت به و خوانیتک صورت به خود آهنگ ساختن و ایجاد برای خود صدای از -

 کنند.گران استفاده میدی با

 کشف و درک مناسب، آوریفن از استفاده و گیرندموسیقی را یاد می آلت یک نحوۀ کار با -

 آموزند.آن را می ایجاد چگونه اینکه و موسیقی

 و بیاموزند الالیی( یک عنوان به خاص )مثالً مقاصد برای را موسیقی گیرند چگونهیاد می -

 کنند. استفاده

کرد )با مف زدن، آالت موسیقی  ایجاد مختلفی هایروش به توانمی را صداها گونهچ که این -

 گیرند.و ...( را یاد می

 کرد. سازماندهی باید را موسیقی عناصر آموزند چگونهمی -

دهند )برنامۀ درسی مّلی: کتاب راهنما، برای معلّمان می افزایش را خویش شنیداری حافظۀ -
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؛ استانداردهای مّلی آموزش 124، ص 2002ان، مرحلۀ کلیدی یک و دو، دورۀ ابتدایی انگلست

 (.97، ص2011هنر، 

 تفسیر اهداف برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایران

 توانمی گردید، ذکر ایران کشور در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ اهداف دربارۀ آنچه به توجه با

 آموزشی، و علمی اخالقی، اعتقادی، ابعاد ن کشور،ای در هنری هایفعالیت اهداف که کرد اذعان

 کند.می دنبال را زیستی و اجتماعی هنری، و فرهنگی

 را حیطه هر سه و اندشده بیان حرکتی-روانی و عاطفی شناختی، حیطۀ سه اساس بر اهداف

 شود.می شامل

 حوزه این یینپا سطوح شامل ابعاد این که است، شده بیان مقوله چهار شناختی در بعد اهداف

 دانش دانستن، حد در و گیردمی بر در را دارند احتیاج ساده ذهنی کار به که هاییهدف و باشندمی

 شود.نمی خاص هایموقعیت در آن کاربرد شامل و است اطالعات و

 آلیایده و است نشده بیان واضح و دقیق صورت به ایران کشور اهداف حرکتی،-روانی حیطۀ در

 د.انشده مطرح

 توجّه است: آموزاندانش در زیر هایویژگی ساززمینه ایران، در هنر آموزشی درسی برنامۀ اهداف

 پرورش آموزان،دانش در انسانی کماالت و اخالقی فضایل کسب و دینی معرفت ایمان، تقویت و

 عدادهایاست شکوفایی و رشد برای ایزمینه ایجاد مسئله، حل و بررسی تعقل، و تفکر تحقیق، روحیۀ

 تمدن و فرهنگ به توجّه و ترویج آموزان،دانش بین در همکاری روحیۀ پرورش آموزان،دانش فردی

 آموزان.دانش در خالقیت و ابتکار قوۀ پرورش برای ایزمینه خودی و فرهنگ به عالقه و ایران کشور

 تفسیر اهداف برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگستان

 فرایندهای و مسائل ها،مهارت رودمی انتظار آموزاندانش از انگلستان رکشو هنر درسی برنامۀ در

 خالقیت آموزاندانش دوره هر طول در. کنند عملی و بدانند را تحصیلی دورۀ هر در شدهمشخص

 تخیل و خالقیت در تنها پیشرفت این دهند؛می توسعه پیچیده هایفعالیت طریق از را خود تخیل و

 افزایش ابزار از استفاده ها وتکنیک از استفاده در را خود مهارت باید آموزانانشد شود.نمی خالصه
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 مرحله هر در را خویش دانش مختلف هایفرهنگ و هازمان در هنر اهداف و نقش دربارۀ و دهد

 ببخشد. بهبود

 نوی،مع رشد شامل انگلستان کشور در ابتدایی دورۀ در هنر زمینۀ در یادگیری ملّی درسی برنامۀ

 هنر اهداف دربارۀ انگلستان کشور در شد گفته که طور همان شود؛می فرهنگی و اجتماعی اخالقی،

 هایبررسی به با توجه و است هنری و فرهنگی آموزشی و علمی ابعاد بر تأکید ابتدایی، دورۀ در

 اهداف تعیین ۀدربار آنچه نشد. یافت دیگر ابعاد به توجه از موردی کشور، این اسناد در شده انجام

 صورت به کشور برنامۀ درسی این که اهداف است، این است اهمیت حائز انگلستان کشور در

 شود.می افزوده هامهارت پیچیدگی و مطالب عمق بر مرحله، سطح و هر در اند وشده مطرح کاربردی

 سمت به بیشتر انگلستان کشور اهداف حرکتی،-روانی و نگرشی شناختی، سه حیطۀ زمینۀ در

 است. همچنین نشده مبذول توجهی عاطفی حیطۀ به و است شناختی و حرکتی-روانی حیطۀ به توجّه

 است. شده گرفته نظر در آموزاندانش اجتماعی نیازهای کشور، این اهداف تعیین در

 توصیف و تفسیر محتوای برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان. 2

 با هاییتفاوت چه و هاشباهت چه ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی نامۀبر محتوای پرسش دوم:

 دارد؟ انگلستان در هنر درسی برنامۀ محتوای

 توصیف محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایران

 از: اندعبارت ایران کشور محتوای

بافت،  رنگ، م،خط، سطح، حج نقطه مفهوم با آموزاندانش ارتباط این در خلقت: با ارتباط -

 شوند.می آشنا هماهنگی و ریتم تقارن، حرکت، روشن،-سایه

 معین موضوع با نقاشی و آزاد موضوع با نقاشی است؛ مورد دو شامل که نقاشی؛ -

 طراحی -

 است. )حجم( بعدیسه هایکاردستی و )سطح( دوبعدی هایکاردستی شامل که کاردستی؛ -

 شنوایی تربیت -

 گوییقصه -
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 شنمای -

های چهارم، پنجم و )راهنمای درس هنر برای معّلمان پایهایران  فرهنگی میراث با آشنایی -

 (.1390ششم، 

 توصیف محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگلستان

)تارنمای  بصری هنرهای موسیقی و درام، موزون، حرکات از: است عبارت انگلستان کشور محتوای

 (.217، ص2013ستان و برنامۀ درسی مّلی در انگلستان، وزارت آموزش و پرورش انگل

 تفسیر محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایران

 آموزش دورۀ پایان تا حوزه این در محتوا آموزش و محتوا سازماندهی در کلی هایگیریجهت

 (27: 1391است )سند برنامۀ درسی،  هنری تربیت بر مبتنی عمومی

 و مبحث یک در پرورش و آموزش درسی برنامۀ ساختار در ایران هنر درسی برنامۀ محتوای

 شود.اجرا می هنر درس عنوان تحت

 کاردستی، نقاشی، هایرشته به سپس و شودمی شروع طبیعت با ارتباط با ابتدایی دورۀ هنر درس

 آشنا نیز هنگیفر میراث با هارشته این کنار در آموزانپردازد. دانشمی قصه و نمایش شنوایی، تربیت

 هایجلوه و اندگرفته قرار هم کنار در هنرمندانه که هاییپدیده مشاهدۀ و طبیعت با ارتباط شوند.می

 حسن یگانگی و کثرت مشاهده عین در که رساندمی کمال از حدی به را انسان مجموعه این زیبای

 را، طبیعی هایپدیده و طبیعت واقع، در (1388)یوسف فرحناک،  شودمی رهنمون مطلق جمال و

 حکمت، از آیاتی مثابۀ به نمادین، نگرش با باید تحقق غایط زندگی، جهت در ابزاری ارزش بر افزون

 از نمودهای هنر و زیبایی ایران، کشور پرورش و آموزش نظام در و مالحظه الهی و اقتدار لطف

 بر ناظر هم شناختییباییز ارزش و است انسان فطری تمایالت از یکی و بشری حیات بخشتعالی

 بشر هاییخالقیت مظهر حقیقت، در هنر و است فرد ادراک به وابسته هم و است عینی هایواقعیت

 استعداد و نبوغ آفرینندۀ سوی به انسان تکاملی حرکت در آن از برداریبهره و شناخت که است

 یجمهور یعموم یرسم تیترب و میدر نظام تعل نیادیتحول بن ینظر یمباندارد ) عمیق تأثیر هنری

 مطابقت اعتقادی بعد در شدهبرگزیده اهداف با هنر درسی برنامۀ از بخش این (. محتوایرانیا یاسالم

 دارد.
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 درسی برنامۀ محتوای مبحث در ایران، کشور در هنر، درسی برنامۀ در محتوا بودنجامع مبحث در

 در تنها است. شده گنجانده ابتدایی دورۀ راست، د هنر اشکال از ایگسترده طیف شامل که جامعی

 در این که، دیگر و است نشده توجّه دیجیتال( های)رسانه تکنولوژی و روز آوریفن به زمینه این

 بر انتخاب این شود؛نمی تدریس موزون در ایران حرکات شود،می تدریس که محتوایی تمام بین

 اهداف انتخاب در دهدمی نشان و است تهگرف صورت اسالم یعنی ما، کشور رسمی مذهب اساس

 است. شده توجه کشور مذهبی و دینی مبانی به

 و پردازدنمی موسیقی تولید و اجرا به کشور درسی برنامۀ در شنوایی، تربیت محتوای همچنین،

 سازها از استفاده با برنامه اجرای و موسیقی. فراگیری مقولۀ نه و شودمی شنوایی تربیت شامل تنها

 جایگاهی ایران کشور هنری درسی برنامۀ محتوای در موسیقی عناصر یادگیری و موسیقی آالت و

 عنوان به ایران فرهنگی میراث گنجاندن باشد،می اهمیت حائز ایران کشور محتوای در آنچه ندارد.

