
چكيده: 
هنر پديده اي است پيچيده و در عين حال روحاني، كه از ابتدا با بشر همزاد بوده است. 
چه آن انسان هايي كه در غارها زندگي مي كردند و چه انسان هايي كه امروز در دنيايي مملو 
از اضطراب و نگراني دست و پا مي زنند هنر را وسيله اي براي تشفي خاطر خود برگزيده اند. 
بر اساس همين نياز است كه هنر به عنوان يكي از موضوعات قابل آموزش در تمامي نظام هاي 
آموزشي مطرح است. سيري در تاريخ هنر نشان مي دهد كه رويكردهاي متفاوتي درآموزش 
هنر مطرح بوده كه از ارزش گذاري «هنر براي هنر» گرفته تا «هنر براي خدمت رساني به ساير 

رشته ها» و «هنر براي پرورش مهارت ها و توليد آثار هنري» در نوسان است.
در اين مقاله ضمن بررسي اين رويكردها و نظرات آنها، به معرفي روش تربيت هنري 
اين روش در مدارس معرفي شده و در سال 87  پرداخته شده و با توجه به اين كه اخيراً 
اجرا  معلمان ،  به  خدمت  ضمن  آموزش  ارائه  با  استان ها،  از  بعضى  در  آزمايشى  به صورت 
شده، اين پژوهش به بررسي تأثير اين روش بر فعاليت هاي هنري (نقاشى، كاردستى، تربيت 
نظم ،  همكاري ،  مشاركت ،  تعامل ،  فرآيندي ( تفكر،  مهارت هاي  و  نمايش)  و  قصه  شنوايى، 
دقت، وخالقيت هنري) دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي پرداخته است. روش پژوهش شبه 
آزمايشى بوده، بدين ترتيب كه با دو گروه پسر و دختر به صورت كنترلى و دو گروه دختر 
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و پسر به صورت آزمايشى انجام و يك پس آزمون گرفته شده است. نتايج بيانگر آن است 
كه دانش آموزاني كه با روش تربيت هنري آموزش ديده بودند نسبت به دانش آموزاني كه با 
روش سنتي آموزش ديدند هم از لحاظ فعاليت هاي هنري و هم از لحاظ مهارت هاي فرآيندي 
عملكرد بهتري داشتند و تفاوت عملكرد آنها در هر دو بعد در سطح بااليي معنا دار بوده ولي 

تأثير تعاملي گروه و جنسيت معنا دار نبود. 

كليد واژه ها: رويكرد تربيت هنري، فعاليت هاي هنري، برنامة درسي هنر دورة ابتدايي 
 

مقدمه
هنر4 مقوله اي است پيچيده و در عين حال ملموس و شناخته شده كه از دير باز، يعني از آن 
ــناخت، به عنوان ركني از اركان زندگي مطرح بوده است.  ــان خود و محيطش را ش هنگام كه انس
ــت، چه آن زمان كه انسان اوليه بر ديوار غارها براي خود  ــتافته اس ــان ش هنر همواره به ياري انس
ــا و نا آگاهي هاي خويش بپردازد و يا بر ترس از  ــت تا از طريق آن به مقابله با ضعف ه ــي ياف راه
فنا و نيستي غلبه كند و چه اكنون كه انسان در دنيايي از اضطراب و نگراني ها دست و پا مي زند 

(غفاري ، 1364).
كانت هنر را مالزم با آزادي مي داند و معتقد است كه «عنوان هنر را بايد به چيزهايي اعطا كرد كه 
به آزادي به وجود آمده اند؛ يعني مخلوق اراده اي هستند كه برهان و منطق هادي آن است. به زعم جان 
ــان است كه وي از طريق آن با ديگران ارتباط  ــتر5 (1990) هنر قسمتي از نيروي خالقيت انس النكاس

برقرار مي سازد (به نقل از قطبي، 1352).
ــتفاده از  ــت كه طي آن فرد با اس ــان اس  هنر در برگيرندة آن بخش از بداعت و خّالقيت انس
مواد و وسائل هنري و دستي، عواطف ، انديشه ها و احساسات خود را كه نشئت گرفته از تفسير 
بصرِي تجارب محيطي است به ديگران منتقل مي كند. البته، موفقيت در اين كار به ميزان تبحر و 

هنرمندي فرد براي برقراري اين انتقال و ارتباط بستگي دارد (اميني ، 1384). 
ــت و زمينه اي در آدمي  ــي جلوه هايش بيانگر وجود قابلي ــتردگي و در تمام ــر با همة گس  هن
ــتلزم فعاليتي منظم و هدفمند، يا به عبارتي، جرياني است كه آن را  ــت كه رشد و بروز آن مس اس
تربيت هنري مي ناميم. هاوس من6 (1971) تربيت هنري را ناظر بر آموزش حواس مختلف، رشد 
تجارب حسي و لمسي، حساسيت و برخورد عميق با جلوه هاي بصري هنري و نقادي هنرمندانه 
مي داند. در واقع از نظر وي «تربيت هنري شامل آموزش اساسي حواس و رشد آگاهي متعالي از 
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ــبت به تصورات  ــكال نمادين بصري و نيز رويكرد آگاهانه نس تجارب بصري ، آفرينش و فهم اش
ــازي، هنرهاي تزئيني و آموزش در زمينة كاربرد و اِعمال قضاوت  ــي، مجسمه س بصري در نقاش
ــد». اما به اعتقاد برودي7 ( 1977 ) هنرها دستيابي انسان را به دانش،  نقادانة تجارب بصري مي باش
بصيرت، ارزش ها و معاني (براي مثال درون بيني، تعالي روحي و احساس ذوقي) كه در هيچ يك 
ــت كه  ــي وجود ندارد، فراهم مي آورند. به همين دليل اس از حوزه هاي محتوايي ديگر برنامه درس
ــدن دانش آموزان نيست بلكه تنها به منظور  هدف از آموزش هنر، خصوصًا در مدارس، هنرمند ش
ــاورز و ديگران ، 1384).همان طور كه  ــناخت دانش آموز از پيرامون خويش است (كش تقويت ش
ــود، اين تنوع تعاريف نشان دهنده نوع نگاه و رويكردهاي مختلف به آموزش هنر  مالحظه مي ش
مي باشد. كه از آموزش هنر براي هنر، تا استفادة ابزاري ازهنر در پرورش مهارت ها و نهايتًا ديدگاه 

