بررسی نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی برنامههای
درسی درس هنر دوره ابتدایی و میزان کاربست آنها
چکیده:

در عصر توســعه که نیاز جامعه به شهروندانی با ســبک زندگی جهانی است،
روزآمدکردن روشهای ارزشیابی برنامههای درســی هنر آنها ،متناسب با
نشــانگرهای نوین ضروری اســت .پژوهش پیــش رو ،به تبیین نشــانگرهای
ارزشیابــی برنامههــای درســی درس هنــر دوره ابتدایــی و بررســی میــزان
کاربســت آنهــا پرداختــه اســت .ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی و توصیفی-
پیمایشــی اســت و در انجام آن ،از روش کیفی و کمی اســتفاده شــده اســت.
جامعــه آماری بخــش کیفــی ،جمعی از صاحــب نظــران داخلــی و خارجی در
آموزش هنر و متخصصان برنامههای درســی در سطح کشور و اعضای هیات
علمــی دانشــگاه هنــر اصفهــان بودنــد؛ کــه بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد،
تعــداد  19نفــر از آنــان انتخــاب گردیــد .جامعــه آمــاری بخــش کمــی ،شــامل
 1969نفــر از معلمان ناحیههــای  3 ،1و  4اصفهــان بود ،که تعــداد 170نفر ،به
صــورت نمونهگیری متناســب با حجــم انتخــاب شــدهاند .دادههــا از طریق
مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محققساخته ،گردآوری گردید.
بــرای تعییــن روایــی از روایــی محتــوا ،و بــرای بــرآورد پایایــی از ضریــب آلفای
کرانباخ اســتفاده شــد .طبق نتایج کیفی ،مهمترین نشــانگرهای نوآوری در
ارزشیابــی عبارتنــد از :نــوآوری در حــوز ه مفهوم پــردازی هنــری ،ارزشیابی
فهم هنری ،ارزشیابی فرایند تولید هنری در ســطح فــردی و جمعی ،فراهم
ســاختن کارنمایهای از اثرها و آفرینشهــای هنری ،ارزشیابی تــوان نقد آثار
هنری با توجه به اســتانداردهای ملی و فراملی .میزان کاربست نشانگرهای
نــوآوری در ارزشیابی برنامههــای درســی درس هنر ،بیشتر از حد متوســط
میباشــد .بیــن نمــرات میــزان کاربســت نشــانگرهای نــوآوری بــر حســب
متغیرهای جنسیت ،میزان تحصیالت تفاوت معنیداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :برنامه درسی هنر ،دوره ابتدایی ،نوآوری ،ارزشیابی.
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مقدمه
ســاختار جمعیتــی کشــور کــه درصــد وســیعی از آن را جوانــان
تشــکیل میدهنــد و شــرایط اقتصــادی و تحــوالت اجتماعــی
حا کــم بر جامعــه ،مســاله آمــوزش جوانان بــا توجــه به نیــاز بازار
کار و در راســتای اهــداف توســعه ،ضرورت انــکار ناپذیــری دارد؛
که برای رســیدن بــه این مقصــود ،میبایســت در نظــام آموزش
کشــور بــه طــور منظــم و ادواری اطالعاتــی در مــورد روشهــای
نویــن برنامــه ریــزی درســی و تهیــه برنامــه درســی گــردآوری و
تحلیــل شــود .برنامههایدرســی ،یکــی از مهمتریــن عناصــر
آمــوزش عالــی و دانشــگاهها هســتند کــه نقــش تعییــن کننده و
غیرقابــل انــکاری را در راســتای تحقــق اهــداف و رســالتهای
آموزش عالی از نظــر کمی و کیفی ایفــا میکنند(فتحــی واجارگاه
و مهمویــی .)23 :1387 ،در جامعــه ا گر چه در رابطــه با اهمیت
نــوآوری صحبتهــای فراوانــی وجــود دارد ،لکــن در عمــل،
موسس ـههای آموزشــی فعالیتهــای خــود را بــا روشهــای
ســنتی اجــرا میکننــد(:Barrasa, 2010: 44; Oliver, 2008
 .)23در ایــن راســتا ،توجــه بــه کاربســت آموزههــای نــوآوری در
موسس ـههای آموزشــی اهمیــت فراوانــی پیــدا میکنــد .یكــی از
ضرورتهــای ایجــاد نــوآوری در فراینــد برنامهریزی درســی ،آن
است که نهادهای آموزشی با شناخت نقاط قوت و ضعف خود
و امکانــات موجــود بــه طراحــی برنامههای درســی متفــاوت در
یک رشــته خــاص بپردازند(مهرمحمــدی .)14 :1386 ،در عصر
حاضــر -کــه عصــر رقابــت و نــوآوری و خلــق رویکردهــای تجاری
ســازی دانــش میباشــد -نقــش درسهای هنــری در راســتای
تســهیل کارآفرینی بــه مراتب بیــش از پیش میباشــد(Federal
;Ministry of Economy and Technology, 2009: 30

 .)Gruner, 2012: 31; Konrad, 2010: 41در نتیجــه،
نهادهای آموزشــی بایــد برنامههای درسیشــان را متناســب با
نشــانگرهای نویــن برنامههای درســی بازنگــری کننــد و آنها را
در فرایندهای آموزشــی نهادینه ســازند؛ تا آســیبهای ناشــی از
غفلت نســبت به درسهای هنری در مقاطــع مختلف تاحدی
جبران کننــد( .)Dreesmann, 2014: 588ویز و فراری،)2014( 1
آیــزل ،)2014( 2شــرفی( ،)1390شــرفی و سلســبیلی(،)1393
صابــری و همــکاران( ،)1392کیــان و مهــر محمــدی( )1390و
قدمــی( ،)1392ضــرورت نــوآوری برنامههــای درســی هنــری را
نشــان دادند .یکــی از موضوعــات مهــم در برنامهریزی درســی،
اهمیت نوسازی و تجدید نظر در برنامههایدرسی و هماهنگ
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نمودن برنامههای درســی با شــرایط در حال تغییر اســت ،این،
در حالی است که در برنامههای درسی کنونی ،تغییر -که همراه
بــا تعدیــل و اصالح اساســی در برنامهدرســی باشــد -بــه ندرت،
انجــام میشــود و در ا کثــر مــوارد ،تنها تغییــرات کوچکــی اعمال
یگــردد( .)Peeco, 2009: 274در ایــن راســتا ،بهبــود کیفیــت
م 
فراینــد ارزشیابــی در برنامههــای درســی هنــری زمینــه بهبــود
مهارتهــای فرا گیــران را مهیــا میســازد،ارزشیابی گامــی در
فرآیند بررســی اســت که در آن ،اندازهگیری کیفیت کار بر مبنای
اســتانداردهای عملکرد صورت میگیــرد(&Billings& Duers
 .)Brown, 2009: 655ارزشیابــی ،مرکــز هــر برنامــه آموزشــی
اســت؛ امــا در رشــتههای عملی و هنــری بــه منظور اطمینــان از
صالحیـ�ت فرا گیـ�ران ،دارای اهمیـ�ت خاصـ�ی اسـ�ت(McCar�(.
.)thy& Murphy, 2008: 302; Bondi& Bondi, 2003: 62
در ارزشیابــی برنامههــای درســی هنــر ،این امــر مهم اســت كه
فرا گیــران درگیــری ذهنی داشــته باشــند و در مــورد آنچــه كه در
حال یادگیری و احساس آن هستند ،به تفكر بپردازند .در حوزه
هنر از طریق پرس ـشهای زیباشناســانه ،پاســخ اهمیتی ندارد؛
آنچه دارای اهمیت است ،طرح معما گونه پرسش است(کاظم
پور و همــکاران .)133 :1387 ،با توجه به جایگاه ارزشــمند هنر
در برنامههــای درســی مــدارس ،طراحــی و تدویــن برنامههــای
درســی مطلــوب بــرای ایــن دانــش ارزشــمند از حساســیت
فوقالعــادهای برخوردار اســت كه تنهــا در پرتــو ارزشیابیهای
3
روشنگرانه حاصل میشود.
پیشینهپژوهش
با توجــه به محتــوای آموزش هنــر ،تولیــد هنری فراینــد وا كنش
به مشــاهدات ،ایدهها ،احساســات و تجربیات دیگر به وســیله
خلق كارهای هنری به طور اســتادانه و فكورانــه ،كاربرد تخیلی
ابزارها ،وسایل و تكنیكها با رسانههای متنوع است(Wilson,
 .)2002:15در مجمــوع میتوان اظهار داشــت کــه آموزش هنر،
مســالهای فراتر از تدریس مهارتها ،فعالیتهــا به یادگیرندگان
است .بنابراین ،شایسته است که حداقل در سطوح منطقهای
و ملــی ،دســتورالعملها و اســتانداردهایی بــرای آمادهســازی
اسـ�تادان رشـ�تههای هنری تنظیـ�م شـ�و(د(�The World Con
 .)ference on Arts Education, 2006: 41بــه منظــور اینکــه
آمــوزش هنــری بــه طــور مناســب پیــاده و آرمانهــای خــود را
محقــق ســازد ،نیازمنــد ســاختار فیزیکــی مناســب ،مدرســان

