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چکیده
کند. در این  کودکان ایرانی را بررسی  گیتار به  پژوهش حاضر در تالش است تا میزان تحقق اهداف نویسنده شیوه نامه آموزش 
که از آنها استفاده نموده و  اثر ســعی شــده اســت تا به بررســی اصول رعایت شده در این شیوه نامه، مکاتب موردنظر نویســنده 
کتاب پرداخته شــود. همینطور سعی شده صحت ادعای نویسنده مبنی بر آموزش  همینطور به بررســی میزان اثربخشــی این 
گردد. جهت رسیدن به این هدف از  گردمحور و همینطور مبتنی بر روان شناسی رشد »ژان پیاژه« و »مکتب برلین« بررسی  شا
کیفی و از نوع مصاحبه با مدرسین صاحب تجربه در این متد و تحلیل پاسخ های آنها استفاده شده است و همینطور  پژوهش 
در نهایت راهکارهایی جهت بهبود و تکمیل آن ارائه می گردد. در این پژوهش سعی شده است تا نکات موردنظر مؤلف مدنظر 
گردد. مؤلفه هایی مانند بومی ســازی آمــوزش، تدریس بازی محور،  گزاره ای قابل اســتناد  قــرار داده شــود تا نتیجه آن منتج به 
که نویســنده مدعی اســتفاده از آنها در طراحی این شیوه نامه است. در  گردمحور و نکات دیگری  اســتفاده از نماد، آموزش شــا
کشور باشد و در این راه  گیتار و همچنین موسیقی در این  نهایت امید است تا این پژوهش، چراغ راه روشنی در مسیر آموزش 

کوچک در حوزه بسیار مهم آموزش بردارد. سخت قدمی هرچند 

كلیدی واژه های 
گردمحور. گیتار، شیوه نامه، بومی سازی، بازی محور، نماد، شا آموزش 

کودکان ایرانی" به راهنمایی نگارنده  گیتار به  کارشناســی ارشــد نگارنده اول با عنوان: "میزان تحقق اهداف در شــیوه نامه آموزش  *این مقاله برگرفته از پایان نامه 
که در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رسیده است. دوم است 
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که به صورت  کودکان این قابلیت را می دهد  که آموزش به  از آن جا 
کنند و هویت ویژه ای  مســتقل به سوی اهداف مورد نظرشان حرکت 
در جامعــه بیابنــد، اهمیت غیرقابل چشم پوشــی برای فالســفه دارد. 
فلســفه آموزش، به بررســی ماهیت، اهــداف و ابزارهــای آن می پردازد 
و در ارتبــاط بــا نظریــه آمــوزش اســت. نظریــه آمــوزش نوعــی نظریــه 
کردن تمامی  که ســعی در فراهــم آوردن رهنمود و روشــن  عملــی بوده 
گــون آمــوزش )اعــم از جنبه هــای تعلیمــی، اخالقی و  گونا جنبه هــای 
سیاسی مربوطه( و همچنین ساختار اجتماعی وابسته با آن دارد. این 
موضوع از نیمه دوم قرن بیستم میالدی به بعد به صورت یک شاخه 

گرفت. مشخص از فلسفه شناخته شده و مورد بررسی قرار 
کــودکان ایرانــی، حاصــل تالش های  گیتــار بــه  شــیوه نامه آمــوزش 
کباز  کباز، است. مهرداد پا گیتار، دکتر مهرداد پا نوازنده و مدرس ایرانی 
کودکان اتریشــی  گیتار به  کــه در زمینه تدریس  در ویــن بعــد از تجاربی 
کــرد و همینطــور بعــد از اینکــه بــا نظریــات مختلــف آموزشــی و  کســب 
روان شناسی مثل نظریات پیاژه، مکتب برلین و ... آشنا شد، تصمیم 
بر این گرفت که این تجارب را در کشور خود و متناسب با فرهنگ کشور 
کند. وی بعد از اتمام تحصیالت خود به ایران بازگشت  خود استفاده 
و بعد از سال ها تالش و تحقیق این شیوه نامه را تدوین نمود. در این 
کباز در  که مهرداد پا شــیوه نامه سعی شــده اســت تا نظریات مختلفی 
که در ادامه پژوهش به تفصیل به آنها پرداخته  وین با آنها آشنا شده، 
شده اســت، در قالب فرهنگ ایرانی و بعد از بومی ســازی به شکل یک 

ساختار و سیستم آموزشی چاپ و ارائه شود. 
که  کلمه »متد« آمده و دلیل آن این اســت  »شــیوه نامه« به جای 
در شــیوه نامه، بار علوم انســانی بیشــتری وجود دارد و فقط هدف از 
کتاب، شــیوه و نگرشــی به  گیتار نیســت. در این  آن، آموزش نواختن 
که هنرجو هــم تحت تأثیر آن آموزش می بیند.  مــدرس ارائه می گردد 
کــه در ادامه  ایــن نگــرش و فلســفه تحت تأثیر مکاتــب مختلفی بوده 
مقالــه توضیح داده شده اســت. در واقع موضــوع مهم در این بحث، 
»فلسفه تدریس« است. در این شیوه نامه، بسته هایی طراحی شده 

کلمه بســته این  که هر بســته برای یک جلســه اســت. دلیل انتخاب 
که ایــن محتویات  کــه هرکــدام از آنها یکســری محتویــات دارد  اســت 
کرده و در  قابلیت جابه جایی و تغییر دارند. بچه ها این بسته ها را باز 

هر بسته، مجموعه ای از بازی ها، شعرها و تمرینات موجود است.
گردمحور از طریق بازی،  اســاس این شــیوه نامه برروی آموزش شــا
که اشاره شد، حاصل  تصویر، داســتان و شعر اســتوار است و همانطور 
کتاب در کشور اتریش و آشنایی  تجربیات چندین ساله تدریس مؤلف 
کشور و همینطور تجربه وی در  وی با نظریات مختلف آموزش در این 

کشور است. کودکان این  تدریس در ایران و آشنایی با فرهنگ 
در ایــن پژوهــش، اهــداف و ســؤاالتی مدنظــر قــرار داده شــده و با 
اســتفاده از تطبیــق شــیوه نامه بــا اصول و اســاس مکاتــب و نظریات 
کتــاب و همینطــور بــا اســتفاده از  گرفتــه شــده بــرای تدویــن  درنظــر 
که روش آن در ادامه ارائه شده است، در بررسی آنها و  کیفی  پژوهش 
که در واقع  ارائه جواب هایی برای آنها سعی شده است. این سؤاالت 