توليدي در نوسان اند.
آيزنر8 نيز دركتاب ها و مقاالت خود به طور مفصل به بررسي نقش و جايگاه تربيت هنري در 
نظام آموزشي پرداخته است. او كه امروزه به تعبيري سردمدار به رسميت شناختن جايگاه هنر در 
برنامه هاي درسي مدارس است، ضمن نقادي وضعيت موجود ، تصريح مي كند كه هنر و آموزش 
ــت، به گونه اي  ــيه اي برخوردار اس ــود و از نقش فرعي و حاش آن در مدارس به جد گرفته نمي ش
ــود (آيزنر،  كه كم ترين و بدترين زمان ممكن در برنامه هفتگي به اين درس اختصاص داده مي ش
ــد: مهم ترين اهداف و كاركردهاي تربيت هنري در چهار مقولة توليد هنري،  1986). وي مي گوي
ــت. او يادآوري مي كند كه «تدريس  ــده اس ــي خالصه ش نقادي هنري، تاريخ هنر و زيبايي شناس
ــان ها در زمينه هنر با آن سرو كار دارند، داراي اهميت  نظام يافته و متوالي اين چهار مقوله، كه انس
ــگذاري قرار  ــي و ارزش ــت. آنها آثار هنري را توليد مي كنند، هنر را مورد قدرشناس و ارزش اس
ــگ و تاريخ درك مي كنند و نهايتًا آن كه قضاوت هايي را در مورد  ــد، ارتباط آن را با فرهن مي دهن

هنر ارائه مي دهند» (به نقل از راينهارتس و بيچ ،1997) . 
 به همين دليل رويكرد برنامه درسي هنر9 در دوره ابتدايي بايد «رويكرد تربيت هنري10» باشد. 
يعني انجام دادن فعاليت هاي هنري در فضائي كه كودكان آزادانه تخيل و انديشه كنند، حواسشان 
ــود، ظرفيت هاي نهفتة هوش و تفكرشان پرورش يابد، عواطف و احساساتشان توسعه  تقويت ش
ــان شكوفا گردد و بدين ترتيب به تربيت هنري آنان منجر شود.  ــتعداد و خالقيت هايش يابد و اس
ــت دارند. آنها در اين گونه  ــه جرأت مي توان گفت كه همة كودكان، فعاليت هاي هنري را دوس ب
ــت و پيروزي را تجربه  ــاختن، شكس فعاليت ها و هنگام انجام دادن كارهاي عملي، طراحي و س
ــود (نواب  ــات آنها فراهم مي ش ــه اين ترتيب، زمينه اي براي بروز خالقيت و احساس ــد. ب مي كنن
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ــورمان تربيت هنري به جد  ــي كش صفوي، 1387). از آنجا كه امروزه در مدارس و مراكز آموزش
ــب و شايسته اي برخوردار نيست؛  ــي، هنر از جايگاه مناس ــود و در برنامه هاي درس گرفته نمي ش
ــرايط كنوني، در  به عبارت ديگر با توجه به غفلت از ظرفيت هاي قابل توجه تربيت هنري در ش
اين پژوهش سعي شده است كه با مطالعة ظرفيتي كه از آموزش با رويكرد تربيت هنري حاصل 
ــي عملكرد دانش آموزان در فعاليت هاي هنري، شامل نقاشي ، كاردستي، قصه ،  ــود، به بررس مي ش
نمايش و تربيت شنوايي بپردازيم و همچنين بررسي مهارت هاي فرايندي ايشان را كه شامل كلية 
ــت از  ــب مي كنند و از جمله عبارت اس ــت كه آنان در فرايند يادگيري فعال كس مهارت هايي اس
ــاركت، تخيل و خالقيت، مّدنظر قرار دهيم و عملكرد آنان را در مقايسه با  مهارت هاي تفكر، مش
روش هاي سنتي و معمول در مدارس، كه بيشتر بر منباى الگوبردارى و تقليد است، بررسي كنيم. 

بررسي اجمالي رويكردهاي مختلف در تربيت هنري 
1. رويكرد سنتي به آموزش هنر

رويكرد سنتي به آموزش هنر به رويكردي اطالق مي شود كه هنر را صرفًا به عنوان حوزه اي 
ــه محملي  ــه اختصاص به ابراز خالقانة خود دارد، معرفي مي كند . هنر در چارچوب اين انديش ك
ــازي ظرفيت هاي خالق11 وآفرينش گرايانة فرد تا در سطوح برتر و پيشرفته تر  ــت، براي آزاد س اس
ــه هاي خود فرم يا صورتي خارجي بدهد و به ديگران  ــاس، ادراك، تصور و انديش بتواند به احس
منتقل كند. به ديگر سخن، هنر فرايندي آزاد و بدون مداخله، ابراز ما في الضمير است و هر نقشه 
و تدبيري كه ماهيت اين فرآيند را ناديده بگيرد، قابل قبول نيست و محكوم است. رويكرد سنتي 
در تربيت هنري كه آزادي مطلق دانش آموزان را از لوازم قطعي آن مي داند، مورد انتقاد بسياري از 
صاحب نظران اين حوزه است. به اعتقاد اين صاحب نظران كه جريان به حاشيه رانده شدن هنر در 
برنامه هاي درسي مدارس را مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار داده اند و دستيابي به علل و عوامل 
ــاخته اند،  برداشت سنتي از ماهيت هنر و داللت هاي  موثر در اين وضعيت را وجهة همت خود س
ــاب  ــتي به حس ــي و آموزش  يكي از عوامل اصلي در نيل به چنين سرنوش آن براي برنامه درس
ــل حمايت از پيش بيني  ــت بدواً به دلي ــتي به رغم آن چه ممكن اس ــد. چرا كه چنين برداش مي آي
ــد،  هنر به عنوان يك  ــري دارد به ذهن خطور كن ــه اختصاص به فعاليت هاي هن ــي ك فرصت هاي
ــي بايد براي پرورش قابليت هاي  ــي حائز اهميت و اولويت دار، كه نظام هاي آموزش موضوع درس

مربوط به آن سرمايه گذاري كنند معرفي نمي شوند (مهرمحمدي، 1383).
ــناختي و هنري در  ــل قابليت هاي زيباش ــق پاره اي قابليت ها- مث ــه عبارت ديگر، اگر تحق ب
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ــده اي از سوي نظام  ــازمان يافته و تدبير ش ــنتي- نياز به مواجهة س چارچوب تفكر يا رويكرد س
آموزشي نداشته باشد، كم رنگ شدن حساسيت نظام آموزشي در تعقيب آن قابليت ها و در نتيجه 
سست و لرزان شدن پايه هاي دوام و بقاي مادة درسي متناظر با آن، در رقابت با ساير موضوعات 

درسي، پي آمدي قهري و اجتناب ناپذير خواهد بود (آيزنر ، 1986 ).