 یهافعالیت از اعم هایادگیری عنوان به ایران کشور محتوای در همچنین است. جداگانه مبحث یک

 باشد.نمی درس کالس یادگیری هایفعالیت به منحصر صرفاً و شده تاکید آن از خارج درس کالس

 تفسیر محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگستان

 و هنر محتوای منظور، این به شود.می تدریس مجزا محتوای دو در هنر برنامۀ درسی انگلستان، در

 درسی برنامۀ در جداگانه محتوای یک در نیز موسیقی درسی ۀو برنام محتوا یک عنوان با طراحی،

 این در هنر اشکال سایر بین در موسیقی اهمیت از نشان خود این که است، شده گنجانده کشور این

 برنامۀ در آموزان دانش ارتباطات و اطالعات کشور در بحث محتوا، فناوری این در دارد. کشور

)ارزیابی اجرای برنامۀ درسی مدارس ابتدایی، انگلیسی، د ندار وجود محتوایی هیچ هنر درسی

 (44، ص2005ریاضیات و هنرهای تجسمی، 

 توجه حداقل شاید موزون انگلستان، حرکات پرورش و آموزش در هنر اشکال همۀ از همچنین،

در  آن گنجاندن محتوا این روی پیش چالش و است ترینشدهرانده حاشیه به و کندمی دریافت را

 (.47-40، ص2010، 1)فلمینگاست  بدنی تربیت درسی برنامۀ ارکن

                                                           
1. Fleming 
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 استفاده کالژ، چاپ، طراحی، نقاشی، انگلستان شامل هنر درسی برنامۀ در ای محتوامطالعه وسعت

 در هاسایت و هاموزه از بازدید دستی، صنایع سازی،مجسمه منسوجات، دیجیتال، هایرسانه از

 یدیکل ۀانگلستان، مرحل ییابتدا ۀمعلّمان دور ی: کتاب راهنما، برایملّ یدرس ۀبرناماست ) اینترنت

 برنامۀ درسی محتوای در هنرها اشکال تمامی از جامع برنامۀ یک (، که121، ص2002و دو،  کی

 است. شده گنجانده کشور این در هنر

 از خارج هایفعالیت به انگلستان کشور در هنر درسی برنامۀ محتوای تعیین در انگلستان، در

 از خارج باشد. تجربیاتنمی درس کالس داخل هایفعالیت به منحصر و است شده توجه مدرسه

 این در شرکت منافع از آموزاندانش است و شده شناخته یادگیری هایفعالیت عنوان مدرسه، به

ش فرهنگی: )هنر، خالقیت و آموزش و پرور یابدمی افزایش هاآن انگیزۀ و شوندمی مندبهره تجربیات

 (.11، ص2000المللی، انداز بینچشم

 های تدریس برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستانتوصیف و تفسیر روش. 3

 چه و هاشباهت چه ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ های تدریسروش پرسش سوم:

 دارد؟ انانگلست در هنر درسی برنامۀ های تدریسروش با هاییتفاوت

 های تدریس برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایرانتوصیف روش

 روش از: اندعبارت ایران ابتدایی مدارس در هنری هایفعالیت یادگیری-یاددهی هایروش

 روش )پروژه( و کار واحد روش نقش، ایفای روش نمایشی، روش پاسخ، و پرسش روش توضیحی،

 آموزاندانش مشارکت و فعالیت هاآن اساس که تدریسی یهاروش تمامی کلی طور به علمی. گردش

 بهترین فعالیت، موضوع و کالس شرایط تناسب معلم به هستند. استفاده قابل برنامه اجرای در است،

 یراهنمابرد )می کار به آن اجرای و فعالیت هر آموزشی طراحی برای را یادگیری-یاددهی هایروش

 یی(.چهارم، پنجم و ششم ابتدا هاییهمعلمان پا یدرس هنر برا

 های تدریس برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگلستانتوصیف روش

 ها،موزه از بازدید علمی، گردش از: روش اندعبارت انگلستان در هنر درسی برنامۀ تدریس هایروش

 ۀبرنامنتی )اینتر هایسایت و ارتباطات و اطالعات فناوری از کار. استفاده واحد پروژه، عملی، کار
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، 2002و دو،  کی یدیکل احلانگلستان، مر ییابتدا ۀمعلّمان دور ی: کتاب راهنما، برایمل یدرس

مدرسۀ ابتدایی،  82های تدریس در )تأثیر روش 1محور گووگفت تدریس های، روش(121ص

اضیات )ارزیابی اجرای برنامۀ درسی در مدارس ابتدایی، انگلیسی، ریاکتشافی  روش و (8، ص2011

 (.5، ص2005و هنرهای تجسمی، 

 های تدریس برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایرانتفسیر روش

 قرار توجه مورد فعال غیر هایروش هم و فعال هایروش هم تدریس روش انتخاب در ایران، در

 هایروش از هاآن از استفاده چگونگی و مواد و ابزار و آموزاندانش آشناکردن برای معلم اند.گرفته

 و فعال یادگیری هایروش از هنری هایفعالیت اجرای برای و کندمی استفاده مستقیم آموزشی

 روش تواندنظر، می مورد بحث و محتوا نوع به توجه با معلم همچنین، کند.می استفاده مشارکتی

 از دهتدریس )استفا نوین هایروش کشور، درسی هنر این برنامۀ در برگزید. را مناسب تدریس

 محتوای و هاهدف در امر این به توجّهیبی و است نشده گرفته نظر در اینترنت( و دیجیتال هایرسانه

 است. محسوس نیز برنامۀ درسی هنر این کشور

محتوا  تدریس به تنهایی به معلم و شودنمی استفاده مدارس در هنرمندان همکاری از ایران در

 باشد. مسلط هنرها یتمام باید به تقریباً و پردازدمی

 های تدریس برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگستانتفسیر روش

 همانگونه دارد. مشارکت یادگیری در آموزدانش و باشندمی فعال نوع از هاروش تمامی انگلستان، در

