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  1ابتدایی معلمان  یدگاه از د  بررسی وضعیت موجود تربیت هنری

 2حسن یوسفی 

 

 ده یچک

  که  است  ی حال  در  نیا.  است  یآموزش  نظام   یِاساس  ی کارکردها  از  ی کی  عنوانبه  یهنر  تیترب

  پژوهش   ن یا  بنابر  ست،ین  برخوردار  یمناسب  گاه یجا  از  رانیا  یدرس  یهابرنامه  در  هنر،   امروزه

  پژوهش   روش.  شد  انجام  معلمان  دیدگاهاز    هنری  تربیتموجود    وضعیت  بررسی  هدف  با  حاضر

دو آموزش و   هیناح  ییمعلمان دوره ابتدا  هیپژوهش کل  نیآماری ا  جامعهو  پیمایشی  -یفیتوص

  روش معلم بود که با    200. نمونه آماری شامل  بود  1396-97در سال تحصیلی    نیپرورش قزو

پژوهش  . شدند  انتخاب  دردسترس موضوع  و  هدف  به  توجه  با  طر  داده.  از  نظر  مورد    قیها 

درصد،    ،یفراوانداده های گرد آوری شده با استفاده از    تینها  در  و شده    یجمع آور  پرسشنامه

.  گرفتندتجزیه و تحلیل قرار    مورد  SPSS-23در نرم افزار    ی اتک نمونه  Tو آزمون    نیانگیم

شناخت طبیعت و اجزای آن در ،  (P  ،38/4=t<05/0ساخت اشیاء هنری )  نشان داد که  جینتا

شناخت  P  ،50/4=t<05/0)خلقت،   های(،   )  زیبایی  شناخت P  ،34/4=t<05/0طبیعت   ،)

(، درک قوانین P ،67/4=t<05/0(، تقویت حواس پنج گانه )P  ،78/4 =t<05/0میراث فرهنگی )

( خلقت  آثار  در  مشاهده  طریق  از  آفرینش  به  P  ،23/4=t<05/0جهان  مندی  عالقه  ایجاد   ،)

درک قوانین جهان آفرینش (،  P  ،23/4=t<05/0(، آداب و رسوم ایران)P  ،20 /4=t<05/0اقوام)

خلقت  آثار  در  مشاهده  طریق  کمترP  ،10/4=t<05/0)  از  بدین    (،  باشد،  می  متوسط  حد  از 

با عنایت  .  معنی که تربیت هنری در ابعاد مذکور در مدارس ابتدایی به خوبی صورت نمی گیرد

آمده   بدست  های  یافته   دانش   توسط  یلیتخ  داستان  انیب  مانند  یموارد  در  دارد  ضرورتبه 

م  هوشپرورش    اطرافشان،  طیمح  بهآموزان    دانش  توجه  ،آموزان متوسط  با  یدرحد    دی باشد 

  یفرهنگ  یها  ارزش  ات،یمقتض  به  تیعنا   با   رسدیم  نظر  به  که  است  یحال  در  نیا  شوند  تیتقو

  ی هابرنامه  یطراح  در  ینظر  یمبنا  عنوان  به  یهنر  تیترب  است  بهتر  کشور،  ی بوم  یهااصالت  و

 .ردیگ قرار یآموزش نظام مسؤوالن نظر مد  یهنر یدرس

کلیدی: واژ  ،یهنر  ی فرهنگ  راثیم  ،یهنر  دیتول  ، ی شناسییاییز  عت،ییط  ،یهنر  تیترب  گان 

 ی. هنر نقد
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 مقدمه 

که از ابتدا با بشر همزاد بوده است.    ، یحال روحان   نیو در ع   دهیچیاست پ   یادهیهنر پد 

مملو    یی ا یکه امروز در دن  ییکردند و چه انسان ها   یم   ی که در غارها زندگ  یی چه آن انسان ها

اند.    ده یخاطر خود برگز  یتشف  یبرا  یا  لهیزنند هنر را وس  یدست و پا م   یاز اضطراب و نگران

  ینظام ها  ی قابل آموزش در تمام  از موضوعات  ی کیاست که هنر به عنوان    ازین  نیهمبر اساس  

در آموزش   یمتفاوت   ی کردهایدهد که رو  ی هنر نشان م  خیدر تار  یریمطرح است. س  یآموزش

برا رسان  یهنر  سا  ی خدمت  برا  ر یبه  »هنر  تا  گرفته  ارزش   ی«  از  که  بوده  مطرح  هنر  هنر« 

(  1390فرحنک،    وسفیو    یصفر  ، یفالح  ؛2020،  1فروست و نیالندردر نوسان است )   یگذار

ابعاد وجود  ی شناسییبا یو ز  یبعد هنر از طر  یاز جمله    ت یترب  قیانسان است که پرورش آن 

 (.1392 ، یی)رضا گرددیمحقق م یهنر

ز  به  منوط  یآموزش  ی باال  یاستانداردها  حفظ و  هنر  دادن  و    یباشناسی قرار  مرکز  در 

از آقا(  2020،  2)لیو و کان   است  یاصالح نظام آموزش  یعنوان هسته اصل   یی . آرانس )به نقل 

 ق یهنر از طر  ی دارد که برنامه درس  ی ( اذعان م1399  ،ینینائ   ی مانیماهروزاده و ا  ، یابرند آباد

مهارت   بلکه   هنر،  نهیزم  در  تنها  نه  آموزان  دانش  تیموفق  در  یمهم  نقش  یادراک  یهاانتقال 

-یم  اکتشاف  و  لیتخ  با  یسازگار  علت  به  که  است  یمراتب  هنر  در.  دارد  یدرس  موضوعات  همه

  بروز  مانند   یمختلف  ابعاد  در  یهنر  تیترب  دی نما  کمک  تیترب   و   می تعل  اهداف  تحقق  به  تاند 

  ی دارا   نآموزا  دانش   یارتباط  و  ی گروه  یها  تیقابل  پرورش  ،ی اخالق  و  یعاطف  رشد  ت،یخالق