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

بــا صالحیــت ،فرا گیــران روشــن بیــن و جویایــی شــکوفایی و
آفرینــش میباشــد( .)337 :2011 ,Griersonبنابرایــن ،بــا توجه
به جایگاه آموزش و پرورش در رشــد و بســط علمــی و اقتصادی
و فرهنگــی در عرصــه فراملــی از یــک ســو و نقــش درس هنــر بــه
مثابه حرفــه و فعالیتهای محقــق کننده اقتصــاد دانش مدار،
ضــرورت نــوآوری درس هنــر در عرصه آمــوزش ابتدایــی پیش از
پیش احســاس میشــود در این راســتا ،پژوهش حاضــر با روش
توصیفــی تحلیلــی بــه بررســی و تبییــن نشــانگرهای نــوآوری در
روشهــای ارزشیابــی درس هنــر دوره ابتدایی و بررســی میزان
کاربســت آنهــا از دیــدگاه صاحبنظــران ،اســتادان و معلمــان
می-پــردازد .در ایــن پژوهــش ،در ابتدا ،بــا توجه مبانــی نظری
نــوآوری برنامههــای درســی در رشــتههای هنــری و دیــدگاه
صاحبنظــران ،نشــانگرهای نــوآوری در ارزشیابی شناســایی
و تبییــن شــده دوره ابتدایــی و در نهایــت ،بــا توجه بــه وضعیت
موجــود ،بــه ارائــه راهکارهــا و گامهــای عملیاتــی بــرای بهبود و
تســهیل ایــن شــاخصها و تحقــق برنامههــای درســی نــوآور در
درس هنــر دوره ابتدایــی ارائــه میشــود .در ادامه بــه چند مورد
اشــاره میشــود :نتایج پژوهــش کاظم پور،رســتگار پور و ســیف
نراقــی( ،)1387در مقالــه «ارزشیابــی برنامــه درســی هنــر دوره
راهنمایی تحصیلی براســاس رویکرد دیســیپلین محور» نشــان
داد كــه حــوزه تولیــد هنــری ،در برنامــه درســی موجــود آموزش
هنر در دوره راهنمایــی تحصیلی وجــود دارد .در حالی كه حوزه
هــای نقــد هنــری ،تاریــخ هنــری ،و زیباییشناســی ،در برنامــه
درســی موجود آمــوزش هنــر در دوره راهنمایــی تحصیلی وجود
ندارنــد .مومنی مهموئی ،تیمــوری و صداقــت فریمانی(،)1390
در مقالــه «دیــدگاه مدیــران و معلمــان در رابطــه بــا اســتفاده از
ارزشــیابی كمــی و كیفــی در برنامههــای درســی قصدشــده،
اجراشــده و تجربــه شــده» معتقدنــد ،بیــن دیــدگاه مدیــران و
معلمــان در بهرهگیری از روشهــای کمی و کیفــی در ارزشیابی
برنامههای درســی قصدشــده ،اجراشده و تجربهشــده ،تفاوت
معنیداری وجود ندارد .به عبارت دیگر ،هر دو گروه در استفاده
از روشهــای کمــی و کیفــی در ارزشیابــی برنامههــای درســی
مذکــور اتفــاق نظــر دارنــد .شــرفی( ،)1390در پژوهــش «طراحی
و تدوین برنامه درســی هنــر بر اســاس رویکرد تلفیق هنــر و علوم
بــا تا كیــد بــر مفهــوم تولیــد هنــری در پایههــای چهــارم و پنجــم
ابتدایی» نشــان داده اســت که مهمترین یافته پژوهش فراهم
کردن دانــش الزم در زمینــه رویکرد تلفیقــی برای برنامه درســی

و آموزش هنر اســت که ســبب کاربــرد مفاهیم آموزشــی علوم در
هنر و نیز کاربــرد هنر در آموزش(تلفیــق هنر با مواد درســی دیگر)
متناسب با موقعیتهای یادگیری ایجاد شده در ساعات درس
هنــر و علــوم میشــود .نتایــج پژوهــش لرکیــان ،مهــر محمدی،
ملکــی و مفیــدی( ،)1390در مقالــه «طراحــی و اعتباربخشــی
الگوی مطلــوب برنامه درســی هنــر دوره ابتدایی ایران » نشــان
میدهــد ،بــا توجــه بــه اصــول حا کــم بــر نظــام تربیــت رســمی و
عمومی کشــور و به تبــع آن اصول حا کــم بر تربیــت تربیت هنری
» هنری و زیباییشــناختی ،الگــوی مطلوب میتوانــد با رویکرد
طراحــی شــود .بــه منظــور اعتباربخشــی الگــوی پیشــنهادی از
نظرات کارشناســان حوزه مطالعات برنامه درسی و آموزش هنر
استفاده شد که این افراد ،در حد باالیی الگوی مطلوب را تایید
کردهاند.پژوهش قدمی(« ،)1392آموزش طراحی محور و نقش
آن در موفقیتهای علمی هنرجویان معماری» مبین آن است
كه رابطــه معناداری میان آمــوزش هنر و ارتقای ســطح خالقیت
دانشآمــوزان دوره متوســطه وجــود دارد .آمــوزش معمــاری
بــر میــزان خالقیــت و پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان دوره
متوســطه تحصیلی تاثیــر قابــل توجهــی دارد .نیلی ،موســوی،
نصر و مســعود( ،)1393در مقاله «بررســی میزان آ گاهی اعضای
هیات علمی گروههای فنی و مهندســی دانشگاههای اصفهان
و صنعتــی اصفهــان از مولفههــای اساســی نــوآوری برنامهریزی
درســی و میزان کاربســت آنها» نشــان دادند که ،میزان آ گاهی
اعضای هیات علمــی از نــوآوری در مولفههای انتخــاب محتوا،
روشهــای تدریــس ،و شــیوههای ارزشیابــی در ســطح «زیاد»
و در مولفههــای انتخــاب هدفهــای ،شــیوههای تنظیــم
تجربههای یادگیری در ســطح «متوســط» میباشــد .شمیلی و
کاتب( ،)1398در مقاله «نقش آموزش نقاشــی بر بهبود سازمان
ادرا کــی افــراد» نشــان دادنــد ،معیارهــای مختلــف ســازمان
ادرا کــی افــراد ،شــامل کیفیــت و غنای ترســیم ،ســبک ترســیم
و همچنیــن ،طــول مــدت ترســیم در گــروه غیرهنــری ،نمــرات
کمتری را نســبت به گروه هنری نشــان میدهنــد .مورنو(،)2010
در پژوهش«نوآوریهــای طــرح و تدویــن برنامــه درســی»)1
اســتفاده از تكنولــوژی؛  )2تفكــر خــاق؛  )3توســعه و ارتبــاط
عقاید و چشــم انــداز دنیای خــود؛  )4دســتیابی بــه موفقیت در
حیطههــای مختلــف فعالیــت و عمل؛  )5توســعه دانــش و درك
و فهــم؛  )6ایجــاد انتخابهــا و تصمیــم گیریهــای آ گاهانه؛ )7
ارتباط به شــیوههای مختلــف در زمینههــای گونا گــون؛  )8كار
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بررسی نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی برنامههای درسی درس هنر دوره ابتدایی و میزان کاربست آنها