2. رويكرد ديسيپلين محور12 در آموزش هنر 
يكي از رويكرد هاي مطرح در زمينة آموزش هنر، رويكرد تربيت هنري ديسيپلين محور است كه 
تربيت هنري را از منظر و زاوية چهار قلمرو معرفتي يعني توليد هنري13، تاريخ هنر14 نقادي هنري15 
ــي مورد بررسي قرار مي دهد. در واقع اين رويكرد تأكيد واحد و انحصاري بر يك حوزة  و زيباشناس
خاص هنري ندارد و به منزلة نگرشي جامع تر نسبت به آموزش و يادگيري هنر مي باشد. فرض اصلي 
ــت كه آموزش اين حوزه هاي معرفتي به آفرينش و توليد، فهم و ارزش گذاري  در اين رويكرد آن اس
هنر، هنرمندان، فرايندهاي هنري و نقش و كاركرد هنر در فرهنگ ها و جوامع مختلف كمك مي رساند 
ــش خود براي احراز حقانيت هنر و دفاع از  ــة گتي ، 2000). برخي از صاحب نظران، در كوش (موسس
كفايت و شايستگي آن، به عنوان يك حوزة اساسي آموزش ، معارضان را با تكيه بر اين حقيقت كه هنر 
نيز همچون ساير مواد درسي تثبيت شده، ويژگي هاي يك ديسيپلين برازندة چنين موقعيتي را دارد، به 
چالش طلبيده اند. به ديگر سخن ، آنچه در مقام دفاع از آن برآمده اند احراز هويت ديسيپليني براي هنر 
است و چنين مي پندارند كه در اين صورت، كساني كه با ديدة ناباوري و ترديد به جايگاه هنر مي نگرند، 
ناگزير به عقب نشيني از مواضع خود مي شوند و هنر را ، به عنوان يك مادة درسي يا يك حوزة مطالعاتي 
ــاير مواد درسي تثبيت شده، خواهند پذيرفت. (مهر محمدي ،1383 ).  ــي در كنار س محوري و اساس
رويكرد ديسيپلين محور در تربيت هنري را كه از اواسط دهة 1980 مطرح شد و مورد توجه فراوان 
محافل علمي و همچنين محيط هاي آموزشي قرار گرفت، در درجة نخست بايد رويكردي دانست كه 
به هنر به عنوان يك ديسيپلين مي نگرد و از اين حيث ، بايد در زمرة تالش هايي منظور شود كه احراز 
ــيپليني به آن مي داند. البته به اين نكتة كلي و اساسي  ــتگي هنر را مرهون نگاه ديس صالحيت و شايس
ــيپلين محور در تربيت هنري كافي نيست. وضع اين رويكرد  ــت كه رويكرد ديس نيز بايد وقوف داش
ــردازي در حوزة آموزش هنري ، يا ارائة الگوي  ــوان مهم ترين اتفاقي قلمداد كرد كه در نظريه پ را مي ت
نظري براي آن در سال هاي پاياني قرن بيستم رخ داده است؛ پديده اي كه برخي حتي آن را معرف يك 

جابه جايي پارادايمي16 در اين قلمرو و برخي ديگر معرف يك انقالب آرام دانسته اند (همان منبع).
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3. رويكرد توليدمحور در تربيت هنري 
در اين رويكرد، جهت گيري اصلي تربيت هنري متوجه قابليت ها و مهارت هاي عملي مربوط 
به ساخت آفرينش آثار و پديده هاي هنري است. به عبارت ديگر، در اين رويكرد ، آفرينش هنرى14 
ــت. از اين رو ، برنامه هاي درسي هنر آن گاه داراي اثر  يا توليد هنري18 مفهوم محوري و اصلي اس
ــي است كه بتواند مهارت ها و قابليت هاي كاركردي19 زيبايي شناختي را نيز كه مورد توجه  بخش
قرار مي گيرد، در دانش آموزان به وجود آورد. گاردنر با ارائة نظرية معروف خود، يعني هوش هاي 
چندگانه20، درصدد بر آمد تا ديدگاه و چشم اندازي را، به مراتب وسيع تر از آن چه معمول است، 

نسبت به توانايي ها و قابليت هاي هوشي انسان ارائه دهد (اميني ،1384).
ــكال دانستن مي داند كه البته ، به خاطر  ــيوه ها و اش گاردنر توليد هنري را يكي از مهم ترين ش
ــط اَشكال كليشه اي نمادسازي هاي  ــي همواره توس نگرش ها و رويكردهاي حاكم بر نظام آموزش
ــكال كالمي و منطقي، مورد تهديد قرار مي گيرد. بر همين اساس گاردنر تأكيد  ــه ، يعني اش مدرس
مي كند كه در قلمرو تربيت هنري و در مسير آفرينش و ساخت اشياء و آثار هنري و به خصوص 
ــكلي محدود و اندك، به بيان و ارائة كالمي و مفهومي به دانش آموزان  در دوره ابتدايي بايد به ش
ــياء معطوف  ــاخت اش ــتوري و س ــرد و عمده توجه و تأكيد بر پرورِش مهارت هاي دس ــدام ك اق
ــت كه تضمين كنيم دانش آموزاني كه مي خواهند به  ــد. در خالل اين دوره اين نكته مهم اس باش
ــازي با گل بپردازند، از فرصت هاي غني در اين زمينه ها بهره مند باشند  ــي و مدل س طراحي ، نقاش
ــان ارائه شود تا بتوانند همانند هنرمندان  و مهارت ها و راهبرد هاي فني و مهارتي پيش نياز به ايش
ــني است كه  ــرفت كنند. به عبارتي در پي تأكيد گاردنر، مقطع ابتدايي يك محدوده س جوان پيش
ــبك هاي هنري تسلط يافته و در مناسباتي از نوع روابط  طي آن دانش آموزان قادرند بر فنون و س
ــتاد- شاگردي درگير شوند تا انواع مختلف مهارت هاي هنرمندانه و ساخت توليدات هنري را  اس

به دست آورند (همان منبع).

4. رويكرد دريافت احساس و معنا در تربيت هنري 
برودي كه نمايندة برجستة اين رويكرد به شمار مي آيد ، در بحث مربوط به تربيت زيباشناسي 
به توليد و خلق اثر هنري به عنوان يك ضرورت مي نگرد و معتقد است كه «سواد  زيبا شناختي21» 
ــراي خلق اثر، البته نه در حد و اندازة  ــانه هاي گوناگون ب نيازمند حداقل قابليت ها در كاربرد رس
ــت. اين قابليت ها از نظر برودي در زمرة قابليت هاي يك انسان فرهيخته  يك هنرمند حرفه اي اس

است و لذا بايد جزء مؤلفه هاي تربيت هنري به آن پرداخت (مهر محمدي ، 1383). 
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ــتند كه از  ــاب كردن، كدها يا زبان هايي هس ــتن و حس اگر مهارت هايي نظير خواندن و نوش
طريق آن انسان افكار و انديشه هاي خود را به شكلي خاص بيان مي كند، مي توان نتيجه گرفت كه 
ــيلة آن انسان ها قلمرو افكار، ايده ها و احساسات خود را در  يادگيري كدها يا زبان هايي كه به وس
ــايل و رسانه هاي مختلف، بروز و انتقال مي دهند،  قالب تصورات و تخيالت و با به كارگيري وس
ــاب مهارت هاي هنرمندانه است. در واقع در ارتباط با همين معناست كه اساسًا،  نيز به منزلة اكتس
ــاس جايگاه هنر و  ــود. برودي تصريح مي كند كه اس از قلمروي به نام زبان هنرها22 نام برده مي ش
تربيت هنري را نه بر مبناي توليد محصوالت غير زيبايي شناختي و كاركردهاي ثانويه آن (ارتقاء 
نمرات يا پيشرفت تحصيلي در ساير حوزه هاي محتوايي) بلكه بايد بر اساس تأثير و كمكي كه به 

رشد و درك ارزش ارزش هاي زيبا شناختي مي كند به رسميت شناخت (برودي،1977).