کلی این پژوهش است، در ادامه مشاهده می شوند: اهداف 
گروه ســنی مدنظر پیاده ســازی  گی های روان شــناختی  ۱- آیــا ویژ

شده است؟
گفتار نویســنده در طراحی زیرســاخت های شــیوه نامه  ۲- صدق 

بررسی شود.
آمــوزش  رونــد  در  شــده«  »بومی ســازی  شــیوه نامه  یــک  آیــا   -۳

گردمدارانه« تسهیل ایجاد می کند؟ »شا
۴- اهداف این شیوه نامه چیست؟ 

گروه سنی موردنظر  5- آیا این شیوه نامه تسهیالت ویژه ای برای 
ایجاد می کند؟

کتاب جهت قابل  6- بررســی تأثیر راهکارهای اســتفاده شــده در 
گیتار بــه رنگ های  فهــم بــودن موضوعــات، مثل تشــبیه ســیم های 
مختلف، القای مفاهیم موســیقی از طریق تصاویر نمادین، تحریک 
کشف«، استفاده از تشبیه و استعاره های  کنجکاوی در »شیوه  حس 

گروه سنی. مربوط به 

تحلیل ساختار شیوه نامه

کلی ایده و  که در واقع چکیده  مراحل شــکلگیری این شــیوه نامه 
کتاب است و تمامی فلسفه ها و نظریات موردنظر  گردآوری این  روش 
ح بوده است: گفته خود مؤلف بدین شر مؤلف را شامل می شود، به 
کتاب های مرجع آموزش  ۱. تجزیه و تحلیل ســاختارهای آموزشی 
کــودکان  کنیــم« بــرای  کــودکان به خصــوص »بیاییــد شــروع  گیتــار بــه 
پیش دبستانی و »فریدولین« برای کودکان دبستانی که در فرهنگ های 
آلمانی زبان بســیار رایج اند. همچنین جمــع آوری و یا ابداع روش های 
کــودکان قبــل و بعــد از 7-۸ ســالگی. آموزشــی بازی محــور مناســب 

کودکان  ۲. تالش در جهت انطباق شــیوه ها و مدل های آموزشی 
کــودکان امروز  غیرایرانــی بــا واقعیت های محیطی و ابعاد شــخصیتی 
کالمــی بــرای اشــعار و یــا معادل یابــی  ایرانــی . مثــل معادل گــذاری 

اصطالحات تخصصی و یا جایگزینی موسیقی های بومی یا ایرانی.
۳. انتخاب ها از میان نتایج به دست آمده از به کارگیری مکتب برلین
گســترش یافتن طیف اهداف و راهکارهای آموزشــی متناسب   .۴

گرد  با نسبی بودن مفهوم شا
کباز،  گرفتــن یک ســاختار ایــده آل ولی تبدیل پذیــر )پا 5.  در نظــر 
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  .)۱۱ ،۱۳۹6
مکتــب برلیــن، یک فلســفه در تدریس اســت. تدریــس در تمامی 
گردمحور  بودن در  که می توان مهم ترین وجه آن را، شــا علوم و هنرها 
کرد. این مکتب توســط "پــاول هاینمن۱"، "گونتر اتو۲"  و  آموزش عنوان 
 Untericht – Analyse und کتابی تحت عنوان "ولفگانگ شــولتز۳” در 
Planung در ســال ۱۹65 در شــهر هانوفر معرفی و بنیان گذاری شــد و از 
آن تاریخ به بعد، بســیاری از محققین و مدرســین سعی در به کارگیری 
کردند و اصول این فلســفه را بنابه  این متد در سیســتم آموزشــی خود 
نیاز خود استفاده نمودند. یکی از این افراد که سعی در استفاده وسیع 
از این مکتب در آموزش موســیقی داشــت، "آنســلم ارنست۴" محقق و 
گرفتن در کالس آموزش  کتاب یاد دادن و یاد  که در  مدرس آلمانی بود 

ساز5، تعاریفی از این فلسفه را در زمینه آموزش موسیقی ارائه داد.
بر اساس گفته ارنست، این مدل آموزشی و این مکتب از یک سری 
اصول پیروی می کند. بر اســاس این فلســفه، معلم یک تئوری علمی 
که دائمًا این تئوری نیازمند آزمایش و تغییر است  در تدریس نیاز دارد 
که  که آیا این تصحیــح دو طرفه بین تئــوری و عمل،  تــا متوجه بشــود 
دو وجه آموزش اســت، به درســتی صــورت می گیرد یــا خیر. همینطور 
ج اســت و همه چیز از قبل طراحی  ایــن تدریــس از حس لحظه ای خار
شده اســت. به عنوان مثال یک ســری عادت رو در طی تدریس دنبال 
می شــود، مثاًل وقتی اســیر یک مدل آموزشــی می شــویم، بنابه عادت 
که ایــن تصحیح بیــن تئوری و  آموزشــی مشــخص را دنبــال می کنیــم، 
عمــل باعــث دوری از این عادت ها می شــود و ما دائمــًا در حال اصالح 
کنترل  کنترل خواســته های  عادات ســابق هســتیم. همینطــور باعث 
که باعث  کنیم  که روش هایی را دنبال  نشده می شود و باعث می شود 
موفقیت بشود. معلم بعد از آموزش، وظیفه آنالیز جلسه تدریس خود 
را دارد تا نســبت به شیوه آموزشی خود مسلط تر از قبل بشود و سبک 
کنــد. پــس از مهم تریــن ویژگی های  گاهانه تــر  خــود را بــرای خــودش آ
این فلســفه، برنامه ریزی قبل از آموزش و آنالیز بعد از آن توســط معلم 
کند و نســبت  اســت، تا بتواند موضوعات زائد را از آموزش خود حذف 
.) Ernst, 1999, 21( گاه تر باشد به سیستم آموزشی خود، مسلط تر و آ

کید بــر ²موضوعیت  یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای این مکتــب، تأ
که مدرس وظیفه دارد تا مواد آموزشی و  گرد" اســت. به این معنی  شــا
نحوه تدریس خود را بنابه ویژگی های شخصیتی و روحی کودک در هر 
که می توان بحث  کند  جلســه تغییر داده و خود را به عالیق او نزدیک 
تغییر دائمی سیســتم آموزشــی را از این موضوع دانست. این فلسفه، 
که به هنرجو به چشم یک  گردمحور مکتب برلین می آید  از دیدگاه شا
کاماًل موضوعی6  جســم از پیش تعریف شــده نگاه نمی کند، بلکه به او 
می نگرد و ســعی می کند او را وارد این موضوع بکند. در واقع سیســتم 
کــه بتــوان بــرای مواد  آموزشــی بایــد سیســتمی ²تبدیل پذیــر² باشــد 
آموزشی جایگزین پیدا کرد. در ادامه به بررسی اهداف این شیوه نامه 
پرداخته می شود. ارنست نظام اهداف را در چهار گروه معرفی می کند:
کید  کلی آموزش تا گرایش ها و تعمدهــای  ۱. اهــداف هدایتگــر: به 

دارند.
بــا معرفــی  آتــی فــرد بالــغ را  ۲. اهــداف جهت ســاز: جهت گیــری 

چشم اندازها میسر می کنند.