بــه شــكل مشــاركتی و گروهی را بــه منزلــه نشــانگرهای نــوآوری
برنامــه درســی تلقــی میکنــد .کیــان و مهــر محمــدی(،)1392
در مقالــه «شناســایی وجــوه و ابعــاد مغفــول برنامه درســی هنر
دوره ابتدایی» نشــان میدهنــد ،به منظور رفع كم و كاســتیها
و مشــخص كردن نیازهــای فعلی معلمــان در زمینــه اقتضائات
برنامه درسی هنر باید اصالحاتی ضروری در شناساندن اهمیت
و كاربرد برنامه درســی هنر برای دانشجو  -معلمان فراهم شود.
مــک دانــل و مــک دانلــود( ،)2011در پژوهش«بررســی نقــش
پژوهشگری نقادانه هنر محور و آموزش حرفهای بین رشتهای»
رویکردهای هنر محور بعدهای ســاختارگرایی را تلفیق و ترکیب
نموده ،کــه میتواند بــه طور بالقــوه پژوهشــگری انتقــادی را در
محیطهای آموزشی برانگیزد و میتواند بستر دیالوگ متفکرانه
و اشــتیاق را -کــه از پیــش فرضهــای تغییــر و نــوآوری آموزشــی
میباشــند -فراهــم ســازد .رجــب( ،)2013در پژوهش«بررســی
تدویــن تدریــس مشــارکتی در راســتای تحقــق نیازهــای حرفــه
ای مدرســان» مینویســد ،مــا نیازمندیــم کــه در رشــد حرفهای
معلمان به صورت عملــی در طی مرحله نوآوری برنامه درســی،
کاربســت رویکردهای مشارکتی در نظام آموزشــی سریان را مورد
توجه قرار دهیــم و در واقــع ،نتایج تحقیقی بخــش اعظم تا کید
بی فایده بر کاربست روشهای آموزش سنتی به دلیل ناآ گاهی
علمــی و آ کادمیــک معلمــان در زمینــه نــوآوری هــای آموزشــی
میباشــد .وی( ،)2013در پژوهــش «کاربــرد روش تدریــس
ابتــکاری در آمــوزش هنر» نشــان داد کــه روش تدریــس نوآورانه
خالقیــت فرا گیــران را برانگیختــه و تواناییهــای آنــان را بســط
میدهــد و فرا گیــران را متناســب بــا توانمندیهایشــان آموزش
داده و رویکردهــای متفاوتی را در آموزش بر حســب تفاوتهای
فرهنگی به کار بســت به گونهای که نوآوری برنامههای درســی
هنــر محقــق شــوند .رویکــرد فیلیمــو ویکــز و تزانکوبــا( ،)2014در
پژوهش «بررسی خالقیت و نقش رسانهها و ابزارهای اطالعاتی
به منظــور مقابله با آمــوزش هنری ســنتی» بر نــوآوری در فضای
یادگیری اســت و بر اســتفاده از نقــش و کارکرد فنــاوری محور در
فرایند آموزش تا کید دارند.
پرسشهای پژوهش
 )1نشــانگرهای نــوآوری در ارزشیابــی برنام ـ ه درســی درس هنر
کدامند؟
 )2میــزان کاربســت نشــانگرهای نوآوریهــای برنامه درســی در
عنصر ارزشیابی درس هنر تا چه حدی است؟
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 )3بین میزان کاربســت نشــانگرهای نــوآوری ارزشیابی برنامه
درســی درس هنــر بــر حســب مولفههــای جنســیت و مقطــع
تحصیلی چه تفاوتی وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضــر ،توصیفی -تحلیلی پیمایشــی اســت .در انجام
بخشهای مختلف این پژوهش به تناسب موضوع ،دو رویكرد
كیفی و كمی به كار رفته اســت .از روش كیفی ،بــرای جمع آوری
اطالعــات از صاحــب نظــران داخلــی و خارجــی آمــوزش هنــر در
مورد نشــانگرهای نوآوری ارزشیابی درس هنــر و از روش كمی،
برای جمع آوری نظرات معلمان ابتدایی اســتفاده شده است.
از یافتههای بخش كیفی ،عالوه بر پاس ـخگویی به پرســشهای
پژوهش ،بــرای ســاخت ابزار بخــش كمی نیــز اســتفاده گردیده
4
اســت .با این توضیح ،در ایــن پژوهش روش تركیبی ا كتشــافی
نیــز بــه كار رفتــه اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهش شــامل دو
بخــش اســت :الــف) صاحبنظــران و متخصصــان آمــوزش هنر
در ســطح داخــل و خــارج كشــور ،بخــش كیفــی جامعــه آمــاری
ایــن پژوهــش را تشــكیل میدهنــد .در این پژوهــش بــا  ۱9نفر از
صاحبنظــران آموزش هنــر داخلــی و خارجــی( 5نفــر از اعضای
کمیتــه بازنگــری برنامههــای درســی دانشــگاه 1 ،نفــر ســر گــروه
آموزشــی و  9نفــر از اعضــای هیــات علمــی باتجربــه دانشــگاه در
سطح كشــور و همچنین  4نفر از اســتادان صاحب نظر دانشگاه
خارج از کشور) ،مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفته است
كه نمونه این پژوهــش بودهانــد؛ ب) معلمان ابتدایــی ،جامعه
آماری بخش كمی این پژوهش را تشكیل میدهند.
روش نمونهگیری و حجم تقریبی نمونه
روش نمونهگیــری اولیــه بــرای انتخــاب صاحبنظــران و
متخصصــان ،اعضــای هیــات علمــی و اعضــای کمیتههــای
بازنگــری برنامههــای درســی در ایــن پژوهــش ،هدفمنــد
بــوده اســت .عــاوه بــر روش نمونهگیــری هدفمنــد ،در جریــان
مصاحبههــا از روش نمونهگیــری شــبكهای نیــز اســتفاده شــده
اســت .در مــورد صاحبنظــران ،حجــم نمونــه به صــورت كمی
محاسبه نشــده اســت .چون برای پژوهش كیفی ،نمونه بسیار
بزرگ یــا كوچك توصیه نشــده ،بلكــه حصول معیارهایــی مانند
اشــباع دادههــا و تكــرار اطالعــات كفایت حجــم نمونه را نشــان
میدهد .برای انتخاب معلمان ابتدایی نیز از روش نمونهگیری

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

تصادفی طبقهای یا الیهای 5اســتفاده شــد .نمونه بخش كمی
این پژوهش در مجمــوع  170نفــر معلمان ابتدایی بوده اســت.
جامعه آماری ،شــامل  1969نفــر از معلمان ناحیههــای  3 ،1و 4
اصفهان بود که تعــداد  170نفر به عنــوان نمونه مــورد مطالعه از
طریق فرمول حجــم مورگان و بــه صورت نمونهگیری متناســب
با حجم انتخاب شــدهاند .بــرای تعییــن تعداد نمونــه از جدول
مورگان استفاده شده است.
معرفی ابزار پژوهش
در ایــن پژوهــش از دو ابــزار مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته و
پرس ـشنامه محقق ســاخته اســتفاده شــده اســت .روایی فرم
مصاحبــه از ســوی افــرادی كــه روایــی پرس ـشنامه را مطالعــه
نمودهاند ،بررســی و تاییــد گردیــد .پایایی فــرم مصاحبه بــا قرار
دادن خالصه مطالــب و مقولههای تعیین شــده در اختیار ســه
نفر آ گاه به روشهای پژوهش كیفی و اعمال نظرهای آنان و نیز
با استفاده از روش سه سوســازی( 6مقایســه یافتههای حاصل
از مصاحبه و پرس ـشنامه) بررسی شده اســت .برای جمعآوری
اطالعات از نمونه مورد نظر ،پرس ـشنامه محقق ســاخته به كار
رفته اســت .به منظور تعیین روایی محتوایی 7دو ابزار مصاحبه
و پرس ـشنامه ،از نظرهــای  12نفــر از متخصصــان آمــوزش هنر،
آموزش ابتدایی و معلمان با تجربه -كه در این زمینه از تخصص
الزم برخــوردار بودهانــد -اســتفاده گردیــد .بــرای بــرآورد پایایی
و همبســتگی درونــی ســواالت پرس ـشنامه از آلفــای كرانبــاخ
اســتفاده شــد .پس از انجام مطالعــه مقدماتی بــر روی  36نفر از
افراد جامعه و تجزیه و تحلیل پرس ـشنامهها ،مشــخص گردید
كه پایایی  0/99برآورد گردید.
بــرای تحلیــل اطالعــات حاصــل از مصاحبههــا روشهایــی
ارائــه شــده اســت كــه میتــوان بــا اســتفاده از آنهــا ،گزارههــا و
دیدگاههای مصاحبه شوندگان را تحلیل كرد( (�Creswell, Pla
 .)no Clark, 2007: 144-177بــه طــور معمــول ،بــرای تحلیــل
دادههــای حاصــل از مصاحبــه از چنــد مرحلــه یــا گام اســتفاده
میشــود؛ كــه عبارتنــد از :فراهــم ســازی دادهها ،ســازماندهی
دادههــا ،تقلیــل و تلخیــص دادههــا در قالــب مقولههــا از طریق
كدگــذاری و متمركــز و تركیــب كــردن كدهــا و در نهایــت ،ارائــه
دادهها بــه صورت تصویــر ،جدول یــا بحــث( .)148 :Ibidبه این
طریــق در پژوهــش حاضــر نیــز مراحــل تجزیــه و تحلیــل دادهها
به صورت فوق انجــام گردید .بــه این صورت كــه مصاحبهها به