5. رويكرد پرورش منش هاي ممتاز فكري در تربيت هنري 
ــت. اين  ــيار نزديك اس ــاس ومعنا بس  اين رويكرد از لحظ نوع نگاه با رويكرد ادراك احس
رويكرد بر مشاهدة دقيق، عميق و موشكافانه آثار و پديده هاي هنري تأكيد مي كند. اين امر، بدين 
ــد گرايش ها و مهارت هاي فكري سازنده  ــت كه چنين مشاهده اي ابزار اصلي ايجاد رش دليل اس
ــري در همان نگاه اول  ــت كه آثار هن ــد. در واقع اين رويكرد معتقد اس ــوزان مي باش در دانش آم
ــكار نمي كنند لذا، پي بردن به اين رمز و رازها  همة پيام ها، داللت ها و رمز و رازهاي خود را آش
محتاج نگاه عميق و ظريف به آنها مي باشد. مضافًا، چنين نگاهي زمينة مساعدي را براي پرورش 

مهارت ها و قابليت هاي فكري فراهم مي سازد (پركينز،1994).
ــتابزدگي23،  ــا را تحت عنوان ش ــري نام برده و آنه ــار آفت يا محدوديت فك ــز از چه پركين
ــي26 طبقه بندي كرده است. وي معتقد است از  ــي24 سطحي نگري25 و پراكنده انديش محدودانديش
طريق مشاهده و نگاه تيزبين و كاوشگرانه به آثار هنري، مي توان با اين محدوديت ها مقابله كرد؛ 
ــتفاده از هوش ويژه اي به نام هوش  اما چنين نگاهي را نگاه توام با تاّمل27 مي نامد كه متضمن اس
ــي براي نحوة تفكر ما و بررسي آني  ــت. در واقع از نظر پركينز، هنر يك تكيه گاه حس تامّلي28 اس
ــود. نگاه به هنر،  ــاركت و درگيري ما مي ش و فوري پديده ها فراهم مي كند. آثار هنري باعث مش
ــاختن ارتباط با ابعاد ديگر تجربة  ــتنتاج انواع مختلف دانش بوده و ما را به برقرار س متضمن اس

انسان تشويق مي كند (پركينز ،1994).
ــم مي كند كه  ــوزان را به تفكري فراه ــتيابي دانش آم ــر، تربيت هنري زمينة دس ــن منظ  از اي
ويژگي هاي مميزة آن عميق بودن، وسيع بودن، متمركز بودن و منسجم بودن است (اميني ،1384).



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة39، سال دهم، پاييز1081390

6. رويكرد معرفت زيباشناختي در تربيت هنري
ــك به آحاد  ــت از كم ــت هنري عبارت اس ــي تربي ــرد اصل ــر29 (1992) كارك ــر رايم  از نظ
ــهيل  ــناختي را تس ــت يابي به معرفت زيبا ش ــوزان در جهت پرورش ظرفيت هايي كه دس دانش آم
ــمند تر است. رويكرد  مي نمايد. اين جهت گيري در تربيت هنري از هر جهت گيري ديگري ارزش
ــتن درحوزة هنر عنايت دارد كه  ــتن، در چهار زمينه يا چهار دانس ــناختي به دانس معرفت زيباش
ــتن دربارة يا دانستن اين كه و باالخره دانستن  ــتن درون، دانستن چگونه، دانس عبارتند از : دانس
ــتن در حوزة هنر را در چارچوب آموزش عمومي  ــي هنر، بايد چهار نوع دانس چرا. برنامه درس
ــتن، و پرورش  يا آموزش همگاني مورد توجه قرار دهد. البته تأكيد برنامه بر دو نوع اول از دانس
ــاختار برنامه،  ــازمان و س ظرفيت هاي مربوط در دانش آموزان خواهد بود. ترجيح رايمر از نظر س
پيش بيني واحدهاي درسي به شكل ميان رشته اي با محوريت يك حوزة هنري خاص، يك دورة 
ــه طي آن فراگيري  ــت ك ــي، يك ژانر هنري، يك منطقة خاص جغرافيايي يا... اس ــاص تاريخ خ
دانستن هاي چهار گانه ( با تأكيد بر دو نوع اول)، به گونه اي درهم تنيده در دستور كار قرار مي گيرد. 
ــي هنر اهميت فراوان دارد. البته اين  ــتن در برنامة درس ايجاد تعادل و توازن ميان چهار نوع دانس
ــن دانش آموزان متفاوت خواهد بود. رايمر بر آموزش تخصصي هنر نيز در  ــب با س تعادل متناس
ــتن به تناسب عاليق ويژة يك يا  ــي انتخابي با تمركز بر يكي از انواع دانس قالب برنامه هاي درس
ــت كه منظور وي از آموزش تخصصي به  گروهي از دانش آموزان تأكيد مي كند. نكتة مهم اين اس

هيچ روي آموزش حرفه اي هنر نيست (مهرمحمدي، 1383).