گرایش ها را تنگ تر می کنند. ۳. اهداف سخت: مرز بین 
 Ernst,(کامــل مشــخص شــده اند ۴. اهــداف دقیــق: بــا جزئیــات 

.)1999, 28-29
وی اهمیــت ایــن نــوع طبقه بنــدی اهــداف را در تدریــس به این 
گروه اهداف را دنبال  ح می دهد : ]...[ هر درسی، هر چهار  شــکل شر
کلــی بــه نــدرت بــرای آماده ســازی هــر جلســه الزم  می کنــد، اهــداف 
گاهی مستقیم و یا غیرمستقیم وارد  به نظر می رســند. آنها هر از چند 
 Ernst, 1999,( ]...[ جلســات تدریس شــده و اهمیت پیــدا می کننــد
24(. او همچنیــن ترکیب کــردن اهــداف را امری ضــروری می داند. به 
عقیــده ارنســت، مــدرس وظیفــه دارد در هر جلســه، تعــدادی از این 
کــرده و آنهــا را در مفاد  گروه هــای مختلــف بــا هم ترکیب  اهــداف را از 

آموزشی خود جای دهد.
گروه سنی موردنظر كتاب، بنابه نظریات رشد ژان پیاژه، نیکوالی 
پترات و اریک اریکســون انتخاب شــده و به ویژگی های رفتاری سنین 
6 تا 7 ســال )پیشدبســتانی( توجه شده اســت. ژان پیاژه، نظریه پرداز 
سوییسی در حوزه روان شناسی رشد کودکان، قانون مندی بازتاب های 
کودکان را در تقلید، تصویر بازی نمادین و هوش دیده و تغییر  رفتاری 
شــکل ســاختاری آنهــا را در مراحــل منظــم و پیدرپــی دوره های رشــد 
کودک7  کرده اســت. او بنــا به سیســتم ســاختارگرایی در رشــد  بررســی 
کودکی یکســان اســت  کارکرد رشــد در سراســر دوران  که  معتقد اســت 
که به ارتبــاط متقابل دو فرایند  ولی ســاختارها دچار تحول می شــوند 
همسان ســازی ]درون سازی[  ۸ و همسازی ]برون سازی[ ۹می انجامد. 
کارکاردهای مختلفــی از هوش  ایــن دو فرآینــد، در طــول دوران رشــد، 
کودک را ارائه می دهند و هرکدام باعث بروز ویژگی های رفتاری مختلفی 
کــودک می شــوند. از نظــر پیاژه، ســاختار، نظامی  گــون  گونا در ســنین 
کــه به وســیله همین تبدیل ها به نگهــداری و غنای  از تبدیل هاســت 
کلیت، تبدیل ها و  کمک می کند و دارای ســه رکن اصلی اســت:  خــود 
خودســاماندهی. تمامی ســاختارگرایان، آرمانی مشترک تحت عنوان 
که در تالش برای رســیدن به آن هســتند، اما  فهمیدنــی بــودن دارنــد 
که برای رســیدن به آن آرمان از راه های  نیات انتقادی متفاوتی دارند 
متفاوتــی وارد می شــوند. ســاختارگرایی در مبارزه با تفکر »اتمیســتی« 
کلیت هــا را مجموعــه ای از عناصــر می دانــد ولی  کــه ایــن تفکــر،  اســت 
که ساختار از قوانین نظام پیروی می کند و  ساختارگرایی معتقد است 
که از محدوده ســاختار  نه از عناصر و حفظ آن در قالب تبدیل هاســت 
ج نمی شــوند )پیــاژه، ۱۳۸۴، ۳۲(. در روان شناســی، ســاختار را  خــار
کنش هــای  کــه مجموعــه ای از  کــرد  می تــوان بــه ایــن صــورت تعریــف 
کــه در طــی دوران هــای مختلــف و بــا  کــودک وجــود دارد  ابتدایــی در 
مشــاهده محیط پیرامــون، این ویژگی هــا تکمیل و تبدیل می شــود. 
بــه عنــوان یــک ســاختار ریاضی-منطقــی، در طــی  در واقــع هــوش 
که بخشــی از ســاختارها هســتند و  مدت از طریق تداعی ها درمی یابد 
توســط خانواده و یا نظام آموزشــی به وجود می آید. مشــاهدات نشان 
که ساختارهای منطقی طی مدت ۱۲ سال به وجود می آیند  می دهد 
کــه حاصــل یــک نــوع فرآینــد تکویــن بــوده، از قوانیــن خاصــی پیروی 
کارکرد نشانه شــناختی  می کننــد. در مســیر تکویــن ایــن نوع ســاختار، 
که هنوز  ) زبان، نمادها، تصاویر و غیره( امکان اشاره به موقعیت هایی 
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احســاس نشــده اند را فراهم می آورد و اولین تفکرهــای انتزاعی تحقق 
کرد.  می یابد. در این رفتارها، بی شک می توان آغاز منطق را مشاهده 
این روند تکمیل هوش ساختاری تبدیل پذیر و خودسامانده است که 
از طریق فردی به عنوان مدرس یا معلم هدایت می شــود تا ابزار مورد 
گیرد  کودک بــرای تکمیل و تکوین این ســاختار در اختیارش قرار  نیــاز 
)پیاژه، ۱۳۸۴، 56(. در واقع استفاده از نماد، تصاویر انتزاعی و تداعی 
کودک 6-7 سال، باعث  به جای مفاهیم واقعی و موردنظر مدرس در 

