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  چكيده
ـ  افـزايش  دليل به ،اخير هاي دهه در هنـر  عـالي  آمـوزش  كيفيـت  دانشـجو،  پـذيرش  يكم 

 كـار  بـازار  و ،اسـتاد  تجهيـزات،  امكانـات،  كه طوري به ،است گرفته قرار جدي تأثير تحت
 شـناخت  اسـت.  نيافتـه  توسـعه  پذيرش يكم افزايش اين با متناسب هنر آموختگان دانش
 آن كيفيـت  يارتقـا  بـراي  هنـر  دانشـگاهي  آموزش ةدهند تشكيل اساسي عناصر و عوامل

  يارتقا گرهاي نشان و ها ويژگي به يابي دست هدف با حاضر ةمقال ،رو اين از است. ضروري
 نيـز  و اكتشافي ماهيت بنابر .است گرفته صورت ايران هاي دانشگاه در هنر آموزش كيفيت

 كيفـي  روش پـژوهش  اين اجراي براي هنري هاي آموزش مختلف ابعاد پيچيدگي دليل به
 اسـتادان  شامل پژوهش اين موردبررسي ةجامع از اطالعات آوري جمع براي .شد انتخاب
 سـاختاريافته  نيمـه  ةمصـاحب  روش از صداوسيما دانشگاه تلويزيوني ـ راديو توليد ةدانشكد
 برفي  ةگلول گيري نمونه تكنيك كمك با و مند هدف گيري نمونه روش ازطريق شد. استفاده
 مقـوالت  مصـاحبه  ده از پـس  كه ادد نشان ها داده تحليل شدند. انتخاب موردنظر خبرگان
 ةمرحل دو در ها مصاحبه متن كيفي كدگذاري نهايتاً اند. رسيده تئوريك اشباع به گرفته شكل

 هنـر  آمـوزش  كيفيت يارتقا ةزمين در گر نشان هجده شناسايي به محوري و باز كدگذاري
 سـاختاري  و ،محيطـي  ،آموزشـي  انسـاني،  ةدسـت  چهـار  در گرهـا  نشـان  اين كه شد منجر
  .شدند بندي مقوله

  .عالي آموزش ،هنر آموزش ،آموزش كيفيت ،كيفيت يارتقا :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
 متعهـد،  متخصصاني تربيت در هنر عالي آموزش اهداف تحقق منظور به هنري هاي دانشگاه
 نيازهاي مينأت در انساني نيروي منزلت و كرامت حفظ و هنر در كارآفرين و ،نوآور ،خالق
 آموزش در مطرح هاي شيوه امروزه ).1390 هنر ةتوسع سند گزارش( اند شده سيسأت جامعه
 و شـده  تحـول  و تغييـر  خـوش  دسـت  دانشـگاهي  هـاي  حوزه ديگر با گام هم نيز هنر عالي
 ، آموزشي دروس محتواي بر عالوه ها بازبيني اين است. گرفته قرار تجديدنظر و بازبينيمورد
 هنر آموزش در سنتي رويكردهاي است. داده قرار هدف نيز را موجود هاي نظريه و ها روش
 بـه  توجـه  و خـالق  تفكـر  نقادانـه،  تفكـر  و است گرفته قرار موردسؤال پيش از بيش امروزه

 آن ايدئولوژيك ساختارهاي و محتوا لحاظ به آموزش اجتماعي و ،تاريخي سياسي، بسترهاي
 اسـت  شـده  دنيـا  مطـرح  هاي دانشگاه از بسياري در هنر آموزش نظام الينفك جزء به تبدل

  ).1391 (صالحي
 و اسـت  يافتـه  سوق شتاباني يكم رشد به گذشته هاي سال طي ايران در عالي آموزش

 مختلـف  هـاي  رشته در تنوع ها، دانشگاه يكم توسعة و آموزشي امكانات افزايش شاهد ما
 هـاي  پـژوهش  و تحقيقات تعداد روز به روز افزايش و ها دانشگاه به ورود ليتسه ،تحصيلي
 توسـعه  ايـن  بـا  متناسـب  تـاكنون  امـا  .هسـتيم  حـوزه  اين استادان و علمي هيئت اعضاي

 اســت نشــده طراحــي هنــري هــاي آمــوزش كيفيــت پــايش بــراي ثريؤمــ ســازوكارهاي
  ).45 :1388  (فراستخواه

 سـتم يس ييشناسـا  .ديـ آ يمـ  وجـود  بـه  يدانشـگاه  سـتم ياكوس بستر در دانشگاه تيفيك
 يهـا  تيـ فعال تيفيك درك به ،يطيمح بستر در آن ةدهند ليتشك عناصر روابط و يدانشگاه
 كيفيت با عاليِ آموزش اهميت ).1391 يمني( كند يم كمك آن يفرازوفرودها و يدانشگاه

 نيسـت.  پوشـيده  كـس   هيچ بر كشور اقتصادي و ،اجتماعي فرهنگي، توسعة و رشد در باال
 دشـوار  كـاري  ،هـا  دانشـگاه  در خصوصاً آموزشي، كيفيت يارتقا و بهبود موضوع در بحث
 سـه  از يكـي  آموزش ارزيابي .كرد بررسي را متعدد يعوامل بايستي مسير اين در زيرا است،

 ةبرنامـ  ةسـال  پـنج  قـوانين  در كـه  اسـت  فناوري و ،تحقيقات علوم، وزارت اصلي موريتأم
 نظـام  استقرار بدون است. شده كيدأت آن به نيز كشور فرهنگي و ،اجتماعي اقتصادي، ةتوسع

 در علمي پرشتاب روندهاي با فعال راهي هم به قادر ما كشور عالي، آموزش كيفيت تضمين
 جايگـاه  بـه  تواننـد  مـي  كيفيـت  مداوم بهبود ازطريق ها دانشگاه شد. نخواهد جهاني مقياس
 كشـور  ةجانب همه ةتوسع به تخصصي خدمات و دانش انتقال و توليد با و يابند ارتقا درخور
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 آموزشي مباحث همة محور ترين اصلي آموزشي كيفيت ).2 :1388 (فراستخواه رسانند ياري
 همـه  ايـن  بـا  امـا  آيـد،  مـي  شمار به آموزشي ةمؤسس هر وظيفة ترين مهم آن ارتقاي و است

 هـو  كي ازنظر ).1379 (اوليوا ندارد وجود آن براي موردتوافقي و قبول قابل تعريف اهميت،
 مـديريت  موردتوجـه  اساسـي  عامل سه منزلة به همواره وري بهره و ،هزينه كيفيت، )1379(

 ديگـر  عامـل  دو از بيش كيفيت بحث به ،ميان اين در اما .است بوده مؤسسات و ها سازمان
 ثيرأت وري بهره و هزينه عوامل بر مستقيماً كه است اين بر نظر زيرا ،است شده توجه و دقت

  گذاشت. خواهد
 اختيارات و قدرت توازن ازطريق عالي آموزش كيفيت كه دارد كيدأت )1996( وودهاوث

 و دانشـگاه  مـديريت  و دانشجويان، علمي، تئهي اعضاي ازجمله ،دروني مختلف نفعان ذي
 نشــگاهياد هــاي آمــوزش گــذار سياســت نهادهــاي و دولــت ازقبيــل اي بيرونــي نفعــان ذي
 آمـوزش  كيفيت ارزيابي ةپيچيد غايت به و مختلف ابعاد بررسي ،بنابراين است. توضيح قابل
 نسل از )2001( بوسترز و )1999( اندرسون دارد. نياز تري پيچيده هاي روش  هب مطمئناً عالي

 هـاي  روش  بـه  و ها پيچيدگي درك و گرا كل نگاه بر كه كنند مي مطرح را يابي ارزش چهارم
 هـا  ديدگاه ژرفاي فهم ازطريق و نحو بدين ).47 :1388 (فراستخواه دارد كيدأت كيفي بررسي

 در كيفيـت  از معتبـر  درك بـه  تـوان  مي عالي آموزش نفعان ذي و ياران زيسته هاي تجربه و
  آمد. لئنا ها دانشگاه
 رشد اخير هاي دهه در دانشجو پذيرش بعد در هنر عالي آموزش ،شد بيان كه طور همان

اسـت.  نشـده  فـراهم  اسـتاد  و تجهيزات و امكانات آن با متناسب كه داشته اي گسترده يكم 
 انـد.  شـده  تبديل گسترده و اي توده هاي دانشگاه به سنتي گراي نخبه و اي هسته هاي دانشگاه

 هنـر  دانشجويان تعداد ،1355 سال در است. كرده تر جدي را كيفيت افت ةمخاطر روند اين
 افـزايش  نفـر  101671 به 1390 - 1389 تحصيلي سال در آمار اين كه است بوده نفر 4659
 سطح، در گسترش اين .است بوده برابر 22 حدود سال 35 طول در رشد ميزان .است يافته
 قرار جدي تأثير تحت را ها آموزش كيفيت رسي، دست شاخص افزايش چون مزايايي ضمن
 و پژوهش ةسسؤ(م دهد كاهش را هنر هاي آموزش ةحوز علمي اعتبار تواند مي و است داده

  ).1389 عالي آموزش ريزي برنامه
 با دانشگاهي هاي آموزش انطباق عدم گرفته قرار موردتوجه امروزه چه آن ديگر، سويي از

 هـا  دانشگاه در شده ارائه درسي هاي برنامه از بسياري رسد مي نظر به است. اجتماعي نيازهاي
 هـاي  دوره آموزشي ةبرنام چون عواملي به جدي توجه لذا ندارد. واقعي دنياي در كاربردي
 ةشـيو  آموزشـي،  فضاي و زمان دانشگاه، علمي تئهي اعضاي اي حرفه صالحيت تحصيلي،
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 تصورات كشيدن تصوير به در تصوير پتانسيل نگرفتن كار  به ،تاداناس ازسوي سنتي يابي ارزش
 نـاتواني  و هنر مخاطبان ويژگي استاد، دستيار عنوان به كمكي ابزار نقش و دانشجويان هنري
 از تـر  كـم  ةاستفاد و پايه دروس در خالقيت تقويت و تربيت در گيرندگان آموزش از برخي