 .است یامالحظه  قابل راتیتأث

باشد.  های تعلیم و تربیت دنیا می های اساسی در نظام یکی از حوزه  3یهنر  تیترب  ۀحوز

کانون از  یکی  به  است،  هنر  ظرفیت  از  شایسته  استفادۀ  ضامن  که  هنری  تربیت  های  امروزه، 

-؛ دی2005)  4گزاران در عرصه اصالحات نظام آموزشی تبدیل شده است. آیزنرتوجه سیاست

 
1 Fürst, & Nylander 
2 Lai& Kan 
3 Artistic Education 
4 Eisner 
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مهمترین گام  (2012  ، 1سیال  و   بوفل  ، یتیم  ید  ، لمبرتس  بکر، از  واقعی  یکی  اصالح  برای  ها 

  یهابرنامه  در  یهنر  تیترب  یبرا  مناسب   و   معقول  گاه یجا  ک ی  تدارک  را  یآموزش  ی هانظام

 پرورش   موجبات  گردد  حذف  یدرس  زانیربرنامه  عمل  صحنه  از  اگر  ن،یبنابرا.  داندیم  یدرس

 از.  شد  نخواهد  فراهم   گرید  یهاجنبه  پرورش  در  آن  ریتأث  نی همچن  و  فرد  یشناسییبایز  جنبه

 مختلف   یکشورها  در  ای  و  وپرورش   آموزش  خیتار  طول  در  تی ترب  و  میتعل  اندرکاراندست  رو  نیا

-)گنزالس  رندیگ  بهره  انسان  تیترب  یبرا  یشناسییبایز  و  هنر  یعنی  حوزه  نیا  از  اندکرده  یسع

 (. 2021، 2گورا ی ز-زامل و آبد

-یم  آنها  انیم  از  که  دارد  وجود  یمختلف  یهادگاهید  یهنر   تیترب  ضرورت  خصوص  در 

 منبع   را  یهنر  تیترب  ان،یگراتیماه.  کرد  اشاره  انیابزارگرا  و  انیگراتیماه  دگاه ی د  دو  به  توان

 از   ی اساس  بخش   را  آن  و   رندیگیم   نظر  در   جهان  و   انسان  مورد   در  ها ارزش  و  د ی عقا  دانش، 

می.  (2021،  3)لموچویس   دانندیم  یشهروند  پرورش  و  آموزش فکر  طرز  این  پیروان  توان از 

  که  است  معتقد   ی و.  برد  نام  را   یدرس  برنامه   مطالعات   حوزه  مشهور  نظر( صاحب2005)آیزنر  

 ی هنر  تیترب  ان،یابزارگرا  اما.  دی آ  شمار  به  پرورش  و  آموزش  ساختار   از  یضرور  یجزئ  د ی با  هنر

  و  نگرند یم  کند، یم  یآموزش  اهداف  ریسا   تحقق  و  حصول  به  هنر  که  ی کمک  و  ریتأث  منظر  از  را

-دانش  خالقانه  انیبروز احساسات و ب  یبرا  یانهیزم  عنوان   به  را  یدرس  برنامه  در  هنر  گنجاندن

  و   هاارزش  رت،یبص  دانش،   به   را  انسان  یاب یدست  هنر،  منظر،  نیا  از.  رندیگیم  نظر  در  آموزان

درون  ی)برا  ی معان   یهاحوزه  از  کی  چیه  در  که(  ذوق   احساس  و   روح  یتعال  ،ینیبمثال، 

  از  هدف  که  است  لیدل  نی هم  به.  آوردیم  فراهم  ندارد،   وجود  ی درس  برنامه  گرید  ییمحتوا

  شناخت   تیتقو  بلکه  ست،ین  آموزاندانش  شدن  هنرمند  مدارس،  در  خصوصاً  هنر،  آموزش

 نیتربرجسته  از(  1992)  4نزیپرک(.  1392  ، یی)رضا  است  شیخو  رامونیپ   از  آموزدانش

  در  یهنر  تیترب  نقش  بر  دی تأک  با  و  دهیورز  اصرار  هنر  یابزار  کارکرد  بر  که  است  یشمندانیاند

 
1 De Backer, Lombaerts, De Mette, Buffel, & Elias 
2 González-Zamar, & Abad-Segura 
3 Lemonchois 
4 Perkins 
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-تیمشروع   یبرا  آموزان،دانش  در  شرفتهیپ   یفکر  یهامهارت  رشد   و   ی شناخت  اهداف  تحقق

 .است کرده  تالش پرورش و آموزش قلمرو در یهنر تیترب یبخش

 کرده  خالصه  مقوله  پنج  در  را  یهنر  تیترب  یکارکردها  و  اهداف نیمهمتر(  2005)  زنریآ 

  -4،  2تولید محصول هنری  -3،  1ی شناسییاییز  -2  عت،ییط  با   ارتباط  -1:  از  عبارتند  که  است،

 . 4نقد هنری -5، و 3آشنایی با تاریخ و میراث فرهنگی هنری

  وسته یپ   یو متوازن و ارتباط  ایپو  ،یدرون   یانسان و خلقت، تعامل  نی. بعتیطب  با  ارتباط-1

  یختگیآم.  افتیدر  را  آن  توانیم  زیاست که در فرهنگ و هنر ن  یی رویهمان ن  ن یوجود دارد و ا

 از  توانندیم  کودکان.  است  دایهو  انسان  آثار  و  یزندگ  در  آن،  از  یریرپذیتأث  و  عتیطب  با

-ی ژگیو  گرید  و  تقارن  تعادل،  تناسب،  بافت،  تم،یر  جادیا  یبرا  صدا  و  رنگ  شکل،  چون  یعناصر

  خلق  و  شناخت  بر  یمبتن.  هنر  یشناسییبا یز-2.رندیگ  بهره  خود  یهنر  آثار  در  عتیطب  یها

-ینم  سریم  ییاییز  و  جمال  مفهوم  شناخت  با  جز  ،یهنر  یایی ز  اثر  کی  نشیآفر  و  است  ییاییز