تفهیم راحت تر موضوعات و ساده سازی آموزش می گردد.
از طرفی در چارچوب نظام پیاژه، تمام فعالیت کودک به منزله یک 
فعالیــت ایجاد رابطه با محیط اســت. در راســتای ایــن ارتباط، "خود" 
گرفتــن داده هــای  کــودک ســاخته می شــود. مقصــود از درون ســازی، 
ج و وارد نمودن آنها در روان کودک و منظور از برون سازی،  محیط و خار
کــه تعادل بین  ج اســت  گرفته شــده با محیط خار انطبــاق داده هــای 
کودک باالتر  کنش مذکور به ســازش منتهی می شــود. هرچه ســن  دو 
مــی رود، منســجم تر شــده و روابــط علــی و منطقــی را دنبــال می کنــد. 
کســب احســاس  کودک، بازی و  همسان ســازی باعــث نمادگرایــی در 
کــودک زیــر 7 ســال مشــهود اســت و  کــه بــروز آن در  امنیــت می شــود 
همینطور همسازی باعث رفتار منطقی تر، تقلید، نتیجه گرایی و کسب 
کودک باالی 7 ســال مشــهود است. که در  اســتقالل بیشــتر می شــود 
که  یکی از موضوعات مهم در دوره های مختلف رشد، بازی است 
که در این شیوه نامه، به آن توجه شده است؛ زیرا  مؤلف مدعی است 
کودکانه، خالقیــت، توانایی های اجتماعی  بــازی در تحــوالت دنیای 
و تعقلــی او تأثیــری تعیین کننــده دارد )Petrat, 2001, 56(. نویســنده 
کرده تا با نهادینه کردن مفاهیم موسیقایی  در این شــیوه نامه ســعی 
کــودکان 6 تــا 7 ســاله، امکان تمرکز بــر فرایند نواختن ســاز،  در بــازی 
کــه این باعــث تقویت  کنــد  گرفتــن نتیجــه آن را مهــم  بــدون در نظــر 
کردن -که بخش مهمی از اصول تمرین اســت- به شــکل  اصل تکرار 

کباز، ۱۳۹6، ۱0(.  خودانگیخته می شود )پا
که  کرد     دســته بندی اهداف ارنســت را می توان به هرمی تشبیه 
که ریزترین آنها اســت  کلی تریــن اهــداف، تــا قاعده آن  کــه  از رأس آن 
ح  را شــامل می شــود. دســته بندی اهداف در این شــیوه نامه، به شر

ذیل است:

اهداف هدایتگر
گیتار - ایجاد عالقه به موسیقی از طریق 

ک موسیقی علمی - ارتقای سطح دریافت و ادرا
کارگیری و شناسایی فرهنگ های موسیقی رایج در ایران - به 

- ایجاد محرک های خالقیت

اهداف جهت ساز
- عالقه مستمر به اجرای فعال موسیقی

گسترش توانایی های خالقه از طریق بداهه نوازی و آهنگسازی  -
- هم نوازی

گرایش  - دورنمــای تحصیالت دانشــگاهی در رشــته موســیقی با 
نوازندگی یا آهنگسازی

اهداف سخت
گیری رپرتوار مناسب جهت اجرای عمومی در نتیجه محرک  - فرا

انگیزه تکرار موفقیت
- رسیدن به آمادگی الزم برای ورود به هنرستان

اهداف دقیق
- یادگیری نکات خاص فنی در راستای مهارت های نوازندگی

- توانایی نسبی در درک مفاهیم پایه تئوری موسیقی
- نت خوانی

گیتار از طریق  - نهادینه ســازی مفاهیم خاص موســیقی بــر روی 
تصویــر نت، بازی ) تشــبیه حرکت انگشــتان دســت چپ بــه هزارپا(، 
گیتار(، تشــخیص فواصل، یادآوری  خالقیــت )در آهنگســازی بر روی 
کوردشناســی و هم نوازی،  کشــف آهنگی آشنا )گوشــی درآوردن(، آ یا 

گام بر روی دسته ساز درک مفهوم 
کانن «  - آشــنایی بــا مفهوم بافت چندصدایــی از طریق اجرای » 

بر روی ساز
گیری اصول انگشت گذاری - فرا

- آشــنایی بــا تنــوع ضربــی از طریــق مثــال ثانیــه شــمار ســاعت، 
به کارگیری الگوهای ضربی )الگوهای نمادین معرف حرکت حیوانات( 

مستتر در آهنگ های آشنا
گفته ارنست، تمامی این اهداف را نمی توان در یک جلسه به  به 
کرد  کودک ارائه داد و باید بازی ها و بســته ها را به صورتی برنامه ریزی 
گردد. نکته ای  که چند هدف را شــامل شــوند و اهداف با هم ترکیب 
که در این شیوه نامه مهم است، ارجحیت و اهمیت اهداف هدایتگر 
گیتار اســت و مــدرس همواره بایــد آنها را در  کلــی در رونــد آموزشــی  و 
که  جلســات و بازی هــا مدنظــر قــرار دهــد؛ زیــرا ایــن اهداف هســتند 
مدرس را در برنامه ریزی دراز مدت روند آموزشی یاری می دهند و او 
که همانا تربیت موسیقی دان است، سوق می دهند. کلی  را به هدف 
کتاب  مؤلف، ترتیب بســته ها و جلســات و روند آموزشی خود را از 
کتاب بیایید  فریدولین۱0 نوشته "هانس یوآخیم تشنر۱۱"، و همینطور 
کرده اســت. در واقع  کنیم۱۲نوشــته "آلفرد آیکهولت۱۳" اقتباس  شــروع 
کودکان. ولی  گیتار به  کتاب ها، متدهایی هستند جهت آموزش  این 
کتاب شــیوه نامه  کتــاب فریدولیــن، متفاوت با  گــروه ســنی مورد نظر 
کرده،  کــه نویســنده ســعی  کــودکان ایرانــی اســت  گیتــار بــه  آمــوزش 
گروه ســنی موردنظر  بازی ها و موضوعات آموزشــی آن را متناســب با 
گیتار  کنــد. مؤلــف از این دو متــد در ویــن جهت آمــوزش  خــود ارائــه 
اســتفاده می کــرده و نتیجــه مطلــوب او باعث اســتفاده از این متدها 
که با بومی سازی روند این دو شیوه، به تدوین  در ایران شــده اســت 

کودکان ایرانی پرداخته است. گیتار به  شیوه نامه آموزش 
گیتــار در هــر دو متــد، از طریــق  بــه عنــوان مثــال شــروع نواختــن 
گیتار اســت  تبلچرخوانــی یــا معرفــی اعداد دســتان ها بر روی دســته 
کار، معرفــی نــت و  کتــاب در ابتــدای  )Teschner, 1990,12(  و هــر دو 
کشــش  آمــوزش آن را مناســب ندیده انــد. در موضــوع آموزش ریتم و 
کــودک با آنها  که  کلمات  کشــش  کالم و  نت هــا ســعی شده اســت تا از 
آشــنایی دارد و نوعی تداعی اســت، استفاده شود. در بحث استفاده 
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کودک با  که در بخــش نظریات پیاژه بیان شــد،  از تداعــی، همانطــور 
گذشته خود، می تواند مفاهیم جدید را  کات  استفاده از باورها و ادرا