 ضـمن  اسـت.  ضـروري  دانشـجويان  هنري استعداد و فعاليت بروز براي مستقالنه تكاليف
 در عـالي،  اهـداف  داشـتن  رغـم  به ايران در هنر آموزش كه است داده نشان پژوهش كه اين

  ).1388 فر (آزاده است نداشته چنداني توفيق شغلي هاي بهره و تحصيالت سويي هم ايجاد
 از قبـل  بـه  اسـت  مواجـه  آن با هنر عالي آموزش نظام كه يمشكالت و لئمسا از بخشي

 بنيـادين  تحـول  سـند  در هنر آموزش به يتوجه بي اول مورد دارد. ارتباط دانشگاه به ورود
 ةبيانيـ  چون هم علمي سند اين هاي بخش از كدام هيچ در سفانهأمت .است پرورش  و  آموزش
 و ،عملياتي  اهداف و كالن بردهاي راه كالن، هاي هدف انداز، چشم ، موريتأم ةبياني ها، ارزش

 هنـر  دانشـجوي  پـذيرش  بـه  مربوط دوم ةلئمس است. نرفته هنر آموزش از سخني ها كار راه
 بـه  توجـه  و اختصاصـي  به متمركز ةشيو از دانشجو پذيرش ةشيو در تغيير نيازمند كه است

 حاضـر  درحال كه است هنري گروهي كار مندي توان سنجش و هنري ةپيش هنري، استعداد
 هـاي  رشـته  شدگان پذيرفته از بااليي درصد اخير هاي سال در كه اين سوم نيست. موردتوجه

 كـه  ايـن  چهارم است. كنكور در ها آن دوم انتخاب هنر رشتة كه هستند آموزاني دانش هنري
 دانشـگاه  به ورود از قبل او آمادگي به هنر دانشجوي يك كار كيفيت ةمسئل از زيادي بخش

 هنـر  كنكـور  تقـويتي  هـاي  كـالس  در هنـري  هاي رشته دانشجويان از بسياري گردد. مي باز
 و توانـايي  امـا  ،دهند مي افزايش هنر از را خود تاريخي اطالعات و دانش و كنند مي شركت
  ندارند. هنري آفرينش در بااليي مهارت

 نسـبت  آن دروني موضوعات به توان مي را هنر عالي آموزش نظام مشكالت دوم بخش
 در هـا  دانشـگاه  انـدك  مشـاركت  عالي، آموزش نظام در سازماني ةتوسع آن ةجمل از كه داد

 هنر، عالي آموزش در سازي تجاري مشكل دانشگاهي، هاي رشته درسي هاي برنامه بازنگري
 ييآكـار  بـر  تحصـيالت  مسـتقيم  ارتباط نبود هنر، آموزش اقتصادي هاي بنيان به يتوجه بي

 ةغلبـ  اجتمـاعي،  نيازهاي با دانشگاهي هاي آموزش نداشتن انطباق التحصيالن، فارغ عملياتي
 بـه  دانشـجويان  ميلـي  بـي  كـالس،  در ها آن حضور كيفيت بر دانشجويان جمعيت و كميت
 آمـوزش  كيفيـت  بـه  ويژه توجه ضرورت توجهي كم اين است. زياد هاي تبغي و ،ها كالس
  است. كرده دوچندان را هنر عالي
 عالي آموزش كيفيت بودن پايين كه شد خواهيم متوجه عالي آموزش به سيستمي نگاه با
 ريـزي  برنامـه  و گـذاري  سياست مديريت در ها نارسايي و ها ضعف به تواند مي ايران در هنر
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 ارتقـاي  در ثرؤمـ  عوامـل  رسد مي نظر به باشد. داشته ارتباط نيز هنر دانشگاهي آموزش نظام
 موجب ،ندك ايفا دانشگاه در را خود مثبت نقش و كاركرد چه چنان هنر عالي آموزش كيفيت
 و شـوند  مـي  هنـر  عـالي  آمـوزش  نظـام  تقويت و گسترش و اهداف به يابي دست سهولت
 و دارنـد  هنر عالي آموزش نظام براي منفي ثيرأت نيابند، دست مثبت كاركردهاي به چه چنان

  .آورند مي وجود به كار بي و وري بهره و ييآكار بدون التحصيالني فارغ ويژه هب
 هاي دانشگاه در هنر آموزش كيفيت يارتقا گرهاي نشان شناسايي حاضر پژوهش هدف

 آمـوزش  اهـداف  تحقق در اندازه چه تا هنري هاي دانشگاه دريابيم كه اين براي است. كشور
 كيفيـت  يارتقا موجب كه گرهايي نشان و ها لفهؤم شناسايي به بايد اند، بوده موفق هنر عالي

 ازطريـق  دارد سـعي  هـدف  اين با حاضر ةمقال .كنيم اقدام شوند مي دانشگاه در هنر آموزش
  ورزد. مبادرت امر اين به ساختاريافته نيمه ةمصاحب روش كمك با و كيفي هاي روش
  

  پژوهش ةپيشين .2
 كارشناسـي  دانشـجوي  پذيرش ةنحو تطبيقي ةمطالع« عنوان با پژوهشي در )1391( سليمي

 اكثر كه است يافته دست نتيجه اين به كيفي تحليل روش با »جهان كشور نه و ايران در هنر
 بـه  توجـه  گـزينش،  ةنحو و دانشجو پذيرش ةشيو در عمل استقالل موردمطالعه كشورهاي
 هنري خالقيت ،عالقه ميزان ها، مهارت بالفعل، و بالقوه هاي توانايي داوطلبان، علمي سنجش

 كيـد أت و توجـه  و دهنـد  مـي  قرار پذيرش اصلي معيار را موردنظر ةرشت ةداوطلبان ديدگاه و
 در كـه  درحـالي  .متوسـطه  تحصـيالت  دوران در داوطلب كرد عمل و فعاليت بر دارند بسيار
 ازطريـق  هـم  آن شـده  كسـب  نمرات ازمنظر علمي بعد تنها ايران در دانشجو پذيرش ةشيو

 شود. مي پرداخته هنري هاي استعداد ةجنب به تر كم و گيرد مي انجام اي گزينه چهار هاي آزمون
 پـذيرش  فراينـد  تطبيقـي  ةمطالعـ « عنوان با ديگري پژوهش در )1391( همكاران و هاشمي
 در دانشجو پذيرش كه يافتند دست نتيجه اين به »نمايشي هنرهاي عالي موزشآ در دانشجو

 از پس ايران در كه حالي در است. خالقيت و ،توانايي استعداديابي، بر مبتني غربي كشورهاي
 ةشيو در تغيير بنابراين، .شود مي توجه داوطلبان هاي مهارت به كتبي ورودي آزمون در قبولي

 همكاران و حسيني است. ضروري استعداد سنجش به اطالعات سنجش از دانشجو گزينش
 عالي آموزش درسي ةبرنام در بازنگري براي الگويي« عنوان با خود پژوهش در نيز )1391(

 درسـي  هـاي  برنامـه  بـازنگري  بـراي  الگـويي  طراحـي  در سعي اي خانه كتاب روش با »هنر
 دانشگاهي درسي هاي برنامه بازنگري در كه دارند مي بيان ايشان اند. داشته هنر عالي آموزش
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 ديگـر  از و بـوده  مدنظر تر بيش دانشي بعد مناسب، الگويي فقدان دليل به اخير، هاي سال در
 در هنر درسي ةبرنام ارزيابي« به نيز )1391( همكاران و فرهمندخواه است. شده غفلت ابعاد

ـ  كـه  يافتند دست نتيجه اين به و ندپرداخت »عالي آموزش  از كلـي  شـناخت  آوردن دسـت  هب
 براي مناسب الگويي گيري شكل در تواند مي تخصصي دروس ةكلي در درسي ةبرنام عناصر
 اصـول  الزامـات « بررسـي  بـه  )1391( همكاران و احمدي باشد. ثيرگذارأت هنري هاي رشته

 ةسـال  ده ةدور در اي رشـته  بـين  هـاي  گـرايش  تـدوين  در هنر عالي آموزش كيفيت مديريت
 مطالعـه،  روش مديريت و هدايت ةنحو كه يافتند دست نتيجه اين به و ندپرداخت »پويانمايي

 ةرويـ  و معيـار  براسـاس  نگـارش  پـژوهش،  بنـدي  زمـان  هـا،  فرصت از گيري بهره و تنظيم
 و تهراني .هستند زمينه اين اصلي الزامات از كلي اصول رعايت و ،ها نامه پايان در شده تدوين

 جايي آن از دريافتند »هنر عالي آموزش در آموزشي يابي ارزش بررسي« با )1391( همكاران
 يـابي  ارزش بنـابراين،  ،اسـت  مهـارتي  و ،عملـي  خالقانـه،  ذوقي، فعاليتي هنري فعاليت كه

 در )1391( مريـدي  دارند. هنر يابي ارزش در بااليي ييآكار مشاركتي يابي ارزش و توصيفي
 ايـن  بـه  »ايـران  در هنر آماتوري آموزش و عالي آموزش تطبيقي ةمطالع« عنوان با پژوهشي

 را تخصصـي  و اي حرفه آموزش اهداف اگرچه هنر آماتوري آموزش كه يافت دست نتيجه
 كه دارد مهمي اجتماعي كاركردهاي شناختي جامعه ازمنظر ،كند نمي دنبال هنرمند پرورش در
 بنـابراين،  باشد؛ هنر دانشگاهي آموزش در مستعد متقاضيان به دادن جهت ساز زمينه تواند مي

 آمـوزش  در را دانشـجو  انتخاب و گزينش ةزمين تواند مي هنر آماتوري آموزش به پرداختن
  دهد. تغيير هنر عالي
  

  پژوهش نظري ادبيات .3
 حاصل چيز يك در كه وضعي و ،چگونگي خاصيت، معناي به معين فرهنگ در كيفيت ةواژ