موضوعات اساسي در رويكرد تربيت هنري 
ــي ،  ــت از زيباشناس ــت هنري را به پنج موضوع كلي مي توان تفكيك كرد كه عبارت اس تربي
ــد محصول هنري ، نقد هنري. اين مباحث مهم ترين  ــنايي با تاريخ هنر ، تولي ارتباط با طبيعت ، آش
ــتند و بنابر سطح آموزش و متناسب با سنين  ــگاه هس عناصر آموزش هنر از دورة ابتدايي تا دانش

آموزشي بايد مطرح شوند (راينهارتس و بيچ ،1997).
به نظر مي رسد بررسي دقيق و موشكافانة اين پنج حوزة تربيت هنري مي تواند بستر فكري و 
عملي مستحكمي براي برنامه ريزان فراهم آورد تا محتوا را در مسيري هدايت كنند كه با محوريت 

اين موضوعات اهداف نهايي تربيت هنري را محقق سازد. 
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برنامة درسي جديد هنر در دوره ابتدايي
 با توجه به ناچيز بودن سهم برنامه درسي هنر، هم از لحاظ زمان اختصاص يافته به آن وهم 
ــي تصميم  ــال 1378 دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درس ــاظ كيفيت ارائه اين درس، درس از لح
گرفت با طراحي برنامه درسي جديدي براي درس هنر، به وضعيت نابسامان آموزش هنر در دورة 
ــنجي انجام گرفت و در سال 1379، پيش نويس  ــال مطالعات نياز س ابتدايي پايان دهد. در اين س
نخست برنامه با عنوان «برنامة موقت» تهيه و به دبستان هاي سراسر كشور براي اجراي داوطلبانه 
ــش نامه هايي نيز همراه برنامة موقت براي مدارس ارسال گرديد تا با استفاده از  ــال شد. پرس ارس
آنها به اظهار نظر در بارة برنامة تازه تنظيم شده بپردازند. حاصل اين فعاليت و بررسي هاي علمي 
و كارشناسي ديگري كه در گروه برنامه ريزي مذكور انجام شد منجر به طراحي «راهنماي برنامه 
درسي هنر دورة ابتدايي» شد ( نواب صفوي، 1387). در«اهداف فرهنگي، هنري» دورة ابتدايي كه 
ــت 79 در ششصد و  چهل و هفتمين جلسة شوراي عالي آموزش و پرورش به  در تاريخ ارديبهش
تصويب رسيده است، اين اهداف يكي از هشت دستة اهدافي است كه در كنار اهداف اعتقادي، 
ــداف اين دورة تحصيلي  ــتي و اقتصادي، مجموعة اه ــي، اجتماعي، زيس اخالقي، علمي، آموزش
ــاخت و تكوين برنامه ها، يعني  ــي قهراً بايستي در جريان س ــكيل مي دهد. برنامه ريزان درس را تش
مهم ترين وسيلة تحقق اهداف تعليم و تربيت ، اهداف مصوب را مدّ نظر قرار دهند.جريان ساخت 
و تكوين راهنماي برنامه درسي هنر در دورة ابتدايي نيز از شمول اين قاعدة كلي مستثني نبوده و 
بايد با عنايت به اهداف دورة ابتدايي در حوزه ها يا حيطه هاي هشت گانه و بويژه «اهداف فرهنگي 
و هنري»، انجام گرفته باشد. اهداف مورد نظر كه تغيير در برنامه درسي هنر نيز در راستاي تحقق 

اهداف مذكور انجام گرفته است، به شرح زير هستند (مهر محمدي ، 1383).
دانش آموز:

1. به زيبايي طبيعت توجه مي كند و هماهنگي آن را دوست دارد؛
2. در زمينه هاي هنري از زيبايي در پديده هاي طبيعي الگو مي گيرد؛

3. از مشاهدة آثار هنري لذت مي برد؛
4. ذوق و خالقيت هنري خود را در انجام دادن فعاليت ها نشان مي دهد؛

5. سنت ها، پديده ها و آثار موزون را دوست دارد؛
6. با برخي از آثار معروف هنري آشنا است؛

7. به خواندن اشعار و قصه هاي مناسب عالقه مند است؛
8. برخي از آداب فرهنگي و اجتماعي اسالمي ايراني را مي داند و براي آنها ارزش قائل است. 
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ــال تحصيلى 87 به طور  ــه به تغييرات انجام گرفته در درس هنر دورة ابتدايي،كه در س باتوج
ــتان فارس نيز يكى از اين استان ها بوده لذا  ــتان ها اجرا شده است، اس ــى در بعضى از اس آزمايش
ــگران در امر تدريس صحيح تر  ــى انتخاب شده و با كمك پژوهش ــتان مدارس از ميان مدارس اس
ــى كه اين  ــي قرارگرفته و با مدارس با رويكرد تربيت هنرى ، تأثير آن بر دانش آموزان مورد بررس

رويكرد در آنها اجرا نشده بود مورد مقايسه قرار گرفت. 

روش پژوهش
ــي يا نيمه تجربي انجام گرفته است .كمپل و استانلي به   پژوهش حاضر به صورت شبه آزمايش
ــي مي گويند ( گال و بورگ ،  ــي كه فاقد تخصيص تصادفي اند آزمايش هاي شبه آزمايش آزمايش هاي
ــده و  ــه اي انتخاب ش 1386) و از آن جا كه گروه آزمايش و گروه كنترل به صورت تصادفي خوش
نه تصادفي فرد به فرد لذا از گروه هاي دست نخورده در اين پژوهش استفاده به عمل آمده است.
 براي نمونه گيري جهت تعيين گروه آزمايشي و گروه كنترل، از ميان مدارس ابتدايي دخترانه 
ــت دو مدرسه به صورت تصادفي انتخاب و از هر مدرسه دو كالس  ــرانه شهرستان مرودش و پس
ــدند. كه جمعًا  ــرانه به صورت تصادفي جهت اجراي پژوهش انتخاب ش دخترانه و دو كالس پس
59 دختر و 60 پسر را شامل مي شدند. از اين جمع و 61 نفر درگروه آزمايشي (31 نفر دركالس 
ــرانه ) و58 نفر درگروه كنترل (28 نفر دركالس دخترانه و30 نفر  دخترانه و 30 نفر دركالس پس
ــر و دختر پاية چهارم  ــرانه) بودند. جامعه آماري اين پژوهش كلية دانش آموزان پس در كالس پس

ابتدايي شهر مرودشت در سال تحصيلي 88-87 شامل 3286 نفر مي باشد.
ــا، در هر كالس در 5  ــروع كالس ه ــه، ابتداى ش نحوة اجرا بدين صورت بود كه در 5 جلس
ــى ، كاردستى ، تربيت شنوايى ، قصه و نمايش، 2 ساعت جهت اجراى پيش آزمون در  حيطة: نقاش
ــد (جمعًا به مدت 10 ساعت: 10=2×5) و ارزيابي فعاليت هاى هنرى و مهارت هاي  نظر گرفته ش
ــان در  ــد و ميانگين هاي نمرات ايش ــدي دربارة كلية دانش آموزان در اين كالس ها انجام ش فراين
ــت كه با احتساب ايام  ــد. الزم به ذكر اس ــبه و به عنوان نمرة پيش آزمون ثبت ش هر بخش محاس
تعطيالت ( نوروز و امتحانات) جمعًا 25 ساعت جهت هر كالس برنامه آموزشى اجرا گرديد كه 
5 جلسة آن مربوط به پيش آزمون درپنج حيطة فعاليت هنرى بود؛ سپس در هر گروه آزمايشى و 
كنترل به تفكيك جنسيت ، براى هر يك ازاين پنج حيطه 3 جلسه جهت آموزش متفاوت و سپس 
اجراى پس آزمون برنامه ريزى و اجرا گرديد (  جمعًا به مدت 15 ساعت: 15=3×5). بدين صورت 
ــر) تحت آموزش با رويكرد تربيت هنري و 5  ــي (دختر وپس ــه گروه آزمايش كه به مدت 5 جلس
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ــه گروه كنترل به شيوه هاي گذشته آموزش ديدند و در اين جلسات به وسيلة چك ليست ها  جلس
مورد ارزيابي قرار گرفتند كه نمرات آن به عنوان پس آزمون منظور گرديد. فهرست اين برنامه ها 
ــت  ــخص در كتاب راهنماى درس هنر، كد 53/4 وزارت آموزش و پرورش، آمده اس به طور مش
و در اختيار كليه آموزگاران قرار گرفته است. همچنين نحوة ارزشيابى در هر حيطه نيز مشخص 