 هایفعالیت اجرای برای هستند. کاربردی نوع از اهداف شده است، مالحظه کشور این اهداف در که

 استفاده آموزاندانش خالقیت و تخیل پرورش برای مشارکتی و فعال یادگیری هایروش از نیز ریهن

 بحث، سوال، طرح برای هاییفرصت ترویج و آموزاندانش تحریک در سعی معلّمان شود.می

 ،یسیانگل ،ییدر مدارس ابتدا یدرس ۀبرنام یاجرا یابی)ارزدارند  درس کالس در ارزیابی و انعکاس

 آموزاندانش و معلم بین جاری هایبحث از معلّمان (.40، ص2005 ،یتجسم یو هنرها اتیاضیر

 تشویق عمیق درک به محور وگوگفت آموزش از استفاده با را هاکنند، آنمی استفاده تدریس در

                                                           
1. Dialogic 



   69                                                                        بررسی تطبیقی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستان

   

 

هایی برای فرصت کالس و در (8، ص2011 ،ییابتدا ۀمدرس 82در  سیتدر یهاروش ریثأ)تکنند می

 منتقدانی به هاآن که است این برای این شود؛داده می هاآن به بینند،سؤال و تعامل در آنچه می طرح

 آموزش هایروش از به تعدادی انگلستان کشور در هنر درسی برنامۀ تدریس در شوند. تبدیل آگاه

بردن آموزان، نقدکردن و لذتوگوی دانشمتفاوت آموزشی که منجر به بحث و گفت هایشیوه و

 و فعالیت بر مبتنی یادگیری از: اندعبارت هاشیوه شود، اینمی توصیه شود،ها از درس هنر میآن

 خودراهبر؛ و روش کاوشگری که به عنوان یادگیری راهبردهای ترویج و بحث آموز،دانش مشارکت

 به را آموزاندانش و دهدمی انگیزه آموزاندانش به هنر درسی برنامۀ در تدریس روش ترینمناسب

 از ایگسترده طیف با آزمایش و کاوش به را هاانگیزۀ آن ایجاد با و کندمی تشویق آزمایش و کشف

 ،یسیانگل ،ییدر مدارس ابتدا یدرس ۀبرنام یاجرا یابی)ارزکند می تشویق هاتکنیک و ابزارها مواد،

 (.41-40، ص2005 ،یتجسم یو هنرها اتیاضیر

 هنر تدریس روش زمینۀ در است. شده تعیین اهداف با متناسب ،کشور های تدریس اینروش

 در مهم آن بخش و است شده تدوین و تنظیم آن با متناسب آموزشی اهداف انگلستان، کشور در

 و اطالعات آوریفن از استفاده با باید مدارس شود.می محول مدارس معلّمان به اجرا مرحلۀ

باشند )اطالعات جهانی دربارۀ  کوشا برنامه بهتر اجرای در مناسب تدریس هایروش و ارتباطات

 اطالعات فناوری آخرین از باید هنر معلمان آموزش در بنابراین (؛27، ص2012آموزش و پرورش، 

 گزینش در انگلستان در مدارس معلمان (.8، ص2006)کمیسیون اروپا، کنند  استفاده ارتباطات و

 استفاده هنر درسی برنامۀ در تدریس نوین هایروش و از دارند عمل آزادی تدریس هایروش

 کنند.می

 آموزشی نهادهای با و دارند مهمی نقش پرورش و آموزش در هاموزه کشور این در همچنین،

 با آموزشی منابع عنوان به تدریس در کشور این هنرمندان و دارند تنگاتنگی همکاری کشور این

 کنند.می همکاری مدارس در هنر معلمان
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 های ارزشیابی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستانتوصیف و تفسیر شیوه. 4

 چه و هاشباهت چه ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ های ارزشیابیشیوه پرسش چهارم:

 دارد؟ انگلستان در هنر درسی برنامۀ های ارزشیابیشیوه با هاییتفاوت

 ابی برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایرانهای ارزشیتوصیف شیوه

، 1398پویاست )راهنمای درسی هنر،  سنجش رویکرد هنر، درسی برنامۀ در ارزشیابی رویکرد

شود می انجام پایانی و فرایندی شکل به آموزاندانش هنری هایفعالیت ارزشیابی و، (206ص

 (.10، ص1391رادپور ،  الهی، پریرخ وآیت)

 آموزش عالی شورای مصوبات مبنای بر 1382-1381تحصیلی  سال از وصیفیت-کیفی ارزشیابی

 هایپایه در ارزشیابی نوین رویکرد این حاضر حال در که است شده آغاز ابتدایی دورۀ در پرورش و

 (.16، ص1393است )یحیوی،  شده اجرایی صددرصد صورت به پنجم چهارم و دوم، سوم، اول،

 نامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگلستانهای ارزشیابی برتوصیف شیوه

 آموزاندانش پیشرفت بر نظارت هنر، درسی برنامۀ ارزیابی از کلی سیاست و هدف انگلستان، در

 در که است شده مشخص درسی برنامۀ در ارزیابی ابزارهای از وسیعی طیف کشور، این است. در

در مدارس  یدرس ۀبرنام یاجرا یابیز)ارشود می استفاده آموزاندانش تراکمی و تکوینی ارزیابی

 (.45، ص2005 ،یتجسم یو هنرها اتیاضیر ،یسیانگل ،ییابتدا

 های ارزشیابی برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در ایرانتفسیر شیوه

 که سنتی رویکردهای جای به پویا سنجش رویکرد از هنر، درس از ارزشیابی در ایران مدارس در

شناختی تاکید روان فرایندهای رویکرد این شود.می استفاده است، شده کیدتأ نتایج و پیامدها بر بیشتر

 یادگرفته مطالب میزان تا است یادگیری توانایی بیشتر سنجش ارزشیابی هدف دیگر عبارت به دارد؛

 به عملکرد، ارزیابی و لیست کاردستی، چک نمایشگاه کار، پوشۀ ایران کشور در همچنین، شده.