 معناي به كه اين بر عالوه كيفيت ةواژ پور آريان فارسي ـ انگليسي فرهنگ در است.  آمده ،است
 شـده  ارائـه  آن از نيـز  ديگـري  تعريف شده، دانسته چيز يك خاصيت و ،ماهيت چگونگي،

 موضـوع  درك يـا  ادراكي موضوع شناسايي سبب كه چيزي از است عبارت كيفيت« :است
 در را كيفيـت  يـابي  ارزش نظـران  صـاحب  از بسياري ).1374 شيوا  (بقايي »گردد موردبحث
 بـه  پرداختن و كنند مي مطرح ضرورت يك عنوان به كنوني، شرايط در ويژه به عالي آموزش

 عـالي  آمـوزش  نظـام  بـه  تالمبـ  التمشك و ها چالش با مقابله هاي راه ترين مهم از را امر اين
 ).ب 1384 انهمكـار  و محمـدي  ؛1380 شـفيعا  ؛ب 1384 انهمكـار  و محمدي( دانند مي
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 مقـدور  آن دهنـدة  تشكيل اساسي عناصر و عوامل شناخت بدون آموزش كيفيت يابي ارزش
 دهنـدة  تشـكيل  عناصـر  و عوامـل  با ارتباط در كه است اين توجه قابل نكتة اما شد، نخواهد
 ربـط  ذي و نفـع  ذي مختلـف  هاي گروه زيرا ،ندارد وجود چنداني توافق دانشگاهي، آموزش
 هسـتند  قائـل  تري كم اهميت ديگر برخي براي و تر بيش اهميت عوامل برخي براي هريك
 ميـزان « از اسـت  عبـارت  عـالي  آموزش كيفيت و،يونسك ازنظر ).1383 نيستاني ؛2001 (تام

 و ،اهـداف  رسالت، و شده تعريف قبل از (معيارهاي) استانداردهاي با موجود وضعيت تطابق
 عناصـر  برمبنـاي  آموزشـي  نظام عوامل كيفيت، تعريف اين اساس بر كه »دانشگاه انتظارات

 ميـزان  از اسـت  عبـارت  دادهـا:  درون كيفيت .1 شود: مي تعريف زير شرح به آموزشي نظام
 مدرسـان،  هـاي  قابليـت  يادگيرنـدگان،  ورودي رفتـار  هاي (ويژگي نظام يدادها درون تطابق
 ميزان فرايند: كيفيت .2 ؛(انتظارات) شده تعريف ازقبل استانداردهاي با غيره) و ،درسي ةبرنام

 ميـزان  محصـول:  كيفيـت  .3 ؛دهاينـ فرا سـاير  و يـادگيري  ياددهي فرايندهاي بخشي رضايت
 پايـه  يـك  از ارتقا ترم، پايان اقدامات (نتايج اي واسطه دادهاي روان از هريك بخشي رضايت

 نتايج آموختگان، (دانش آموزشي نظام نتايج اندازه چه تا دادها: برون كيفيت .4 ؛باالتر) ةپاي به
 و (اهـداف  شـده  تعريـف  قبـل  از اسـتانداردهاي  بـا  مقايسه در ...) و ،علمي آثار و ها پژوهش

 كــار بــه اشــتغال وضــعيت مــدها:آ پــي كيفيــت .5 و ؛هســتند بخــش رضــايت انتظــارات)
 .است بخش رضايت قدر هچ سازمان) و ،والدين خودشان، (ازديدگاه آموختگان دانش

 بيـان  را نكتـه  سـه  هيدانشـگا  هـاي  آموزش كيفيت خصوصيات دربارة )1382( يمني
 آمـوزش  كيفيت است. نسبي دانشگاهي هاي ش آموز كيفيت كه است اين اول نكتة .كند مي
 مفهـوم  يك دانشگاهي هاي آموزش كيفيت كه اين دوم ةنكت باشد. مطلوب يا پايين تواند مي
 شـود.  مي مربوط عالي آموزش نظام كليت به دانشگاهي آموزش كيفيت بودن تام است. تام
 هـاي  (آمـوزش  دانشـگاه  از قبـل  هـاي  دوره خصوصيات به دانشگاه كيفيت مفهوم بودن تام

 دانشگاهي آموزش كيفيت كه اين سوم نكتة و يابد مي ارتباط متوسطه) و راهنمايي، ابتدايي،
 قابــل« جهتــي از و اســت تحــولي امــري كيفيــت ،بنــابراين اســت. پيچيــده مفهــوم يــك
 يـابي  ارزش و هـا  شـاخص  طراحي در ،بنابراين نيست. آن) ايستاي مفهوم (در »ريزي برنامه
 كيفيت ابعاد )1375( پرداختچي اعتقاد به شود. گرفته نظر در بايد ياطمينان بي اين ها كيفيت

 و آمـوزش  فرعـي  و اصـلي  نظـام  پـرورش،  و آمـوزش  نظـام  اهـداف  از عبارت آموزشي
 ،تجهيــزات ،تسـهيالت  معلمـان،  آمـوزان،  دانـش  آموزشـي،  نظـام  دادهـاي  درون پـرورش، 
 سياسـي،  و فرهنگـي  اقتصادي، اجتماعي، محيط آموزشي، فناوري درسي، برنامة تداركات،

 كيفيت هستند. پرورش و آموزش اصالح و ،رشد اساسي بعد كيفي اصالح و يكم توسعة
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 هايداسـتاندار  و دانشـگاهي  نظـام  زمينة به كه است چندوجهي مفهومي عالي آموزش در
  .دارد بستگي آن هاي رشته

 گروه چهار به را آموزش كيفيت دهندة تشكيل هاي مؤلفه الگويي، ارائة با بايدل، و دانكين
 و معلـم  اي حرفـه  و اجتمـاعي  و فـردي  هـاي  ويژگـي  ماننـد  اي نشانه متغيرهاي )الف شامل

 ؛جامعـه  و مدرسـه  محيطـي  امكانـات  و هـا  ويژگـي  ماننـد  اي زمينـه  متغيرهاي )ب ؛دانشجو
 ؛آمــوزش فراينــد در شــاگرد و معلــم رفتارهــاي و اعمــال ماننــد فراينــدي متغيرهــاي  )ج
 عـاطفي  و اجتمـاعي  عقالنـي،  رشـد  دهنـدة  نشان هاي شاخص شامل محصول متغيرهاي  )د

 از تـابعي  را دانشـگاه  در آموزش كيفيت برخي ).79 :وركي (شعباني اند كرده تقسيم شاگردان
 عنـوان  بـه  مدرسـان  كيفيت آموزش، متقاضيان و كنندگان دريافت عنوان به دانشجويان كيفيت
 اداري خدمات آموزشي، تجهيزات و امكانات كيفيت آموزش، دهندگان ارائه و كنندگان عرضه

 ايـن  از هركـدام  كـه  داننـد  مي آموزش از كننده پشتيباني و حمايتي محيط عنوان به سازماني و
 ديگـر  برخـي  ).1384 (عمادزاده هستند تقسيم قابل مختلفي هاي زيرعامل به خود نيز عوامل
 سـن،  تحصـيلي،  (مـدرك  معلمان هاي ويژگي شامل دادها درون از متشكل را آموزش كيفيت
 هـاي  ويژگـي  تجهيزات، امكانات، فضا، نگرش)، و ،تخصصي توانايي تحصيلي، رشتة تجربه،

 و يادگيرنـده  رفتـار  و معلـم  رفتـار  سـازماني،  رفتـار  شـامل  فرايندها، سازماني، و تشكيالتي
  ).1383 (بازرگان دانند مي شده كسب هاي نگرش و مهارت نش،دا سطح شامل دادها، برون

 مـدرن  و سـنتي  آمـوزش  ةعمـد  قسـمت  دو بـه  توان مي را ايران در هنر آموزش تاريخ
 پـدر  برابـر  معنـوي  مقـام  آن در اسـتاد  كه شاگردي  ـ استاد سنتي نظام د.كر تقسيم آكادميك
 گرفته شكل زمين مغرب از اقتباسي طور به اخير هاي دهه در كه آموزش مدرن نظام و داشت
 ــ  اسـتاد  سـنتي  نظام با قاجار ةدور از پيش ايران، در هنر آموزش .)1384 (محمدزاده است

 ورود با قاجار ةدور دوم ةنيم از درست سنت اين در تغييرات و گرفت مي صورت يشاگرد 
 بـراي  ق 1269 در اميركبيـر  خـان  تقـي  ميرزا يافت. رواج ايران در هنر جديد آموزشي نظام

 /ق 1266( دارالفنـون  البتـه  انداخت. راه را دارالصنايع مجمع داخلي صنايع تشويق و تربيت
 آن در كـه  دانسـت  آمـوزش  جديـد  نـوع  از سسـه ؤم نخستين توان مي را م) 1852 - 1851
 مهم ةمدرس چهار شد. گرفته كار هب هنرجويان تربيت و تعليم براي آموزشي جديد هاي شيوه
 مدارس. صنايع و ،مستظرفه صنايع دارالفنون، دارالصنايع، ةمجموع از ندا عبارت قاجار دوران

 .آيد ميدر اختصاصي حالت از و شود مي همگاني دانش كه معناست اين به مدارس سيسأت
 ديگـر  هـاي  آمـوزش  دركنـار  ايران در هنر شآموز در را نوگرايي مسير كه بودند مراكز اين

  ).1385 (نصيري دندكر هموار
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 تجـارب  رشـد  مختلـف،  حـواس  آموزش بر ناظر  را هنري تربيت )1971( من هاوس
 هنرمندانـه  نقـادي  و هنـري  بصري هاي جلوه با عميق برخورد و حساسيت لمسي، و حسي
 ،وي ازنظر درواقع .داند مي

 بصـري،  تجـارب  از متعـالي  آگاهي رشد و حواس اساسي آموزش شامل هنري تربيت
 در بصـري  تصـورات  بـه  آگاهانـه  رويكـرد  نيز و بصري نمادين اشكال فهم و آفرينش
 قضـاوت  اعمـال  و كـاربرد  زمينـة  در آموزش و تزئيني هنرهاي سازي، هممجس نقاشي،
  ).1986 آيزنر( باشد مي بصري تجارب نقادانة