 ی خارج  وجود  که  ییها ییا ییز  خلق  و  هاتیواقع  یاییز  انیب   و  بایز  یهاتیواقع  انیب  با.  شود

  یهایی بایز  با  کودکان  کردن  آشنا.  رود یم  فراتر  هم  عتیطب  از  دیتقل  مرحله  از  هنر  ندارند،

  یی بایز  و   یمعنو  یهاییبایز   شناخت  یبرا  شدنشان  آماده   و   هاآن  ی شاد  باعث   خلقت  در  موجود

  خود،  آثار   در  توانند یم  کودکان  جهینت  در.  شودیم   است،  حق  حضرت  ذات   همانا   که  مطلق،

  دیتول-3(.1396  ،ی عبدل  و  ی دی جاو)  بخشند  نمود  خود  شناخت  و  درک  ۀ قو  براساس  را  ها ییبایز

  و  لیتخ  تفکر،  یروین  واسطه  به  و   یاله  ابداع   و  تیخالق  مظهر  عنوان  به  انسان.  یهنر  محصول

  یهاراه  ،یهنر  تیفعال  ندیفرا  در  کودکان.  است  عالقمند  ینوآور  به  ذاتاً  ،ینندگیآفر  قدرت

  قالب  در  را  احساساتشان  و   هادهیا  و  کنند یم  کشف  خود  احساسات  انیب  یبرا  یترمناسب

 ابزار،   نی ب  آموزاندانش  ،یهنر  تیخالق  هر  در  بیترت  نیبد .  دهندیم  ارائه  تازه  یهنر  محصوالت

  اءیاش  و   هادهیپد  به  و   سازندی م  برقرار  تازه  یارتباط  خود  التیتخ  و  احساسات  تفکرات،  اء،یاش

 
1 aesthetic 
2 art making 
3 art History 
4 art criticism 
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 ،یدارید  یهاصورت  انواع  با  آنان  که  است  گونه  نیا.  کنند یم  دا یپ   متفاوت  ینگاه  خود،  رامونیپ 

  ، یفیس  ،یروزی)ف  زنند یم  دست  تازه  آثار  خلق  و   ابداع  به  و   کنندیم  یپرداز  الیخ...  و  یداریشن

  تیترب  انیجر  در .  یهنر  یفرهنگ   راثیم  و  خیتار  با   یی آشنا-4(.1397  ، یهیفق  و   مهر  ینیحس

  که  را  یائیاش  و   یباستان   آثار.  شوندیم  آشنا  جهان  و  رانیا  هنر   و  فرهنگ  با  کودکان  ،یهنر

  و   ینیع   ، یماد  وجود  علت  به  اما  گذرد،یم  هاآن  یریگشکل  و  تولد  زمان  از  دراز  انیسال

-یم   یماد  یهنر  یفرهنگ  راثیم  هستند،  ما  دگانی د  مقابل   در   هنوز  و   اند مانده  یباق   دارشانی پا

شاهکارها  یباستان  یهامحوطه  و   بناها  و  یمیقد  اءیاش  مکتوب،  آثار  از  یاریبس.  مینام   ی که 

تار  یشهرساز  ،یمعمار ارزش  هستند،  هنر  یخیو...  توجه  یو  آثار    یدرخور  بر  عالوه  دارند. 

  وجود  آثار  نیا.  دارند  تیاهم  اریبس  هم  یمعنو  و  رملموسیغ   یفرهنگ  راثیم  ، یملموس و ماد

  تفکرات،  یتمام   شامل  که  است  دسترس  در  و   یشدن  درک  هاآن  یهامصداق   اما  ندارند  یخارج

  حامل  که  را  هاانسان  یحت  و  است  زمان  یط  در  هنر  و  زبان  رسوم،  و  آداب  ها،قصه  اعتقادات،

  کمال  به  و  داشته  محفوظ  را  هاآن  زمان  طول  در  و  هستند  خود  اکانین  یموروث  فرهنگ  و  دانش

 عواطف،  فنون،  ها،مهارت  ها،دانش  از  یانهیگنج  که   ی فرهنگ  راثیم.  شودیم   شامل   اند، رسانده

  به  ز، ین  و  باشد  ندگانمانیآ  و   ما   یهنر  کار   و   شهیاند  بخش   الهام  تواندیم   هنرهاست،   و   ها ییاییز

 و   مهر  ینیحس  ،یفیس  ،یروزیفکمک کند )   یو هنر  یعلم  دی و آثار جد   هادهیا  به  دنیرس  در  ما

 یهنر  و  یادب  آثار  لیتحل  و هی تجز  و  فیتوص   به  که  است  یفن  نقد.  یهنر  نقد-5(.  1397  ،یهیفق

  ای  کردن  یداور  نقد،   یی نها  هدف.  پردازدی م  هاآن  یماهو  و  یفیک  و  یکمّ  یهاجنبه  سنجش  و

-نکته  اثر،   ک ی  یهابیع   و   هاارزش  سنجش   بر  عالوه   منتقد .  است   یداور  یبرا  یی ارهایمع  دادن

 قه یسل  و  ذوق   پرورش  در  نظر،  نیا  از  و  دهدیم   یتوض  و  کندیم   انیب  را  آن  ناگفته  و  نهفته  یها

 است   الزم  ،یهنر  تیفعال  هر   ان یپا  در.  است  مؤثر  خوانندگان  ا ی  هنردوست  و   هنرمند  افراد

 و   کنند  فیتوص  را  گرید  آموزاندانش  و  خود  یهنر  اثر  و  تی فعال  تا  میکن  قیتشو  را  کودکان

  هیتجز و  نقد  با  کودکان یی آشنا مقدمات  ب،یترت  نیا به . بدهند ها آن شدن  بهتر یبرا یحاتیتوض

 (.1392 هنر،  و فرهنگ  یدرسبرنامه   ی)راهنما شودیم فراهم  لیتحل و

  ی شناسییا ییز  ،یشناسارزش  ،یدرس  یزیربرنامه  و  تیترب   و  میتعل  فلسفه  یمبان  جمله  از 