 شوند.می استفاده هنر درسی برنامۀ یابیارزش ابزار عنوان

 های ارزشیابی برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در انگستانتفسیر شیوه

 در هنر آموزش درسی برنامۀ یادگیری و تدریس فرایند از ناپذیرجدایی بخش عنوان به ارزیابی

 شود،می ستفادها آموزاندانش پیشرفت بر نظارت برای ارزیابی ابزارهای از طیفی است. انگلستان
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 ۀبرنام یاجرا یابی)ارز 1هالیست چک نمونۀ کارها، آموز،دانش کارهای گزارش آوریمانند جمع

 2کارنماها و( 42، ص2005 ،یتجسم یو هنرها اتیاضیر ،یسیانگل ،ییدر مدارس ابتدا یدرس

 پرورش به نجرم که مداد، و کاغذ ابزارهای از شده توسط فراگیر(. همچنین،)مجموعه تکالیف انجام

 ابزار این که شودمی تصور کشورها، برخی در شود.می استفاده زمینه این در شود،می خالق بیان

: یو آموزش و پرورش فرهنگ تی)هنر، خالقاست  هنر درسی برنامۀ در معدود ارزش دارای

 درسی برنامۀ رد ارزیابی ابزارهای از وسیعی طیف کشور، این در(. 7، ص2000 ،یالمللنیانداز بچشم

 و هامهارت از درک و توسعه آموزان،دانش دستاوردهای بر تأکید ارزیابی است. در شده مشخص

در  هنر درسی برنامۀ ارزیابی است. دربارۀ کمی صورت به ارزیابی است و نتایج هنر درسی مفاهیم

و  آموزاندانش شرفتپی ارزیابی نحوۀ مورد در راهنمایی و خاص مشاورۀ نیاز به این کشور، معلّمان

 و هاراهنمایی از استفاده با معلّمان دارند. درسی برنامۀ از حوزه این ها درآن موفّقیّت سنجش میزان

 و تکوینی ارزیابی به هاکارنامه از استفاده با و کنندمی انتخاب را هاهنر در مناسب ارزیابی شیوۀ

 اتیاضیر ،یسیانگل ،ییدر مدارس ابتدا یدرس ۀنامبر یاجرا یابی)ارزپردازند می آموزاندانش تراکمی

 (.44-43، ص2005 ،یتجسم یو هنرها
 

 های اهداف برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستانها و شباهت. مقایسۀ تفاوت1جدول 

 شرح اهداف کشور

 ایران

 تریجزئی اهداف هدف، این به توجه با و باشدمی هنری تربیت هنر، برنامۀ درسی کلی هدف ایران در
 روحیۀ پرورش خلقت، با ارتباط توانایی از: اندعبارت که است، شده تعیین هنر درسی برنامۀ برای

 هنری. نقد توانایی فرهنگی، میراث با آشنایی هنری، محصول تولید توانایی شناختی،زیبایی
 هایرشته با آشنایی دانش، هحوز در است. مطرح مهارت نگرش و دانش، در سه حیطۀ اهداف همچنین،

 فرهنگی میراث با آشنایی همچنین، و هنری هایرشته از یک هر مواد و ابزار با مقدماتی آشنایی و هنری
 حسی، ضروری هایتوسعۀ مهارت هایمهارت حوزۀ در است. شده بیان اهداف تریناز مهم ایران هنری و

 هنری زبان به احساسات و افکار ابراز توانایی و کرتف هایقابلیت توسعۀ اجتماعی و گفتاری و حرکتی،
 به تمایل ها،زیبایی خالق و شناسیزیبایی پرورش حس و هازیبایی به توجه نگرش، حوزۀ در است. شده
 کاوشگری به عالقه نفس، به اعتماد کسب و خود هایتوانایی به توّجه هنری، بیان با احساسات و افکار ابراز

 برقراری به تمایل و فرهنگی میراث و هنری آثار حفظ به توجّه هنری، مختلف هایتهرش در تجربه کسب و
 است. شده بیان گروهی هایفعالیت در مشارکت و ارتباط

                                                           
1. Checklist 

2. Portfolios 
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 شرح اهداف کشور

 انگلستان

 هستند یکی مرحله سه این در اهداف این که است شده بیان کلیدی مرحلۀ سه در انگلستان، کشور اهداف
 خالقانه، کار تولید از: اندعبارت اهداف این شود،می افزوده هاآن سطح بر باالتر مراحل به رفتن با و