شده است.
ــط خود محقق كه رشته تخصصى وي هنر مى  ــى توس  اجراى تدريس در گروه هاى آزمايش
ــن خدمت در خصوص اين  ــاعت آموزش ضم ــام گرفت. وي همچنين حدود 300 س ــد انج باش
ــاتيد متخصص هر رشته در مركز تربيت معلم گذرانده بود وعالوه برآن در مدت  رويكرد نزد اس
ــرگروه هنر منطقه و مدرس دوره هاى ضمن خدمت اين رويكرد را به كلية  ــال به عنوان س 5 س
ــتان و منطقه مورد نظر آموزش داده است. بنابراين تخصص مورد  آموزگاران دورة ابتدائى شهرس

نياز براى ارائة مباحث هنرى را بر اساس تجربه و آموزش داشته است.
 

ابزار جمع آوري داده ها 
چك ليست  صورت  به  كه  است  پرسش نامه اي  پژوهش  اين  در  داده ها  جمع آوري  ابزار 
فعاليت هاي هنري و مهارت هاي فرايندي از طرف دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش جهت سنجش عملكرد دانش آموزان در درس هنر، در كتاب روش 
تدريس هنر ارائه شده است. چك ليست عملكرد دانش آموزان شامل 20مورد فعاليت هنري در 5 
زمينه، شامل نقاشي (حاوي چهارفعاليت در مورد جذاب بودن نقاشى، داشتن پيام، تنوع عناصر 
و تنوع رنگ)، كاردستي (حاوي چهار فعاليت در مورد جذاب بودن، پيام داشتن، هماهنگى و 
تناسب در موارد مصرفى و تازگى)، تربيت شنوايي (حاوي 4 فعاليت در مورد تشخيص صداها، 
شناخت منابع توليد صداها، تشخيص صداهاى زيبا وخواندن سرود با ريتم)، قصه (حاوي چهار 
فعاليت در مورد ارائه قصه و خاطره به گونه اى جذاب، بيان عواطف با رفتار كالمى، بيان عواطف 
با رفتار غير كالمى، و گوش دادن به قصه و خاطره ها )و نمايش (حاوي چهار فعاليت در مورد 
حركات  با  نظر  مورد  موضوع  بيان  نمايش،  با  عواطف  بيان  جذاب،  گونه اى  به  نمايشى  بازى 
تقليدى، و تنظيم شدت و تن صدا با موضوع و موقعيت). ده مورد نيز در مهارت هاي فرايندي 
شامل: تفكر، تعامل، مشاركت مسئوالنه، همكاري ، نظم ، دقت ، خالقيت ، پيشگامى در فعاليت ها و 
اهميت به زيبايى كار ، بود كه نمره گذارى آن به صورت طيف بندي ( نياز به تالش بيشتر ، نزديك 
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به حد انتظار، در حد انتظار ، باالتر از حد انتظار  ) بوده كه با نمره هاي 1 تا 4 امتيازبندي و ارزشگذاري 
و توسط معلم هنر پس از مشاهدة عملكرد و اجراي كار در هر جلسه تنظيم شده است. حداكثر 

و حداقل نمرة كسب شده از چك ليست توسط هر دانش آموز بين 30 تا 120 قابل محاسبه است.
 جهت سنجش پايايي پرسش نامه از آلفاي كرونباخ استفاده شد. مقادير آلفاي كرونباخ در 
تمامي بخش هاي مختلف چك ليست از 0/70 بيشتر است؛ به عبارتي در بخش فعاليت هاي هنري 
مقدار آلفاي كرونباخ 0/95 و در بخش مهارت هاي فرايندي 0/78 به دست آمده كه نشان از پايا 

بودن مقياس است.
با توجه به اين كه چك ليست سنجش فعاليت هاي هنري دانش آموزان و مهارت هاي فرايندي 
ايشان توسط مؤلفان اين حوزة مطالعاتي بر اساس محتواي طراحي شده براي برنامة درسي و بر 
برخوردار  صوري  روائي  از  بود  گرديده  پيشنهاد  و  تنظيم  هنري  تربيت  برنامة  هدف هاي  اساس 
مي باشد. عالوه برآن، همبستگي سؤاالت مربوط به هر بخش محاسبه و مشاهده شد كه در بخش هاي 
مختلف ابزار پژوهش، مؤلفه هاي مربوط داراي همبستگي معنا داري در سطح خطاي 0/05 هستند. 
نتايج حاصله از همبستگي افتراقي نشان مي دهد كه تمامي ضرائب همبستگي مقدارشان از 0/2 بيشتر 

است و در سطح 0/001 معنا دار شده اند، لذا روايي افتراقي سؤاالت تاييد گرديد. 

روش تجزيه و تحليل داده ها 
 در اين پژوهش از آزمون t براي تفاوت بين گروه هاي كنترل و آزمايش و آزمون تحليل 

واريانس دو راهه، جهت تأثيرات تعاملي متغيرها استفاده شده است.

- سؤاالت پژوهش 
- آيا آموزش با رويكرد تربيت هنرى نسبت به روش سنتى تأثير بيشترى بر فعاليت هاي هنرى 

دانش آموزان دارد ؟
ــترى بر مهارت هاى  ــنتى تأثير بيش ــبت به روش س - آيا آموزش با رويكرد تربيتى هنرى نس

فرآيندى دانش آموزان دارد ؟
ــوزان در عملكرد  ــيت دانش آم ــنتى با جنس ــر متقابل رويكرد تربيت هنرى به روش س - تأثي

تحصيلى درس هنر چگونه بوده است؟
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بررسي نتايج پژوهش
 بررســي و تحليل سؤال اول پژوهش: آيا روش تربيت هنري نسبت به روش سنتي تأثيري 

بيشتري بر فعاليت هاي هنري دانش آموزان داشته است؟
ــي سؤال اول پژوهش از آزمون تي گروه هاي مستقل استفاده شد. بدين صورت   جهت بررس
كه ابتدا نمرات فعاليت هاي هنري دانش آموزان گروه آزمايش و گروه كنترل در حالت پيش آزمون 
ــه درحالت پس آزمون انجام گرفت. نتايج حاصل از آزمون را  ــه شد و سپس همين مقايس مقايس

در جدول شماره 1 مي بينيد. 