کند. سریع تر و عمیق تر درک 

فرم پژوهش

کیفی از نوع پدیدارشناســی تفســیری انجام  این مطالعه به روش 
می شود. اهداف تعریف شده در پژوهش مورد نظر، پژوهشگر را برآن 
داشت تا از طریق پژوهش کیفی و انجام مصاحبه، به نتایج مورد نظر 
که موضوعات  کیفی به شما اجازه می دهد  دســت یابد؛ زیرا پژوهش 
کنید )ابوالمعالی،  را از چشــم انداز شــرکت کنندگان در مطالعه معرفی 
کیفــی، روش  ۱۳۹۱(. در بیــن روش هــای مختلــف مختلــف پژوهــش 
مصاحبــه انتخــاب شــد زیــرا رایج تریــن روش جمــع آوری داده هــا در 
کیفی است و می تواند با انواع موقعیت های پژوهشی سازگار  پژوهش 
شود )همان(. از طرفی تعداد نمونه های موجود با مصاحبه سازگاری 
دارد و از دیگر سو، جهت مصاحبه توسط مصاحبه گر هدایت می شود 
و می توان راحت تر به اهداف مورد نظر رســید. مصاحبه ها، شــیوه ها 
گونــی اعم از ســاختاریافته، نیمه ســاختاریافته و  گونا و ســاختارهای 
بــدون ســاختار دارد )همــان(. مصاحبــه ســاختاریافته، مصاحبه ای 
کار  کلــی بــه  کــه غالبــًا بــرای جمــع آوری داده هــای  اســتاندارد اســت 
می رود. ولی مصاحبه نیمه ســاختاریافته و بدون ســاختار، به عنوان 
کیفی تلقی می شــود )همان(. اســم این شــیوه ها،  مصاحبه عمیق و 
کــه می تواند  در واقــع بــر اســاس ســاختار ســؤاالت و رونــد آنها اســت 
کاماًل مشــخص و از پیش تعیین شــده باشــد، می تواند فضا  ســؤاالت 
کامــاًل در لحظــه  کنــد و همینطــور می توانــد  کلــی را مشــخص  و رونــد 
تدوین شود. همچنین مصاحبه می تواند در یک پیوستاری از بدون 
ســاختار تا ســاختاریافته در نوســان باشــد )همان(. در این پژوهش، 
گرفته شــده،  کیفیــت و همینطور اهــداف در نظر  بــه جهــت اهمیــت 
کرده است تا بتواند  پژوهشگر، مصاحبه نیمه ساختاریافته را انتخاب 
عالوه بر داشــتن یک مســیر از پیش تعیین شده، فضای بازی را برای 
کند و بــه نتایج مــورد نظر برســد. مصاحبه  مصاحبــه شــونده ایجــاد 
که جزو مصاحبه های عمیق به حســاب می آید،  نیمه ســاختاریافته 
که بخواهیم صداها و مصاحبه افراد را درک  زمانی اســتفاده می شود 

که پژوهشگر در این پژوهش به آن نیاز داشت. کنیم )همان(، 

سؤاالت 

سؤاالت آغازین 
کنید. ۱- خود را معرفی 

کودکان تدریس می کنید؟ گیتار را به  ۲- چه مدت است 

 سؤاالت اصلی
گروه ســنی  کتــاب، بــا  ۳- آیــا اهــداف مشــخص شــده در مقدمــه 

مشخص شده و توانایی هنرجو تناسب دارد؟
۴- آیا در طی تدریس این متد، تجربه ویژه ای دارید؟)در رابطه با 

نیاز به توضیح بیشتر توسط نویسنده(
کتــاب را مناســب ســن و  کــدام یــک از بازی هــا و تمرین هــای   -5

توانایی هنرجو در جهت رسیدن به اهداف نمی دانید؟
6- یکــی از هنرجویــان را در دو زمینه اهداف قبل و بعد از آموزش 

مقایسه بفرمایید )علی الخصوص اهداف هدایتگر(.
کودک در جهت  7- فکــر می کنیــد به عالیق و اخالقیات شــخصی 
رســیدن بــه اهــداف توجــه شــده اســت؟)در زمینــه موضوعی ســازی 
اجــرای  در  مــدرس  آزادی  و  بازی هــا  جایگزینــی  قابلیــت  آمــوزش، 

شیوه نامه(
۸- آیا مســیر و ترتیب جلســات را مناســب دیده اید یا در جاهایی 

کتاب را تغییر داده اید؟ کلی روند  تغییر ایجاد می کنید و یا به 
  با توجه به اهداف پژوهش، جامعه انتخاب شده از بین معلمینی 
کرده  کــودکان ایرانــی را تدریس  گیتــار به  که شــیوه نامه آموزش  اســت 
و تجــارب ویــژه ای در این جلســات به دســت آورده انــد و امکان کمک 
به بررســی میزان تحقق اهداف نویســنده در این شــیوه نامه را دارند و 
می تــوان بــا تکیه بر تجاربشــان، نقاط ضعف و مشــکالت شــیوه نامه را 
کیفی  در حــد تــوان رفــع نمــود. حجم نمونه مناســب جهــت پژوهش 
که بتواند پاســخ مناسبی را برای ســؤال های پژوهش  در حدی اســت 
فراهم کند و پژوهشگر، جمع آوری داده ها را تا جایی ادامه می دهد که 
که به اشــباع داده ها  اطالعات جدیدی به دســت آورد )همان(. زمانی 
گــروه نمونه نیســت. بــه این  برســیم، نیــازی بــه افزایــش تعــداد افــراد 
موضوع »اصل اشباع« می گویند. در واقع بر اساس این اصل، تا زمانی 
که پاسخ ها به تکرار و اشباع برسد. با  به مصاحبه ادامه داده می شود 
توجه به عنوان پژوهش، پژوهشگر به طور قیاسی تعداد ۱0 نفر را جهت 
گرفته اســت و ممکــن اســت در طــول مصاحبه هــا و  مصاحبــه در نظــر 
پژوهش، جامعه مورد نظر به صورت استقرایی گسترده یا محدود گردد.
بــود. تحلیــل  کیفــی تحلیــل مضمــون  روش تحلیــل در بخــش 
که اساســًا مســتقل از مبنای  مضمون در دســته روش هایی قرار دارد 
گسترده ای از روش های  نظری یا معرفت شــناختی خاص، در طیف 
نظــری و پژوهشــی قابــل اســتفاده هســتند. تحلیل مضمون روشــی 
گــزارش الگوهــای موجــود در داده هــای  بــرای شــناخت، تحلیــل و 
کیفی اســت. این روش بــه عنوان فراینــد تحلیل داده های  پژوهــش 
کند.  گفته ها را نمایان  متنی، می تواند به خوبی الگوهای موجود در 
 MAXQDA تحلیــل مضامین در این پژوهش با اســتفاده از نرم افزار
کدها  کدگذاری متن، تخصیص  انجام می شــود. این نرم افزار امــکان 
کدها، قابلیت  به مضامین، مرتب کردن یادداشــت های پژوهشــگر با 
کدگذاری  جســت و جــوی پیشــرفته و عملیــات بازخوانی داده هــای 
کــه طــی آن،  کدگــذاری عبــارت اســت از عملیاتــی  شــده را داراســت. 
کنار یکدیگر قرار  داده ها تجزیه، مفهوم ســازی، و به شــکل تازه ای در 
داده می شــوند و طــی آن، نظریــه بر اســاس داده ها تدوین می شــود 
کدگــذاری بــاز، واحدهــای معنــی دار  )Strauss & Corbin,1990(. در 
معرفی، توضیح و نام گذاری شدند. این واحدها شامل لغات، عبارات 
که مقوله ها نامیده می شــوند. هدف  یــا قطعــات بزرگ تر متن بودنــد 
کدگــذاری محــوری، ایجــاد رابطه بیــن مقوله های تولید شــده )در  از 
کدگذاری باز( بود. این عمل، معمواًل بر اساس الگوی پاردایم  مرحله 