-معرفت  و  ی شناسیهست  یعن ی  ت، یترب  گرید  یمبنا  دو  از  برگرفته  هم   که  است  یهنر  تیترب  و
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  معرفت  و   دانش   شناخت  قلمرو  همان   در   تیترب  ت یغا  گاه   اما.  است  آن   مکمل  هم   و   یشناس

  در   یهنر  تیترب  یهامؤلفه  به  توجه  ان،یرانیا  نزد  در  هنر  یغن  نهیشیپ   رغم   به  و   مانده   مسکوت

  شواهد   که  است  یحال  در  ن یا(.  1392  ،یی رضا)  است  مانده  مغفول  پرورش  و  آموزش  ندیفرا

  ی درس  یهابرنامه  ریسا  در  یهنر  تیترب  کردیرو  کاربرد  امکان  که   دهدیم  نشان  موجود  یپژوهش

،  1یلسکیچرنوب  و  ولوی)پر  اتیاضیر(،  1391  ،ی )شرف  یتجرب  علوم   م یمفاه  آموزش  در  جمله  از

(، وجود  2007،  3(، و مطالعات اجتماعی )بروم، پریرا و اندرسون 2012  ،2؛ هواِی و حسین2009

آموزانی که  ( در پژوهش خود نشان دادند که اگر چه دانش2009دارد. پریولو و چرنوبیلسکی )

 آزمون  در  یباالتر نمرات گواه  گروه  به نسبت بودند مفاهیم ریاضی را از طریق هنر آموزش دیده 

  به  بود،   شده   ارائه  هنر  همراه  به  که   یاضیر  یمحتوا  از  یترقی عم  هم ف  اما   نکردند،   کسب  یاضیر

  یهنر  نقد خود نشان دادند که از    پژوهش   در  زین(  2007)  اندرسون  و   رایپر  بروم، .  آوردند  دست

 لیتحل  توان  پرورش  یبرا  مناسب  یابزار  عنوان  به  توانی م  است،  یهنر  تیترب  یهامولفه  از  که

  عالوه.  کرد  استفاده  ی اجتماع   مطالعات   درس  در  ی اجتماع   مسائل  نقد   یبرا  ی نیتمر  و   ی ابیارز  و

؛  2009،  4)یوپیتیس   خالقیت  بروز  در  یهنر  تیترب  که  دهدیم   نشان  هاپژوهش  ن،یا  بر

میشل  و  مه 2010،  5اتکینسون  ایجاد  اخالقی،  و  عاطفی  رشد   پرورش  حرکتی،  هایارت(، 

امینی،    هایقابلیت و  )مهرمحمدی  ارتباطی  و    انتقادی  تفکر  قدرت  افزایش  ،(1380گروهی 

انگیزش یادگیرندگان )لیونگ و لیونگ2006،  6)لمپرت   فراگیران ( دارای تأثیرات 2010،  7(، و 

 ای است.قابل مالحظه

  است  یحال   در  نیا.  است  یآموزش  نظام   یِ اساس  یکارکردها  از  یکی  عنوانبه  یهنر  تیترب

  ی هنر  تیترب  و  ستین  برخوردار  یمناسب  گاهیجا  از  رانیا  یدرس  یها-برنامه  در  هنر،  امروزه  که

سو  .شودینم  گرفته  یجد از دانش  یهنر  یها تیظرف  یشکوفاساز  گر ید  یدر  آموزان 

 
1 Prilo & Chernobilsky 
2 Huey & Hussein 
3 Broome, Pereira & Anderson 
4 Upitis 
5 Atkinson & Mitchell 
6 Lampert 
7 Leung 
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 ۀ گانپنج  یمحورها  سو  کی   ازاست.    ن یادیمهم آموزش و پرورش در سند تحول بن  یهارسالت

  و   خیتار  با  ییآشنا  ،یهنر  دیتول  ،یشناس ییبایز  عت،یطب  با  ارتباط  از  متشکل  یهنر  تیترب

  فرهنگ  یدرس  یهاکتاب  ییمحتوا  ساختار  گرید  یو از سو  یو نقد هنر   یهنر-یفرهنگ  راثیم

  ی موضوعات  ی همگ  یشینما  و   ییآوا  ،یسنت  یهنرها  ،یسیخوشنو  ،یتجسم  ی هنرها  شامل   هنر  و

از    .رندیگ  قرار  زانیربرنامه  نظر   مد   ، یآدم   ۀبالقو  یهای توانمند  پرورش  در  ستیبایم   که  هستند

پژوهش    نیا ا  حاضررو،  به  پاسخ  از    یهنر   تیترب  موجود  تی وضعسوال است که    نیبه دنبال 

 چگونه است؟ ن یدو قزو هیناح ییآموزگاران مدارس دوره ابتدا دگاهید

 روش

 یریگ  نمونه روش  و نمونه  جامعه، 

  ییآموزگاران مدارس ابتدا  هیانجام شد. کل  از نوع پیمایشی  پژوهش با روش توصیفی  نیا

دادند.    لیپژوهش راتشک  نی، جامعه آماری ا 1397-98  یلیدر سال تحص  ن یدو شهر قزو  هیناح

به روش دردسترس انتخاب شدند.    یجامعه آمار  نینمونه از ب  200با استفاده از فرمول کوکران  

ارتباط با نمونه و    یچگونگها ابتدا به پرسشگران آموزش های الزم شامل  برای جمع آوری داده

برای  آنها توضی  داده  هدف تحقیق    و  ارائه شد     به نمونه  ازیالزم در صورت ن  حاتی ارائه توض

پرسشگران    شد مورد   بعدشدند  افراد  اختیار  در  را  ها  پرسشنامه  پژوهش،  دربارۀ  توضی   از 

درصد افت    25ز تکمیل، آنها را جمع آوری نمودند. پرسشنامه ها با  پژوهش قرار دادند و پس ا

نمونه  کلیه  پرسشنامه  تکثیر  و  گیری  پی  طریق  از  مجدداً  ناگزیر  محقق  شدند.  داده  عودت 

