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  چکیده
 تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش هنجاریابی حاضر پژوهش هدف
 نسخه برگردان از پس بود. پیمایشی روش با ابتدایی دوره معلمان براي هنري
 به )2003( یالنیف هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش اصلی
 شد. تهیه اجرا براي نهایی فرم آن، اصالح و بازترجمه و فارسی زبان

 نفر 13259 تعداد به مشهد شهر ابتدایی دوره معلمان کلیه شامل هاآزمودنی
 مطالعات در نمونه حجم به توجه با که بود 1400- 1399 تحصیلی سال در

 مطالعه در دسترس در گیرينمونه روش به معلم 360 تعداد عاملی، تحلیل
 و سازه محتوایی، روایی جنبه سه از مذکور نامهپرسش روایی کردند. شرکت

 نظرات بررسی گرفت. قرار ارزیابی مورد هامقیاس خرده بین همبستگی
 بررسی منظور به بود. ابزار این محتوایی روایی از حاکی معلمان و متخصصان

 با و تأییدي عاملی تحلیل روش به نامهپرسش عاملی ساختار سازه، روایی
 و شد بررسی کواریانس واریانس ماتریس سطح در نماییدرست حداکثر شیوة
 است. برخوردار قبولی قابل برازش از تأییدي الگوي که بود آن از حاکی نتایج

 در سواالت توزیع و ./40 از باالتر شده استخراج عاملی بارهاي تمام همچنین،
 هامقیاس خرده بین همبستگی ضرایب الگوي بود. ییدتأ مورد هامقیاس خرده
 001/0( دارد وجود هامقیاس خرده بین خوبی درونی روابط که داد نشان نیز

p<.( هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش اعتبار بررسی جهت 
 خرده براي کرونباخ آلفاي ضرایب و شد پرداخته درونی همسانی به

 و 88/0 ،87/0 ترتیب به فرهنگی و دیسیپلینی ري،محو کودك هايمقیاس
 با آتی هايپژوهش نتایج مقایسه منظور به عالوه، به گردید. حاصل 87/0
 خرده از کدام هر معیار انحراف و میانگین ایرانی، فرهنگ در هنجار گروه
 تحقیق هايیافته به توجه با گردید. گزارش مذکور نامهپرسش هايمقیاس
 داراي هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش که گفت توانمی

  است. مطلوب سنجیروان هايشاخص
  

  کلیديهاي واژه
  روایی اعتباریابی، هنري، تربیت درسی، برنامه گیريجهت

 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was to standardize the Art 
education curriculum orientation questionnaire for pri-
mary school teachers by the method of survey research. 
In this study, the original version of the Filani art educa-
tion curriculum orientation questionnaire (2003) trans-
lated into Persian and modified. Then, final form was 
prepared for implementation. The statistical society 
included all primary school teachers in Mashhad in the 
academic year 2020-2021 (13259 people) that 360 
teachers were participated in the study using available 
sampling method. The validity of the questionnaire was 
evaluated from three aspects of content validity, struc-
ture and correlation between subscales. Examination of 
the comments of experts and teachers indicated the con-
tent validity of this tool. In order to evaluate the con-
struct validity, the factor structure of the questionnaire 
was evaluated by confirmatory factor analysis with max-
imum likelihood method at the level of covariance ma-
trix and the results showed that the confirmation model 
has an acceptable fit. Also, all extracted factor loads 
were higher than 0.40 and the distribution of questions in 
the subscales was approved. The correlation coefficients 
between subscales also showed that there are good inter-
nal relationships between subscales (P <0.001). To as-
sess the validity of the art education curriculum orienta-
tion questionnaire, internal consistency was evaluated 
and Cronbach's alpha coefficients for child-centered, 
disciplinary and cultural subscales were 0.87, 0.88 and 
0.87, respectively. Moreover, in order to compare the 
results of future research with the norm group in Iranian 
culture, the mean and standard deviation of each of the 
subscales of the questionnaire were reported. According 
to the findings, it can be said that the art education cur-
riculum orientation questionnaire has desirable psycho-
metric indicators. 
 
Keywords 
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  مقدمه
 جهانی و ملی هايدغدغه از یکی هنر آموزش امروزه
 اساسی هايحوزه از هنري تربیت و است آموزشی هاينظام
 عابدینی ؛2020 ،2کان و لیا ؛2021 ،1(لمنچیس است
 محبی کیذوري، صابري، ؛1400 ،زارچی رضایی و بلترك
 سازي شکوفا که )1394 هاوشکی، پورکریمی امین،
 آموزش مهم هايرسالت از انآموزنشدا هنري هايظرفیت

 سیفی، (فیروزي، است بنیادین تحول سند در پرورش و
 از 3هنري تربیت مفهوم ).1397 فقیهی، و مهر حسینی
 بر .است نظري و کاربردي معناي دو بر ناظر افلند دیدگاه
 و بوده هنر تدریس معناي به هم هنري تربیت اساس، این
 یاددهی فرآیند پژوهشی، و تحقیقی حوزه یک عنوان به هم
 این از .دهدمی قرار مطالعه مورد هنر در را یادگیري –

 در انآموزدانش ساختن توانا معناي به هنري تربیت منظر،
 طراحی، هنرمندانه، ابراز و بیان هايمهارت کسب جهت

 و هنر از آگاهی کسب نیز و نقادانه قدردانی و ارزشگذاري
  ).1397 (امینی، است آموزشی نظام در آن تاریخ

 از مناسب يگیربهره که است معتقد )2008( 4آیزنر
 تقویت بر تنها نه که است مهمی پیامدهاي داراي هنر
 کارکردهاي پرورش بر بلکه عاطفی، و هیجانی هايجنبه

 از انآموزدانش .است تأثیرگذار نیز انآموزدانش شناختی
 که میشوند یهایظرافت و هاکیفیت درك به قادر هنر طریق
 به را تفکر از هایی شیوه توانندمی و اند نکرده توجه آنها به
 و سی زعم به دارند. تعلق هنر دنیاي به که گیرند کار

 ياستعدادها رشد در هنري تربیت )2015( 5ککاتساکی
 هنر و دارد مهمی نقش انآموزدانش عاطفی و شناختی
 یشناسزیبایی حس و خالقیت پرورش جهت را فرصتی
 ،6سگورا-آباد و زمر-(گنزالس سازدمی فراهم انآموزدانش
  ).2020 ،7اندریوز ؛2021
 بسیار کارکردهاي داراي هنر آموزش اساس، این بر
 ابعاد در را کودکان شخصیت تواندمی که است مهمی
 در تام یضرورت و اهمیت داراي و دهد پرورش مختلف

                                                
1. Lemonchois 
2. Lai, Kan 
3. Art Education 
4. Eisner 
5. See, Kokotsaki 
6. González-Zamar, Abad-Segura 
7. Andrews 

 باید دبستانی کودکان است. ابتدایی دوره درسی هايبرنامه
 هايخواسته و نیازها پایه، هايمهارت فراگیري با بتوانند
 احساسات و هااندیشه عالوه، به .بفهمانند دیگران به را خود

 ترشبیهاي فرصت به یافتن دسـت با و کنند درك را دیگران
هاي فعالیت با بنابراین .یابند دست موفقیت به یادگیري
 آموزش جهت در مگا نخستین ،هنر درسی هبرنام

 سازي فراهم با و شده برداشته اساسیهاي مهارت
 و اندیشه آنان، تخیل پرورش هسای در یادگیريهاي موقعیت
 تولید در مستتر معناي فهم با که شودمی تولید جدیدي هنر

 را درونی رضایت و شعف شوق، احساس تواندمی هنري
 دیویی اهدیدگ از .)1388 (شرفی، نماید حاصل کودکان براي
 توانمندي هنري تربیت هدف زیباشناسانه، تجارب بر مبتنی
 روش محور، تجربه محتوا زیباشناسانه، تجارب کسب در

 ارزشیابی و کاوشگري روحیه به توجه با و لهئمس حل تربیت
 اوضاعی، و مهرمحمدي پور، (غالم است فرآیندي صورت به