کودکان  گیتـــــار به  میزان تحقق اهداف نویســـــنده در شـــــیوه نامه آموزش 
ایرانی



۳0
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۹۸

کمک می کند تا فرایند نظریه پردازی  انجام می شــود و به نظریه پرداز 
کدگذاری انتخابی عبارت اســت از فرآیند  را به ســهولت انجام دهــد. 
کــردن نظام منــد آن بــا دیگــر  انتخــاب دســته بندی اصلــی، مرتبــط 
دســته بندی ها، تأیید اعتبار این روابط، و تکمیل دسته بندی هایی 
 Strauss & Corbin,1990,( که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند
کدگذاری  کدگذاری بــاز و  کدگــذاری انتخابــی، براســاس نتایــج   .)37

که مقوله  محــوری، مرحله اصلی نظریه پردازی اســت. به این ترتیب 
محوری را به شــکل نظام مند به دیگر مقوله ها ربط داده و آن روابط 
که به بهبود و  کرده و مقوله هایــی را  را در چارچــوب یــک روایــت ارائه 
توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح می کند. در این تحقیق، از هر سه 
نوع کدگذاری، شامل کدگذاری باز بر مبنای مقوالت استخراج شده از 
کدگذاری انتخابی استفاده شده است. کدگذاری محوری و  مطالعه، 

یافته های پژوهش

کتشــافی داده های  در ایــن بخــش، یافته های حاصل از بررســی ا
کمــی، در دو بخــش مجــزا ارائــه  کیفــی و نتایــج تحلیــل داده هــای 
کیفــی اختصــاص دارد.  شــده اســت. بخش نخســت، بــه یافته های 
گیر  کدهــای فرا کدهای ســازمان دهنده و  در ایــن بخــش، ریزکدهــا، 
نویســنده  اهــداف  تحقــق  میــزان  شناســایی  بــرای  استخراج شــده 
کــودکان ایرانی مرور خواهد شــد. بخش  گیتار به  شــیوه نامه آمــوزش 
کمی اختصاص  کمی(، به داده های  دوم )تجزیه و تحلیل داده های 
دارد و در آن داده های جمع آوری شــده از طریق پرسشــنامه تدوین 
گرفته  کیفی پژوهش، مورد تحلیل قرار  شــده بر اســاس نتایج مرحله 
اســت. در ایــن بخــش، بــه توصیــف نقاط ضعــف و قوت شــیوه نامه، 
کیفی  کــه در بخش  راهکارهــای رفــع نقاط ضعف و شــیوه بهبــود آن 
حاصل شــده است؛ پرداخته می شــود. در این مصاحبه ها، مواردی 
بــرای بررســی میــزان نیــل به اهــداف عنوان شــد. ایــن مــوارد قبل از 

کدگذاری محوری در نمودار ۱ قابل مشاهده هستند.
کدگــذاری باز،  گرفتــن موارد اســتخراج شــده در مرحله  بــا در نظــر 
کــه مولفه هــا قابــل ســازمان دهی بــه زیرکدهــای  می تــوان دریافــت 

محوری مشخصی هستند)نمودار ۲(.

كدهای محوری. نمودار 2- دسته بندی ریزكدها براساس 

نمودار 1- ریزكدهای استخراج شده از مصاحبه ها.

 

 

                  
               

                              

                                                  

                     

                                 

                 

                        

         

                         

               

                                  

                  

                             

                            

                        

                             
 

               
              

    

               
               

     
            
             

              
               

    

             
                 
            

          
     

         
           
              
         

                                                                                

                       

                           
                 

                      
           

                     

                         

               

                        
    

                        

                            

                                         

         

 



۳۱

فرآینــد  کدهــای استخراج شــده،  از  اســتفاده  بــا  بخــش،  ایــن  در 
گزینشــی« بــا هــدف ارائــه الگــوی میــزان تحقــق اهــداف  »کدگــزاری 
انجام شــده اســت. میزان اثربخشــی شــیوه نامه موردنظر، به ۳ عامل 
کمک کننــده« و  تقســیم بندی می گــردد. »نقــش مــدرس«، »عوامــل 
»عوامل بازدارنده«، ۳ گروهی هستند که کدهای استخراج شده در آن 
گــروه قرار می گیرند. در بخش نقش مــدرس، به تعیین جایگاه مدرس 

جهت بررســی تحقق اهداف پرداخته شده و در نظر است تبیین شود 
کنــد. در عوامل  کمک  کــه مــدرس تا چه حــد می تواند به این موضوع 
که به  گرفته  کتاب در نظــر  که خــود  کمک کننــده در واقــع مؤلفه هایی 
کمک می کند، ارائه شده و در نهایت در بخش عوامل  تحقق اهدافش 
که از تحقــق این اهداف  کتــاب و موضوعاتی  بازدارنــده، نقــاط ضعــف 

جلوگیری می کنند، بیان شده است )نمودار ۳(.

نمودار 3- الگوی میزان تحقق اهداف با مؤلفه های مشخص شده.