 هنري، توليد مقولة چهار در هنري تربيت كاركردهاي و اهداف ترين مهم گويد مي او
 كه دكن مي يادآوري او .تاس شده خالصه يسشنا زيبايي و ،هنر تاريخ هنري، نقادي

 دارند، ركاسرو آن با هنر ةزمين در ها انسان كه مقوله، چهار اين متوالي و يافته نظام تدريس«
 را هنر كنند، مي توليد را هنري آثار ها آن .(همان) »است ارزش و اهميت داراي

 ،كنند مي درك تاريخ و فرهنگ با را آن ارتباط دهند، مي قرار گذاري ارزش و موردقدرشناسي
 در چه آن ).1997 بيچ و راينهارتس( دهند مي ارائه هنر ةباردر هايي قضاوت كه آن نهايتاً و

 و فراگيران تخيل و خالقيت رشد براي الزم شرايط ايجاد است مطرح هنري تربيت مباحث
 از آگاهي كسب هنري، اجراي و طراحي هنرمندانه، ابراز و بيان هاي شيوه با آنان آشناكردن

 است شهروندان مند ارزش و هنري آثار و هنرمندان از قدرداني آن، تاريخ و هنر
 در كه شود مي ناشي جا اين از هنر و علم آموزش تفاوت ترين اصلي شايد ).1384  اميني(

 عمدتاً (آموزش) تعلّم جديد. هاي حركت و است تغيير فقط هنر و ندارد معني پيشرفت هنر
 اين دهد. مي توسعه را هنري ساخت هاي روش و بخشد مي اغن را شناسانه زيبا هاي ديدگاه
 سطح بر بنا و هستند دانشگاه تا ابتدايي دورة از هنر آموزش عناصر ترين مهم مباحث
  ).1384 (محمدزاده شوند مطرح بايد آموزشي سنين با متناسب و آموزش
 شناسـي  روان ةحـوز  در گرايـي  سـاز  و ،گرايـي  شناخت رفتارگرايي، مهم رويكرد سه به

 رويكـرد  در يـادگيري  و آمـوزش  محـور  جاكه ازآن كرد. اشاره توان مي يادگيري و آموزش
 رويكـرد  بـه  هنـر  ةحـوز  در كه كنيم تالش بايد ما ،است معلم گرايي شناخت و رفتارگرايي
 چراكه ،كنيم توجه سازد مي و گيرد مي خود محيط از را دانش يادگيرنده آن در كه سازگرايي

 راه، اين در سازند. مي را خودشان دانش مشاركتي صورت به رويكرد اين در دانشجو و استاد
 از محور پژوهش آموزش ةشيو با را آن كيفيت و يادگيري  ـ ياددهي فرايند تا كنيم تالش بايد

  .)24 :1391 بازرگان( دهيم تغيير محور دانشجو حالت به محور استاد حالت
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 بـه  سـنتي  رويكـرد  .1 :از ندا عبارت هنري تربيت در درسي ةبرنام مختلف رويكردهاي
 كنـد  مـي  معرفي اي هحوز عنوان به صرفاً را هنر كه شود مي اطالق رويكردي به ،هنر آموزش

 براي است محملي انديشه اين ارچوبهچ در هنر دارد. اختصاص خود خالقانة ابراز به كه
 بـه  بتواند تر پيشرفته و برتر سطوح در تا فرد گرايانة آفرينش و خالق هاي ظرفيت آزادسازي
 منتقل ديگران به و بدهد خارجي صورتي يا فرم خود هاي انديشه و ،تصور ادراك، احساس،

 آن قطعـي  لـوازم  از را آمـوزان  دانـش  مطلـق  آزادي كه هنري تربيت در سنتي رويكرد .كند
 ؛)1383 (مهرمحمـدي  اسـت  حـوزه  ايـن  نظـران  صـاحب  از بسـياري  موردانتقـاد  دانـد،  مي
 آمـوزش  زمينـة  در مطـرح  رويكردهاي از يكي هنر؛ آموزش در محور ديسيپلين رويكرد  .2

 چهـار  زاويـة  و ازمنظـر  را هنري تربيت كه است محور ديسيپلين هنري تربيت رويكرد هنر،
 كنـد  مـي  بررسـي  زيباشناسـي  و هنـري  نقادي هنر، تاريخ هنري، توليد يعني معرفتي قلمرو

 منزلـة  بـه  و نـدارد  هنري خاص حوزة يك بر انحصاري و واحد تأكيد رويكرد اين واقع در.
 كه است آن رويكرد اين در اصلي فرض است.م هنر يادگيري و آموزش به تر جامع نگرشي
 هنرمنـدان،  هنـر،  گـذاري  ارزش و فهـم  توليد، و آفرينش به معرفتي هاي هحوز اين آموزش

 رسـاند  مـي  كمـك  مختلـف  جوامع و ها فرهنگ در هنر كاركرد و نقش و هنري فرايندهاي
 گيـري  جهت رويكرد، اين در هنري؛ تربيت در توليدمحور رويكرد .3 )؛1383 (مهرمحمدي

 و آثـار  آفرينش ساخت به مربوط عملي هاي مهارت و ها قابليت متوجه هنري تربيت اصلي
 مفهوم هنري توليد يا هنري آفرينش رويكرد، اين در ديگر، عبارت به .است هنري هاي هپديد

 كـه  اسـت  اثربخشـي  داراي گـاه  آن هنـر  درسي هاي برنامه رو، اين از .است اصلي و محوري
 در گيرد، مي قرار موردتوجه كه نيز را شناختي زيبايي كاركردي هاي قابليت و ها مهارت بتواند
 تربيـت  در معنـا  و احسـاس  دريافـت  كرديرو .4 ؛)1384 (اميني آورد وجود به آموزان دانش
 تربيـت  بـه  مربوط بحث در آيد، مي شمار به رويكرد اين برجستة نمايندة كه ،برودي هنري؛

 سواد« كه است معتقد و نگرد مي ضرورت يك عنوان به هنري اثر خلق و توليد به زيباشناسي
 نـه  البته اثر، خلق براي گوناگون هاي رسانه كاربرد در ها قابليت حداقل نيازمند »زيباشناخت

 پـرورش  رويكـرد  .5 ؛)1383 مهرمحمـدي (اسـت  اي حرفـه  هنرمنـد  يـك  انـدازة  و درحد
 ادراك رويكـرد  بـا  نگـاه  نـوع  ظاازلح رويكرد اين هنري؛ تربيت در فكري ممتاز هاي منش

 و آثار موشكافانة و عميق دقيق، مشاهدة بر رويكرد اين .است نزديك بسيار معنا و احساس
 تربيـت  در زيباشـناختي  معرفت رويكرد .6 و )؛1384 اميني( كند مي كيدأت هنري هاي پديده
 آحـاد  بـه  كمـك  از اسـت  عبـارت  هنـري  تربيت اصلي كاركرد )1992( رايمر ازنظر هنري؛
 تسـهيل  را شناختي زيبا معرفت به يابي دست كه هايي ظرفيت پرورش جهت در آموزان دانش
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 .اسـت  منـدتر  ارزش ديگـري  گيـري  جهـت  هر از هنري تربيت در گيري جهت اين .دكن مي
 عنايت هنر حوزة در دانستن چهار يا زمينه چهار در دانستن، به زيباشناختي معرفت رويكرد

 و ،كـه  ايـن  دانسـتن  يـا  دربـارة  دانستن چگونه، دانستن درون، دانستن :از ندا عبارت كه دارد
 در هنـر  حـوزة  در دانسـتن  نـوع  چهـار  بـه  بايـد  هنـر،  درسـي  برنامة .چرا دانستن باالخره

 هنـر  تخصصي آموزش بر رايمر كند. توجه همگاني آموزش يا عمومي آموزش ارچوبهچ
 عاليـق  تناسـب  بـه  دانستن انواع از يكي بر تمركز با انتخابي درسي هاي برنامه قالب در نيز

 از وي منظـور  كـه  اسـت  ايـن  مهـم  نكتة .كند مي تأكيد آموزان دانش از گروهي يا يك ويژة
  ).1383 مهرمحمدي( نيست هنر اي حرفه آموزش روي هيچ به تخصصي آموزش
 تبديل معرف ي:كم يابي ارزش )الف دارد: كاربرد هنر حوزة در يابي ارزش نوع دو
 و متر يا هااستاندارد بر مبتني يعني باشند عيني توانند مي هم كه هستند ها كميت به ها كيفيت
 شخصي ترجيحات و ،ها انديشه افكار، از ثرأمت كه باشند ذهني توانند مي يا باشند مقياس
 هنري اثر خلق زمينة در و هنر آموزش در كه باشند معيار و مالك ارچوبهچ در اما ارزياب

 بر ابتنا كه كيفي شيوة به يابي ارزش اين در كيفي: يابي ارزش )ب ؛دارند كاربرد هنري نقد و
 تري برجسته طرز به را صالحيت) با (البته ياب ارزش ترجيحات و ،ها انديشه افكار،

 شود شناخته رسميت به هنر حوزة در مشروع يابي ارزش شيوة عنوان هب گذارد، مي نمايش به
 مشاهده، از ندا عبارت هنر حوزة در يابي ارزش هاي روش و ابزارها ).1383 (مهرمحمدي

 و اي گزينه چند هاي آزمون شنامه، پرس ها، ليست چك عملي، آزمون مباحثه، مصاحبه،
 كار، پوشة يا كارنما بصري، شناسايي سرايي، داستان قالب در نويسي مقاله پاسخ، كوتاه

 فرايندي يابي ارزش ژوري، هيئت فردي، بندي درجه مقياس از استفاده زيباشناختي، قضاوت
 ).1380 (ميرزابيگي هنري پژوهش امجان يادگيرنده، فعاليت از رسمي نقد غيررسمي، يا

 )ب .اهداف نه كرد توجه  مدهاآ پي به بايد )الف هنر: يابي ارزش امر در كه است معتقد آيزنر
 فرايند بلكه ،باشد نتيجه و حاصل به معطوف منحصراً نبايد توجه هنر يابي ارزش در