صورت حضوری و با ضبط صوت انجام و ســپس با پیاده سازی
و ماشین نویسی گفتههای افراد ،مقوله بندی آنها با كمك نرم
افزار مكس  -کیودا 8انجام شــده و پس از تعییــن پایایی ،مقوله
بنــدی و مــوارد مطــرح شــده و گزارههــا در مقولههــای مربوطــه
قرار گرفــت و در نهایــت ،یافتهها به صــورت جدول و بحــث ارائه
گردیــده اســت .بــرای گــردآوری دادهها به وســیله پرســشنامه
مربــوط به معلمــان بــه روش حضــوری و ارســال از طریق پســت
الكترونیكی ،پرس ـشنامه بیــن آنان توزیــع و پــس از پیگیرهای
متعدد ،گردآوری گردید .بــرای تجزیه و تحلیل دادههای كمی،
از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
مبانی نظری
هنر بیانگــر خصیصهای اســت که یک جامعــه را تعریــف میکند
و دگرگونیهــای جامعــه را بــه تصویــر میکشــد .موضــوع هنــر به
عنــوان پیامــد تفکــر انســانی تصویرگــری میشــود .بنابرایــن،
یک هنــر بیانگــر ماهیت جامعــه بسترســاز آن میباشــد(:2013,
 .)Abaci 691میتــوان شــاهد رویكردهایــی بــه تعریــف هنــر بــه
طــور عــام و تولیــد هنــری به طــور خــاص بــود كــه عبارت اســت
از :رویكردهــای یافتــن شــی هنــری بــه صــورت ذهنــی و واقعی،
10
رویكرد كاركردی 9،ساخته شده توسط انسان و رویكرد نهادی
قلمدادكــردن اثــر هنــری توســط جامعه هنــری و ســازمانهای
مرتبط مثل دانشــگ اهها ،و نظایــر آن؛ و همچنین ،ســوق دادن
موضوع ذهنــی به عینــی(ادراك گرایــی)؛ 11بازنمایی با اســتفاده
از عناصــر بصــری؛ ســاختن براســاس تواناییهــای فــردی،
شــهودی و عاطفــی؛ پیــروی از نمونههــا در تخصــص هنــری
معلــم؛ پیــروی از نمونههای اصیــل و آثــار هنری معتبر؛ توســعه
دانش و مهارتهــای فنی هریــك از ژانرها(فن محوری)؛ دســت
ســاختهها به صورت مضمونی و دیدنی(شــی محوری 12مبتنی
بر اثــر هنــری)؛ مطالعــه هنر بــه عنــوان شــناخت و تولیــد معانی
اجتماعــی و فرهنگــی پنهــان و فرایندهــای تحلیلی(نقــادی و
موقعیتی)؛ 13وا كنش به رویدادها و مسایل بحث انگیز از طریق
تلفیق مســایل انســانی ،اجتماعی ،سیاســی و اخالقی؛ تا كید بر
رویكردهــای چندگانــه و پذیــرش تكنولوژیهای جدید(پســت
مــدرن) 14،اینهــا رویكردهــای برنامــه درســی هنــر را تشــكیل
میدهنــد كه مولفههــای پیش گفتــه در ایجــاد ایده و ســاختن
آن(تولید هنری) ،نقش تعیین كنندهای ایفا میكنند .محتوای
آمــوزش هنــر كه مربــوط بــه تدریس میشــود ،شــامل مــوارد زیر
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است( ،)Hickman, 2000: 12در ادامه ،به مهمترین رویکردها
اشاره میشود:
رویکــرد مبتنــی بــر تولیــد هنــری یــا هنرســازی :رویكــرد تولیــد
شگــری ،هــوش چندگانه،
هنــری گاردنر بــر دســت ورزی و آزمای 
رویكرد تلفیقــی به برنامهدرســی ،پــروژه ،دانش تولیــدی و تفكر
در قالــب فــرم ،تا کیــد دارد(شــرفی .)76 :1390 ،در ایــن رویکرد،
جهتگیری اصلی تربیت هنری متوجه قابلیتها و مهارتهای
عملــی مربــوط بــه ســاخت آفرینــش آثــار و پدیدههــای هنــری
است(امینی.)54 :1397 ،
رویکرد دریافت احســاس و معنای برودی :هری برودی()1977
از صاحــب نظران معروفی اســت که بــه تجربه زیبایی شــناختی
ّ
توجه میکند .از نظر وی ،هنرمند ،تجربه زیبایی شناختی را به
گون ـهای آ گاهانــه از راه اســتفاده هنرمندانه از رنگهــا ،اصوات،
ً
اشکال و زمینهها میآفریند .چنین ا کتشاف و آفرینشی ،صرفا،
از طریق تفکــر ،تامل ،تعمق ،تفســیر و نقد کاوشــگرانه پدیدهها
و دســتاوردهای هنری امــکان پذیــر است(شــرفی.)74 :1390 ،
ایــن قابلیتها از نظــر بــرودی در زمــره قابلیتهای یک انســان
فرهیخته اســت؛ و لذا ،باید جزو مولفههای تربیــت هنری به آن
پرداخت(مهرمحمدی.)110 :1390 ،
رویکرد تربیت هنــری موضوع-مدار :یکــی از رویکردهای مطرح
در زمینــه آمــوزش هنر ،رویکــرد تربیت هنــری دیســیپلین محور
اســت؛ که تربیت هنــری را از منظــر و زاویه چهار قلمــرو معرفتی،
یعنــی تولیــد هنــری ،تاریخ هنــر ،نقــادی هنــری و زیباشناســی
مــورد بررســی قــرار میدهــد .در واقــع ،این رویکــرد تا کیــد واحد
و انحصاری بر یــک حوزه خاص هنــری ندارد و به منزله نگرشــی
عتــر نســبت بــه یادگیــری هنــر میباشــد(فالحی ،صفــری و
جام 
فرحنک.)105 :1390 ،
رویکرد پــرورش منشهای ممتــاز فکری پرکینــز :ایــن رویکرد بر
مشــاهده دقیق ،عمیق و موشــکافانه آثــار و پدیدههــای هنری
تا کید میکند .بر این اســاس ،آثار هنری در همان نگاه اول همه
پیامها ،داللتها و رمز و رازهای خود را آشــکار نمیکند؛ زیرا پی
بردن به این مکنونات محتاج نگاه عمیق و ظریف به آثار هنری
است .چنین نگاهی ،زمینه مساعدی را برای پرورش مهارت ها
و قابلیتهای فکری فراهم میسازد(شرفی.)74 :1390 ،
رویکــرد معرفت زیباشــناختی بنــت رایمــر :کارکرد اصلــی تربیت
هنری عبــارت اســت از« :کمک به آحــاد دانشآمــوزان در جهت
پرورش ظرفیتهایی که دســت یابــی به معرفت زیباشــناختی
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را تســهیل مــی نمایــد» .ایــن جهــت گیــری در تربیــت هنــری از
هــر جهــت گیــری دیگــری ارزشــمندتر اســت .رویکــرد معرفــت
زیباشناختی به دانســتن ،در پنج زمینه یا پنج دانستن درحوزه
هنــر عنایــت دارد کــه عبارتنــد از« :دانســتن درون»« ،دانســتن
چگونــه»« ،دانســتن دربــاره» یــا «دانســتن ایــن کــه» و باالخــره
«دانستن چرا»(مهرمحمدی.)116 :1390 ،
رویکرد تلفیقی در تربیت هنری
الــف) رویکــرد تلفیقی بــه مــواد درســی(کاربرد هنــر در آمــوزش):
در این نــوع رویکــرد ،کارکــرد اولیــه مــواد درســی و کارکــرد ثانویه
هنر مطرح اســت .این رویکــرد که آیزنر هــم بر آن تا کید داشــت،
درس هنر را در میان مواد درسی به حاشیه میراند .این رویکرد
بــر آشــکار ســاختن نقــش و کارکــرد هنــر در تحقــق بهتــر اهــداف
یادگیری مدرسهای تا کید میکند.
ب) رویکرد تلفیقی به هنر(کاربرد مفاهیم و مواد درسی در هنر):
در ایــن رویکــرد ،همــان انتظــاری کــه از درس هنــر در فزایندگــی
ســایر دروس همچــون درس علــوم میرود ،هــم چنــان ،انتظار
داریم کــه درس علوم هــم در فزایندگــی درس هنــر ،ایفای نقش
نماید(شرفی.)73 :1390 ،
یافتههای پژوهش
از آنجــا كــه روش ایــن پژوهــش تركیبی(كیفــی -كمــی) اســت،
لذا یافتههــای كیفی و كمی به تفكیك و بر اســاس پرســشهای
پژوهش ارائه شــده اســت .در بخــش كیفی بــا اســتفاده از روش
مقولهبندی بر اســاس گام های تحلیل دادههای كیفی ،اقدام
بــه تحلیــل داده هــا شــده اســت .بدیــن منظــور ،پــس از پیــاده
سازی متن  19مصاحبه ،به منظور شناســایی ،وا كاوی و تبیین
نشــانگرهای نــوآوری در ارزشیابــی برنامههــای درســی هنری،
مــوارد چندین بــار مــورد كنــدوكاو قــرار گرفــت و جمــات معنی
دار در تــك تــك مصاحبههــا مشــخص گردیــد و  178گزاره(كــد)
اســتخراج شــد .پس از انجام تحلیل محتوا بر روی گزارههای به
دســت آمــده ،در مرحلــه دوم 127 ،و در مرحلــه ســوم 89 ،گزاره
حاصل شــد و بر این اســاس ،مقولههــای اصلی تعییــن گردید و
نهایتا 9 ،محــور یا مقوله اصلــی طبقهبندی و اســتخراج گردید و
در هر مقولــه ،موضوعات مهمتر به تفكیك مشــخص و به عنوان
نشــانگرهای نوآوری در ارزشیابی برنامههای درســی هنری در
نظر گرفته شــد؛ كه در ایــن مقاله ،بــا توجه به اهمیــت موضوع،

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

جدول  .1مهم ترین نشانگرهای اظهار شده نوآوری در ارزشیابی برنامههای درسی درس هنر
توسط مصاحبه شوندگان (منبع:نگارندگان).