دیگر  هنرهای و سازیمجسمه نقاشی، طراحی، در مهارت خود، تجارب ثبت و خود هایایده جستجوی
 هنر، زبان از استفاده با خالق آثار تحلیل و تجزیه ارزیابی و طراحی، هایتکنیک و دستی صنایع مانند
 از فرهنگی و تاریخی توسعۀ درک و دستی صنایع طراحان و سازندگان بزرگ، هنرمندان رۀدربا دانش

 خود. هنر اشکال
 تاریخی، هایدوره سراسر در موسیقی سنت و ثبت ارزیابی و بررسی شامل این کشور، اهداف موسیقی در

 یادگیری دیگران،با همراهی  و یا خوانیتک صورت به خود آهنگ ساختن خواندن، یادگیری دادن، گوش
 و درک ها،آن سازماندهی و موسیقی عناصر شناخت مناسب، آوریفن از استفاده و موسیقی آلت یک

 است. شنیداری حافظۀ افزایش و موسیقی کشف

 ها در اهداف برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگستانشباهت

 و خالق توسعۀ تفکر به نامۀ درسی خودبر اهداف تعیین در انگلستان، و ایران کشور دو هر -

 اند.کرده اشاره انتقادی

 در انگلستان کشور و دارند اشاره آموزاندانش اجتماعی هایمهارت توسعۀ به کشور هر دو -

 است. کرده مطرح را دیگران با ارتباط و کار مهارت برنامۀ اجرای موسیقی، اهداف

 اند.کرده اشاره هنری اشکال با کار در یحرکت و حسی هایمهارت رشد به کشور هر دو -

 گرفته است؛ قرار تأکید مورد ایده و هنری اشکال در تجربه کسب و تولید، اجرا کشور دو هر -

 دارد. تریکاربردی جنبۀ کشور این اهداف که انگلستان کشور در خصوصاً

 عنوان به ورکش دو در هر جامعه هایسنت و رسوم و آداب هنر، فرهنگ، آموزش و شناخت -

 است. گرفته قرار توجه مورد کلیدی هدفی

 است. شده اشاره هنر طریق از خویش ابراز و نفس به اعتماد کسب به کشور دو هر در -

 ها در اهداف برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگستانتفاوت

 انسانی کماالت و اخالقی فضایل دینی، کسب معرفت ایمان، تقویت و توجه ایران کشور در -

 در است؛ اخالقی و اعتقادی اولویت با تربیت و است کلیدی اهداف از یکی آموزاندانش در

 است. نشده توجه موضوع این به انگلستان در حالی که
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 مطرح زمینه این در مناسب آوریفن از استفاده موسیقی، اهداف حیطۀ در انگلستان کشور در -

 به هایتکنولوژی و هافناوری از استفاده به ایاشاره ایران رکشو در که حالی در است؛ شده

 است. نشده هنر در روز

 تعیین مهارت و نگرش دانش، سطوح اساس بر اهداف ایران کشور در انگلستان، برخالف -

 سطوح در تقریباً و اندعملیاتی کمتر و اندشده مطرح آلیایده بیشتر اهداف این البته اند،شده

 اند.شده تنظیم مهارت دانش، نگرش و ۀحیط پایین

 نشده مطرح مبحثی ایران کشور در هنر برنامۀ درسی در موسیقی محتوای اهداف بحث در -

 نقد و شده است آورده جداگانه صورت به بخش این اهداف انگلستان کشور در ولی است،

 زمینه این در اهداف ترینمهم از نیز موسیقی اجرای و دیگران و خود موسیقی ارزیابی و

 است.
 

 های محتوای برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستانها و شباهت. مقایسۀ تفاوت2جدول 

 کشور 
 محتوا

 انگلستان ایران

  * ارتباط با خلق
   ایهنرهای رسانه

 * * نمایش
 * * طراحی و نقاشی

 * * موسیقی
 *  حرکات موزون

  * یآشنایی با میراث فرهنگ
  * گوییقصه

 *  هنرهای بصری

 ها در محتوای برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگستانشباهت

 کنند.می دنبال را شخصی محتوای هنر خود، درسی برنامۀ در انگلستان و ایران کشور دو هر -

 سازماندهی تخاب،ان شدهتعیین قبل از آموزشی اهداف اساس بر محتوا معموالً هر دو کشور در -

 است. شده تدوین و
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 است. گرفته قرار اشاره مورد نقاشی و طراحی نمایش، کشور دو هر در -

 کشور در خصوص به است؛ گرفته قرار توجه مورد موسیقی برنامۀ درسی کشور دو هر در -

 دارد. دوبرابر اهمیت محتوا این که انگلستان

 ابتدایی در ایران و انگستانها در محتوای برنامۀ درسی هنر دورۀ تفاوت

 و است شده اشاره درسی این کشور برنامۀ عنصر محتوای در خلقت با ارتباط به ایران، در -

 آن تاثیر است، آموزاندانش اطراف در آنچه دیدن و آن مشاهدۀ در دقت و طبیعت به توجّه

 است. گرفته قرار توجّه مورد هاآن هایتجربه و یادگیری بر

 محتوای در و است گرفته قرار اشاره مورد محلی و مّلی فرهنگی میراث با آشنایی ایران در -