 هنر يابي ارزش امر )ج ؛باشد مدنظر ها مهارت و تكاليف با درگيري كيفيت مانند يادگيري
 فرايند ةلحظ لحظه به توجه عطف )د .كند فراهم مخاطب براي نقش ايفاي براي فرصتي بايد

 دكن فراهم هنري قضاوت براي معتبري و مند ارزش بسيار هاي داده تواند مي هنر يادگيري
  .)1390 (مهرمحمدي
 )،رسمي يرغ و ي(همگان هنر آماتوري آموزش متفاوت ماهيت دربارة )1391( مريدي

 به توجه كه دارد مي بيان هنر تخصصي آموزش و ،مدرسه) در (رسمي هنر عمومي آموزش
 آموزش هاي كاستي به باتوجه كه اين اول :است توجه قابل بعد دو از هنر آماتوري آموزش
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 مراجعه هنري هاي آموزشگاه و فرهنگي مراكز به مندان عالقه مدارس، در هنر عمومي
 عبارتي به آيد. مي پديد مراكز اين در هنري شكوفايي هاي بارقه اولين ،رو اين از .كنند مي

 و مراكز و است جامعه در هنري استعدادهاي پرورش هاي ساخت زير هنر، آماتوري آموزش
 خود به را مندان عالقه كه هستند هنر ةعرص به ورود هاي دروازه ةمثاب به هنري سساتؤم

 و هنر مندان، عالقه وسيع طيف درميان هنر آماتوري آموزش كه اين دوم ؛خوانند مي فرا
 رسمي آموزش نوعي هنر عمومي آموزش دهد. مي پيوند ديگر يك به را روزمره زندگي
 در تفنني آموزش مقابل ةنقط تخصصي آموزش و است مدرسه نهاد در اجباري و الزامي

 پرورش هاي زمينه آوردن فراهم دنبال به هنر آكادميك آموزش است. هنر همگاني آموزش
 مباني آموزش دنبال به هنر دانشگاهي و اي مدرسه آموزش ،بنابراين .است هنرمند

 آموزش نوعي اي حرفه آموزش اما .است هنري هاي مهارت تقويت و هنر تخصصي
 گردد. مي دنبال دانشگاهي آموزش از پس ها مدت تا گاه كه آموزشي است، انگيخته خود

 يعني .است هنر گري آفرينش و خالقانه هاي تجربه سطح ترين عالي هنر اي رفهح آموزش
 اين .گزيند برمي خود شغلي و اي حرفه هويت عنوان به را هنرمندبودن فرد كه اي مرحله
 ديگر يا ها نگارخانه ها، موزه يا هنري هاي آموزشگاه توسط اغلب آموزش از سطح
  .شود مي برگزار هنر تخصصي هاي عامل

 هـاي  گيـري  جهـت  و محتـوا  ازنظـر  هنر آموزش ةشيو كند مي بيان )1377( ثاني دوستي
  شد. راه هم جديد سبك و سنتي سبك در هايي تفاوت با آموزشي

  )1377 ثاني  (دوستي هنر آموزش ةشيو در تغيير .1 جدول
Mode (سنتي) Mode (نوين) 

 نمادها، ذهني، فعاليت ايده، :شامل ذهني هاي جنبه
  ارائه سبك و ،ها كيفيت شكل، شامل عيني: هاي جنبه  ها استعاره و ،ها تم

 ،عميق تفكر كردن، ادراك كردن، توصيف شامل معاني:
  ها تكنيك و ابزارها فني: دانش يدگيپيچ و تنوع  ... و

 تجربة و هنري ارزش دربارة پرسش ها: نظريه
  شناسي زيبايي

 سبك، ،فاهدا مكان، زمان، هنرمندان، جامعه، ها: بافت
  ژانر و

  اي رويه دانش  مفهومي دانش
  كردن خلق يندي)ا(فر چگونگي دانش  چرايي دانش

 نهادي پيش دستورالعمل و تجويزي دانش كنارگذاشتن  
  شده تعيين قبل از
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 مـوزش آ سيسـتم  بنـاي  ،هنر ةحوز در كشور عالي موزشآ نظام بردي راه تحول سند در
 محتـواي  در بـازنگري  شامل آن ابعاد كه است شده كيدأت موزشآ كيفيت اصل بر هنر عالي

  بازنگري ،موزشيآ هاي روش و ها برنامه و متون در بازنگري و اصالح ،دانشگاهي واحدهاي
 سيسـتم  در همـاهنگي  ايجـاد  و ،بخشـي  انسـجام  هنر، علمي تئهي ياعضا يارتقا ةنام يينآ

ـ  و هنر هاي هدانشگا مديريتي  التحصـيالن  فـارغ  جـذب  درجهـت  مناسـب  كارهـاي  راه ةارائ
 در هنـر  عـالي  آمـوزش  كـالن  بردهـاي  راه راستا همين در كه است هنر تكميلي تحصيالت

 در بازنگري ،هنر تكميلي تحصيالت هاي دوره كيفي و يكم ةتوسع شد مقرر كيفيت راستاي
 ،هنـر  دانشـجوي  پـذيرش  هاي هشيو در بخشي تنوع ،دانشجو پذيرش ميزان و هنر هاي رشته
 و فنـي  هـاي  موزشـكده آ و هـا  دانشـكده  دهـي  سامان ،هنر محور مهارت هاي موزشآ ةتوسع
 باشـد.  كشور مختلف مناطق و جامعه نيازهاي متناسب ... و ،ها نآ هنر هاي رشته و اي حرفه
 موزشيآ ريزي برنامه نظام تدوين و اصالح ازطريق هنر عالي موزشآ نظام ةتوسع تحقق لذا
 بـازتعريف  علـوم،  افزون روز تحوالت و صنعت و جامعه نيازهاي به باتوجه هنر پژوهشي و
 دروس در همـاهنگي  ايجاد ،فرينيآكار و پژوهش موزش،آ به موزشآ از دانشگاه موريتأم

 ةتوسـع  ،هنـر  محـور  مهـارت  و كـاربردي   ــ  علمـي  هـاي  مـوزش آ ةتوسـع  ،هنر دانشگاهي
 موزشآ ةتوسع و طراحي ،هنر هاي دانشكده و ها دانشگاه در هنر در فرينيآكار هاي موزشآ

 تحقيقاتي هاي ت مهار ةتوسع ،جامعه موردنياز معماران و هنر گران پژوهش تربيت براي هنر
 و جامعه نيازهاي براساس هنر يدانشجو پذيرش ميزان در بازنگري ،گران پژوهش و استادان
 ،نخبگان دانشجويان، دانشمندان، ،تاداناس( انساني ةسرماي از حمايت و استعداديابي ،صنعت

 و علمي مرجعيت و اي حرفه صالحيت و منزلت افزايش و هنر در درخشان) استعدادهاي و
  كشور). علمي جامع ةنقش( شود انجام هنر استادان اجتماعي

  
 تحقيق روش .4

 رويكرد با پژوهش اين حاضر، ةمقال اكتشافي رويكرد چنين هم و اصلي هدف به باتوجه
 اين در دارد. وجود ها پديده به يدرون نگاه نوعي كيفي روش در است. گرفته صورت كيفي

 شود مي ييدأت رفتارهايشان و نگرش توصيف براي موردتحقيق گروه فكري مقوالت التح
 هاي مصاحبه از استفاده با موردنياز هاي داده پژوهش اين در ).1386 نهايي و احمدي (علي
 اجراي مراحل .شدند تحليل كيفي كدگذاري ازطريق سپس و آوري جمع ساختاريافته نيمه

 كدگذاري و ،باز كدگذاري ،ها مصاحبه كردن پياده ،استادان با مصاحبه انجام شامل پژوهش
 علمي تئهي اعضاي ةكلي از ندبود عبارت پژوهش ةجامع است. بوده ها داده محوري
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 كه اي دانشكده ترين اصلي عنوان به صداوسيما دانشگاه تلويزيوني و راديو توليد ةدانشكد
 ديجيتال هنرهاي و تلويزيوني كارگرداني چون هم اي رسانه  هنري هاي رشته از اي مجموعه

 شد. انجام مند هدف ورتص به پژوهش اين در گيري نمونه .شود مي اجرا آن در توليد
 نمونه تعداد و ندارد مشخصي تعداد و ميزان كيفي تحقيقات در نمونه حجم جاكه ازآن

 ،بنابراين .شود مي تعيين اطالعات رسيدن اشباع به و آمده دست هب اطالعات ميزان براساس
 اشباع هاي نشانه يافت. ادامه ها داده رسيدن اشباع به زمان تا ها رسان اطالع با مصاحبه فرايند
 ادامه مورد دهمين تا ها مصاحبه تر بيش اطمينان براي اما ،شد مشاهده هشتم ةمصاحب از پس

 دوبار ها مصاحبه متن سازي پياده اول، ةمرحل در ها داده دقت از اطمينان حصول براي يافت.
 علمي تئهي عضو دو از ،ها كدگذاري اعتماد قابليت افزايش براي آن از پس .گرفت صورت
 دخيل افراد نظرات از برخي اعمال با و شد گرفته كمك شده تشكيل مقوالت بازبيني براي
 شكل نهايي مقوالت ،دانشگاه آموزش ةخبر كارشناسان و دانشگاه در هنر آموزش ةحوز در

 افراد از برخي با قبل ةمرحل در شده استخراج مقوالت مجدداً نيز بعدي اقدام در گرفتند.
 افراد اين نظرات و شد گذاشته درميان بودند رگ پژوهش رس دست در كه هشد مصاحبه
 نسبتاً انعكاسي شده استخراج نتايج و گرفته شكل مقوالت كه شد مشخص و شد بررسي
  ست.ها آن نظرات از صحيح

  
  پژوهش هاي يافته .5

 هنـر  علمـي  هيئـت  اعضـاي  ديـدگاه  براسـاس  كـه  داد نشان ها مصاحبه از آمده دست به نتايج
 هجـده  و اصـلي  ةمقول چهار در توان مي را هنر آموزش كيفيت يارتقا هاي مؤلفه و گرها نشان