ترتیب داده های الزم از طریق پرسشنامه گردآوری شد.    نآماری را تحت پوشش قرار داد. بدی

ا اخالق   نیدر  ر  ی پژوهش مالحظات  امانت دار  تیعا شامل  آگاهانه    تیرضا  ،یعلم  یصداقت و 

رعا   یبرا پژوهش،  در  ب  تیشرکت  مق  نامیحق  آزمودن  هااسیبودن  ماندن  ناشناس  و    هایو 

داده    لیو تحل  هیاست. به منظور تجز  گرفته  قرار  توجه  مورد  هامحرمانه نگه داشتن اطالعات آن

درصد    ، ینسب  یفراوان  ، یفراوان  عیشامل جدول توز  یفیآمار توص  یپژوهش از روشها  نیها در ا

آزمون  ،یتجمع  یفراوان  ،ینسب  یفراوان استنباطی شامل  آمار  و  معیار،  انحراف  تک  t میانگین، 

 .استفاده شد 23نسخه  SPSS در نرم افزار یانمونه



 1400بهار و تابستان  ، 14شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

94 

 

 پژوهش  ابزار

 و)زن    جنسیتمربوط به    سواالت  پرسشنامه  نیا  در  :یشناخت  تیجمع  پرسشنامه-1

و باالتر(،    لیسانس   و   دیپلم   فوق  و )دیپلم    تحصیلی   مدرک(،  سال)به    سابقه(  سال)به    سن (،  مرد

 . شد دهیپرس

سئوال )بصورت   60پرسشنامه شامل    نیا  معلمان.  ژهیو   ساخته  محقق   پرسشنامه  -2

 مدارس در    یهنر  تیموجود ترب  عتیبرای سنجش وض  که  بودمقیاس لیکرت پنج گزینه ای(  

  کاربرد  ،یهنر  تیترب  یابیارزش  یها  روش  ،ییموجود کاربرد هنر در مدارس ابتدا  وضع  یی،ابتدا

  در  هنر  درس  آموزش  موانع  و  مشکالت  و   ن، یادیبن  تحول  سند  کرد یرو  به  توجه  با   مدارس  هنردر

 ی محتوا  اساسضمن سواالت استاندارد شده بر    .شد  ساخته  معلمان   دگاه یاز د  ییابتدا  مدارس

  سئواالت  طراحی برایشد.  یطراح ن یادیسند تحول بن کردیتوجه به رو  با مدارس هنردر کاربرد

  در  کافی  تجربه  دارای  که  هنر  آموزگاران  و  انیفرهنگ  دانشگاه  استادان  از  نفر  پنج  پرسشنامه

  50  روی  بر  سئواالت  سوال طراحی شد.  66  .شدند  انتخاب  داشتند   محتوا  لیتحل   و  هنر  رشته

مورد نظر در هر سئوال محاسبه شد و    هایشاخح  کلیه  شد  اجرا  زمایشآ  نمونه  عنوان  به  نفر

و   انتخاب  نمودند  را کسب  الزم  های  شاخح  که  حذف    بقیهسئواالتی   برای   . شدندسئواالت 

تعیین روایی پرسشنامه به دو نفر از اساتید دانشگاه و سه نفر از کارشناسان ارشد آموزش های  

 مورد   پرسشنامه  آنها  نظر  اساس  بر  و  مراجعهشهر قزوین      انیفرهنگضمن خدمت و دانشگاه  

  پایایی   یبرا.  شد  استفاده  کرونباخ  آلفای  از  پرسشنامه  اعتبار  یا  پایایی  برای.  گرید  اصالح  نظر

موجود کاربرد هنر در مدارس   وضع  یی، ابتدا  مدارسدر    یهنر  تیموجود ترب  عتیاالت وضسو

به    با   مدارس  هنردر  کاربرد   ،یهنر  تیترب  جهت  مناسب  ی ابیارزش  یها  روش  ، ییابتدا توجه 

مولفه ها و سواالت   .باشد   یم   هنر  درس  آموزش  موانع  و  مشکالت  و  نیادیسند تحول بن  کردیرو

 ارائه شده است.  1مربوط به هر مولفه در جدول 
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 مولفه ها و سواالت مربوط به هر مولفه در پرسشنامه تربیت هنری :1شماره جدول

 سواالت مربوط به هر مولفه  مولفه ها

 40-23-22-21-1 دانش آموزان بیان داستان تخیلی توسط 

 55-54-45-38-26-25-17-2 اطرافشان به محیط دانش آموزان توجه 

 46-27-24-19-18-12-11-3 دانش آموزان  پرورش هوش باعث 

 58-57-41-39-35-30-29-4 دانش آموزان ساخت اشیاء هنری توسط 

 59-49-44-43-34-10-5 شناخت طبیعت و اجزای آن در خلقت توسط دانش آموزان 

 56-50-48-36-33-6 طبیعت توسط دانش آموزان  شناخت زیبایی های

 53-52-51-47-16-15-9-7 شناخت میراث فرهنگی توسط دانش آموزان 

 60-42-37-32-31-28-20-14-13-8 تقویت حواس پنج گانه دانش آموزان 

ضرایب پرسشنامه  و  سؤاالت  مورد)در    کرانباخ  آلفای  محاسبه  طریق  از  شد.  برآورد   )

بود که از نظر مالک های روان سنجی مورد تایید    92/0محاسبه شده در همه موارد باالتر از  

تعداد   نمودند  را کسب  روان سنجی  مناسب  که شاخح  پایانی سئواالتی    60است. در مرحله 

 آموزگاران هنر انتخاب شد، و برای پرسشنامه اصلی مورد استفاده قرار گرفت.  یسئوال برا 

 

 هاافتهی

 ت، یجنس  شامل  مطالعه  مورد  معلمان  یشناخت  تیجمع  اطالعات  یفراوان  2  جدول  در

 .است شده ارائه التیتحص زانیم و کار سابقه سن،
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 مطالعه مورد معلمان یشناخت تیجمع اطالعات :2شماره جدول