 است. شده آورده جداگانه مبحث یک در کشور این

 پرداخته موضوع این به و نشده گنجانده درسی برنامۀ در موزون حرکات محتوای ایران در -

 است. نشده

 مباحث در و است نقاشی و طراحی ،دستی صنایع شامل توجه مورد بصری هنرهای ایران در -

 از ایگسترده طیف شامل بصری هنرهای انگلستان کشور در امّا است، شده آورده جداگانه

 سازی،مجسمه منسوجات، دیجیتال، هایرسانه از استفاده کالژ، چاپ، هنری، مانند اشکال

 عنوان با کلی ورتص به و است و ... اینترنتی هایسایت و هاموزه از بازدید دستی، صنایع

 است. شده آورده بصری هنرهای

 جداگانه مبحث یک صورت به ایران کشور در نمایش است، اّما و درام محتوای جزء گوییقصه -

 است. شده مطرح
 

 های تدریس برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستانهای روشها و شباهت. مقایسۀ تفاوت3جدول 

 ی تدریسهاشرح روش کشور

 ایران

 واحد نقش، ایفای نمایشی، پاسخ، و پرسش توضیحی، هایروش از خود تدریس در هنر معلّمان
 گیرند.می بهره علمی گردش روش )پروژه(، کار

 اجرای است، در آموزدانش مشارکت و فعالیت هاآن اساس که تدریسی هایروش تمام کلی به طور
 هایروش بهترین فعالیت، موضوع و کالس شرایط تناسب به معّلم هستند. استفاده قابل برنامه

 برد.می کار به آن اجرای و فعالیت هر آموزشی طراحی برای را یادگیری-یاددهی
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 ی تدریسهاشرح روش کشور

 انگلستان

 استفاده کار، واحد پروژه، عملی، کار ها،موزه از بازدید علمی، گردش روش از معلّمان انگلستان، در

 ای(، و)مباحثه محوروگوگفت هایاینترنتی، روش هایسایت و ارتباطات و اطالعات فناوری از

 کند.می استفاده هنر درسی برنامۀ در اکتشافی

 های تدریس برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگستانها در روششباهت

 فتهگر قرار توجّه مورد فعال تدریس هایروش از استفاده انگلستان و ایران کشورِ دو هر در -

 است.

 دیگر هایروش از معلّمان و نیست درس کالس محیط به منحصر یادگیری کشور، دو هر در -

 گیرند.می بهره نیز قابل استفاده است، مدرسه محیط از خارج که تدریس

 های تدریس برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگستانها در روشتفاوت

 شود.نمی استفاده تدریس امر در ه و روش اکتشافیهای حل مسئلروش از ایران در -

 درسی برنامۀ در ارتباطات و اطالعات فناوری اساس بر تدریس نوین هایروش از انگلستان در -

 است. گرفته قرار غفلت مورد دیگر کشورهای در امر این که شودمی استفاده هنر

 آموزاندانش به هنر درسی مباحث (توضیحی )سخنرانی، مستقیم ارائۀ از معلّم انگلستان، در -

 یابد.می انتقال آموزاندانش به وگوگفت و بحث طریق از مطالب و کندنمی استفاده

 عین در اما شود،می استفاده هنر درسی برنامۀ و تدریس امر در سنتی هایروش از ایران در -

 محتوای و مبحث نوع به بسته معلّم و گرفته قرار توجه مورد نیز فعال هایروش حال

 .دارد تام آزادی زمینه این در و کندمی انتخاب را مناسب روش آموزشی،

 عنوان به امّا نیست، هنر درسی برنامۀ تدریس هایروش جزو تدریس در هنرمندان از استفاده -

 انگلستان، برخالف مدارس ایران که بگیرد قرار استفاده مورد تواندمی کاربردی حل راه یک

 هستند. بهرهبی مدارس در هنرمندان تخصص از استفاده و حضور از
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 های ارزشیابی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگلستانهای شیوهها و شباهت. مقایسۀ تفاوت4جدول 

 های ارزشیابیشرح شیوه کشور

 ایران

 هنری هایفعالیت یابیارزش و است پویا سنجش رویکردی هنر، درسی برنامۀ در ارزشیابی رویکرد

 توصیفی و کیفی نوع از ارزشیابی و شودمی انجام )تراکمی( پایانی و فرایندی شکل به دو آموزاندانش

 گیرند.می بهره درسی برنامۀ ارزشیابی در عملکرد سنجش شیوۀ از معلّمان است.

 انگلستان
و  است آموزاندانش پیشرفت بر رتنظا هنر، درسی برنامۀ ارزیابی از کلی سیاست و هدف انگلستان، در

 است. کمی صورت به ارزیابی کشور این در شود.می استفاده آموزاندانش تراکمی و تکوینی ارزیابی از

 های ارزشیابی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگستانها در شیوهشباهت

 پذیرد.می انجام وینیتک و تراکمی ارزیابی انگلستان، و ایران کشورِ دو هر در -

 های ارزشیابی برنامۀ درسی هنر دورۀ ابتدایی در ایران و انگستانها در شیوهتفاوت

 شده. گرفته یاد مطالب میزان تا شده است، مطرح یادگیری توانایی ارزشیابی، از هدف ایران در -

 توصیفی و کیفی صورت به گذارینمره دورۀ ابتدایی، درسی برنامۀ از ارزشیابی امر در ایران در -

 است.