جدول 1. نتايج حاصل از آزمون تي درگروه هاي آموزشي بارويكرد تربيت هنري وسنتي در فعاليت هاي هنري

سطح معناداريtdfانحراف معيارميانگينگروه هاآزمون ها

2/180/59آزمايش(دختر و پسر)پيش آزمون
0/9781170/33

2/300/72كنترل (دختر و پسر)

3/160/48آزمايش (دختر و پسر)پس آزمون
5/881170/001

2/550/64كنترل (دختر و پسر)

ــود، در حالت پيش آزمون گروه آزمايش  ــاهده مي ش ــماره1 مش  همان طور كه در جدول ش
داراي ميانگين نمرة فعاليت هنري 2/18 با انحراف معيار 0/59 و گروه كنترل داراي ميانگين نمرة 
فعاليت هنري 2/30 با انحراف معيار0/72 (در فعاليت هاي نقاشي، كاردستي، تربيت شنوايي ، قصه 
و نمايش) است. مقدار t دست آمده در پيش آزمون 0/97 با درجه آزادي 117مي باشد كه در سطح 0/05 
ــت، لذا، بين دو گروه آزمايش و كنترل از لحاظ نمرات فعاليت هاي  ( t = 1/65)  معنادار نبوده اس
ــدارد. در حالت پس آزمون گروه آزمايش  ــري در حالت پيش آزمون تفاوت معنا داري وجود ن هن
داراي ميانگين نمرة فعاليت هنري 3/16 با انحراف معيار 0/48 و گروه كنترل داراي ميانگين نمرة 
ــده براي فعاليت هنري  ــبه ش ــد، مقدار t محاس فعاليت هنري 2/55 با انحراف معيار 0/64 مي باش
ــي ، كاردستي ، تربيت شنوايي ، قصه و نمايش ) در پس آزمون 5/88 بوده كه  ( مجموع نمرات نقاش
با درجه آزادي 117 در سطح 0/001  (t = 5/88)  معنا دار بوده است. لذا نتيجه مي گيريم كه بين 
ــا داري وجود دارد و اين تفاوت در جهتي  ــروه آزمايش و كنترل در پس آزمون تفاوت معن دو گ
ــر) از سطح باالتري نسبت به  ــت كه ميانگين نمرات فعاليت هنري گروه آزمايش (دختر وپس اس

گروه كنترل برخوردار است.
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ــبت به روش سنتى تأثير  تحليل ســؤال دوم پژوهش: آيا آموزش با رويكرد تربيتى هنرى نس
بيشترى بر مهارت هاى فرآيندى دانش آموزان داشته است ؟

 جهت بررسي و تحليل فرضية دوم پژوهش از آزمون t گروه هاي مستقل استفاده شد. بدين 
ــش و گروه كنترل را در  ــرات مهارت هاي فرايندي دانش آموزان گروه آزماي ــورت كه ابتدا نم ص
ــه نموديم و سپس اين مقايسه را در حالت پس آزمون نيز انجام داديم.  حالت پيش آزمون مقايس

نتايج حاصل از آزمون در جدول شماره 2آمده است.

جدول شماره 2- نتايج حاصل از آزمون تي در گروه هايي آموزشي بارويكرد هنري و روش سنتي در 
مهارت هاي فرآيندي 

سطح معني داريTdfانحراف معيارميانگينمنابع تغييرآزمون ها

2/20/910/2541170/8آزمايش(دختر و پسر)پيش آزمون
2/160/78كنترل (دختر و پسر)

3/060/505/941170/001آزمايش(دختر و پسر)پس آزمون
2/370/75كنترل (دختر و پسر)

 همان طور كه در جدول شماره 2مشاهده مي شود، در حالت پيش آزمون گروه آزمايش داراي 
ــرة مهارت هاي فرآيندي 2/2 و گروه كنترل داراي ميانگين نمرة مهارت هاي فرآيندي  ميانگين نم
ــده براي مهارت هاي فرايندي در پيش آزمون 0/254 مي باشد  ــد. مقدار t محاسبه ش 2/16 مي باش
ــد. همچنين در حالت پس آزمون گروه  ــطح 0/001 معنا دار نمي باش كه با درجه آزادي 117در س
ــد.  آزمايش داراي ميانگين مهارت هاي فرآيندي 3/06 و گروه كنترل داراي ميانگين 2/37 مي باش
مقدار t محاسبه شده براي مهارت فرايندي در پس آزمون 5/94 مي باشد كه با درجه آزادي 117در 
ــه بين دو گروه آزمايش و  ــد. لذا مي توان نتيجه گرفت ك ــطح معنا داري 0/001 معنا دار مي باش س
كنترل از لحاظ نمرات مهارت هاي فرايندي در حالت پيش آزمون تفاوت معني داري وجود ندارد 
ــت و اين تفاوت در  ــن دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معنادار اس ــا در حالت پس آزمون بي ام
ــبت به گروه كنترل  ــت كه گروه آزمايش از ميانگين نمرة مهارت فرايندي باالتري نس جهتي اس

برخوردار است.
تحليل و بررســي سؤال ســوم پژوهش: تأثير تعاملى رويكرد تربيت هنرى و روش سنتى با 

جنسيت دانش آموزان در عملكرد تحصيلى درس هنر چگونه بوده است؟
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ــوم از تحليل واريانس عاملى استفاده شد. تا بررسي شود  ــي و تحليل فرضية س  جهت بررس
ــيت نيز بر عملكرد تحصيلي دو گروه تأثير  كه آيا عالوه بر متغير روش تربيت هنري عامل جنس

داشته است يا نه.

جدول3-ميانگين نمرات پيش آزمون وپس آزمون عملكرد هنري به تفكيك جنسيت
ميانگين پسرانميانگين دخترانگروه ها

كنترل
پيش آزمون

پس آزمون

2/18

2/51

2/32

2/48

آزمايشي
پيش آزمون

پس آزمون

2/27

3/09

2/10

3/16

ــاهده  ــيت مش ــماره3 ميانگين نمرات دو گروه كنترل و آزمايش به تفكيك جنس در جدول ش
ــود، مقدارF محاسبه شده براي متغير  ــماره4 مشاهده مي ش ــود و همان طور كه در جدول ش مي ش
ــت با 0/31كه با درجة آزادي 1 در سطح 0/001 معنادار نيست. به عبارتي، در  ــيت برابر اس جنس
ــاهده نمي شود .سپس براي متغير گروه كه  مرحلة پس آزمون ميان دو جنس تفاوت معناداري مش
شامل گروه آزمايش و گروه كنترل مي باشد مقدار F محاسبه شده برابر است با 41/31 كه با درجة 
ــت، به عبارتي در مرحلة پس آزمون ميان گروه هاي كنترل  ــطح 0/001 معنا دار اس آزادي 1 در س
ــپس مقدارF محاسبه شده براي تأثير تعاملي  ــاهده شده است. س و آزمايش تفاوت معناداري مش
ــطح 0/001معنادار نمي باشد؛  ــبه گرديده كه با درجه آزادي 1 درس ــيت و گروه 0/21محاس جنس

بنابراين در پس آزمون تعامل آنها در نمرات معنا دار نبوده است.