 تجمعی  فراوانی درصد  تجمعی  فراوانی  فراوانی  درصد  فراوانی  

 جنس

 72% 114 72 144 زن 

 100% 200 28 56 مرد

 سن 

 5% 10 5 10 25 تا 20

 27% 54 22 44 30 تا 25

 51% 102 24 48 35 تا 30

 81% 162 30 60 40 تا 35

 97% 194 16 32 45 تا 40

 100% 200 3 6 باال   به 45

 کار  سابقه 

 7% 14 7 14 5 تا 0

 29% 58 22 44 10 تا 5

 74% 148 45 90 15 تا 10

 89% 178 15 30 20 تا 15

 99% 198 10 20 25 تا 20

 100% 200 1 2 30 تا 25

 تحصیالت  میزان

 25% 50 25 50 دیپلم  فوق

 74% 148 49 98 لیسانس 

 100% 200 26 52 باالتر   و لیسانس فوق

و  درصد    72  شودیم  مشاهده  2  جدول   در  که  همانطور   پنج  .بودند  مرد  درصد  28زن 

  تا   30  درصد  24  سال،  30  تا   25  درصد  22  سال،   25  تا   20  سن  یآمار  نمونه  معلمان   درصد

  باال  به  سال   45  درصد  3  و   سال   45  تا  40  دصد  16  سال،  40  تا   35  درصد  30  سال،   35

  45  سال،  10  تا  5  درصد  22  سال،  5  تا  0  سابقه  یآمار  نمونه  معلمان  درصد  هفت.  داشتند

 سال  25  درصد  1  و  سال  25  تا  20  دصد  10  سال،  20  تا  15  درصد  15  سال،  15  تا  10  درصد

  درصد  49پلم،ید  فوق   التیتحص  یدارا  یآمار  نمونه  معلمان  درصد   25.  داشتند  سابقه  باال   به

 . بودند باالتر و سانس یل فوق   درصد 26 و سانسیل
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 معیار،  انحراف میانگین،  معیار خطای میانگین، : 3جدول شماره

 ابتدایی مدارس در  یهنر تیترب عتیوض درباره  آموزگاران نظرات نمرات

 T مدارس ابتدایی وضیعت تربیت هنری در 
میانگین  

 مالک 

  میانگین

 نمره 

تفاوت  

 میانگین 

خطای  

معیار  

 میانگین 

انحراف  

 معیار 

 31/0 1/0 10/0 60/2 5/2 42/4* دانش آموزان بیان داستان تخیلی توسط 

 21/0 01/0 1/0 51/2 5/2 42/4* دانش آموزان  پرورش هوش باعث 

 012/0 68/0 68/0 82/1 5/2 38/4* دانش آموزان ساخت اشیاء هنری توسط 

شناخت طبیعت و اجزای آن در خلقت  

 توسط دانش آموزان 
*50/4 5/2 04/2 46/0 46/0 32/0 

طبیعت توسط   شناخت زیبایی های

 دانش آموزان 
*50/4 5/2 88/1 62/0 62/0 21/0 

شناخت میراث فرهنگی توسط دانش  

 آموزان 
*78/4 5/2 89/1 61/0 61/0 32/0 

 23/0 65/0 65/0 85/1 5/2 67/4* تقویت حواس پنج گانه دانش آموزان 

ایجاد عالقه مندی در دانش آموزان به  

 اقوام، آداب و رسوم 
*20/4 5/2 94/1 56/0 56/0 36/0 

درک قوانین جهان آفرینش از طریق  

 مشاهده در آثار خلقت 
*10/4 5/2 94/1 56/0 2/1 41/0 

05/0>. *P 

 دانش   توسط  هنری  اشیاء  ساخت  ،(t  38/4=t  مقدار  شودمشاهده می  3همانطور که در جدول  

 آموزان،   دانش   توسط  خلقت  در  آن  اجزای  و   طبیعت  شناخت  ،(P،  38/4=t<05/0)آموزان

(05/0>P،  50/4=t)،   آموزان  دانش   توسط  طبیعت  یها  ییبای ز  شناخت(05/0>P،  34/4=t) ، 

  گانه  پنج  حواس  تیتقو  ،( P،  78/4=t<05/0)آموزان  دانش  توسط  فرهنگی  میراث  شناخت

  خلقت  آثار  در  مشاهده  قیطر  از  نشیآفر  جهان  نیقوان  درک  ،(P،  67/4=t<05/0)آموزان  دانش

 توسط   خلقت  آثار  در  مشاهده  قی طر  از  نشیآفر  جهان  ،(P،  23/4=t<05/0)آموزان  دانش  توسط

 ی هنر  تیترب  که  یمعن  نیبد   باشد،  یم  متوسط  حد  از  کمتر  ،(P،  10/4=t<0/ 05)آموزان  دانش

 .ردیگ ینم صورت یخوب به  ییابتدا مدارس در مذکور  ابعاد در
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 ی ر یگجهینت  و  بحث

  نظام   چیه  بر  رانیفراگ  یعاطف  و   یشناخت  ابعاد   ر یسا  رشد  در  هنر  آموزش  یتیترب  ریتأث

  نیا  یسازیغن  به  تواندیم   امر   نیا  بر   رگذاریتأث  عوامل  یبررس  ن،یبنابرا.  ستین  دهیپوش  یآموزش

  و   کنند یم  یباز  یهنر  تیترب   در  یاساس  نقش   هنر  معلمان   که  آنجا   از.  کند   کمک  مهم  مقوله

 ارائه  ای   و  یدرس  یهابرنامه  در  نظر  دیتجد  آن،  متعاقب  و  نهی زم  نیا  در  آنان  نظرات  ییشناسا

  معلمان   نظر  یبررس  هدف   با   حاضر  ۀمطالع  رسد،یم  نظر  به  ی ضرور   نهیزم  نیا  در  ییراهکارها

  ی بررس  از  آمده  دست  به  یها افتهی  ریتفس  و   لیتحل.  شد  انجام  یهنر  تیترب  عتیوض  به  هنر