 یتخالق در اعجازآفرینی نقش هنر عالوه، به ).1400
 و دارد وجود خالقانه ذوقی انسان هر در دارد. کودکان
 که دارند درونی ذوقی ،یقین طور به خردسال کودکان
 ایجاد با توانمی بنابراین، کند.می تحریک را آنها خالقیت
 و صنعتگران هنرمندان، عنوان به آنان براي هایی فرصت
 مینه در کرد. شکوفا را آنان سازندگی غریزه جوان، طراحان
 خالقیت در هنر آموزش تأثیر به شده انجام مطالعات راستا،
 آموزشی محیط که است آن از حاکی نتایج و دارد تأکید
 شد خواهد پردازي ایده قدرت افزایش به منجر ،خالق
 عالوه، به ).2011 ،9نکیناد و نیوتن ؛2018 ،8(آلگر
 در مهمی نقش هنر که دهدمی نشان یپژوهش هايیافته
 موفقیت )،2020 ،10اسنوك و (وینترز روان سالمت ارتقاي

 ،12(تاسکسن انتقادي تفکر )،2018 ،11(پانزاالن تحصیلی
 ،14(آرسلن پذیريجامعه رشد و )2015 ،13استاوردي ؛2019
   دارد. )2014
 اعظم بخش پیشرفته، کشورهاي آموزشی نظام در
 موسیقی، هنر، مثل هاییدرس به ابتدایی هدور درسی هبرنام

                                                
8. Ülger 
9. Newton, Donkin 
10. Winters, Snook 
11. Punzalan 
12. Taskesen 
13. Stavridi 
14. Arslan 
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 و داريخانههاي مهارت نقاشی، ورزش، تی،کاردس
 هايجشنواره برپایی گردش، مانند ویژههاي فعالیت

 عنوان به است. یافته اختصاص و... ورزشی هنري، فرهنگی،
 به ابتدایی هدور آموزشی هايبرنامه سوم یک ژاپن در مثال،
 هايمدرسه که گفت میتوان و داشته اختصاص هنر آموزش
 هنري،هاي مناسبت و هاجشنواره برپایی رنظ از کشور این
 از عالوه، به ).1393 (سرکارآرانی، هستند همتا بی جهان در

 استفاده درمانی روان نوعی عنوان به هنر درسی برنامه
 هب اما ).2020 ،2رامیرز و پارك ؛2020 ،1رگو و (تامیر شودمی
 سراسر آموزشی نظام در هنري تربیت هتوسع و پیشرفت رغم
 هبرنام درسی، هايبرنامه متنِ به حاشیه از هنر عبور و ادنی

 مورد همچنان ما کشور ابتدایی هدور در هنري تربیت درسی
 درسی هايبرنامه در هنر، امروزه است. گرفته قرار مهريبی

 و هنري تربیت و نیست برخوردار مناسبی جایگاه از ایران
 و بلترك عابدینی( شودنمی گرفته جدي ایرانی هنر

 پورحسینی، ؛1394 آبادي، محمد جدیدي ؛1400 همکاران،
 تأیید از حاکی پژوهش نتایج و )1393 ایمانی، و سجادي
 در آن مجریان و تحول سند طراحان میان ایجادشده فاصله
 ،دهقانی و سجودي بیطرفان،( است مدارس هنري تربیت
1399.(  

 صرمنح جایگاه به دنیا آموزشیهاي نظام اکثر در امروزه
 در توسعه و رشد به بشري جوامع دستیابی جهت هنر فرد به
 و... اخالقی اجتماعی، صنعتی، اقتصادي، علمی، مختلف ابعاد
 هرچند )1399 کیان، و (مهرمحمدي است. شده توجه نو از

 ابتدایی دوره هنري تربیت پیرامون متعددي مطالعات تاکنون
 اوقانی و پور کاظم ،غفاري( شده انجام نیز ما کشور در

 نوري ؛1396 ،نادري و نراقی سیف ،انتظامی ؛1396 ،همدانی
 حیدرزادگان، ؛1394 همکاران، و صابري ؛1395 فارسی، و

 و ملکی مهرمحمدي، لرکیان، ؛1392 افشاري، و سویزي
 ؛1390 فرحنک، یوسف و صفري فالحی، ؛1390 مفیدي،
 )1380 امینی، و مهرمحمدي ؛1387 شرفی، ؛1388 ظاهري،

 ایران تربیتی نظام در که است آن از حاکی موجود واهدش و
 مهجوریت دوران آن سایۀ در تا گرفته شکل مناسب عزمی
 مقوله یک به هنر شدن تبدیل تا هنوز لیکن، ؛آید سر به هنر
 است زیاد بسیار فاصله آموزشی اساسی موضوع یا

                                                
1. Tamir, Regev 
2. Park, Ramirez 

 نظام در )2008( آیزنر اعتقاد به ).1398 (مهرمحمدي،
 به هنر شناختن رسمیت به براي فضایی ود،موج تربیتی
 فرهنگی، فکري، حیات ناگسستنی ابعاد از یکی عنوان

 قائل موضوعیت و دادن اصالت نتیجه در و بشر، اجتماعی
 به رسمی درسی برنامه چارچوب در آن آموزش براي شدن
 به تربیتی،هاي نظام که چرا نیست. دسترسی قابل آسانی
 هاياندیشه یا بنیادین هايبدفهمی به متکی کلی طور

 بر و بوده هوش و دانش ذهن، نظیر مفاهیمی رهدربا خطاآلود
 جایگاه افت به که شوندمی کشانده مسیرهایی به اساس این
ها فهمی بد ینا واقع، در .انجامدمی تربیتیهاي نظام در هنر

 تربیت به نسبت نادرست تصورات و رویکرد حاکمیت نتیجه
 است. هنري
 نظام برخورد نوع متمادي، سالیان طی اساس، ینا بر
 تربیت به نسبت معلمان رویکرد آن تبع به و کشور آموزشی
 به صرفاً باید حوزه این گویی که است آن بیانگر هنري
 بر گیرد. قرار توجه مورد فرعی آموزشی پدیده یک عنوان
 اًتعمد هنر هحوز آموزش که است ذهنیتی و باور چنین مبناي
 زبان علوم، ریاضی، نظیر بنیادي محتوایی هايزهحو صرف
 مدآناکار وضعیت ،نظرم این از گردد.می دینی و مادري
 از بیش ما، کشور پرورش و آموزش نظام در هنري تربیت
 و بینش فقدان ،فکريهاي محدودیت در دیگري علت هر
 نظام اندرکاراندست و انبرنامه ریز معلمان، نگرش عدم

 دارد ریشه هنري تربیت وجودي تضرور به آموزشی
 که است حالی در این ).1398 الداغی، و کبوك (کارگذار،
 تأکید ابتدایی دوره هنر آموزش در معلمان نقش بر همواره
 معلمان دیدگاه چنانچه که دارد وجود اعتقاد این و شده
 باشد، تربیتی عمل یک عنوان به هنر آموزش به نسبت
 هايمهارت اکتساب نظیر آن يپیامدها و آثار از توانمی
 در انآموزدانش تربیتی هايشیوه بهبود و ارتباطی و زبانی
   ).2019 ،3(آردیپال جست سود مختلف هايزمینه
 هنر آموزش ضرورت و اهمیت مورد در آنچه اساس بر

 هايبرنامه در آناي حاشیه و فرعی جایگاه و سو یک از
 ینترمهم از یکی شد، گفته دیگر سوي از کشور درسی
 تدارك آموزشی،هاي نظام واقعی اصالح جهتها گام

 درسی هايهبرنام در يهنر تربیت براي معقول جایگاهی
 از اساسی بخش یک به هنر آموزش کهاي گونه به است.