ردیف

نشانگرها

2

ارزشیابی فهم هنری ،فرایند تولید هنری در سطح فردی و جمعی

3

فراهم ساختن کارنمایهای از اثرها و آفرینشهای هنری

1

4
5
6
7
8
9

نوآوری در حوزه مفهومپردازی(ارزشیابی ،تفسیر ،فهم) هنری

ارزشیابی توان نقد آثار هنری با توجه به استانداردهای ملی و
فراملی متناسب با سن
توجه متوازن به مهارتهای شناختی ،عاطفی و روانی -حركتی در
ارزشیابی دانش آموزان
ارزشیابی دانش شناختی(چه چیز  )know-whatو مهارتهای
پیشرفته(چطور )know-howدر درس هنر
ارزشیابی یادگیری و ارزشیابی برای یادگیری در درس هنر

کاربست رویکردهای نوآورانه درارزشیابی درس هنر(خود ارزیابی،
مشاهده ،تمرینات تیمی)
تاكید بر سنجش قابلیتهای زیبایی شناختی دانشآموزان

تبییــن نشــانگرهای نــوآوری در ارزشیابــی برنامههــای درســی
درس هنــر دوره ابتدایــی و تعییــن میــزان کاربســت آنهــا مورد
بررســی قرار گرفته اســت .در ادامــه ،نشــانگرهای اظهار شــده و
استخراج شده مورد نظر ارائه شده است
ســوال اول :نشــانگرهای نــوآوری در ارزشیابــی برنام ـ ه درســی
درس هنــر کدامنــد؟ از نظــر مصاحبــه شــوندگان  9شــاخص
مندرج در جدول  2مهمترین نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی
برنامههای درسی درس هنر دوره ابتدایی از دید اعضای هیات
علمــی و صاحبنظــران آمــوزش هنــر را در ایــن زمینــه تشــكیل
میدهــد كــه در ادامــه ،مطــرح و همــراه بــا مختصــری از گزیــده
مصاحبه ها ارائه میگردد.
 -1نــوآوری در حــوز ه مفهــوم پردازی(ارزشیابی ،تفســیر ،فهم)
هنــری :ایــن نشــانگر نــوآوری ،توســط  13نفــر از افــراد شــركت
كننده(68/42درصــد) در پژوهــش توصیــه و مــورد تا كیــد
قرار گرفــت .بــه زعم آنــان الزم اســت كــه در رشــتههای مختلف
بهخصوص ،رشتههای هنری از روششناسیهای بسته و یک
جانبه ارزشیابی به سمت آشــنایی با روش شناسیهای نوین
ارزشیابی در راستای ســنجش توانمندی فهم ،درک ،تفسیر و
ارزشیابی هنــری ،تغییر جهت داده شــود؛ چــون دانشآموزان
در رشــتههای هنــری بــا تفكــر ،انگیــزه ،احســاس ،عقالنیــت و
مولفههــای گونا گون دیگــر ســر و كار دارند كه شــناخت آنها ،از
طریــق ارزشیابیهــای چندگانــه و نوین میســر خواهد شــد که
مســتلزم نوآوری در حــوز ه مفهــوم پردازی(ارزشیابی ،تفســیر،

فهم) هنری در بســتر برنامههای درســی هنری است(مصاحبه
شونده  4و.)1
 -2ارزشیابی فهم هنــری ،فرایند تولید هنری در ســطح فردی
و جمعــی :ایــن نشــانگر نــوآوری در ارزشیابــی توســط  12نفــر از
افراد شــركت كننده( 63/15درصد) در پژوهــش ،توصیه و مورد
تا كید قرار گرفت .در زمینه فرآیند تولید هنری ،توانایی و تسلط
بــر مهارتهــای درک و فهــم هنــری در ســطوح متعــدد فــردی و
جمعی قطعا ،از مولفههای اساســی نوآوری در ارزشیابی است
و جای این مســاله در موسســات آموزشــی -که ایــن رویکردها را
بیشتر میطلبد -خالی است .در واقع ،ارزشیابی قابلیتهای
هنری شــا گردان ،باید فراتر از اندازه گیری و ســطح بندی آنان و
متمركز بــر یادگیری انجــام گیــرد و از نتایج آن در بهبــود یادگیری
شــا گردان اســتفاده شــود .از طریــق ارزشیابــی قابلیتهــای
هنری ،شــا گردان باید فرصت بهبــود یادگیری خود را به دســت
آورنــد؛ و این عمــل بایــد از طریــق مشــاركت آنهــا در ارزشیابی
خودشان صورت بگیرد(مصاحبه شونده  6و.)12
 -3فراهــم ســاختن کارنمای ـهای از اثرها و آفرینشهــای هنری:
این نشــانگر نــوآوری در ارزشیابی نیز توســط  11نفــر از مصاحبه
شــوندگان ( 57/89درصــد) ،مــورد تا كیــد و توجــه قــرار گرفــت.
مصاحبــه شــونده  ،7معتقــد اســت کــه ســنجش قابلیتهــای
هنری ،باید بر ایــن فرض متكی باشــد كه پیامــد فعالیت هنری
خلق یك شــگفتی ،پاســخ ویژه به یك موقعیت خاص و تمامیت
آن مــورد نظر اســت كــه قضــاوت در مــورد آن مطلق نمیباشــد.
بنابرایــن ،در ارزشیابــی كار هنــری ،نباید منحصــرا ،به حاصل
كار توجــه كــرد؛ بلكــه توجــه بــه مولفههــای فراینــد یادگیــری،
مانند كیفیــت درگیــری بــا تكالیــف و فعالیتها ،تمایــل كاوش
شتــر ،تمایل به پذیرش خطر و حتی شكســت نیز باید
هر چه بی 
در كانــون توجه باشــد .بــه نظــر مصاحبه شــونده  ،18آمــوزش و
پــرورش باید انــواع متفاوتی از منابــع ارزشیابی را یــرای کیفیت
تولیــدات هنــری فرا گیــران در قالــب مال ک-های کمــی و کیفی
به صــوت کارپوشــه در نظر بگیــرد .به نظــر مصاحبه شــونده ،11
آشنایی با شیوههای ســنجش دانشآموزان از طریق کارپوشه،
شاخصی است كه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
 -4ارزشیابــی تــوان نقــد آثــار هنــری توســط دانــش آمــوزان بــا
توجــه بــه اســتانداردهای ملــی و فراملــی :ایــن نشــانگر نــوآوری
در ارزشیابــی نیز توســط  11نفــر از مصاحبه شــوندگان(57/89
درصــد) ،مــورد تا كیــد و توجــه قــرار گرفت .بــه نظــر آنــان ،یکی از
شماره سوم
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بررسی نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی برنامههای درسی درس هنر دوره ابتدایی و میزان کاربست آنها

شیوههای بررســی هنر ،رویکرد زیباشناختی اســت .در ادبیات
و هنــر ،میتوان در مــورد آثار هنــری و متون ادبی« ،نقــد فنی» یا
«نقد ذوقی» داشت .منظور از نقد فنی و ذوقی بررسی اثر ادبی و
هنری از منظر صنایع ادبی و سبک و تکنیکهای فنی هنری به
کاررفته در تولید یک اثر است .صنایع ادبی و هنری در شعر ،نثر،
داســتان ،رمان ،نقاشــی ،فیلم ،تئاتر ،هنرهای تجسمی و دیگر
حوزههای هنری بسیار گسترده است .هدف نقد فنی و ذوقی،
ارزیابی یک اثــر از نظر میزان کاربســت و رعایت اصول ،اســلوب و
معیارهای هنــری و نــوآوری و خالقیت اســت و یکــی از ملزومان
برنامههــای درســی هنــری اســت(مصاحبه شــونده .)11،1،14
در حقیقــت ،به اعتقــاد مصاحبه شــونده  ،4دانش آمــوزان باید
یادبگیرند که متنهای هنری و ادبی الیهای ناخودآ گاه انســان
را پنهان میدارند؛ و ا گر رویکرد منتقد هنــری را در فرایند برنامه
درســی و ارزشیابی هنرجویان لحاظ کنیم ،آنها میآموزند که
بســترهای ناخودآ گاه و الیههای پنهان آثار هنــری را با توجه به
بافتهای ملی و بینالمللی آشــکار نمایند ،خود مستلزم نوعی
نگاه نوآورانه به ارزشیابی در قالب هنری است.
 -5توجه متــوازن بــه مهارتهای شــناختی ،عاطفــی و روانی-
حركتــی در ارزشیابــی دانــش آمــوزان :ایــن نشــانگر نــوآوری در
ارزشیابی هنری توســط  10نفــر از مصاحبه شــوندگان(52/63
درصد) ،مورد تا كیــد و توجه قرار گرفت .از نظر مصاحبه شــونده
 ،16ا گــر بخواهیــم دانــش آمــوزان در درس هنر بــه فراینــد تولید
هنــری تســلط داشــته باشــند ،به نظــر میرســد كه ایــن هدف،
یک داللتی برای همــه معلمــان و مربیان دارد ،یعنی مدرســان
هم باید در جهــت تحقق این هدف یا نیل به این شایســتگی به
نوعی وارد صحنه شــوند و در کالسهای خود بتوانند به طریقی
این هــدف را تعقیب و بــه تحقق این هــدف کمک کننــد؛ یعنی
در واقــع ،بایــد جنبــه هــای شــناختی،عاطفی و روانــی حرکتــی
خود را پــرورش دهند و در ســنجش دانشآموزان نیــز مد نظر قرا
دهند بــه زعم برخــی مصاحبه شــوندگان ،برنامه درســی هنری
ناظر بــر آموزش حواس مختلف ،رشــد تجارب حســی و لمســی،
حساســیت و برخورد عمیق با جلوههای بصری هنری و نقادی
هنرمندانه است و یادگیری هنرمندانه را شامل آموزش اساسی
حواس و رشــد آ گاهی متعالی از تجــارب بصــری ،آفرینش و فهم
اشــکال نمادیــن بصــری و نیــز رشــد رویکــرد آ گاهانــه نســبت به
تصورات بصری در نقاشــی ،مجسمه ســازی ،هنرهای تزیینی و
آموزش در زمینه کاربرد و اعمال قضاوت نقادانه تعریف میکند،
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و در نتیجــه ،در ســنجش هنــر جویــان نیــز بایــد بــه مهارتهای
شــناختی ،عاطفــی و روانــی حرکتــی بــه طــور متــوازن توجــه
نمود(مصاحبه شونده.)4،11 ،1
 -6ارزشیابــی دانــش شــناختی(چه چیــز  )know-whatو
مهــارت هــای پیشــرفته(چطور )know-howدر رشــتههای
هنــری :تعــداد  10نفــر از مصاحبــه شــوندگان( 52/63درصــد)،
صریحــا ،بــه ایــن نشــانگر نــوآوری در ارزشیابــی اشــاره و بــر آن
تا كیــد نمودهانــد .در ارزشیابــی هنــری بایــد بــه درک و فهــم
هنری توجــه داشــت و در ارزیابی هنــری باید ســطوح متعددی
در نظــر گرفت کــه ،شــامل  )1دانش شــناختی(چه چیــز know-
 )2 )whatمهارتهــای پیشــرفته(چطور .)know-howدانــش
شــناختی حا کمیت یــک مجموعــه اصــول و قواعدی اســت که
معموال ،حرفههــا از طریــق آموزش هــا و دریافت گواهــی نامهها
به آن دســت مییابند .این دانش برای حرفهها ضروری اســت؛
ّاما بــرای موفقیت کافی نیســت .مرحلــه دوم ،کــه مهارتهای
پیشرفته اســت ،در واقع ،به توانایی به کار بستن قواعد و اصول
فــرا گرفتــه شــده در مرحلــه اول در موقعیتهــای واقعــی اشــاره
میکننــد .بــدون ایــن قــوه ،افــراد ممکــن اســت در حرفــه خــود
از دانــش موجــود خویــش خشــنود باشــند و از نــوآوری و ابتــکار
کــه باعــث پیشــرفت کار میشــود -ناتــوان باشــند و در نتیجهشکست بخورند(مصاحبه شــونده)16؛ به نظر مصاحبه شونده
 ،1ســنجش فرا گیــران بر اســاس مهارتهــای پیشــرفته در حال
حاضر بسیار ضروری است؛ زیرا تنها افرادی میتوانند در دنیای
امروز -که موقعیت ها و شــرایط و تکنیکهای موجود با سرعت
باال در حال تغییر هستند -موفق باشند که انگیزه کافی برای به
کارگیری و خلق نوآوری و ابتکارات را دارند.
 -7ارزشیابی یادگیری و ارزشیابی برای یادگیری در درس هنر:
این نشانگر نوآوری در ارزشیابی هنری توسط 10نفر از مصاحبه
شــوندگان (52/63درصــد) ،مــورد تا كیــد و توجــه قــرار گرفت و
معتقدند كــه ارزشیابــی یادگیــری و ارزشیابــی بــرای یادگیری
در درس هنــر بــه منظور بررســی نتایــج و دس ـتیابی بــه آخرین
یافتههای پژوهشــی همایشها و كنفرانسهــای علمی مرتبط
داخلــی و خارجــی و البتــه ،در زمینههــای تخصصــی مختلــف،
قطعــا کمــک مؤثــری در جهــت ارتقــای مهارتهــای پژوهشــی
معلمان دوره ابتدایی خواهد بود(مصاحبه شونده .)11
 -8کاربســت رویکردهای نوآورانه درارزشیابــی درس هنر(خود
ارزیابی ،مشــاهده ،تمرینــات تیمی و :)..این نشــانگر نــوآوری در