 گیریبحث و نتیجه

 بررسی بود. انگلستان و ایران در ابتدایی دورۀ هنر درسی برنامۀ تطبیقی بررسی حاضر، پژوهش هدف

 و اختالف وجوه و گیرندمی قرار هم کنار در کشور چند یا دو آن در که هنر درسی برنامۀ تطبیقی

 توسعه کند؛ کمک هنر کشور مورد نظر درسی برنامۀ به تواندمی شود،می تحلیل و تجزیه هاآن تشابه

 .است تراقتصادی و ترپذیرامکان کشورها، سایر تجارب از گیریبهره با برنامه هر بازسازی و

 محتوا، اهداف، در چهار عنصر موجود هایتفاوت و هاشباهت مقایسۀ از پژوهش این در

نتایج زیر به دست  انگلستان و ایران در هنر درسی مۀبرنا ارزشیابی هایشیوه و تدریس هایروش

 آمد:

 در باشند.می خود هنر درسی هایتدوین برنامه برای ملّی یا فرهنگی زمینۀ دارای کشور دو هر -

 قرار توجه مورد درسی برنامۀ محتوای و اهداف در کشور آن محلی و بومی فرهنگ کشور، دو هر
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شخصی،  توسعۀ به که ایبرنامه عنوان به هنر درسی برنامۀ به کشور هر دو در همچنین است. گرفته

 .شودمی نگریسته هنری، توسعۀ به صرفاً نه کند،می کمک فرهنگی و اجتماعی

 نشان است، آمده دست به دو کشور هر هنر درسی هایبرنامه محتوای بررسی از که شواهدی -

 است، شده ویژه توجه موسیقی و تجسمی هنرهای به انگلستان کشور درسی برنامۀ در که دهدمی

 چندان موسیقی محتوای و است شده توجه نقاشی خصوص به و تجسمی هنرهای به تنها ایران در امّا

 در ایران کشور اطالعات، و ارتباطات فناوری از استفاده بحث در همچنین. است نبوده توجّه مورد

 توجّه مقوله این به انگلستان ولی کند،مین استفاده آن از خود تدریس هایروش و محتوا اهداف،

 .دارد ایویژه

 روش خصوص به تدریس در فعال هایشیوه از کشور دو هر در تدریس هایروش عنصر در -

 شودمی استفاده نیز فعال غیر هایشیوه از ایران کشور در اّما شود،می استفاده اکتشافی در انگلستان

 هایروش این باید طلبد،می را آموزدانش فعالیت که است دروسی از هنر درسی برنامۀ که آنجایی از و

 امر در دهندهیاری عنوان به هنرمندان از انگلستان در زمینه همین در. شود گذاشته کنار فعال غیر

 پرورش و آموزش نظام در امر که این صورتی در شود؛می استفاده نیز هنر درسی برنامۀ در تدریس

 گرفته قرار غفلت مورد تدریس امر در هنری هایرشته متخصصان از استفاده و ندارد وجود ایران

 .است

 استاندارد و معیار انتخاب که است این هنر درسی برنامۀ ارزشیابی زمینۀ در توجه شایان نکتۀ -

 منصفی و اعتماد قابل ارزشیابی بتوانند تا است، انگلستان و ایران کشور دو هر رویپیش امر این برای

 هنر درسی برنامۀ ارزیابی زمینۀ در امر ترینمهم بدهند. انجام آموزاندانش هنر یادگیری ارزیابی از

 آموزاندانش هنری هایفعالیت ارزیابی معلّمان در که است یکسان استانداردهای و معیارها گنجاندن

 و خود کار از رزیابیا امر در آموزانباید دانش توسعۀ روحیۀ انتقادی، برای همچنین. کندمی کمک

 .است شده گرفته نادیده ایران هنر درسی برنامۀ در امر این که شوند، داده شرکت آموزاندانش دیگر

 برنامۀ که است این گفت جمله یک در توانمی ایران کشور در هنر برنامۀ درسی دربارۀ آنچه -

 و مسئوالن توجّه و تامل که رددا زیادی فاصلۀ قصدشده درسی برنامۀ با مقایسه در شده اجرا درسی

 طلبد.می را آموزش امر اندرکاران دست
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و کشورِ ایران و انگلستان، شده در برنامۀ درسی هنر در دهای انجامبا توجه به نتایج بررسی

 شود:پیشنهادها و راهکارهای زیر ارائه می

 شود حاصل اطمینان که لدلی این به هنر؛ آموزش در دیدهآموزش ایحرفه هنرمندان از استفاده -

 کنند.می کسب ممکن کیفیت بهترین با را هنر آموزاندانش که

 استفاده از معلّمان متخصص در آموزش هنر. -

آوری و تکنولوژی و گنجاندن های فنای و توجّه ویژه به پیشرفتاستفاده از هنرهای رسانه -

 این محتوا در برنامۀ درسی هنر.

 جمله از مدارس در هنر درسی برنامۀ امر در هنری و فرهنگی هایانسازم مشارکت نهادها و -

 .... و سیما و صدا ها،پژوهشکده سراها،فرهنگ ها،موزه

 دورۀ هنر درسی برنامۀ در موسیقی محتوای گنجاندن و ایرانی اصیل و سنتی سازهای آموزش -

 ابتدایی.
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