                                                
3. Ardipal 



 1401)، بهار 36فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره چهارم (پیاپی    22

هاي مهارت کنار در هنر و شده تبدیل مدارس درسی هبرنام
 نعنوا به دن)کر حساب و نوشتن خواندن،( گانه سه اساسی
 مورد درسی هايهبرنام در پایه و اساسی مهارت چهارمین
 نتایج کلی، طور به اما ).2008 آیزنر،( گیرد قرار تأکید
 هايکشور با مقایسه در ایران آموزشی نظام در هابررسی
 با سو یک از هنري تربیت اساساً که است آن از حاکی ،دیگر

 ناهايتنگ و موانع با دیگر سوي از و نظريهاي محدودیت
هاي محدودیت .است گریبان به دست عملی و اجرایی
 در هنري تربیت نقش به معلمان باور عدم در ریشه نظري

 انآموزدانش مختلف استعدادهاي و هاقابلیت شکوفایی
 کمبودهاي و تمشکال بر ناظر هم اجرایی موانع و داشته
 هنر درسی هبرنام مناسب اجراي هزمین در که استاي عمده
 همین در ).1398 همکاران، و (کارگذار دارد وجود دارسم در

 به باور که داد شانن )1395( تحویلیان مطالعه نتیجه راستا،
 دانشگاه ابتدایی معلمان دانشجو در هنر آموزشی هايارزش

 راستا یک در هنري تربیت رویکرد اهداف با فرهنگیان
 تجربی سوابق و شده مطرح مطالب به توجه با نیست.
 موانع بر نظري هايمحدودیت که رسدمی نظر به هش،پژو

 ،موضوع این دالیل ینترمهم از یکی که دارد تقدم اجرایی
 تربیت جایگاه به نسبت معلمان گیريجهت تشخیص عدم
 شناسایی جهت لذا، است. درسی هايبرنامه در هنري

 به نسبت ابتدایی دوره معلمان درسی برنامه رویکردهاي
 که است ابزارهایی وجود نیازمند آموزشی ظامن هنري، تربیت

 هنري تربیت به نسبت را معلمان دیدگاه بتوان آن طریق از
 هايگیريجهت از آگاهی با و داد قرار سنجش مورد

 آموزش به نسبت آنان نادقیق تصورات اصالح براي معلمان،
 نظام در هنري تربیت مطلوب جایگاه با متناسب و هنر

   کرد. ماقدا کشور آموزشی
 که بود این از حاکی نگارنده بررسی نتایج راستا، این در
 تربیت رویکردهاي سنجش جهت بهاي شده هنجاریابی ابزار
 ندارد وجود تحصیلی هايدوره از یک هیچ در معلمان هنري

 محقق هاينامهپرسش از هاپژوهش از تعدادي در صرفاً و
 شده ستفادها انآموزدانش هنري تربیت سنجش براي ساخته
 در )1396( همکاران و غفاري مثال، عنوان به است.

 دوره انآموزدانش هنري تربیت بررسی براي پژوهشی
 نقد، تولید، مؤلفه 4 و گویه 35 بااي نامهپرسش ابتدایی
 صفري فالحی، اند.کرده تدوین شناسیزیبایی و هنري تاریخ
 ريهنهاي فعالیت لیست چک نیز )1390( فرحنگ یوسف و

 لیفأت و يریزبرنامه دفتر طرف از را فراینديهاي مهارت و
 جهت یآموزش يریزبرنامه و پژوهش سازمان درسی کتب

 ،نقاشی زمینه 5 در انآموزدانش عملکرد میزان سنجش
 اند.کرده تهیه نمایش و قصه شنوایی، تربیت کاردستی،
 براي مطالعه در نیز )1395( نادري و نراقی سیف انتظامی،
 نامهپرسش ابتدایی هنر درس معلم راهنماي کتاب اساس
 با انآموزدانش عملکرد سنجش جهتاي ساخته محقق
 طراحی ارزشیابی و تدریسهاي روش محتوا، هدف، به توجه
   اند. کرده
 سنجش براي ابزاري گونه هیچ شواهد مجموع، در
 نشان ابتدایی دوره معلمان هنري تربیت گیريجهت
 مناسبی نامهپرسش وجود عدم به توجه با ا،لذ دهند.نمی
 دوره معلمان هنري تربیت هايگیريجهت سنجش براي

 هايویژگی بررسی هدف با حاضر مطالعه ابتدایی،
 تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش سنجیروان
 ابزار یک نامهپرسش این پذیرفت. صورت هنري

 ابتدایی دوره معلمان هايدیدگاه سنجش براي خودگزارشی
   است. هنري تربیت به نسبت
  
  مطالعه روش

 سنجیروان هايویژگی بررسی که پژوهش هدف به توجه با
 معلمان هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامۀپرسش
 لحاظ به و کاربردي هدف، حیث از پژوهش روش است،

 آماري جامعه و پیمایشی -همبستگی نوع از هاداده گردآوري
 شهر در تدریس به مشغول ابتدایی دوره معلمان هکلی شامل
 است. 1399 -1400 تحصیلی سال در تبادکان و مشهد
 مشهد شهر پرورش و آموزش از آمده دست هب آمار طبق
 است. نفر 13259 ،1 ل جدو شرح به مذکور معلمان تعداد
 تحلیل انجام جهت تحقیق، روش صاحبنظران گفته طبق
 شود گرفته نظر در نفر 200 یدبا حداقل نمونه حجم عاملی
 تحلیل از حاصل نتایج باشد، بیشتر تعداد این چه هر البته که

 پژوهش در اساس، این بر بود. خواهد اعتمادتر قابل عاملی
 باشد، جامع معرف که دقیقاي نمونه انتخاب جهت حاضر،
 روش با معلم 392 تعداد ماهه دو زمانی بازه یک در

 به شده طراحی لینک طریق زا دسترس در گیرينمونه
 360 تعداد فقط که دادند پاسخ مذکور نامهپرسش
 نقص، دلیل به نامهپرسش 32 تعداد و بود کامل نامهپرسش

 از استفاده با هاداده و گردید خارج تحلیل روند از
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 تحلیل و تجزیه Lisrel 8.5 و spss.21 هايافزارنرم
 روایی جنبه سه از پژوهش این در روایی بررسی روش شدند.

 عاملی (ساختار سازه متخصصان)، نظرات (بررسی محتوایی
 پایایی بود. هامقیاس خرده بین همبستگی و نامه)پرسش
 استفاده با درونی همسانی محاسبه طریق از نیز نامهپرسش

   گردید. برآورد کرونباخ آلفاي ضریب از
 ابتدا هاداده گردآوري منظور به که است ذکر به الزم
 تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش اصلی نسخه
 زبان مسلط کارشناس دو اختیار در )2003( فیالنی هنري

 از پس شد. برگردانده فارسی به و گرفته قرار انگلیسی
 ترجمه مطابقت از اطمینان لحاظ به ،فارسی ترجمه ویرایش
 به مجدداً شده، ترجمه فارسی فرم ،اصلی نسخه با فارسی
 بسیار قرابت که گردید مشخص و برگردان انگلیسی زبان

 تأیید از پس است. داشته وجود هاگویه ترجمه در نزدیکی
 به توجه با صوري، پیشنهادات اعمال و متخصصان نهایی
 دسترسی عدم و 19 کوید ویروس شیوع از ناشی شرایط
 آنالین صورت به نامهپرسش بررسی، مورد گروه به حضوري
 جهت گردید. ارسال مربوط هايگروه در نآ لینک و طراحی
 توضیح به لینک ابتداي در پژوهش اخالقی موازین حفظ
 پرداخته شخصی اطالعات درج به نیاز عدم و مطالعه هدف
  شد.

  
شناختی جامعه معلمان مورد بررسی اطالعات جمعیت .1جدول 

  به تفکیک نواحی
  مرد  زن  ناحیه

1  1477  391  
2  1430  295  
3  394  124  
4  1024  267  
5  1200  299  
6  1046  206  
7  1183  265  

  780  2878  تبادکان
  13259  کل

  
 هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش

 برنامه هايگیريجهت ارزیابی جهت )2003( فیالنی توسط
 و شده طراحی نیجریه کشور در ابتدایی دوره معلمان درسی
 ینا است. هنري تربیت زمینه در معلمان اعتقادات بیانگر

 اطالعات و است راحت بسیار اجرایی، حیث از نامهپرسش
 فراهم معلمان هنري تربیت هايگیريجهت به راجع مفیدي
 ايدرجه 5 طیف در گویه 39 با مذکور نامهپرسش سازد.می

 ،3 ندارم: نظري ،4 موافقم: ،5 موافقم: (کامال لیکرت
 ذکر به الزم گیرد.می يجا )1 مخالفم: کامال و 2 مخالفم:
 خصوص در بعدي چند نامهپرسش یک ابزار این که است

 را يگیرجهت سه و است هنري تربیت سنجش
 ،17 ،7 ،2 ،6 ،13 ،16 ،29 ،28 ،18 ،37 ،1( محوريکودك

 ،31 ،14 ،30 ،9 ،34 ،22 ،10 ،33 ،8( دیسیپلینی )،20 ،21
 ،36 ،12 ،39 ،35 ،26( محوريفرهنگ و )38 ،25 ،11 ،15
 ارزیابی مورد هنر آموزش در )5 ،3 ،4، 27 ،32 ،23 ،19 ،24
 گرفته نظر در گویه 13 گیريجهت هر براي دهد.می قرار
 مؤلفه 13 گیريجهت هر در گویه 13 این از یک هر و شده
 محتواي ،2برنامه هدف ،1تحصیل از هدف از: عبارتند که را