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

ارزشیابــی هنری توســط  9نفــر از مصاحبــه شــوندگان(47/36
درصــد) ،مــورد تا كیــد و توجه قــرار گرفــت؛ به زعــم آنــان ،این که
ابــزار یا روش ارزیابــی در برنامههای درســی درس هنر چه باشــد،
مشــکلترین بخش برنامه ریزی درســی اســت .در حــال حاضر،
با توجه تحوالت عرصــه هنری و علمــی ،نباید بــه روش واحدی
تکیه کرد و روشهــای متنوعی و معمــوال ،ترکیبی بــرای آن بهکار
بــرد و بــا توجه بــه ماهیــت درس هنــر این نیــاز بــه کاربــرد رویکرد
شتــر احســاس میشــود؛ در واقع ،روشهــای مختلف
جامع بی 
و نوینــی را میتوان بــرای ارزشیابی درس هنر به کاربســت :خود
ارزیابــی( ،)23مشــاهده مســتقیم ،ارزیابــی مبتنــی بــر فرا گیــر،
فرمهــای ارزیابــی فرا گیــر ،خــود ارزیابــی ،پورتفولیــو آموزشــی،
تمرینات تیمی ،تجزیه و تحلیل نــوار ویدیویی ،انتخاب بهترین
پاسخ ،آزمونهای بررسی قضاوت در موقعیت(مصاحبه شونده
 6و.)7
 -9تا كیــد بــر ســنجش قابلیتهــای زیبایــی شــناختی دانــش

اعتماد بــه نفس ،پشــتکار و روح نقــاد میپردازد .ســواد هنری و
زیباشناختی در قالب هر یک از تجلیات هنری ،نظیر آثار بصری،
موســیقایی ،نمایشــی /ادبی و  ...باشــد ،بــر نیــاز هنرجویان به
شــناخت ،فهم ،تفســیر تجلیــات و فهم تاریخــی و میهنــی انواع
هنــر تا کیــد م ـیورزد .همچنیــن ،ســواد هنــری و زیباشــناختی
بــه ســنجش میــزان و درجــه آشــنایی یادگیرنــده بــا مفاهیمی و
مســایل هنــری و زیبایــیشناســی -کــه در یــک جامعــه مهــم و
برجسته تلقی میشود -اشاره میکند(مصاحبه شوندگان ،4 ،1
.)11 ،7 ،6
ی برنامه درسی
ســوال دوم :میزان کاربســت نشــانگرهای نوآور 
درس هنر در عنصرارزشیابی تا چه حدی است؟
بــر اســاس یافتههــای جــدول  3میانگیــن میــزان کاربســت
نشــانگرهای نــوآوری در محتوای برنامههای درســی هنــر 7/06
میباشــد .از آنجایــی کــه  tمحاســبه شــده از  tجــدول بزرگتــر
اســت ،بنابرایــن ،میــزان کاربســت نشــانگرهای نــوآوری در

جدول  .2مقایسه میانگین میزان کاربست نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی با میانگین فرضی ( 3منبع:نگارندگان).

مؤلفه

نوآوری در ارزشیابی درس هنر

میانگین
3/22

انحراف معیار
0/47

انحراف از میانگین
0/028

t
7/06

درجه آزادی
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سطح معناداری
0/000

جدول  .3تحلیل واریانس چند راهه نمرات میزان کاربست نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی درس هنر با توجه به متغیرهای دموگرافیک (منبع:نگارندگان).

منبع

جنس
میزان تحصیالت

متغیرها

نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی
نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
0/659
0/122

آمــوزان :ایــن نشــانگر نــوآوری در ارزشیابــی هنــری توســط
 9نفــر از مصاحبــه شــوندگان (47/63درصــد) ،مــورد تا كیــد
و توجــه قــرار گرفــت؛ بــه زعــم مصاحبــه شــونده  ،8منظــور از
قابلیــت زیبایــی شناختی«،تواناســاختن هنرجویــان بــه بیــان
ل دهــی
ادرا کات ،احساســات ،و ایدههــای خــود از راه شــک 
تاملی رســانههایی ،نظیر نقاشی ،ســفال ،نگارش ،موسیقی ،و
حرکات بدنی اســت»؛ و توجه به قابلیتهای زیبایی شــناختی
در ارزشیابــی مبتنی بر این مال ک اســت که هنرجویــان بتوانند
تجــارب انســانی را بــه بیــان هنــری تبدیــل کننــد؛ از محصــول
هنــری خــود و دیگران بــه منظــور ســاخت معنــا بهــره بجویند و
ی ریــزی کننــد .ارزیابــی زیبایی
دریافتــی آ گاهانــه از هنرهــا را پ ـ 
شناختی در کنار ســنجش ادرا ک و حساسیت هنر ،به سنجش
برخــی ویژگیهای شــخصیتی معینــی ،نظیر خالقیــت ،تخیل،

1
1

0/659
0/122

F
2/927
0/539

سطح معنی داری
0/088
0/463

ارزشیابی برنامههای درســی درس هنر ،بیشتر از حد متوســط
میباشد.
سوال سوم :بین میزان کاربست نشانگرهای نوآوری ارزشیابی
برنامــه درســی درس هنــر دوره ابتدایــی بــر حســب مولفــه های
دموگرافیک(جنسیت ،و مقطع) ،چه تفاوتی وجود دارد؟
نتایــج منــدرج در جــدول  ،3نشــان میدهنــد کــه بیــن نمرات
میزان کاربســت نشــانگرهای نــوآوری برنامههای درســی درس
هنــر در زمینــه «ارزشیابــی» بــر حســب متغیرهــای جنســیت،
میزان تحصیالت ،تفاوت معنیداری وجود ندارد.
نتیجهگیری
جدول ،1مهمترین نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی برنامههای
درســی هنــری را از دیــد اعضــای هیــات علمــی و صاحبنظران
شماره سوم
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بررسی نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی برنامههای درسی درس هنر دوره ابتدایی و میزان کاربست آنها