گروه  که در آن یک  همواره مدرسین ایرانی از نبود متد آموزشی ای 
ســنی خاص به طور تفصیلی بررســی شــده و ویژگی های رفتاری آن را 
در نظر بگیرد، و همینطور متدی انســان گرایانه با توجه به ویژگی های 
که در  کتاب مدعی بود  رفتاری هنرجوها رنج می بردند. نویسنده این 

کرده است. این شیوه نامه، سعی بر توجه به این موضوعات 
از مدرســین مختلــف پرســیده شــد،  کــه  در ســؤاالت اصلــی ای 
ح شــد. یکــی از این ســؤاالت در رابطه میزان تناســب  دو ســؤال مطر
کتاب با بازه ی ســنی موردنظر شــیوه نامه بــود. هدف از این  اهــداف 
که پیش تر اشــاره شــد، بررســی میزان آشــنایی  گونــه  ســؤال، همــان 
اســاتید بــا اهــداف و بررســی تناســب آنهــا با بازه ی ســنی 6-7 ســال 
گروه ســنی« و » اهداف و در نظر  کتاب با  کد »میزان تناســب  بود. دو 
گی های رفاری این ســن« از پاســخ این ســؤاالت اســتخراج  گرفتن ویژ
کتاب را می شناســند و  که اهداف  کثر مدرســین معتقد بودند  شــد. ا
کمک بســیار زیادی در روند آموزشی آنها دارد.  شــناخت این اهداف 
که  اما در بحث انجام بازی ها، تعدادی از مدرســین عقیده داشــتند 
گروه ســنی موردنظر دشــوار اســت. آنها معتقد  بعضی از بازی ها برای 
کــودک 6 ســاله  کــه انجــام بعضــی از تمرین هــا، از عهــده یــک  بودنــد 
که در بررســی این ســؤال دریافته  گفت  کل می توان  ج اســت. در  خار
گی های رفتاری این ســن است ولی  که اهداف، متناســب با ویژ شــد 
انجــام تعــداد محــدودی از بازی هــا، از توانایــی بعضــی از هنرجوهــا 
گرفته شــده  کــه در اصول درنظر  ج اســت. یکی از مســائل مهمی  خــار
موضوعی ســازی  بحــث  دارد،  وجــود  شــیوه نامه  ایــن  طراحــی  در 
گردمحوری در تدریس اســت. نگارندگان در  آموزش و به تبع آن، شــا
کــه مؤلف تا چــه حد در توجــه به این  ســؤالی قصــد داشــتند ببیننــد 
کــد »توجه به  موضــوع در طراحــی شــیوه نامه مؤفق بودهاســت. دو 
موضوعی سازی« و »تغییر بازی ها و قطعات«، از این سؤال استخراج 
کردند  که مدرســین اشــاره  شــد. در تحلیل این ســؤال تنوع مواردی 

که در طی جلسات مخالف تغییر داده اند، بسیار زیاد بود و این خود 
کتاب به هدف اصلی این ســؤال اســت. در  نشــان دهنده توجــه این 
که  که مؤلــف مؤفق شده اســت  واقــع این پاســخ ها نشــان می دهنــد 
کرده  گردمحوری را در روند آموزشــی خود وارد  موضوعی ســازی و شــا
کد »بومی ســازی« مربوط  کار مؤفق بوده انــد.  و اســاتید هــم در ایــن 
بــه پاســخ ایــن ســؤال اســت. مدرســین هیچوقــت اشــاره ای بــه این 
کــودکان ایرانی هســت  کتاب متناســب بــا فرهنگ  کــه ایــن  موضــوع 
که ایــن موضــوع، از عدم توضیــح شــفاف در مقدمه  یــا خیــر نکردنــد 
که قطعات،  حکایــت دارد. در یکی از مصاحبه ها مــدرس معتقد بود 
کــودکان امروزی نیســت و می توان آنهــا را تغییر  متناســب بــا فرهنگ 
که  کرد. موضوع دیگری  کودکان امروزی ایران توجه  داد و بــه عالیق 
مدرســین شهرستان معتقد بودند، عدم ذکر تغییر بازی ها و قطعات 
کــودکان شهرســتانی اســت. البته بــه عقیده پژوهشــگر،  بنــا بــه نیــاز 
بحث موضوعی ســازی و رعایت این مــورد به این موضوع هم تعمیم 
دارد. ســؤال بعدی در واقع مقایســه یک هنرجو قبل و بعد از اجرای 
کثر مدرســین در پاســخ به این  این شــیوه نامه توســط مــدرس بود. ا
که بر هنرجــوی آنها در زمینه پــرورش خالقیت  ســؤال معتقــد بودنــد 
و افزایــش عالقه به موســیقی، تأثیر بســیار مثبت داشــته اســت. این 
که هنرجویان آنها بعــد از انجام بازی هایی مثل  مدرســین معتقدنــد 
کــرده و درگیر  آهنگســازی و بداهه نوازی، خالقیت شــان بســیار رشــد 
اجــرای نــت نیســتند. همینطــور هنرجویان بــه موســیقی عالقه مند 
کــرده و رونــد آموزشــی خــود را تقویت  شــده اند و بــا اســتاد همراهــی 
کتاب، اهداف هدایتگر اهمیت بسیار زیادی  کرده اند. در اهداف این 
که  برای مؤلف داشــته زیرا به عقیده نویســنده، این اهداف هســتند 
باعث ســاختن آینده هنرجو در زمینه موســیقی می شــوند. بررســی و 
که این شــیوه نامه، در  تحلیل پاســخ های مدرســین نشــان می دهــد 
کرده و هنرجویان بعد از  کاماًل موفق عمل  دســتیابی به این ۲ هدف 