  شود. مي اشاره ها آن به فقط مقاله حجم محدوديت دليل به درادامه كه كرد بندي گروه زيرمقوله
  

  انساني عوامل 1.5
 ،اسـتاد  آموزشـي  فعاليـت  به باتوجه بايد هنر آموزش كيفيت در ثرؤم انساني عوامل به توجه

  .گيرد قرار مدنظر انشگاهيد مديريت و ،دانشجو

  استاد 1.1.5
 صاحبان هنر تاداناس .هستند عالي آموزش ةسسؤم يا دانشگاه هر قلب علمي تئهي اعضاي
 فراينـد  در تواند مي ايشان توسط حرفه اين هاي صالحيت شناخت و هستند خاص اي حرفه

  باشد. ثرؤم بسيار يادگيري  ـ ياددهي
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 مديآسر ةوجه از رخورداريب ،هنري مند ارزش سوابق داشتن :تخصصي دانش  ـ
 از استفاده هنر، تخصصي ةحوز در ليفيأت كتب داشتن عملي، كار و آموزش در

  .درس كالس در روز به مطالب
 ،دانشجو) با ارتباط (هنر دانشجو با اي حرفه ةرابط برقراري :اي حرفه مهارت  ـ

 و طرح داشتن ،ها آن آوردنربا مستقل و دانشجويان اي حرفه رشد به كمك
 محيط مديريت ،آموزش مند روش اجراي و مناسب تدريس براي برنامه

 و نظارت ،كالسي بحث در دانشجو مشاركت و مثبت جو ايجاد و يادگيري
 سازي آماده و ريزي برنامه و ،زمان از بهينه ةاستفاد و دانشجو يادگيري كنترل
 .يادگيري براي درس كالس

 بذج و عالقه ايجاد و دانشجويان و همكاران با اي حرفه تعامل :علمي اخالق  ـ
 ،ها آن با كار و ياندانشجو و تدريس به عشق ،كالس از خارج زمان در ها آن

 ةروحي داشتن ،كالس در ارتباطي باز فضاي به توجه ،دانشجو به احترام
  .آموزش در پذيري وليتئمس و ،انتقادپذيري

  دانشجو 2.1.5
 يدانشـجو  كيفيت ست.ا دانشجو هنر آموزش كيفيت يارتقا در انساني مهم عوامل از يكي
 و جامعـه،  (خـانواده،  او قبلي هاي دوره هاي آموزش شايستگي ،شناختي هاي توانايي به هنر

 داشـتن  بـا  هنـر  دانشـجويان  ،بنـابراين  دارد. بسـتگي  وي علمـي  هـاي  انگيـزش  و مدرسه)
  .بود خواهند موفق آموزش مسير در ذيل هاي ويژگي

 سواد داشتن ،هنري ذاتي استعداد و هوش از برخورداري :دروني قابليت  ـ
 داشتن و ،هنري ادراكات و معني و حسي هاي گيرنده باالي قابليت ،اي رسانه
  .پردازي مفهوم و )هنري ادراك و (احساس ذهني تصويرسازي قابليت

 در مشاركت ةروحي و هنري آثار و هنر به عالقه و عشق :يادگيري قابليت  ـ
 فراغت اوقات در هنري هاي كالس در شركت به مندي هعالق ،هنري هاي فعاليت

 توانايي ،هنري آثار به متفكرانه و مليأت نگاه داشتن ،يادگيري ذوق و شوق و
 تجارب آگاهي (رشد حواس آموزش و تخيل ةقو هنري، استعداد پرورش
 يادگيري مهارت و فارسي ادبيات و رمان شعر، به عالقه داشتن ،بصري)
 كسب و واگرا يادگيري سبك توانايي از برخورداري ،تمثيل استعاره، المثل، ضرب

  .اي حرفه و هنري خالقيت
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  دانشگاه رهبري و مديريت 3.1.5
 دانشـگاهي  رهبـري  و مديريت هنر، آموزش كيفيت يارتقا در ثرؤم انساني ابعاد از يك
 يادگيري بهبود براي شود. مي مطرح ها فعاليت ةكلي اصلي  كنندة هماهنگ ةمثاب به كه است

 نيازهـاي  از عميـق  فهم دانشگاهي مدرسان و مديران :است اساسي نكته دو دانشجويان
  .باشد دانشگاه شدة نهادينه اهداف جزو يادگيري و باشند داشته دانشجويان

 در گرن جانبه همه و سيستمي تفكر داشتن :دانشگاه در رهبري و مديريت هاي ويژگي  ـ
 در كاركنان و علمي تئهي اعضاي مديران، ةكلي مشاركت ،دانشگاه آموزشي مديريت
 مندسازي توان و سازي به ةبرنام داشتن ،دانشگاه كيفيت ةبرنام اجراي و سازي تصميم
 و علمـي  جـو  كيفيت به توجه ،دانشگاه يادگيري و آموزش اجرايي عوامل ةكلي براي

ـ  و جـذب  ،جامعـه  در دانشـگاه  علمي سطح ارتقاي و دانشگاه فرهنگي  كـارگيري  هب
 به توجه ،مستمر ارزيابي و هنر آموزش در هنري فعاليت ةكارنام با و مجرب ستادانا

 .دانشگاه آموزش كيفيت يارتقا با مرتبط عوامل انگيزشي هاي محرك و ها انگيزه
  

  آموزشي عوامل 2.5
  آموزشي ةبرنام 1.2.5
 هـاي  آمـوزش  نقـش  .اسـت  كارآمـد  آموزشي نظام يك استقرار آموزشي ريزي برنامه هدف
 هـاي  برنامـه  فلسـفي  و فكـري  انسـجام  ،هنـر  عالي آموزش ارتقاي در غيررسمي و رسمي
 بـه  فعـاليتي  از هنـر  آموزشـي  هـاي  برنامـه  در تحـول  ،دانشـگاه  تـا  ابتـدايي  از هنر آموزش

 طراحي ،هنر عالي آموزش هاي دوره محتواي سازي بومي و ها سرفصل بازنگري ،انديشيدني
 پذيرش ةشيو در تغيير ،هنري هاي رشته در اي رشته ميان و محور مهارت آموزشي هاي برنامه

 آزمون منابع تغيير ،متمركز نيمه و اختصاصي هاي نآزمو به سراسري آزمون از هنر يدانشجو
 در تغيير )،نمايشي هنرهاي (مثالً تخصصي هاي گرايش به معماري رويكرد از هنر سراسري

 بـا  مقايسـه  و پـذيرش  ظرفيـت  (تعداد هنجاري هاي شيوه از دانشجو پذيرش ارزيابي ةشيو
  .هنري اثر ةارائ با نظر مورد ةرشت به ورود براي الزم صالحيت حداقل احراز به ديگران)

  درسي ةبرنام 2.2.5
 سلسـله  يـك  دهـي  سـازمان  شـامل  كـه  اسـت  درسـي  ريـزي  برنامه محصول درسي ةبرنام

 و هـا  يادگيرنـده  رفتـار  در مطلـوب  تغييـرات  ادجاي منظور به يادگيري و ياددهي هاي فعاليت
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 شـامل  درسـي  ريـزي  برنامـه  فراينـد  ،بنـابراين  .اسـت  تغييـرات  اين تحقق ميزان يابي ارزش
 آن محـور  و مطلـوب  تاتغييـر  ايجاد آن هدف و است يابي ارزش و ها فعاليت دهي سازمان

  .است يادگيرنده
 پرورش از ندا عبارت هنر آموزش در درسي ةبرنام اهداف درسي): ةبرنام( اهداف .1
 هاي مهارت پرورش ي،هنر توليد ابزار از استفاده در تبحر و خبرگي و خالقانه آگاهي
 توليد تكنولوژي از استفاده با عواطف و احساسات افكار، بروز و ورزي دست به مربوط
 پرورش ،خاص هاي مهارت آموزش و عقالني و ادراكي هاي مهارت رشد ،هنري
 بيان  به مربوط هاي قابليت پرورش ،هنري آثار انتقادي تحليل بررسي به مربوط هاي مهارت

 ،هنري آثار ازطريق جامعه تاريخي و فرهنگي ميراث شناخت توانايي ،هنرمندانه تجلي و
 پرورش و ،ها آن براي گذاري ارزش و هنري آثار به نسبت مطلوب هاي نگرش پرورش
  .هنري آثار گذاري ارزش و قدرشناسي ازجمله زيباشناسي آگاهي
 ميراث و تاريخي شناخت به كه يادگيري هاي فرصت طراحي درسي): ةبرنام( محتوا .2

 رشد و بروز به كه يادگيري هاي فرصت طراحي ،شود مي منجر هنري آثار فرهنگي
 به كه يادگيري هاي فرصت طراحي ،شود منجر هنري فعاليت در يرازاب هاي مهارت

 ،كند مي كمك هنري آفرينش ارزيابي در انتقادي نگرش گيري شكل و رشد در دانشجويان
 منجر هنر زيباشناسي و ادراكي هاي مهارت رشد به كه يادگيري هاي فرصت طراحي

 ارچوبهچ طراحي ،هنر اختينش زيبا معرفت به يابي دست هاي ظرفيت پرورش ،شود مي
 يادگيري هاي فرصت طراحي ،گرايانه آفرينش و خالق هاي ظرفيت آزادسازي براي انديشه

 هاي فرصت طراحي ،هنري رآثا و اشيا ساخت آفرينش ازطريق بيان استدالل منظور به
 توانايي ،شود منجر هنري اثر خلق در زيباشناختي سواد قابليت پرورش به كه يادگيري

 ايجاد ،آن ةارائ هنر و تخيالت و تصورات قالب در احساسات و ،ها ايده افكار، از گيري بهره
 موقعيت از شهودي درك منظور به اي حرفه تكاليف گنجاندن و درسي ةبرنام در انعطاف
  .هنري آثار خلق در فرايندي و اي رويه دانش به توجه و هنري اثر توليد
 ارزيابي در (قضاوتي) كيفي توصيفي يابي ارزش به توجه درسي): برنامة( يابي ارزش .3
 رويكرد به توجه ،ضعيف) و متوسط شامل مردود و خوب و عالي شامل (قبول هنري آثار