آمــوزش هنــر ،در عرصه ملــی و بینالمللــی تشــكیل میدهد که
عبارتنــد از )1 :نــوآوری در حــوز ه مفهــوم پردازی(ارزشیابــی،
تفســیر ،فهــم) هنــری؛  )2ارزشیابــی فهــم هنــری ،فراینــد
تولیــد هنــری در ســطح فــردی و جمعــی؛  )3فراهــم ســاختن
کارنمای ـهای از آفرینشهــای هنــری؛  )4ارزشیابــی تــوان نقــد
آثــار هنــری بــا توجــه بــه اســتانداردها؛  )5توجــه متــوازن بــه
مهارتهــای شــناختی ،عاطفــی و روانــی -حركتــی در ارزش
یابی؛  )6ارزشیابی دانش شــناختی(چه چیــز )know-what؛
و مهــارت هــای پیشــرفته(چطور )know-howرشــته هــای
هنــری؛  )7ارزشیابــی یادگیــری و ارزشیابــی بــرای یادگیــری؛
 )8کاربســت رویکردهــای نوآورانــه در ارزشیابــی رشــتههای
هنــری؛  )9تا كیــد بــر ســنجش قابلیتهــای زیبایــی شــناختی
هنرجویــان .بــر اســاس یافتههــای جــدول  ،2میانگیــن میــزان
کاربســت نشــانگرهای نــوآوری در محتــوای برنامههای درســی
هنر  ،7/06میباشــد .از آنجایی که  tمحاسبه شــده از tجدول
بزرگتر است ،بنابراین ،میزان کاربست نشــانگرهای نوآوری در
شتــر از حد
ارزشیابــی برنامههــای درســی رشــته درس هنر ،بی 
متوســط میباشــد .نتایج مندرج در جدول  ،3نشــان میدهد
که بین نمرات میزان کاربســت نشــانگرهای نوآوری برنامههای
درســی درس هنر در زمینــه «ارزشیابــی» بر حســب متغیرهای
جنســیت ،میزان تحصیــات تفاوت معن ـیداری وجــود ندارد.
داشــتن دانــش و مهــارت ،شــناخت فرا گیــر ،حضــور مــداوم و
مشــاركت در كار با فرا گیــر ،هماهنگــی در كار و رعایــت عدالت در
ارزشیابــی ،اهمیــت بســیاری دارد و تنها در این شــرایط اســت
كه معلم یــا مربی ،میتواند ارزشیابی مناســبی را بــه عمل آورد؛
اما ا كثریــت آنــان ابــراز داشــتند كه ایــن شــرایط فراهم نیســت.
عابــدی و علــوی( ،)1385بــر اهمیــت نقــش مربــی بــه عنــوان
ارزیابی كننــده مهارت هــا و صالحیــت فرا گیران تا كیــد كردند و
آن را نقشــی دشــوار و پرچالش دانســته انــد .کی( ،)2013نشــان
داد که زمینــه و دانش پایــه هنری مربی بســیار در عملکــرد او در
عرصه برنامهریزی درسی موثر است؛ فرا گیران به عنوان افرادی
كه تحــت ارزشیابی قــرار میگیرند ،میبایســتی نقــش فعالی در
ارزشیابی خود داشته باشــند .این امر در صورتی كه به درستی
انجــام گــردد ،موجــب میشــود كــه در جریــان انتظاراتــی كــه از
آنان وجــود دارد ،قــرار گرفته و نقاط قــدرت و ضعف خــود را بهتر
بشناســند؛ به گونهای کــه در پژوهــش حاضر نیز به عنــوان یکی
از نشــانگرهای نــوآوری در ارزشیابی مطرح شــده اســت(Lim,
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 .)LeeJ& Lee, 2014: 430بلر و همکاران( )2001میگویند ،یكی
از روشهایی كه برای تعیین دانش و مهارت استفاده میگردد،
خودارزیابی است؛ زیرا یادگیرنده منبعی مناسب برای گردآوری
اطالعــات دربــاره خــود اوســت و بــه جــز او هیــچ كســی دیــدگاه
واضحــی از وی نــدارد .پــاول و آتاناســیو( )2015نشــان دادند که
کاربســت روشهــای ارزشیابــی تلفیقــی و بیــن رشــتهای برای
ارزشیابی کیفیت تولیدات هنرجویان بسیار مفید میباشد.
معلمــان در صورتــی كه نقــش خــود را به درســتی انجــام دهند،
میتواننــد انتظــارات صحیحــی را در آمــوزش و ارزشیابــی
فرا گیران داشته باشند و شــاخصهای ارزشیابی در درس هنر
را پیــاده ســازند؛ البته ،ایــن امر میســر نخواهــد بود ،مگــر زمانی
كه آنان با چگونگــی كار بــا فرا گیران به طــور عــام و هنرجویان به
طور خاص آشــنایی داشته باشــند .این امر نیز توســط استادان
و صاحبنظــران پژوهــش حاضر مــورد اشــاره قرار گرفته اســت.
آنان معتقد بودنــد كه ،اســتادان بایــد از اهداف ،شــرح وظایف
هنرجویــان و مســایل مهــم ارزشیابــی آنــان مطلــع و از آمادگی
مناســب برخوردار باشند .این امر توســط نویسندگان و صاحب
نظــران مورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت؛ اما توجــه مربیان بــه این
مســاله از یافتههای جالب این پژوهش بود؛ برخی نویسندگان
توصیه میكنند كه اســتادان جهت انجام نقش خود در آموزش
فرا گیران باید منابع و آموزش كافی و مناسب را در اختیار داشته
باشــند( .)Lillibridge, 2007: 45از ســوی دیگــر ،سرپرســتی و
نظارت بر عملكرد فرا گیر توســط مربیان با توجــه به محدودیت
زمــان و مســوولیتهای متعــدد اســتادان و نیــز پاییــن بــودن
مهارتهــای آموزشــی آنــان در خصــوص برنامهریــزی درســی،
مشــكل میباشــد( .)Drennan, 2002: 86البتــه ،یافتههــای
پژوهش نشــان داده اســت کــه رویکردهــای نویــن ارزشیابی از
جمله ارزشیابی گروهی و از طریق همكاران میتوانند بر تعداد
بیشتری از فرا گیران نظارت داشته باشند؛ که در پژوهشهای
مختلف تایید شده است.
در نــوآوری ارزشیابــی برنامههــای درســی هنــری بایــد راه
كارهــای گونا گونی بــه كار گرفته شــود .مطالعات بر بــه كارگیری
ابزار مناســب همراه با به كارگیری ســایر فعالیتهــای مربوط به
ارزشیابــی فرا گیــران تا كیــد نمودهانــد(McCutchan, 2010:
 .)312اســتفاده از ابــزار ارزشیابــی ،تكالیــف نوشــتاری ،ارائــه
مــورد ،تولیدات هنــری ،مــورد بحث اســتادان مشــاركت كننده
در پژوهــش بودهانــد .در پژوهــش حاضــر ،بــه نظــر میرســید

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

كــه اســتادان و صاحبنظــران آمــوزش هنــر ،بــه خوبــی ،بــه
نشــانگرهای نــوآوری ارزشیابی در زمینــه ابزارهــا و چگونگی به
كارگیری آنهــا واقف هســتند .در این ارتباط پژوهش خســروی
و ســجادی( )1390نشــان دادهانــد ،عــدم بــه كارگیــری موثــر،
كامل نبــودن و وجود مــوارد غیرعملــی در ابزار میباشــد .ولش و
همــکاران مینویســند ،در بررســی عملكــرد فرا گیــران وجود یك
ابــزار ارزشیابــی موثر ضــروری اســت؛ ابــزاری واضح و روشــن كه
عملكــرد فرا گیــران در محیطهــای عملــی را بــه نحــوی صحیح
بررســی نمایــد( .)Walsh et al, 2010: 24در صورتــی كــه برخی
محققان معتقدنــد ،ابزارهــای ارزشیابــی عمومــا ،دارای ثبات
الزم نیســتند و توجــه چندانــی بــه مهارتهــای عملكــردی
ندارنـ�د(�Calman et al, 2002: 32 2008: 63& Bourbon
 .),nais et alمــك كاچــان نیــز بــه ابهــام موجــود در ابزارهــای
ارزشیابی اشــاره نموده و بــر لزوم پژوهــش در این زمینــه تا کید
مینماید(.)McCutchan, 2010: 313
ارزشیابی متاثر از عوامل گونا گونی از جمله اهداف برنامههای
درســی ،روشهای به كار گرفته شــده و وجود بازخورد مناســب
و بهموقــع میباشــد .مشــاركت كننــدگان در پژوهــش حاضــر با
دقت نظــر نشــانگرهای نــوآوری در ارزشیابی را مــورد بحث قرار
دادند .آنها به وجود اهداف و برگه ارزشیابی اشــاره میكردند؛
اما در عیــن حال ،معتقــد بودند كه دســت یابی آنان بــه اهداف
و چگونگی این دســت یابــی چندان مــورد توجه قــرار نمیگیرد.
اســتادان در بخشهای مختلف بر لزوم به کاربســتن نوآوری در
ارزشیابی و آزادی عمل نســبی اســتادان در این عنصر اشــاراتی
داشــتند؛ بنابراین ،توجه به روشهای نوین ارزشیابی باید در
راســتای اهداف برنامههای درســی و رعایت اصل شفافسازی
باشــد.زیرا نامشــخص بــودن چگونگــی ارزشیابــی نیــز از دیگــر
موضوعــات بحثانگیــز بیــن معلمــان میباشــد .مــك كاچــان،
بر ضــرورت انجــام ارزشیابی تكوینــی و ترا كمــی تا كیــد نموده و
توضیــح میدهد كــه ارزشیابــی تكوینــی برای مشــخص كردن
خطا در فرآیند یادگیری انجام میشود .اما عناصر اصلی عملكرد
فرا گیــر در انتهــای تجربه بالینــی بــرای دادن نمره نهایــی ،مورد
بررسی قرار میگیرد .معلمان مشاركت كننده در پژوهش حاضر
بــه وضعیــت مناســب روشهــای ارزشیابــی اشــاره داشــتند.
چگونگــی ارتبــاط و رفتــار افــراد حاضــر در هنرآمــوزی ،ضــرورت
توجــه بــه اعتمــاد بــه نفــس و شــرایط فرا گیــر و لــزوم حمایــت و
تشــویق وی در بعدهــای زیباییشــناختی و مهارتهــای