 معلم دیدگاه ،5انگیزش ،4درسی برنامه ساختار ،3درسی برنامه
 ،8دانش از معلم ادراك ،7معلم نقش ،6هیادگیرند به نسبت
 استفاده ،10خالقیت از معلم ادراك ،9یادگیري از معلم ادراك

 و 12ترجیحی ارزیابی روش ،11بزرگساالن هنري آثار از
 نامهپرسش این دهد.می قرار سنجش مورد 13برنامه اجراي
 یکدیگر، با گانه سه هايگیريجهت تقارب عدم دلیل به

 هر در نمره بیشترین و ترینکم دامنه و نداشته کلی نمره
 طراحی در )2003( فیالنی است. 65 تا 13 بین گیريجهت
 آموزشی، متخصصان از وسیعی گروه با نامهپرسش این

 جهت و داشته همکاري هنر معلمان و هنر رشته دانشجویان
 همچنین و آنان نظرات از محتوایی روایی بررسی

 بدین است. برده رهبه دانشگاهی استادان و متخصصان
 طراحی نامهپرسش مقدماتی، اجراي یک در وي منظور،
 از پس و داده قرار مذکور افراد از نفر 25 اختیار در را شده

                                                
1. Purpose of Education 
2. Program Goal 
3. Curriculum Content 
4. Curriculum Structure 
5. Motivation 
6. Teacher's View If the Learner 
7. Role of the Teacher 
8. Teacher's Conception of Knowledge 
9. Teacher's Conception of Learning 
10. Teacher's Conception of Creativity  
11. Use of Adults' Work of Art 
12. Preferred Method of Assessment 
13. Program Implementation 
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 نسخه نامه،پرسش هايگویه بازبینی و آنان نظرات دریافت
 قرار افراد همین اختیار در هفته دو از بعد مجدداً را اصالحی

 نامهپرسش دوم نسخه که اند کرده نبیا افراد این است. داده
 است. فهم قابل و ساختارمند کامالً اولیه، نسخه به نسبت
 1080 نمونه براي را نامهپرسش روایی، احراز از پس وي،
 بازه یک در کرد. ایمیل نیجریه ابتدایی دوره معلمان از نفر

 ./71( شد داده پاسخ نامهپرسش 779 تعداد ماهه یک زمانی
 فاقد و ناقص نامهپرسش 13 حذف با که دهی)پاسخ نرخ

 قرار وي تحلیل مورد نامهپرسش 766 تعداد اطالعات،
 ابزار این )1392( مهر پاك و خندقی امین مطالعه در گرفت.

 مقطع در هنر درس تدریس به مشغول معلمان بین در
 کرونباخ آلفاي ضریب و گرفت قرار استفاده مورد راهنمایی

 محوريکودك ،68/0 محوريپلیندیسی يگیرجهت در
 محاسبه 84/0 نامهپرسش کل براي و 76/0 فرهنگی ،90/0

  .گردید
  
  پژوهش هايیافته
 ابزار، این اعتبار و روایی بررسی از حاصل نتایج ارائه از قبل
 جمعیت اطالعات اساس بر که است توضیح به الزم

 پژوهش این در که افرادي از نفر 360 مجموع از شناختی،
 زن نفر 206 و رصد)د 5/42( مرد نفر 154 داشتند، شرکت

 31 گروه این در تحصیالت، جهت از بودند. درصد) 9/56(
 نفر 207 رصد)،د 6/8( دیپلم فوق تحصیالت با رنف

 6/32( ارشد کارشناسی نفر 118 درصد)، 2/57( کارشناسی
 سابقه همچنین، بودند. درصد) 1/1( دکتري نفر 4 و درصد)
 10 تا 6 نفر 63 درصد)، 9/24( سال 5 تا 1 نفر 90 تدریس

 درصد)، 2/15( سال 15 تا 11 نفر 55 درصد)، 4/17( سال
 سال 25 تا 21 نفر 50 درصد)، 5/15( سال 20 تا 16 نفر 56

 از بود. درصد) 8/8( سال 25 باالي نفر 32 و درصد) 8/13(
 61 رصد)،د 3/13( اول پایه رنف 48 نیز تحصیلی پایه لحاظ
 رصد)،د 6/16( سوم پایه رنف 60 رصد)،د 9/16( دوم پایه رنف

 1/19( پنجم پایه نفر 69 درصد)، 6/16( چهارم پایه نفر 60
 عالوه،ه ب بودند. درصد) 4/9( ششم پایه نفر 34 و درصد)

 5/23( سال 4 نفر 85 درصد)، 9/19( سال 2 از کمتر نفر 72
 4/12( سال 8 نفر 45 درصد)، 8/13( سال 6 نفر 50 درصد)،
 از بیشتر نفر 35 و درصد) 3/16( سال 10 نفر 59 درصد)،

 یا کارگاه یک در کهاي دوره آخرین از درصد) 7/9( سال 12
 گذشته اند، کرده شرکت هنر به مربوط خدمت ضمن دوره
  بود.

  روایی الف)
 از هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامۀپرسش روایی
 خرده بین همبستگی و سازه محتوایی، روایی جنبۀ سه

  گرفت. قرار ارزیابی مورد هامقیاس
  محتوایی روایی) ب
 نظر از محتوایی روایی بررسی براي پژوهش این در

 توسط نامهپرسش ابتدا شد. گرفته بهره متخصصان
 شد. برگردانده فارسی به انگلیسی زبان به مسلط متخصص
 و برگردان انگلیسی به مجدد شده ترجمه نامهپرسش سپس،

 ترجمه نامهپرسش سپس، شد. داده مطابقت اصلی نسخه با
 دوره معلم 5 اختیار در الکترونیکی صورت به نهایی، شده

 تربیتی علوم و درسی برنامه حوزه تاداناس از نفر 5 ابتدایی،
 رشته تکمیلی تحصیالت دانشجویان از نفر 3 همچنین و

 طی در اصالحات انجام از پس نهایتاً گرفت. قرار هنر
 در و تنظیم نهایی نسخه مذکور، افراد تأیید و مرحله چندین
 نظرات اساس بر بنابراین گردید. اجرا نظر مورد نمونه

 مناسبی محتوایی روایی از حاضر نامهپرسش متخصصان،
   .بود برخوردار

  سازه روایی) ج
 به نامهپرسش عاملی ساختار سازه، روایی بررسی منظور به

 درست حداکثر شیوة با و 1ديتأیی عاملی تحلیل روش
 شد. بررسی کواریانس واریانس ماتریس سطح در 2نمایی
 نرمال یعنی آن اصلی مفروضه ابتدا تحلیل، این انجام از قبل
   چولگی مقادیر گرفت. قرار بررسی مورد هاداده بودن

                                                
1. Confirmatory Factor Analysis  
2. Maximum Likelihood Method 

 گیري برنامه درسی تربیت هنرينامه جهتپرسشبرازش تحلیل عاملی تأییدي هاي شاخص .2جدول 

x2/df  خی مجذور  df CFI NFI  RFI GFI  SRMR  REMSEA  AIC 
72/2  61/2175  799  98/0  97/0  95/0  93/0  06/0  07/0  74/10362  
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  بارهاي عاملی سواالت در تحلیل عاملی تأییدي .3 جدول
  ییديتأ عاملی تحلیل  سوال  مؤلفه  مقیاس خرده

 t مقدار  عاملی بار

  محوريکودك

  97/12  62/0  .است شان هنري استعدادهاي کشف جهت آنان به کمک انآموزدانش هنري تربیت اصلی هدف .1  تحصیل از هدف
  47/14  67/0  .است هنر آموزش اساسی اهداف از انآموزدانش فردي و شخصی عالیق به توجه .37  برنامه هدف
 علوم ریاضی، دینی، ادبیات، (نظیر دروس سایر با باید انآموزدانش هنري هايفعالیت هنر، آموزش براي .18  رسید برنامه محتواي

  46/13  64/0  گردد. تلفیق و...)
  68/13  65/0  .ندارد ضرورت ابتدایی ه دور هنر آموزش هايکالس در یافته سازمان درسی برنامه .28  درسی برنامه ساختار

 به نیز را کشورها سایر هنري آثار باید بزرگساالن، هنري محصوالت و آثار نمایش و عرضه نحی .29  انگیزش
  46/10  64/0  .داد نشان انآموزدانش

 به نسبت معلم دیدگاه
  47/13  64/0  .نهند بنا را خود دانشی پایه یافته سازمان یادگیري هايمحیط در توانندنمی انآموزدانش .16  یادگیرنده