  ، ینظر  مباحث  در.  هستند  یبررس  و   بحث   قابل   ، یعمل  و  ینظر  منظر  دو   از  بخش،   ن یا  در  حاضر

  و  هاتیقابل  یی شکوفا  و  رشد  جهت  در  تالش  شودیم  مطرح  مطلوب  یهنر  تی ترب  به  توجه

  و   یآگاه   رشد  یمعنا  به  ی هنر   تیترب.  است  رانیفراگ  یباشناختیز  و  یهنر  یاستعدادها

 ی برا فرد  به منحصر یفرصت  که  هاستدهی پد  و  ایاش ۀباشناسانی ز یهایژگیو به نسبت تیحساس

  به  را  فرد   هم   که  باشد   یاگونه  به   دی با  و  کندیم  جادیا  رانی فراگ  در  ینندگ یآفر  قدرت  بهبود

  ،یهنر  تیترب  از  هدف  گر،ی د   یان یب  به.  باشد  همخوان  انسان  عتیطب  با  هم  و  برساند  یخودساز

 روست   آن  از  کارکرد،   نیا  ت یاهم.  است  رانیفراگ  در  خالقانه  یهاییتوانا  یآشکارساز  و  توسعه

  ،یحرکت  ی هامهارت  جاد یا  ، ی اخالق  و   ی عاطف  رشد  ت،یخالق  بروز:  رینظ  یمختلف  ابعاد  در  که

 رات یتأث  یدارا  رانیفراگ  یانتقاد   تفکر  قدرت  ش یافزا  و  یارتباط  و   ی گروه  یهاتیقابل  پرورش

 نه یزم  در  که  ییهابیآس  و   ها چالش  یبررس  به  زین  ی عمل  منظر  از  و.  است  یامالحظه  قابل 

  آمده،  دست  به  یهاافتهی  نهیزم  در.  شودیم  پرداخته  دارد،  وجود  معلمان  نظر  از  یهنر  تیترب

  مورد  دی با  یهنر  تیترب  یدرس  برنامه   و   یآموزش  نظام   در  یاساس  یچالش  عنوان  به  ها سؤال   نیا

)امین خندقی و پاک مهر،    ستیچ  یهنر  تیترب  در   کارآمد  و  یاثرگذار  و   نگاه   ردیبگ  قرار  توجه

1392.) 

قرار   لیمورد تحل  یاتک نمونه  t  یهاآزمون   یله یوس  به  پژوهش   نیا  از  حاصل   یها  داده 

نتا   توسط   هنری  اشیاء  ساخت  ،مدارس  در  نشان داد که  یآمار  ی هالیو تحل  هیتجز  جیگرفت. 

  فرهنگی   میراث  شناخت   آموزان،  دانش   توسط  طبیعت  یها  یی بایز  شناختآموزان،    دانش
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  از   نش یآفر  جهان  نیقوان  درک  آموزان،  دانش  گانه  پنج  حواس  تیتقو  آموزان،  دانش  توسط

 اقوام،   به  آموزان  دانش  در  یمند   عالقه  جادیا  آموزان،  دانش  توسط  خلقت  آثار  در  مشاهده  قیطر

  همکاران  و  یمهرمحمد  جینتا   با   افتهی   نیا.  باشد   یم  متوسط  حد  از  کمتر  ایران،  رسوم  و  آداب

 . است همخوان( 2009)  نیهانک  و نیارنشتا و( 2009) نوسترانت استابروک، د،یه و( 1380)

استانداردهای  1996)  1فسنیاُدال  اعتقاد   به حفظ  تربیت،  و  تعلیم  جدید  پارادایم  در   ،)

شناسی در مرکز و هسته اصلی برنامه درسی یا  باالی آموزشی در گرو قرار دادن هنر و زییایی

 و   تیترب  و  میتعل  ۀحوز  در  برجسته   و  شاخح  افراد  از  یاریبس  دید  از.  است  یآموزش  نظام  صالحا

.  گردد  بدل  مدارس  یدرس  برنامه  از  یاساس  بخش  کی  به  یحت  دیبا  یهنر  تیترب  آن،  از  خارج

شناخته شده است )خواندن،    تیکه به رسم  یاگانهسه  یاساس  ی هامهارت  کنار   در  هنر  به  د یبا

شود.    دیتأک  یدر برنامه درس  هیو پا  یمهارت اساس  نینوشتن و حساب کردن(، به عنوان چهارم

هم   با   ارتباط  شامل  یهنر  تیترب   گانه  پنج  موارد  به  توجه  با  معلمان  دارد  ضرورترو    نیاز 

  نقد  و  ،یهنر  یفرهنگ  راثی م  و  خیتار  با  ییآشنا  ،یهنر  محصول  دیتول  ،یشناسییاییز  عت،ییط

 اهداف  تحقق  در  یهنر  تیترب  نقش   بر  دی تأک  با  و  دهیورز  اصرار  هنر  یابزار  کارکرد  بر  ،یهنر

 ت یترب  یبخشتیمشروع   یبرا  آموزان،دانش  در  شرفتهیپ   یفکر   ی هامهارت  رشد   و  یشناخت

  ه ی ناح   پرورش   و   آموزش   آموزگاران پژوهش بر روی    این .  کنند  تالش  پرورش  و  آموزش  قلمرو  در  یهنر

  پرورش   و   آموزش   مناطق   ر ی سا   در   ی هنر   ت ی ترب   ت ی وضع گرفت، بنابراین ممکن است بررسی    انجام   ن ی قزو   دو 

  از   استفاده   رسد ی م   نظر   به   دوم، آموزنده باشد.    هستند،   دو   ه ی ناح   از   تر   ف ی ضع   ی اقتصاد   ی اجتماع   لحاظ   به   که 

  ل ی که به دل   ی امر   باشد،   مناسب   پرسشنامه   کنار   در   تواند   ی م   ها داده   ی آور   جمع   ی برا   ی کالس   مشاهده   روش 