مختلف به طــور متــوازن و تاثیــر آنهــا بــر فرا گیــری و ارزشیابی
فرا گیــر ،مســایلی بودنــد كه بــه طــور مكرر طــی پژوهش توســط
استادان و صاحبنظران مورد اشــاره قرارگرفتند ،لی و همكاران
مینویسند ،ارتباط خوب با فرا گیران مهمترین خصوصیت یك
مربــی مؤثــر اســت( .)Lee et al, 2002: 413اســتادان پژوهــش
حاضر نیز میگویند كه ارتباط ایجاد شــده بین مربــی و فرا گیر در
طی آموزش بر عملكرد فرا گیران تاثیر دارد.
درایــن مطالعه ،عالوه بــر درنظر گرفتــن اســتانداردهای آموزش
هنر و لحاظ نمودن عناصر تشكیل دهنده برنامه درسی(هدف،
محتــوا ،فعالیتهــای یاددهــی یادگیــری و ارزشیابــی) ،بــا
نظرسنجی از افراد صاحب نظر در جهت تدوین عوامل ،مالكها
و نشــانگرهای منطبق بر نــوآوری ارزشیابی برنامههای درســی
هنری اقدام گردیــد .از آنجایی كه ،آمــوزش هنر ،بخش مهمی
از نظام آموزش عالی اســت كه با روح زیباییشــناختی انسانها
ســر و كار دارد و ســالها در عرصههــای مختلــف ،بهخصــوص،
آموزش و پرورش مــورد بیمهری قرار گرفته اســت؛ لذا ،توجه به
كیفیت آن از اهمیت ویــژهای برخوردار میباشــد که در پژوهش
لیو( )2011مورد تا کید قرار گرفته اســت .نــوآوری در حوزه مفهوم
تولید و تربیــت هنری میتوانــد یکی از پیشفرضهای اساســی
تحقق نوآوری آموزشی رشتههای هنری باشد.
به منظــور ارتقای كیفیــت موسس ـهها و برنامهها ،نشــانگرهای
نوآوری ارزشیابی به عنوان معیاری ،برای سنجش برنامههای
درســی درس هنر موسس ـههای آموزشی و دانشــگاههای معتبر
دنیا تلقــی میشــود .درنــوآوری ارزشیابــی برنامه درســی تمركز
اصلــی بــر برنامــه آموزشــی اســت و تاثیــر آن بــر ارتقــای كیفیــت
یادگیری بارزتر میباشد.
لذا ،بــه منظــور ارتقای علمــی و عملــی دانشآموختــگان هنری
جهــت ارائــه مراقبــت كارآمــد و اثربخــش بــه مددجویــان انجام
بررســی نشــانگرهای نوآوری ارزشیابــی توصیه میشــود .امید
است كه نتایج این تحقیق به مســئولین وزارتخانه كمك نماید
كــه وضعیــت فعلــی برنامهدرس ـیهای رشــتههای هنــری را در
رابطه بــا عوامــل ،مالكهــا و نشــانگرهای تدوین شــده ،ارزیابی
نماینــد و از ایــن طریــق ،باعث تشــویق دانشــكدهها بــه ارتقای
كیفیــت و افزایــش ســطح اســتاندارد در میــان دانشــكدههای
هنری شــوند .همچنیــن ،نقاط قوت و ضعــف برنامــه در فرآیند
ارزیابی و پژوهشــی شناســایی شــده و راهكارهایی جهت حفظ
و ارتقــای نقــاط قــوت و رفــع نقــاط ضعــف برنامــه ارائه گــردد .با
شماره سوم

پاییز و زمستان 239 1398

بررسی نشانگرهای نوآوری در ارزشیابی برنامههای درسی درس هنر دوره ابتدایی و میزان کاربست آنها

توجه بــه نتایــج تحقیــق ،پیشــنهاد میشــود ،بازنگــری مداوم
روشهای ارزشیابی برنامههای درسی هنری توسط استادان
هنــر و متخصصــان برنامههــای درســی ،بســط بســتر کاربســت
رویکردهــای نویــن در ارزشیابی رشــتههای هنــر از جمله خود
ارزیابی ،مشــاهده ،تمرینــات تیمی؛ توجــه به ُبعــد تفاوتهای
مهارتی در عرصه هنری و علمی در راســتای تدویــن و اجرا روش

ارزشیابــی برنامههــای درســی درس هنر؛ ســنجش جنبههای
زیبایــی شــناختی در تدویــن و اجــرای ارزشیابــی درس هنــر؛
اســتخراج اســتانداردهایی در زمینــه ارزشیابــی بــا توجــه بــه
پروژههای موفــق عرصه ملــی و بینالمللــی؛ برگــزاری دورههای
آمــوزش مــداوم توســط متخصصــان برنامههــای درســی بــرای
درس هنر در زمینه رویکردهای نوین ارزشیابی.
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Investigating the Innovation Indicators in
Evaluation of Art Lesson in Elementary School
Curriculum and Their Application
Abstract

O

ne of the necessities of innovating in the curriculum
process is that educational institutions, by recognizing their strengths and weaknesses and the opportunities
available, design different curricula in a particular field. In
today’s age of competition and innovation and the creation
of knowledge-based approaches for marketing, the role of
art lessons in facilitating entrepreneurship is far greater. As
a result, educational institutions should rethink their curricula to fit new indicators of curricula and institutionalize
them in educational processes to compensate for the damage caused by neglecting of art lessons at various stages. In
this regard, improving the quality of the evaluation process
in art curricula provides the basis for improving learners’
skills. Evaluation is a stage in investigation process in which
the work is measured on the basis of individual standards.
Given the valuable place of art in school curricula, the design and development of desirable curricula for this valuable knowledge has an extraordinary sensitivity that can
only be achieved through enlightened evaluation. In the
present study we would like to answer the following questions: 1) What are the innovation indicators in “evaluation
of art lesson”? 2) To what extent do academic members apply the innovation indicators in evaluation of art lesson”?
3) Are there any differences among students’ perspectives
in “applying the innovation indicators in evaluation of art
lesson” with regard to demographic variables (sex, level of
education, Faculty)?
The present research benefits from analytical-descriptive
and surveying method. Depending on the theme of the research, two qualitative and quantitative approaches were
employed in performing the different sections of this research work. Qualitative method was used to collect information from specialists and authorities in education while
quantitative method was employed to collect information from elementary teachers. The population in this research work consists of two sections: A) the authorities and
high-ranking experts in art education at the national and in-
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ternational level form the qualitative section of the population in this research work. Nineteen
authorities in education who were the sample of this research, were interviewed in a semi-structured manner. B) The elementary teachers of Isfahan formed the population of the quantitative
section of this research work.
The initial sampling method for the selection of the authorities and experts in art education in
this research work was targeted. In addition to targeted sampling, network-sampling method
was also used during the interviews.
A semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used in this research
work. The researcher interviewed the authorities to acquire their views. The validity of the interview form was investigated and confirmed by those who examined the validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire form was examined by three experts knowledgeable in the qualitative research methods. They studied the summery of the issues and
determined the categories by the use of the triangulation method. To determine the content
validity of the two tools of interview and questionnaire, the views of 12 academic members of
the Faculty of Education and Psychology at Isfahan University and who enjoyed the required
specialty were employed. The Cronbach’s Alpha was used to estimate the reliability and internal
correlation of the questionnaire questions.
The most important indicators of innovation in the evaluation of art curricula are the views of
faculty and art education experts at national and international level. These include: 1) Innovation in the field of conceptualization (evaluation, interpretation, and understanding) of art,
evaluation of art perception, the process of art production at the individual and collective level,
providing an overview of artworks and creations, evaluating the ability to critique artworks according to national and transnational standards, balanced attention to cognitive, emotional and
psychological-motor skills in learners’ assessment, knowledge-based assessment 2) Advanced
skills (Know-How) learning approach and evaluation for learning in the arts, applying innovative approaches to artistic appraisal (self-evaluation, observation, team exercises) and emphasizing on aesthetic skills of students.
Keywords: Art Curriculum, Elementary School, Innovation,Evaluation.
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