  59/10  52/0  .است مناسب مستعد و خالق انآموزدانش براي عمدتاً هنر، آموزش .13  ممعل نقش
  48/11  56/0  .است انآموزدانش در هنري هايمهارت پرورش کار بهترین هنر، آموزش در .6  دانش از معلم ادارك
  87/11  57/0  است. آموزدانش هر شخصی احساسات بر مبتنی اساساً هنر در یادگیري .2  یادگیري از معلم ادارك
  87/11  57/0  .دارد وجود انآموزدانش همه در طبیعی طور به خالقیت .7  خالقیت از معلم ادارك

 هنري آثار از استفاده
  44/11  56/0 .است نامناسب انآموزدانش خالقیت پرورش براي بزرگساالن هنري آثار از تقلید .17  بزرگساالن

  15/11  55/0  .است نامطلوب امري ابتدایی، مدارس در انآموزدانش هايفعالیت و آثار به گذاري هنمر .21  ترجیحی ارزیابی روش
  40/10  51/0 .است ضروري غیر امري مدرسه، یک معلمان بین هنر هايبرنامه هماهنگی ایجاد .20  برنامه اجراي

  دیسیپلینی

 حل جهت الزم ذهنی هايقابلیت کسب براي ناآموزدانش همه به کمک هنري تربیت اصلی هدف .8  تحصیل از هدف
  31/12  59/0 .است زندگی واقعی مسائل خالقانه

  21/13  68/0 .است تخصصی رشته یک عنوان به هنر ماهیت بر تأکید مدارس در هنر، آموزش اصلی هدف .33  برنامه هدف
 زیبایی هنر، تاریخ هنري، آثار حوزه در مطالعات ارندهدربرد باید انآموزدانش به هنر آموزش هايبرنامه .10  درسی برنامه محتواي

  71/11  57/0  .باشد هنري نقد و شناسی

 گروه اساس بر یافته سازمان یادگیري براي اساسی ملزومات بیانگر که آموزشی چهارچوب یک تدوین .22  درسی برنامه ساختار
  01/14  66/0  .ددار ضرورت هنر آموزش براي باشد، انآموزدانش رشدي عوامل و سنی

  94/12  62/0  .باشند داشته دخالت هنر درس آموزشی محتواي انتخاب روند در باید انآموزدانش .34  انگیزش
 به نسبت معلم دیدگاه

  34/11  56/0  .هستند دارا را مفاهیم و اصول درك ساختارها، فهم طریق از دانش بازسازي توانایی کودکان .9  یادگیرنده

 سازماندهی و هدایت را یادگیري محیط که است زبده کارشناس یک مانند هنر آموزش در معلم قشن .30  معلم نقش
  46/13  64/0  .کندمی

  83/11  58/0  .کنندمی کسب را هنر دانش انآموزدانش تمامی که است اي شیوه بهترین هنر، زمینه در آموزش ارائه .14  دانش از معلم ادارك
  87/13  65/0  .است عاطفی و شناختی چندگانه فرآیندهاي بر مبتنی و نگر جامع امري یک هنر، در یادگیري .31  یادگیري از معلم ادارك
  74/12  61/0  .گرددمی ایجاد هنري فهم و درك تقویت طریق از خالقیت .15  خالقیت از معلم ادارك

 هنري آثار از استفاده
  39/12  60/0  .دهدمی تشکیل را انآموزدانش به هنر وزشآم اصلی بدنه بزرگسال، هنرمندان آثار .11  بزرگساالن

 کار کیفیت اساس بر نه باشد فرایند بر مبتنی باید انآموزدانش هنري هايفعالیت و آثار به دهی نمره .25  ترجیحی ارزیابی روش
  34/12  60/0  .نهایی هنري

  02/12  58/0  است. ايارزنده و مناسب کار کشور کل معلمان نظر طبق بر هنر آموزشی هايبرنامه در یکپارچگی .38  برنامه اجراي

  فرهنگی

  38/13  64/0  .است انآموزدانش به جامعه فرهنگی میراث انتقال هنري، تربیت از اصلی هدف .26  تحصیل از هدف
  12/14  67/0  .است جامعه مشترك نیازهاي ساختن برآورده ابتدایی، مدارس در هنر آموزش اساسی هدف .35  برنامه هدف
 جامعه فرهنگی هايارزش و میراث محور حول باید عمدتاً مدارس در انآموزدانش هنري هايفعالیت .39  درسی برنامه محتواي

  99/11  59/0  باشد.

 در مراتبی سلسله صورت به مشخص، توالی و نظم اساس بر باید ابتدایی مدارس در هنر درسی برنامه .12  درسی برنامه ساختار
  50/11  57/0  .شود تنظیم شده تعیین پیش از هايواحد و دروس قالب

 دخالتی آن در انآموزدانش و شوندمی طراحی معلم توسط قبل از که هنري هايفعالیت از دسته آن .36  انگیزش
  81/11  58/0  دارند. باالتري اثربخشی و کارایی ندارند،

 به نسبت معلم دیدگاه
  27/12  60/0  .است معلم تصرف در تنها و کندمی دریافت را دانش که است اي نانوشته لوح همانند زآمودانش ذهن .24  یادگیرنده

  74/11  58/0  .است یافته سازمان و شده تعیین قبل از درسی برنامه اساس بر انآموزدانش به آموزش معلم، نقش .19  معلم نقش
  95/9  50/0  .دارد ضرورت یادگیري براي مطالب ظحف به انآموزدانش کردن وادار .23  دانش از معلم ادارك
 به آشنا مفاهیم از و پیچیده به ساده از که نحوي به دارد؛ رونده پیش حالتی هنر درس در یادگیري .32  یادگیري از معلم ادارك

  50/14  68/0  .کندمی پیدا تغییر ناآشنا مفاهیم
  11/13  63/0 .است هوش به وابسته درسی، موضوعات سایر مانند به هنري، هايمهارت .27  خالقیت از معلم ادارك

 هنري آثار از استفاده
  بزرگساالن

 تأکید بومی و محلی خاص آثار بر باید انآموزدانش به بزرگساالن هنري کارهاي نمایش و عرضه در .4
  58/11  57/0 .شود

  74/8  45/0  .باشد آنان سال آخر امتحان بر مبتنی باید هنر درس در انآموزدانشهاي فعالیت و آثار به دهی نمره .3  ترجیحی ارزیابی روش
 شده تدوین ملی سطح در که متحدالشکلی و واحد درسی برنامه از معلمان هنر، کالس در که است بهتر .5  برنامه اجراي

  64/10  53/0  .کنند استفاده است،
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 قدر دامنه در نامهپرسش هايگویه یعنی مشهود متغیرهاي
 مطلق قدر دامنه در آنها کشیدگی و 30/1 تا 02/1 مطلق
 برش نقطه )1995( 1بنتلر و چو داشت. قرار 27/0 تا 001/0

 شاخص براي دانند.می مناسب چولگی مقدار براي را ± 3
 تحلیل در ± 10 از بیش مقادیر طورکلی به نیز کشیدگی
 دست به مقادیر ).2015 ،2(کالین است آفرینمسئله عاملی
 تحقق از حاکی غیرهامت کشیدگی و چولگی براي آمده
 در است. پژوهش متغیرهاي در بودن نرمال فرضپیش
 نامه،پرسش عاملی ساختار براي تأییدي عاملی تحلیل

 شاخص خی، مجذور شاخص اساس بر الگو برازندگی
 4برازندگی شده هنجار شاخص )،CFI( 3تطبیقی برازندگی

)NFI،( 5نسبی برازندگی شاخص )RFI،( استاندارد ریشه 
 خطاي ریشه )،SRMR( 6میانگین مجذور ماندهباقی

 نیکویی شاخص )،RMSEA( 7تقریب مجذورات میانگین
 مورد )AIC( 9آکایکی اطالعات مالك و )GFI ( 8برازش
 مشاهده قابل 2 جدول در آنها نتایج که گرفت قرار ارزیابی
   است.
 )،CFI( تطبیقی برازندگی هايشاخص چه هر
 و )،RFI( نسبی برازندگی )،NFI( شده هنجار برازندگی
 برازش باشند، ترنزدیک یک به )GFI( برازش نیکویی
 نیکویی بررسی براي وجود، این با است. ترمطلوب الگو

 شود.می استفاده نیز خی مجذور شاخص از معموالً برازش
 آزادي درجه و نمونه حجم افزایش با خی مجذور چون اما