جدول4. نتايج تحليل واريانس عاملى در پس آزمون
سطح معناداريdfFمجموع مجذوراتمنابع تغيير
0/00910/310/86جنسيت
11/993141/310/001گروه

0/06210/210/64جنسيت & گروه
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نتيجه گيري
ــي رويكرد هاي مختلف در تربيت هنري به مطالعه  ــد ضمن بررس ــعى ش در اين پژوهش س

رويكرد تربيت هنري و تأثير آن بر عملكرد دانش آموزان در اين درس پرداخته شود.
ــان دهنده آن است كه نمره فعاليت هنري دانش آموزاني كه با رويكرد   نتايج اين پژوهش نش
ــته  ــري دانش آموزاني كه با روش هاي گذش ــا نمرة فعاليت هن ــري آموزش ديده اند ب ــت هن تربي
ــره كلى مهارت هاي فرايندي  ــد كه نم آموزش ديده اند تفاوت معناداري دارد. همچنين معلوم ش
ــته  ــه با رويكرد تربيت هنري آموزش ديده اند با دانش آموزاني كه با روش گذش ــي ك دانش آموزان
آموزش ديده اند تفاوت معنا داري دارد. از آن جا كه مهارت هاي فرايندي شامل مهارت هايي چون 
ــد مشاهده شد كه ضمن فعاليت  ــاركت ، همكاري ، نظم ، دقت وخالقيت مي باش تفكر، تعامل ، مش
ــه طراحى فضا و  ــوند چرا ك ــتر تقويت مي ش ــري با رويكرد تربيت هنرى اين مهارت ها بيش هن
امكانات و ايجاد فرصت ها در اين رويكرد امكانات بيشترى را براى تقويت آنها فراهم مى نمايد؛ 
ــود.  ــذا تأثير تربيت هنري بر تقويت اين مهارت ها و خلق آثار هنرى تقريبًا مثبت ارزيابي مي ش ل
ــته ها در كنار  اين نتيجه با گزارش پژوهش نواب صفوي (1381) كه بيان مي كند اجراي اين رش
ــاس ، ادراك ، تفكر و توليد اثر هنري را براي  هم يا به طور در هم تنيده (تلفيقي) فرايندي از احس
ــعه حواس  ــد همه جانبه و متعادل آنها مي انجامد و در توس دانش آموزان فراهم مي آورد كه به رش

دانش آموزان تأثير زيادي دارد، هماهنگي دارد.
 همچنين برخي از پژوهشگران در مورد تأثيراحتمالي جنسيت برعملكردها به بررسي تعاملي 
جنسيت با عملكرد گروه ها پرداختند، كه نتايج اين پژوهش نشان دهنده آن است كه متغير جنسيت 
ــت و بيشتر اين تفاوت ها ناشي از متغير روش  ــته اس در عملكرد هنري دانش آموزان تأثيري نداش

تدريس بوده است.
 

پيشنهادات 
ــا توجه به نتايج اين پژوهش، رويكرد تربيت هنرى جهت پرورش مهارت هاى چند گانه  1. ب
و حيطه هاى مختلف هنرى در مقطع ابتدايى مناسب تراز رويكرد سنتى به نظر مى رسد. از طرف 
ــالح افكار و نگرش هاى  ــتلزم اص ــون اجراى موفقيت آميز اين روش در درجة اول مس ــر چ ديگ
ــت، لذا در اين راستا برگزاري  ــبت به موضوع و هدف اصلى اين درس اس معلمين درس هنر نس
ــدارك كارگاه ها ي  ــورت نظري و چه به صورت ت ــا قلمرو هنر چه به ص ــب ب همايش هاي متناس

بازآموزي ضروري به نظر مي رسد.
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ــاس تجربه هايى كه معلمان مجرى اين طرح داشتند ، ايجاد فضاي پر انگيزه در كالس  2. براس
ــذا از آن جا  ــاط دارد. ل ــاد و پر نش ــتن روحيه اي ش ــًا در بخش هنر نياز به داش درس، مخصوص
ــت برنامه ريزان و  ــان فراهم كنند الزم اس ــكان را براي دانش آموزانش ــه آموزگاران بايد اين ام ك
ــي در سطح سازمان، و حتي مديران، همتي را براي ايجاد اين فرصت براي  ــتگذاران آموزش سياس

معلمان تدارك بينند. 
ــه امكانات مورد نياز براي اجراي فعاليت ها در مدارس مختلف متفاوت  ــا توجه به اين ك 3. ب
ــرايط جايگزين كردن امكانات و  ــت در اين پژوهش نيازمند آن بوديم كه ش و اغلب محدود اس
ــاركت و همكاري همكاران در  ــاده و دست ساز را تجربه كنيم، لذا با مش ــتفاده از ابزارهاي س اس
ــاخته را تجربه  ــتفاده از ابزار جايگزين و خود س هر موقعيت در طول دوره ها ي ضمن خدمت اس
ــان داده شد  ــياري موارد بدون صرف هزينه به صورت عملياتي به همكاران نش نموديم كه در بس
ــد و هنر واقعي را مي توان به گونه اي  كه وجود امكانات لزومًا موجب توفيق در عمل نخواهد ش
خالقانه با استفاده از روش هاي تازه نيز به كار گرفت، در اين جهت ضروري به نظر مي رسد كه اين 
ــكاران تقويت كنيم كه ابزار اگر چه امكان توفيق را حمايت مي كند اما ضرورتًا  ــدگاه را در هم دي

دليل توفيق در رسيدن به اهداف نخواهد بود. 
ــان در مورد  ــيار، هماهنگي با والدين و توجيه ايش ــت هنري، به دالئل بس ــث تربي 4. در مبح
چرايي و چيستي و چگونگي تربيت هنري و نقش آن در افزايش توانمندي ها ضروري است؛ لذا 
به عنوان اولين قدم به معلمان توصيه مي شود كه در آغاز سال تحصيلي طي يك جلسه والدين را 

توجيه كنند تا بتوانند از حمايت ها و نقش ايشان در تربيت هنري سود جويند.
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