کودکان  گیتـــــار به  میزان تحقق اهداف نویســـــنده در شـــــیوه نامه آموزش 
ایرانی
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طی این مســیر، در این دو زمینه تقویت شــده اند. در پاسخ به سؤال 
که روند  کتاب، مدرسین معتقد بودند  راجع به روند بســته های این 
کاماًل پله پله و دقیق جلو می رود و برنامه ریزی دقیق برای  کتاب  این 
کتاب به عنوان یک ساختار، در روند آموزشی تأثیر مثبت داشته و به 
کرده اســت. البته در بعضی موارد شاهد تغییر  کمک شــایانی  مدرس 
و جابه جایی بسته ها بنا به نیاز هنرجو و همینطور تکرار آنها بوده اند 
کتاب در حوزه  کــردن  و ایــن خــود دلیل دیگری اســت بر موفق عمل 
کثــر مدرســین رونــد  موضوعی ســازی آمــوزش و شخصی ســازی آن. ا
کتاب را مناســب دیده اند و آن را، راه مناسبی برای آموزش  آموزشــی 
یافته اند. ۳ کِد »تأثیر تصویرسازی و استفاده از نماد«، »ساختارگرایی 
و ساده ســازی آمــوزش« و »اســتفاده از اســتعاره«، از ســؤال راجــع به 
گردیــد. در بحــث اســتفاده از نمــاد،  ساده ســازی آمــوزش اســتخراج 
که  کثر متخصصین معتقد بودند  تصویرسازی و همینطور استعاره، ا
کرده اســت. در واقع با اســتفاده از تصویرســازی،  کتــاب موفــق عمل 
کــه در نظریات پیاژه جایگاه مهمــی دارد، مفاهیم را به خوبی انتقال 
که تمام مدرســین  گفت  داده اســت. در مورد ســاختارگرایی می توان 
کــه ایــن شــیوه نامه، دارای یــک برنامه ریــزی بســیار  معتقــد بودنــد 
کــه می تــوان اجــزای آن را در  دقیــق و یــک ســاختار مشــخص اســت 
جهت تکمیل و تبیین آن تغییر داد )موضوعی ســازی(. پس می توان 
مؤلــف را در ایجــاد یــک ســاختار از پیــش تعییــن شــده بــرای آموزش 
موفق برشــمرد. در تحلیل مصاحبه های مدرســین، مهم ترین نقطه 
ضعف شــیوه نامه، عدم درک مدرسین از بسیاری از بخش های مهم 
کد مهم اســتخراج شــده از این بحث »نیــاز به توضیح  کتــاب بــود. ۲ 

        اهداف دقیق      اهداف سخت      اهداف جهت ساز         اهداف هدایتگر

کاملعالقه به         موسیقی تحقق نسبیتکنیکتحقق نسبیرپرتوارتحقق نسبیآهنگسازی تحقق 

دورنمای شــغلی در زمینه 
جــدی  نــگاه  و  موســیقی 

به آن
کامل تحقق 

کاملتربیت شنوایی تحقق 
کاملخالقیت تحقق  کاملبداهه نوازی تحقق نسبیتئوریتحقق 

بیشــتر مؤلــف« و همینطــور »نیاز بــه توضیح بیشــتر در مقدمه« بوده 
که از شیوه  کتاب، برای مدرسی  که مقدمه  است. آنها معتقد بودند 
کاملی نیست و در خیلی از موارد  دیگری استفاده می کرده، راهنمای 
نیازمنــد توضیح بیشــتر اســت. عالوه بر عــدم درک دقیــق از مقدمه، 
بسیاری از بازی ها هم راهنمای مناسبی برای اجرا در اختیار مدرس 
گر معلمــی در ارتباط  کــه ا کثر مدرســین معتقدند  قــرار نداده اســت. ا
کتــاب نبــوده و دیدگاه هــای وی را نشــنیده باشــد، درک  بــا مؤلــف 
کتاب بعــد از خواندن  عمیقــی از ایــن نگــرش و همینطــور بازی هــای 
کوچه  ایــن شــیوه نامه پیــدا نمی کند. مانند بازی تشــبیه ســیم ها به 
و رفتــن از خانــه به مدرســه به جای حرکت از نت "ســل" بــه "ر" در دو 
پوزیسیون مختلف. پس این شیوه نامه نیاز به توضیح بیشتری دارد 

کند. تا مدرس را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری 
در پایــان بــا اســتناد بــر مصاحبه هــا و تحلیل هــای انجــام شــده، 
میزان موفقیت شــیوه نامه در اهداف خود بررســی می شــود. جدول 
گیتــار به  ۱، نشــان دهنده میــزان تحقــق اهــداف شــیوه نامه آمــوزش 
کــدام اهداف را براســاس  کــودکان ایرانــی اســت. در ایــن جــدول، هر 
کامــل، تحقــق نســبی و عــدم تحقــق،  تحلیل هــا بــا ۳ مؤلفــه تحقــق 

سنجیده می شوند.
گیتار به  که شــیوه نامه آموزش  پس می توان به این نتیجه رســید 
کــودکان ایرانــی، در بخش اعظمــی از اهداف مولف خــود موفق بوده 
کتاب و همینطــور توضیحات  و تنهــا با مقــداری بازنگــری در مقدمه 
بیشــتر درباره اساس شــیوه نامه و انجام بعضی بازی ها، می توان این 
کتاب را در بخش وسیع تری در اختیار مخاطبان و معلمین قرار داد.
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he present research investigates the extent 
of realization of the author’s goals in the book 

“Teaching Guitar Instruction to Iranian Children.” 
In this research, we try to study the principles and 
the different schools of thought represented in the 
book, as well as the effectiveness of the method 
that is proposed. We also try to examine the valid-
ity of the author’s claim to humanistic education, as 
well as the psychology of the growth of Jean Piaget 
and also the Berlin School. In order to achieve this 
goal, qualitative research with interviews from ex-
perienced instructors using this method have been 
used and then we analyzed their responses and ex-
amined solutions for the improvement of the differ-
ent criteria that was examined in the methodology. 
In this research, we try to explain all details with 
different diagrams, tables and also some quotations 
from different research fellows who are interested 
in fields which are related to teaching children and 
education. In this research we, unfortunately faced 
some restrictions. For example, the number of ex-
perienced teachers who have used this method 
was limited and some of them did not express their 
real criticism of the book because of their personal 
relationship with the author. In order to overcome 
this shortcoming, we try to reflect some real and 
transparent feedbacks of utilizing this book by us-
ing it as a teaching method on a control group of 
students, in hopes that this method can have a 
great impact in advancement of education and 
teaching methodology in this region as well as this 
research.  In fact, there are different aspects that 
should be considered in writing an effective teach-
ing and educational method. For example, in this 
case, localization, disciple-centered and some 
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T other facts have been considered by the author in 
order to make the distinctive method of this cited 
book. The teachers had different opinions about 
teaching this method. Generally, most of them ac-
cept this book as a good reference for teaching and 
educating guitar in almost all parts and sections. 
But there are some hard parts for them and also 
for children which were incomprehensible. Such as 
some games or instructions and also some points 
and facts in the introduction of book, and it shows 
that the author should have a review in some parts 
of the book. Almost all of the teachers noted that the 
facts and principles which the author encountered 
with, in writing this book, was successful and the 
book lead them in a good way which resulted in a 
good educational system and finally in the upbring-
ing a good musician. But this book needs a good 
review in the introduction and also in the index of 
the games which are utilized by the teachers. With 
the results of this research it is hopeful that the im-
provements of the book can lead it to becoming a 
good reference for the teachers’ society and it can 
be published with more circulation in different cit-
ies consisting of diverse cultures and traditions and 
also speeches and dialects. 
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