اقتصاد   ی زمان   ی ها   ت ی محدود  نگرفت.    ی و  تنها    سوم، صورت  پژوهش حاضر  مورد    آموزگاران   دگاه ی د در 

  خط  و  ها اسست ی س  ن یی تع  در  که  ی نقش  به  توجه  با  آموزشگاهها  ران ی مد  گاه د ی د  ضرورت  ، قرار گرفت  ی بررس 

که    شود ی م   شنهاد ی پ   نتایج پژوهش حاضر . بر اساس  باشد   سودمند   تواند ی م   دارند   مدارس   ی آموزش   مش 

بررسی  پژوهش  به  آتی  پرورش    ر ی در سا   ی هنر   ت ی ترب   ت ی وضع های  و  آموزش    روش   از .  بپردازند مناطق 

  در   که   ی نقش   به   توجه   با   را   آموزشگاهها   ران ی مد   دگاه ی د .  شود   استفاده   ها داده   ی آور   جمع   ی برا   ی کالس   مشاهده 

 
1 Oddleifson 
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در مورد تربیت هنری نیز مورد مطالعه قرار بگیرد.    دارند،   مدارس   ی آموزش   مش   خط   و   ها اسست ی س   ن یی تع 

 بررسی وضعیت تربیت هنری در مدارس از دیدگاه دانش آموزان نیز  بررسی شود 

ک داد  نشان  ساخت  نتایج  ابعاد  در  هنری  تربیت  ، آموزان  دانش  توسط  هنری  اشیاءه 

  ، طبیعت  یها  یی بایز  شناخت  آموزان،  دانش  توسط  خلقت  در   آن  اجزای  و  طبیعت  شناخت

  از   نشیآفر  جهان  نیقوان  درک  ،  آموزان  دانش  گانه  پنج  حواس  تیتقو،    فرهنگی  میراث  شناخت

  حد   از  کمتر  ،   خلقت  آثار  در  مشاهده   قیطر  از  نش یآفر  جهان  ،  خلقت  آثار  در  مشاهده   قیطر

  ی خوب  به  یی ابتدا  مدارس  در  مذکور  ابعاد  در  یهنر  تیترب  که  ی معن  ن یبد  باشد،  یم  متوسط

میردیگ  ینم  صورت پیشنهاد  این  بنابر  ابعاد  ،  تقویت  برای  مدارس  مدیران  و  آموزگاران  شود 

ترغیبی مانند ایجاد نمایشگاه و فروشگاه  های  مذکور برنامه ریزی کرده و با استفاده از مکانیزم

با   را در آن عرضه کنند و همچنین  بتوانند هنرهای دستی خود  در مدارس که دانش آموزان 

انجام اقدامات دیگری مانند برپایی اردوهای گردشی و علمی، نمایش فیلم و انیمیشن به منظور  

نسبت به تقویت ابعاد هنری شناخت بیشتر دانش آموزان از میزاث فرهنگی و جهان آفرینش  

 مذکور اقدام نمایند. 

 ی قدردان   و   تشکر

 یاجترا آنهتا ۀمانیصتم یهمکتار بتا و کردند شرکت پژوهش نیدر ا  که  یمعلمان  همه  از 

 گردد.یم  یقدردان و تشکر  د،یگرد  ریپذ  امکان  پژوهش

 

 ماخذ  و    منابع 

  کردیرو(.  1399)  محسن  ، ینینائ  ی مانیا  و  بهیط  ماهروزاده،  ؛الهام  ده یس  ،ی ابرندآباد  یی آقا

  و  احساس  افتیدر  کردیرو  ای  محورموضوع  کردیرو  ،یشناختییبایز  و  یهنر  تیترب  ساحت

 . 1-11 ،( 65)17. یدرس یزیر برنامه در پژوهش . معنا
)پاک  ومقصود  ، خندقیامین حمیده  بر  1392مهرا  محوری  دیسیپلین  سنت  حاکمیت   .)

چالشگیریجهت  تحصیلی:  راهنمایی  دورۀ  هنر  معلمان  هنری  تربیت  درسی  برنامه  و  های  ها 

 . 21-46(، 1)8. رویکردهای نوین آموزشی. هاآسیب
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  دگاهی د  از  هنر  و   یشناسییبا یز(.  1396)  افسانه  ی،  عبدل  و  طاهره   ی،جعفرآباد  کالته  یدیجاو

 . 21-45 ،(2)12. یآموزش نینو یکردهایرو. آن یتیترب اشارات و  نیگر نیماکس
ترب1392)  رهیمن  ، ییرضا فرهنگ  . رانیا  یآموزش  نظام   در  یهنر  تی(.  مطالعات    –فصلنامه 

 . 7-29(، 22)14ارتباطات. 
  تیترب  کردیرو  با   آموزش  ریتأث (.  1390)  ماندانا   فرحنک،  وسفی  یی و حی  ،یصفر  ؛ دای و  ، یفالح

 ی نوآور. ییابتدا  چهارم  یۀپا   آموزان  دانش  یندیفرآ  یها  مهارت  و   یهنر  ی ها  تیفعال  بر  یهنر
 . 110-118(، 3)10. یآموزش یها
  یمحورها  گاهیجا(.  1397)  رضا یعل  ،یهیفق  و   یعل  مهر،  ینیحس  محمد؛  ،یفیس  محمد؛  ،یروزیف

  فرهنگ  یدرس  یها  کتاب  در  یدرس  برنامه  یوجه  سه  یالگو  و  ییمحتوا  ساختار  ،یهنر  تیترب

 . 66-31(: 11) 6  .یدرس برنامه در عمل  و هینظر. متوسطه اول دوره  هنر و

 ر یتأث و  هنر درس یریادگی ی ادده ی ی هاتیفعال یابیارزش یبررس(. 1390) میرح ،یمراد محمد
. زهاب  سرپل  شهرستان  پنجم  هیپا  ییابتدا  آموزاندانش  نی ب  در  آن،  در  معلمان  یهایژگیو

 .پرورش و آموزش فلسفه  و خیتار ارشد یکارشناس نامه انیپا همدان، نورمرکز  امیپ   دانشگاه
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