 به خی رمجذو نسبت شاخص معموال یابد،می افزایش
 در را نمونه مقدار تأثیر که شودمی گزارش نیز آزادي درجه

 توافق اگرچه رساند.می حداقل به خی مجذور شاخص
 وجود شاخص این بودن قبول قابل مقدار سر بر جمعی
 بیانگر معموالً )2015 (کالین، 3 از کمتر مقادیر ولی ندارد،
 )1999( 10بنتلر و هو همچنین است. مدل خوب برازش

                                                
1. Chou & Bentler 
2. Kline 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
4. Normed Fit Index (NFI) 
5. Relative Fit Index (RFI) 
6. Standardized Root Mean Square Residual  
7. Root Mean Square Error of Approximation  
8. Goodness of Fit Index (GFI) 
9. Akaike Information Criterion (AIC) 
10. Hu, Bentler 

 ماندهباقی استاندارد ریشۀ برازندگی شاخص دو بررسی
 میانگین خطاي ریشۀ و )SRMR( میانگین مجذور

 به اند.کرده توصیه را )RMSEA( تقریب مجذورات
 ریشۀ مقادیر )2003( همکاران و انگل شرمیله/ اعتقاد

 تا 0 بین )SRMR( میانگین مجذور ماندهباقی استاندارد
 برازش بیانگر 10/0 تا 05/0 و خوب برازش بیانگر 05/0
 خطاي ریشۀ مقادیر همچنین است. الگو قبول قابل

 05/0 تا 0 بین )RMSEA( تقریب مجذورات میانگین
 قابل برازش بیانگر 08/0 تا 05/0 و خوب برازش بیانگر
 توانمی 2 جدول اعداد به توجه با بنابراین، است. قبول
 برخوردار یقبول قابل برازش از تأییدي الگوي که گفت
  است.
 يدتأیی عاملی تحلیل عاملی بارهاي نتایج 3 جدول در
 3 جدول در موجود عاملی بارهاي ماتریس است. شده ارائه
 باالتر شده استخراج عاملی بارهاي تمام که دهدمی نشان
 مورد هامقیاس خرده در سواالت توزیع و دهستن 40/0 از

  است. تأیید
 خرده بین آمده دست به همبستگی ضرایب همچنین،

 4 شماره جدول در هنري تربیت نامۀشپرس هايمقیاس
 خرده بین همبستگی ضرایب الگوي است. شده ارائه

 درونی روابط که دهدمی نشان مذکور جدول در هامقیاس
 تمامی که ايگونه به دارد. وجود هامقیاس خرده بین خوبی
   است. معنادار 001/0 سطح در هامقیاس خرده بین روابط

  
 هايمقیاس خرده بین مبستگیه ضرایب ماتریس .4جدول 

  هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش
  3  2  1   مقیاس خرده

محوريکودك .1  1      
دیسیپلینی .2  65/0 - *** 1    
86/0  فرهنگی .3 *** 60/0 - *** 1  

*** P< 0/001 

  
 برنامه يگیرجهت هنامپرسش اعتبار بررسی فرایند در
 آلفاي و پرداخته نیدرو همسانی به هنري تربیت درسی
 کل و زنان مردان، براي جداگانه صورت به کرونباخ
 5 جدول در حاصل نتایج که گردید محاسبه هاآزمودنی
 خرده که دهدمی نشان جدول این نتایج شود.می مشاهده
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 تربیت درسی برنامه يگیرجهت هنامپرسش هايمقیاس
   است. برخوردار بخشی رضایت درونی همسانی از هنري

 هايمقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي ضرایب. 5 جدول
  هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامهپرسش

  کرونباخ آلفاي  مقیاس خرده
  کل  زنان  مردان

  87/0  85/0  89/0 محوريکودك
  88/0  87/0  88/0 دیسیپلینی
  87/0  84/0  89/0  فرهنگی

  
 نتایج مقایسه منظور به ،بخش این پایان در
 ایرانی، فرهنگ در هنجار گروه با آتی هايشپژوه

 نامۀپرسش هايمقیاس خرده معیار انحراف و میانگین
 ارائه 6 جدول در هنري تربیت درسی برنامه يگیرجهت
  است. شده

  
  

 هايمقیاس خرده معیار انحراف و میانگین. 6 جدول
  هنري تربیت درسی برنامه گیريجهت نامۀپرسش

  مقیاس خرده
   گروه

  ردانم
 میانگین
  معیار) (انحراف

  زنان
 میانگین
  معیار) (انحراف

  کل
 میانگین
  معیار) (انحراف

 77/39محوريکودك
)43/11(  

71/42 )24/10(  45/41 )85/10(  

 73/46دیسیپلینی
)84/13(  

61/42 )15/14(  38/44 )15/14(  

 96/39  فرهنگی
)30/11(  

61/41 )06/10(  90/40 )63/10(  

  
  يگیر نتیجه و بحث
 يگیرجهت نامۀپرسش هنجاریابی هدف با حاضر پژوهش
 ابتدایی دوره معلمان براي هنري تربیت درسی برنامه
 سه از مذکور نامۀپرسش روایی .پذیرفت صورت ایرانی
 خرده بین همبستگی و سازه محتوایی، روایی جنبه

 درونی همسانی کرونباخ، آلفاي ضرایب و تأیید هامقیاس
 را فرهنگی و دیسیپلینی محوري،ودكک هايمقیاس خرده

 این از حاکی پژوهش هايیافته کلی، طور به داد. نشان
 هنري تربیت درسی برنامه يگیرجهت نامۀپرسش که بود

 ایرانی جامعه در مطلوب یسنجروان هايشاخص داراي
  است.

 که بود این از حاکی پژوهش تجربی پیشینه بررسی
 رویکردهاي سنجش تجه بهاي شده هنجاریابی ابزار
 در صرفاً و ندارد وجود ابتدایی دوره معلمان هنري تربیت
 هنري تربیت سنجش براي هاپژوهش از تعدادي
 بود. شده استفادهاي ساخته محقق ابزارهاي از انآموزدانش
 بااي هنامپرسش پژوهشی در )1396( همکاران و غفاري

 و هنري تاریخ نقد، تولید، مؤلفه 4 و گویه 35
 انآموزدانش هنري تربیت سنجش جهت شناسیزیبایی
هاي فعالیت لیست چک بودند. کرده تدوین ابتدایی دوره
 )1390( همکاران و فالحی فراینديهاي مهارت و هنري
 و قصه شنوایی، تربیت کاردستی، ،نقاشی زمینه 5 شامل
اي مطالعه در نیز )1395( همکاران و انتظامی .بود نمایش
 هدف، به توجه با انآموزدانش ملکردع سنجش براي
 بر رااي هنامپرسش ،ارزشیابی و تدریسهاي روش محتوا،
 کرده طراحی ابتدایی هنر درس معلم راهنماي کتاب اساس
 سنجش راستاي در ابزاري پیشینه، اساس بر که اند

 با لذا، نداشت؛ وجود معلمان هنري تربیت يگیرجهت
 انتخاب بر درسی رنامهب هاييگیرجهت تأثیر به توجه

 و هنري تربیت در ...و ارزشیابی آموزش، محتوا، اهداف،
 این به نسبت معلمان هاييگیرجهت نوع سنجش لزوم

 و ضرورت از حاکی مناسب ابزار یک هنجاریابی موضوع،
  بود. پژوهشی چنین انجام اهمیت
 )2020( همکاران و لیا و )2021( لمنچیس اعتقاد به
 هاينظام کلیدي هايفعالیت از جزیی هنر آموزش به توجه

 بیان )1395( تحویلیان است. جهان در موفق آموزشی
 پرورش و آموزش جدید رویکرد به توجه با که داردمی

 نیازمند آموزشی نظام هنر، درس تدریس به نسبت
 آگاهی هنري تربیت رویکردهاي از که است آموزگارانی

 رسید نتیجه این به ودخ کیفی مطالعه در وي باشند. داشته
 با معلمان- دانشجو هنري هايتوانایی و باورها بین که

 همسانی هنري تربیت رویکرد در پرورش و آموزش انتظار
 نظام در )1397( امینی زعم به این، بر عالوه ندارد. وجود

 یجامع پردازيمفهوم و تبیین ،ما کشور پرورش و آموزش
 و نشده ارائه هنري یتترب ثغور و حدود و گستره معنا، از
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 نامشخص از ناشی حدودي تا خود نوبه به وضعیت این
 به که است آموزشی نظام در هنري تربیت جایگاه بودن
 در را ناکارآمدي و انگیزه فقدان سرگشتگی، و ابهام آن تبع
 اگرچه دیگر، عبارت به داشت. خواهد همراه به حوزه این