 توجه ،)... و ،آزمون موردنياز زمان كارپوشه، شفاهي، (آزمون هنر ارزيابي در محور فرايند
 يابي ارزش ،هنري هاي جشنواره ژوري، تئهي مانند هنر ارزيابي در محور نتيجه رويكرد به

 عمل آزادي دادن ،هستند باز ساختار داراي و اي پروژه نوع از كه كيفي هاي مالك بر متكي
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 نظام در مرسوم گذاري نمره سيستم نفي ،هنري اثر بازنمايي قالب انتخاب در دانشجو هب
 ميزان پيشرفت، ميزان ةمشاهد بر كيدأت ،هنري فعاليت يابي ارزش ةزمين در و آموزشي
 قدرت ميزان بررسي ،دانشجويان هنري فعاليت بر تمركز و پشتكار و جديت دقت،

 در عناصر ميان توازن و هماهنگي نمادپردازي، و شكل مفهوم، اصالت يادگيري،
 ةنحو و ،كيفيت ها، مهارت فنون، درمورد مستمر هاي بازخورد ةارائ ،هنري اثر يابي شزار

  .هنري بيان و ارائه

  يادگيري موقعيت دهي سازمان 3.2.5
 و يـاددهي  يهـا  يـت موقع در ياندانشجو ةيالنمتخ ادراك يريكارگ هب در استاد ةفكوران قشن

 ،قضـاوت  يريكـارگ  هب مستلزم كه يا پروژه نوع از يادگيري يها فرصت ينيب يشپ ؛يريگياد
 يهنـر  يـات تجرب ةتوسـع  گـاه  يـه تك بـه  توجه ؛است يانهگرا كل نگاه و ،يتخالق يص،تشخ

 يستدر يندفرا كه نكته اين به توجه ،آموزش در يلتخ عنصر يريكارگ هب يقازطر ياندانشجو
 آمـوزش  زمـان  به توجه ؛باشد شناخت با مأتو احساس يا احساس با مأتو شناخت يدبا هنر
 مـدت  هـم  و هـا  كالس تشكيل ساعت هم بندي زمان (تقويم باشد منعطف و واقعي كه هنر
 و آمـوزش  مكـان  كـه  هنـر  يـادگيري  فضـاي  و محيط در تحول ؛)است مانع آموزش زمان

 كه هنر توليد وسايل و ابزار به توجه ؛باشد اجرايي عمليات و ،استوديو كارگاه، در كارورزي
  .يادگيري  ـ ياددهي فرايند تحول نهايتًا و ،باشد روز به هم و هنرجويان تعداد با متناسب هم

  
  محيطي عوامل 3.5

  آموزشي فضاي 1.3.5
 فضـاي  در ضـرورتاً  شود مي منجر دانشجويان يادگيري به كه هايي فعاليت و آموزشي فرايند
 و زيباشـناختي  هـاي  ويژگـي  بـه  باتوجـه  كالبـدي  فضـاي  گيـرد.  مي صورت فيزيكي خاص

 ها كالس داشتن .است يادگيري براي مهمي محرك باشد، داشته بر در تواند مي كه آكادميك
 اثـر  توليد هاي هكارگا و ها استوديو داشتن ،عملي مهارت و دانش انتقال در يادگيري مراكز و

 در عملـي  مهـارت  ةتوسـع  بـراي  مجـازي  آزمايشـگاه  داشتن ،ورزي دست مهارت و هنري
 هـاي  رنـگ  و واقعـي  شـبه  هاي موقعيت به يادگيري فضاي ةتوسع و تجهيز ،هنري توليدات
 هـاي  كالس برگزاري و ،استاد و دانشجو براي هنري هاي فعاليت ةارائ فضاي داشتن ،متنوع
  .علمي گردش و صحرايي عمليات مانند واقعي فضاي در عملي
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  آموزشي هاي فناوري 2.3.5
 مهـارت  و معلمـان  توانـايي  كيفيت يارتقا موجب هنر آموزش در اطالعات فناوري كاربرد

 و ابزار ثيرأت و نقش شود. مي هنر نقد و ،هنر زيباشناسي هنر، توليد هاي زمينه در دانشجويان
 ازجملـه  هنـري  وسايل و ابزار و كار با مهارت توانايي داشتن ،هنر آموزش در نوين وريافن

 در تحـول  ،ديجيتالي سواد و الكترونيكي هاي رسانه بر ورزي دست مهارت توانايي ،كامپيوتر
 مـواد  و اسـتاد  بـا  تعامل و يادگيري در تر بيش فرصت ايجاد و دانشجومحور آموزش ةشيو

 يادگيري براي انگيزه افزايش ،هنر آموزش خدمت در فيزيكي هاي پديده سازي شبيه ،درسي
 و تمـرين  و ،آموزش در مكان و زمان محدوديت حذف ،هنري اثر خلق و هنري فعاليت و

 كيفيـت  يارتقـا  موجـب  كـه  است مواردي ازجمله نيز هنري اثر خلق در تر بيش ممارست
  شود. مي دانشجويان مهارت و معلمان توانايي

  اجتماعي بستر 3.3.5
 آمـوزش  يـادگيري  ارزش بـه  ها خانواده نگاه نوع ،جامعه در هنر از ها خانواده حمايتي نقش
 ميـزان  ،جامعـه  در هنـر  همگـاني  و فـردي  ةتوسع و اجتماعي عدالت نقش ،جامعه در هنر

 ...). و ،پرورش  و  آموزش مسئوالن، خانواده،( جامعه در هنر تحصيل پذيرش و مقبوليت

  فرهنگي بستر 4.3.5
 فرهنگـي  و علمي جو كيفيت به توجه ،هنر دانشجويان عمومي پرورش  و  آموزش به توجه

 سـبك  به توجه ،جامعه در هنري فعاليت مندي ارزش و مقبوليت ،كشور هنري هاي دانشگاه
 فرهنـگ  هـاي  ارزش بـه  توجه ،دانشگاه به ورود از قبل دانشجويان فراغت اوقات و زندگي
 .دانشگاه شهرت و هنر دانشگاه محيطي

  اقتصادي بستر 5.3.5
 بـه  جامعـه  هنـري  فعاليـت  كـار  بـازار  نيـاز  ،دانشـجويان  هنـر  اقتصـاد  و معيشت به توجه
  .هنر آموختگان دانش مستقل و فرينانهآكار مهارت داشتن ،هنر آموختگان دانش
  
  آموزشي نظام ساختار عوامل 4.5
 قرار جدي ثيرأت تحت را دانشگاه در هنر آموزش كيفيت ارتقاي كه مهمي عوامل از يكي
 به ورود از قبل دانشجويان است. دانشگاه به ورود از قبل آموزش نظام ساختار دهد مي
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 در مدرسه در هنر اجباري و ،الزامي رسمي، هاي آموزش ثيرأت تحت سو ازيك دانشگاه
 در هنر غيررسمي آموزش ثيرأت تحت ديگر ازسوي و هستند مختلف تحصيلي مقاطع
 در و تفنني آموزش تر بيش كه هستند هنري هاي آموزشگاه در مدرسه نهادهاي از خارج
 هاي زمينه آوردن فراهم دنبال به هنر آكادميك آموزش جاكه ازآن اما .است فراغت اوقات
 بسيار دانشگاه به ورود از قبل هنري هاي آموزش به توجه لذا ،است هنرمند پرورش

  است. اساسي و مهم

  همگاني) و آماتوري( هنر رسمي غير آموزش نظام 1.4.5
 هنري ابزار و مواد ورزي دست و حركتي هاي مهارت ايجاد و هنري استعدادهاي پرورش در

 فراغـت  اوقـات  در هنـر  تفننـي  و فرهنگـي  هـاي  فعاليت براي محلي ،دارند سزايي هب نقش
 چنـين  هـم  و هسـتند  شناسي زيبا و هنري هاي قابليت و ها توانايي شكوفايي و رشد درجهت
 پـرورش  و كشـف  و مسـتعد  متقاضـيان  بـه  دادن جهت و هنري هاي عرصه به ورود ةدرواز

 نـوآوري،  و خالقيـت  پـرورش  در خصوصـي  هاي كالس و ها آموزشگاه هستند. استعدادها
 در بـرآن،  عـالوه  و نـد ثرؤم هنرجويـان  شـناختي  زيبـا  ةسليق يارتقا و احساسات و عواطف
 و حـواس  اساسـي  آمـوزش  و هنري آثار از بردن لذت هنر، ديدن توانايي هنر، بينش تقويت
  .دارند اهميت هنري تربيت بناي زير عنوان به بصري تجارب آگاهي رشد

  تخصصي) و (عمومي هنر رسمي آموزش نظام 2.4.5
 در مدارس .هستند جامعه در خاص هنرهاي پرورش در هنر )آموزشگاه( استعداديابي مراكز

 هنرجو هنري معرفت ارتقاي و هنري هاي مهارت تقويت و هنر تخصصي مباني آموزش
 و مواد شناخت هنر، مباني اب آموزان دانش عمومي شناخت و آشنايي در دارند سزايي هب نقش
 هنري فعاليت دادن انجام محل .هستند ثرؤم هنر آفرينش و ها آزمون ةتجرب هنر، ساخت ابزار
 ادراك، و تفكر و تخيل استعداد، پرورش و تحريك موجب كه مناسب فضايي در

 يانهنرجو شدن ياجتماع و يشهروند آموزش و يتخالق بروز و عواطف و احساسات
 يا حرفه و يتخصص آموزش و محور لهئمس و يشيدنياند يها آموزش تحول در .هستند
 و .شوند يم يهنر يگر ينشآفر و خالقانه يها تجربه سطح ينتر يعال كسب موجب
 كسب ،جامعه شغلي ةآيند براي هنرمند پرورش براي هنر تخصصي آموزش باعث درنهايت
 و گروهي هاي قابليت پرورش و تحصيلي ةرشت انتخاب در هنرجو شغلي و اي حرفه هويت
  شوند. مي هنرجويان ارتباطي
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  گيري نتيجه .6
 دانشـگاه  در هنـر  آمـوزش  كيفيـت  يارتقـا  عوامـل  شناسايي بررسي هدف با پژوهش اين

 يارتقـا  هـاي  ويژگـي  تـوان  مـي  كه داد نشان پژوهش از آمده دست هب نتايج گرفت. صورت
 و آموزشـي  نظام ساختار و ،محيطي انساني، آموزشي، ةمقول چهار در را هنر آموزش كيفيت
 گرفـت  صورت ضرورت اين درنظرگرفتن با پژوهش اين كرد. بندي تقسيم مقولهزير هجده

 و عوامـل  چـه  به وجهت و شود مي محقق چگونه كيفيت با هنر عالي آموزش نظام بحث كه
 پـرورش  شـاهد  آن تبـع  بـه  و زدسـا  فـراهم  را آن يارتقـا  هـاي  زمينـه  تواند مي هايي لفهؤم

  شوند. مي كار بازار وارد كه باشد هنرمند و باال مهارت با آموختگاني دانش
 آموزش .هستند آينده انساني نيروي آموزش اصلي منبع دانشگاه و هنر عالي آموزش

 كار نيروي تربيت بتواند تا باشد دانشجويان براي كاملي اخالقي آموزش منبع بايد عالي
 مديريت يكارآمد و مناسب آموزشي محيط چنين ايجاد در د.كن تضمين را جامعه ةآيند

 استادان، كاركنان، رفاه مسئول مدير يك زيرا ،دارد كليدي و مهم بسيار نقش عالي آموزش
 .است تر بزرگ ةجامع چنين هم و دانشگاه بر محاط ةجامع ها، آن والدين دانشجويان،

 اين بتوانند تا باشند اخالقي اصول به بند پاي افراد خودشان بايستي آموزشي مديران ،بنابراين
 را دانشگاه در موجود هاي گروه اعتماد چنين هم و كنند ترويج سازمان در را اخالقيات

 مديران رفتار اهداف اين به يابي دست براي ند.كن نهادينه ها آن در را اخالقي رفتار و جلب
 درك دانشجويان ويژه هب ديگر افراد را سازگاري اين و باشد سازگار اخالقي اصول با بايد
 تحصيلي هاي مهارت رشد به كمك مسئوليت بر عالوه آموزشي مديران كه جهت  بدين .كنند

 براي را ها آن بايد و دارند برعهده نيز را ها آن اخالقي آموزش به كمك مسئوليت دانشجويان
 استادان ساير و دانشجويان براي اخالقي رفتار الگوي و ندكن آماده آينده ةجامع در زندگي
  باشند. پايبند باال سطح اخالقي استانداردهاي به چنين هم و باشند

 ابعاد تحقيق اين نتايج به باتوجه مديران اخالقي اعمال و رفتار كه گفت توان مي درنهايت
 بوي و رنگ بايد كاركنان و ،استادان دانشجويان، دانشگاه، با مديران تعامالت .دارد گوناگوني
 هـاي  ويژگـي  عنـوان  بـه  را اخالقي هاي خصلت بايد مدير ،چنين هم .بگيرد خود به اخالقي
 ترويج براي مناسبي رفتاري الگوي بتواند طريق اين از تا دهد توسعه خود اي حرفه و فردي

 رفتـار  به را عالي آموزش نفعان ذي و دانشجويان و باشد دانشگاه در اخالقي ابعاد ةتوسع و
 در اخالقـي  رفتـار  شـدن  دروني به توان مي كه است صورت دراين تنها د.كن ترغيب اخالقي

  .شد اميدوار عالي آموزش مراجعان ساير و دانشجويان
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  نامه كتاب
 .آييژ تهران: ،پرورش و آموزش قلمرو در هنري تربيت )،1384( محمدامين اميني،
 ةنام فصل ،»ياقتصاد يرهايمتغ يها انيبن بر يهنر آموزش ينهادها ييكارآ« )،1388( محمدرضا فر، آزاده

 .2، ش 2س  ،رانيا يعال آموزش انجمن
 ،»ها دانشگاه بروني و دروني ارزيابي در ملي و المللي بين هاي تجربه به نگاهي« )،1383( عباس بازرگان،
 تهران. دانشگاه مديريت دانشكدة دانشگاهي، دروني ارزيابي همايش اولين
 .سمت: تهران ،عملياتي يندهايافر و ،الگوها مفاهيم، آموزشي: يابي ارزش ،)1383( عباس بازرگان،

 هاي دبيرستان اعتباربخشي براي مناسب ارزيابي الگوي طراحي و بررسي ،)1374( اهللا نعمت شيوا، بقايي
 علـوم  دانشـگاه  تربيت و تعليم گروه تهران: ارشد، كارشناسي ةنام پايان ،متوسطه آموزش جديد نظام

 شناسي. روان و تربيتي
 ،آمــوزش كيفيــت بهبــود در آموزشــي نمــايي راه و نظــارت نقــش ،)1375( محمدحســن پرداختچــي،
 .ارسباران  :تهران

 ةبرنامـ  در يبـازنگر  يبـرا  ييالگو« )،1391( مطور ، و معصومهيزيعز محمودديس محمد،ديس ،ينيحس
 .هنر يعال آموزش يمل يشهما يناول مقاالت مجموعه در: ،»هنر يعال آموزش يدرس

ـ  و هنر يشناس جامعه بر يدرآمد«، )1377( يمرتض ،يثان يدوست  مقـاالت  مجموعـه  :در ،»توسـعه  ةمقول
 و فرهنـگ  وزارت يهنـر  قـات يتحق و مطالعـات  مركزتهران:  ،هنر و يريتمد يپژوهش ييگردهما
 .ياسالم ارشاد

 كشـور  9 و رانيا در هنر يكارشناس يدانشجو رشيپذ ةنحو يقيتطب ةمطالع« ،)1391( جوادديس ،يميسل
  .هنر يعال آموزش يمل يشهما يناول مقاالت مجموعهدر:  ،»جهان

 هنر. ةحوز در كشور عالي موزشآ نظام يبرد راه تحول سند
 .نشر به مشهد: ،ها نظريه و ،بنيادها مفاهيم،؛ يادگيري ـ  ياددهي رويكردهاي )،1379( اريبخت ،يورك يشعبان
 مقـاالت  مجموعه ،»سيتدر كي يموردپژوه هنر؛ آموزش و تيخالق گفتمان« ،)1391( سودابه ،يصالح
 .هنر يعال آموزش يمل يشهما يناول
 :تهـران  ،تحقيـق  هـاي  روش از جـامع  توصـيفي  ،)1386( يينهـا  سـعيد  وحيد و عليرضا احمدي، علي

  .دانش  توليد
  .يدانشگاه جهاد: اصفهان ،پرورش و آموزش اقتصاد، )1384( يمصطف عمادزاده،

 آمـوزش  در هنـر  يدرسـ  ةبرنام يابيارز« ،)1391( ييسفال احمد و ،دستور يمجتب حسن، فرهمندخواه،
 .هنر يعال آموزش يمل يشهما يناول مقاالت مجموعهدر:  ،»يعال

 ،تدريس كيفيت بر مؤثر عوامل درخصوص معلمان و فراگيران نظرات بررسي )،1382( عباس قهرماني،
 اسالمي. آزاد دانشگاهرودهن:  ارشد، كارشناسي نامة پايان
ـ  ،»هنر يفيك ةطيح و آموزش« ،)1384( مهدي ،محمدزاده  تهـران:  ،هنـر  و يـت معنو يشـي اند هـم  يناول

 .هنر فرهنگستان
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  .2003 يااسترال نيكرت دانشگاه يانةسال گزارش ،)الف 1384( انهمكار و رضا ،يمحمد
 و ،هـا  روش اصول، مفاهيم، عالي: آموزش در كيفيت يابي ارزش )،ب 1384( همكاران و رضا محمدي،

 كشور. آموزش سنجش سازمان :تهران ،معيارها
 آمـوزش  در هنـر  يهمگـان  آموزش و هنر يآماتور آموزش يقيتطب يبررس ،)1390( محمدرضا ،يديمر

 ارتباطات. و فرهنگ پژوهشگاهتهران:  ،يرانا هنر يعال
 :در ،»رانيـ ا در هنـر  يآمـاتور  آمـوزش  و يعـال  آمـوزش  يقـ يتطب ةمطالع« )،1391( محمدرضا ،يديمر

 .هنر يعال آموزش يمل يشهما يناول مقاالت مجموعه
 ،»هنر يعال آموزش در يآموزش يابي ارزش يبررس« ،)1391( يميعظ يشاد و نيديآ ،يتهران زاده يمهد

 .هنر يعال آموزش يمل يشهما يناول مقاالت مجموعهدر: 
 مدرسه. ، تهران:چگونگي و ،چرايي چيستي، هنر: عمومي آموزش ،)1383( محمود مهرمحمدي،

 ،يانسـان  يـروي ن يتترب و يرسم آموزش در درس طرح و يدرس يزير برنامه، )1380( يعل ،يگيرزابيم
 .سطروني :تهران

  >.http://www.educationplan.persianblog.com<»: يعال آموزش در يابيارز« )،1383( محمدرضا يستاني،ن
 چند در تئاتر و نمايس يها رشته در دانشجو رشيپذ ةنحو يقيتطب ةمطالع« ،)1391( محسنديس ،يهاشم

ـ  مقاالت مجموعه در: ،»يعال آموزش سساتؤم و ها دانشگاه برحسب يخارج كشور  يشهمـا  يناول
 .هنر يعال آموزش يمل

 دانشگاه تهران: ،ها تجربه و ها هينظر :يدانشگاه ةتوسع يزير برنامه )،1382( محمد ،يسرخاب يدوز يمني
 .يبهشت ديشه

 .سمت تهران: ،يعال آموزش در يفيتك ،)1391( محمد ،يسرخاب يدوز يمني
 و نـور  پيـام  دانشـگاه  از دانشـجويان  تصـوير « )،1389( يثمـر  عيسـي  و ، محمـد يسرخاب يدوز يمني
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