 از هفتگی نامهبر و درسی برنامه اسناد در هنر آموزش
 در لیکن است، برخوردار شده تعریف و مستقل جایگاهی
 دیگر دروس آموزش به معموالً هنر درس زمان عمل،

 گرفته صورت تحقیقات عالوه، به .شودمی داده اختصاص
 هايحوزه تنها کاردستی و نقاشی که دارد این از نشان نیز

 روش با اغلب و هنر درس کالس در که هستند محتوایی
هاي فعالیت ارزشیابی رد ند.شومی داده آموزش ،توضیحی
 سنجش متنوع و گوناگون هايشیوه و ابزارها از ،نیز هنري
 نیز انآموزدانش فرديهاي تفاوت به و شودنمی يگیربهره
 اساس، همین بر ).1396 فارسی، و (نوري گرددنمی توجه
 تتربی در معلمان گرایش به توجه در آموزشی نظام ضعف
 بتواند که است مناسبی ابزار از استفاده نیازمند هنري
 الزم تمهیدات تا داده قرار سنجش مورد را آنان دیدگاه
  گردد. ارائه

 در هنري تربیت اهمیت به توجه با دیگر، عبارت به
 آگاهی ۀالزم گرفته، صورت مطالعات نتایج و ابتدایی دوره

 آنان آشنایی بر عالوه هنري، تربیت رویکردهاي از معلمان
 نظام که است ابزاري نیازمند هنري، تربیت نظري مبانی با

 معلمان هاييگیرجهت از جامعی شناخت به را آموزشی
 به توجه با دیگر، عبارت به برساند. هنري تربیت به نسبت

 تربیت خصوص در آموزشی نظام در اخیراً که تغییراتی
 اییشناس به نیاز ،است داده رخ هنر آموزش و هنري

 صورت در و هنري تربیت در معلمان بر حاکم رویکردهاي
 هنري تربیت مقوله به نسبت آنان هاينگرش تغییر لزوم،

 مطلوبیت به توجه با راستا، این در شود.می احساس
 در هنري تربیت هنامپرسش سنجیروان هايویژگی
 در عطفی نقطه تواندمی ابزار این از استفاده حاضر، مطالعه
 معلمان هنري تربیت درسی برنامه يگیرجهت ییشناسا
 بین که خود مطالعه در )2003( فیالنی باشد. ابتدایی دوره

 سه است، داده انجام نیجریه در ابتدایی دوره معلمان
 بیان را فرهنگی و دیسیپلینی محوري،کودك يگیرجهت
 در متعددي هايبنديطبقه کنون،تا چند هر است. کرده
 اما پذیرفته؛ صورت هنري تربیت هاييگیرجهت زمینه

 در فرهنگی و دیسیپلینی محوري،کودك يگیرجهت سه
   است. بوده اهتمام مورد هابنديطبقه اکثر

 بر هنر درسی برنامه محوري،کودك يگیرجهت در
 به انآموزدانش و داشته تمرکز »انآموزدانش فعالیت«

 ینا بر .هستند خالق و جستجوگر ،فعال فطري طور
 انآموزدانش تا سازد فراهم را شرایطی باید معلم اساس،
 بخشند. ارتقا هنري آثار ارائه با را خود تخیل قدرت

 را هنر آموزش برنامه معلم که است شایسته بنابراین،
 و کند اجرا انآموزدانش يهاییتوانا و عالیق با متناسب
 ندهبردار در و کودکان طبیعت بر مبتنی باید درسی برنامه

 به اساس، همین بر ).2003 (فیالنی، باشد آنان تجربیات
 داده هنري، هايفعالیت انجام فرصت که کودکانی

 هستند برخوردار يبیشتر خالقیت قدرت از شود،می
 مهر ).2018 آلگر، ؛2021 همکاران، و زمر- (گنزالس
 لوازم از را انآموزدانش مطلق آزادي )1382( محمدي
 هنر، که است معتقد و دانسته يگیرجهت این قطعی
 بوده فراگیر خالق هايظرفیت سازي آزاد جهت محملی

 احساس، به تا بود خواهد قادر بستر این در کودك که
 به و بخشیده خارجی نمود خود هاياندیشه و تصور ادراك،
  سازد. منتقل دیگران

 عنوان به را هنري تربیت محور، دیسیپلین يگیرجهت
 مرز و حد و چهارچوب داراي که خاص معرفتی قلمرو یک

 را هنر و نموده معرفی است، شده تعریف محتوایی
 تلقی یافته سازمان و مدون محتوایی دانش از ايمجموعه

 فرض این بر مبتنی مذکور رویکرد ).2008 (آیزنر، کندمی
 در مستقل درسیِ موضوع یک عنوان به باید هنر که است
 دیدگاه این طرفداران .شود گنجانده درسی هايبرنامه
 و طرفه یک جریانی صرفاً کودك، رشد جریان که معتقدند

 درون به بیرون از حرکت به بلکه نیست؛ بیرون به درون از
 رشد جریان با هنر یادگیري لذا، گردد. توجه زمانهم باید
 تکالیف تا است الزم و داشته خوانی هم انآموزدانش

 (مهر باشد معنادار آنان براي شده طراحی یادگیري
  ).1382 محمدي،

 ارتقاي تا است الزم فرهنگی يگیرجهت با منطبق
 در و شده فراهم هنر درسی برنامه طریق از جامعه فرهنگ
 بومی شرایط با متناسب درسی برنامه هنري، تربیت
 طرفداران اعتقاد به ).1384 محمدي، (مهر شود طراحی
 کار و اندیشه شبخلهاما فرهنگی میراث ي،گیرجهت این
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 هایدها به رسیدن جهت کودکان به و بوده یندگانآ هنري
 باید فراگیران لذا، .کندمی کمک هنري و علمی جدید آثار و

 یدهپسند يهاسنت و رسوم و آداب ،تاریخی ،هنري آثار
 هنري و فرهنگی میراث با آشنایی قالب در را خود کشور

 که است این ورمذک يگیرجهت سیاست واقع، در شناسند.ب
 هدف و سازد آشنا کشور فرهنگی میراث با را کودکان
 نگرش و فهم ارتقاي جهت به هنر از استفاده آن اصلی

   ).2008 (آیزنر، است فرهنگی
 دوره معلمان که داد نشان مطالعه این از دیگر بخشی
 محوريدیسیپلین يگیرجهت در حاضر، مطالعه در ابتدایی
 هاييگیرجهت به بتنس را باالتري میانگین
 نتایج با یافته این اند.کرده کسب فرهنگی و محوريکودك
 )1392( همکاران و خندقی امین و )2003( فیالنی مطالعه
 زمینه در هابررسی سایر عالوه، به .است همسو
 رویکرد حاکمیت از حاکی درسی برنامه هايگیريجهت

 ؛1384 جمعه، امام( است آموزشی نظام در دیسیپلینی
 تربیت درسی برنامه اساس، این بر ).1379 سلسبیلی،
 جدا و علمی قلمرو یک بر مبتنی صرفاً ما کشور در هنري

 حوزه یک عنوان به و بوده موضوعی قلمروهاي سایر از
  شود.می نگریسته محتوایی
 غایی هدف )1392( همکاران و خندقی امین بیان به
 روح انتقال آن، چندگانه اهمیت به توجه با هنري تربیت
 هدف، این با همخوان يِگیرجهت و بوده هنري
 يگیرجهت از هدف آنکه حال است. محوريکودك

 و فراگیران شناختی هايمهارت رشد بیشتر، دیسیپلینی،
 موضوعی قلمرو یک عنوان به هنر درسی برنامه به توجه
 و ریسبرگ .نیست سازگار هنر، ماهیت با این که است
 در فراگیر توجه لزوم بر نیز )2005( 2هید و )2009( 1هان
 افراد که حالی در دارند. تأکید هنري تربیت درسی برنامه
 و )2010( 3ترودئا و جویال ریوارد، دسلندس، نظیر دیگري
 ایجاد جنبشی هنري تربیت در معتقدند )2009( 4جفرز

 و شناختی رشد فراگیر، منديعالقه دارد تمایل که گردیده
 اساس، این بر نماید. تلفیق یکدیگر با را عیاجتما فرهنگ

 تأکید واحد يگیرجهت یک بر نباید صرفاً هنري، تربیت در
                                                
1. Reisberg & Han 
2. Heid 
3. Deslandes, Rivard, Joyal & Trudeau 
4  . Jeffers 

 تدوین در هاگیريجهت این از تلفیقی همواره بلکه کرد؛ن
 با بود. خواهد تراثربخش هنري تربیت درسی هايبرنامه
 تلفیقی، و محوريکودك يگیرجهت بر تأکیدها به توجه
 محوري دیسیپلین سنت حاکمیت که داشت اذعان توانمی
 نظر در با است. نامطلوب و زاآسیب امري هنري تربیت بر

 برنامه يگیرجهت هنامپرسش پژوهش، نتیجه داشتن
 جامعه در کافی اعتبار و روایی از هنري تربیت درسی
 جهت آن از توانمی و بوده برخوردار ابتدایی دوره معلمان
 مذکور معلمان هنري تربیت يگیرجهت نوع سنجش
 سایر براي هنامپرسش این عالوه، به .کرد استفاده

 قابل مشابه هايزمینه در کاربرد جهت ایرانی پژوهشگران
 هنري تربیت هايگیريجهت شناسایی لذا، .است استفاده

 پرورش و آموزش نظام تحول در عطفی نقطه عنوان به
 حاضر العهمط تلویحات از آن آموزش و هنر به نسبت
 شرکت معلمان تمامی از تشکر ضمن پایان، در .است
 رویکردهاي تشریح با گرددمی پیشنهاد پژوهش، در کننده
 قالب در معلمان- دانشجو و معلمان براي هنري تربیت
 به نسبت آنان ساختن آگاه و خدمت ضمن هايدوره

 خالقیت، بر هايگیرجهت از کدام هر اثرات و پیامدها
 مقوله این پنهان ابعاد ان،آموزدانش یادگیري و انگیزش
 هايسرفصل در بازنگري عالوه، به گردد. آشکار آنان براي
 و فرهنگیان دانشگاه در هنر آموزش هايرشته با مرتبط
 از معلمان ساختن آگاه بر تأکید با مرتبط هايرشته سایر

  گردد.می توصیه هنري تربیت رویکردهاي
  سپاسگزاري

 زابل دانشگاه پژوهشی معاونت مالی حمایت با مطالعه این
 .گردید انجام uoz-GR_7943 شماره پژوهانه با
  

  منابع
 رویکردهاي بررسی و نقد ).1385( محمدرضا جمعه، امام

 معلم تربیت درسی برنامه نظري چهارچوب هئارا فکورانه
 معلم تربیت درسی برنامه رویکرد با آن مقایسه و فکور
 علوم دانشکده مدرس، تربیت دانشگاه ي،دکتر رساله ،ایران

  انسانی.
 سنت حاکمیت ).1392( دهحمی ،مهر پاك .،قصودم ،خندقی امین

 تربیت درسی برنامه هايگیريجهت بر محوري دیسیپلین
 و هاچالش تحصیلی: راهنمایی دوره هنر معلمان هنري
  .46-21 :8 ،آموزشی نوین رویکردهاي .هاآسیب
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 پرورش. و آموزش قلمرو در هنري تربیت ).1397( محمد امینی،
  .آییژ انتشارات تهران:
 ).1396( اله عزت ،نادري ،.مریم ،نراقی سیف ،.مهسا ،انتظامی

 در درسی برنامه عناصر مبناي بر هنري تربیت عملکرد
 تحصیلی سال در ابتدایی ششم پایه جربیت علوم درس

 و تعلیم پژوهشی -  علمی فصلنامه تهران. شهر 94-93
  .92-75: )1( 33 .تربیت
 هیمرض ،دهقانی .،مرجان سجودي، .،سادات فاطمه بیطرفان،

 موزشآ بنیادین تحول سند اجرایی موانع بررسی ).1399(
 تربیت ساحت موردکاوي فولن: مدل اساس بر وپرورش
 يریزبرنامه در پژوهش صلنامهف .هنري و شناختیزیبایی
   .110- 90 :67 .درسی
 محسن ،ایمانی .،سیدمهدي ،سجادي .فمحمد ،پورحسینی

 خصوص در دیویی انج دیدگاه هايداللت تبیین ).1394(
 .یادگیري و تدریس فرایند براي شناسیزیبایی و هنر

 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی فصلنامه
2 )7:( 83-100. 

 رشته معلمان دانشجو نیاز ارزیابی ).1395( حسین تحویلیان,
 به اصفهان) شهر هايیسد(پر فرهنگیان دانشگاه ابتدایی
 نوین راهبردهاي .هنري تربیت رویکرد با هنر آموزش
  .68-51 ):4( 2 .معلمان تربیت
 هايکتاب محتواي تحلیل ).1394( اکبر ،محمدآبادي جدیدي

 حیث از ابتدایی ششم پایه اجتماعی علوم و فارسی درسی
 .مصوب استانداردهاي محور بر ملی هویت به توجه

 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی فصلنامه
3 )11:( 41 -48.  

 غالمحسین افشاري، .،مجتبی سویزي، .،رضا علی حیدرزادگان،
 براساس ابتدایی دوره هنر درسی برنامه ارزشیابی ).1392(

 درسی برنامه تغییر ملی همایش ،هنري تربیت رویکرد
  .بیرجند ،پرورش و آموزش تحصیلی هايدوره

 قرن در پرورش و آموزش ).1378( رضا محمد سرکارآرانی،
  .63-58 :240 ،پیوند ویکم. یستب

 خصوص در راهنما الگوي یک ارائه ).1379( نادر سلسبیلی،
 درسی ریزيبرنامه نظام در درسی برنامه هايدیدگاه کاربرد
 تهران: دکتري، رساله جدید. نظام متوسطه دوره کشور

 تربیتی. علوم و شناسیروان دانشکده معلم، تربیت دانشگاه
 طراحی :ها نامه پایان به نگاهی نیم ).1387( حسن. شرفی،

 .هنر آموزش رشد .ابتدایی ةدور هنر درسی ۀبرنام الگوي
16: 54-56.  

 یزانرمهبرنا و معلمان آموزشی نیازهاي ).1388( نحس شرفی،
-86 :)1(1 ،هنر جلوة ابتدایی. دورة هنر درسی برنامۀ در
73. 
 پور ،ینهسک ،امین محبی .،امیرحسین ،کیذوري .،رضا ،صابري

 برنامه الگوي طراحی ).1394( مجتبی ،هاوشکی کریمی
 .اول) متوسطه و (ابتدایی عمومی هايآموزش هنر درسی

  .154-133 ).39( 10 .درسی برنامه مطالعات
 یابی ارزش نتایج بر مروري ).1388( محمد حمید ظاهري،

 رشد .ابتدایی چهارم ۀپای هنر درسی ۀبرنام آزمایشی اجراي
  .57-54 :19 .هنر وزشآم
 رسیبر ).1400( ملوکه ،زارچی رضایی .،میمنت بلترك، عابدینی
 به عالقه بر هنري تربیت رویکرد با هنر آموزش تأثیر
 برنامه مطالعات فصلنامه .یادگیري به عشق و هنر درس

 146- 127::60 .یسدر
 مریم ،همدانی اوقانی .،اسماعیل ،پور کاظم .،خلیل ،غفاري
 بر محور دیسیپلین هنر آموزش درسی برنامه تأثیر ).1396(

 در پژوهش .ابتدایی دوره انآموزدانش هنري تربیت
  .110-98 ):52( 14 .درسی ریزيبرنامه

 نسرین ،اوضاعی .،محمود محمدي،مهر .،میثم پور، غالم
 بررسی و دیویی دیدگاه از هنري تربیت تبیین ).1400(

 مطالعات فصلنامه .اندیشمندان آراء منظر از آن انتقادي
 .36- 7  :60 .درسی برنامه
 ).1390( ماندانا ،فرحنک یوسف .،یحیی .،صفري .،ویدا ،فالحی

 هنري هايفعالیت بر هنري تربیت رویکرد با آموزش تأثیر
 .ابتدایی چهارم پایۀ انآموزدانش فرآیندي هايمهارت و

  .111-101 ):3( 10 .آموزشی هاينوآوري
 ،فقیهی ،.علی ،مهر حسینی ،.محمد ،سیفی ،.محمد ،فیروزي

 ساختار هنري، تربیت محورهاي جایگاه ).1397( علیرضا
 هايکتاب در درسی برنامه وجهی سه الگوي و محتوایی
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