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  چکیده

روش پژوهش، انجام شد. آموزان  شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش آسیبپژوهش حاضر با هدف 
آموزان ابتدایی شهر مسجد سلیمان در سال تحصیلی  جامعه آماري شامل تمامی معلمان و دانشپیمایشی و -توصیفی

معلم انتخاب گردید. نتایج  246آموز و  دانش 363اي تعداد  گیري تصادفی چندمرحله بود که به روش نمونه 97-96
شده، در هر دو گروه  متغیر دستیابی به اهداف از پیش تعییننه، هاي آماري با استفاده از آزمون تی تک نمو تحلیل

آموزان را مطلوب گزارش داد. در مطلوبیت سه متغیرِ راهبردهاي یاددهی، فضا و زمان درس هنر در  معلمان و دانش
علمان بندي و ارزشیابی از دیدگاه م متغیرهاي گروه آموزان عدم مطلوبیت گزارش شد. هر دو گروه معلمان و دانش

مواد و هاي یادگیري،  فعالیتسه متغیر آموزان نامطلوب گزارش گردید. در  مطلوب در حالی که از دیدگاه دانش
آموزان نزدیک به میانگین و  از دید معلمان عدم مطلوبیت و از نظر دانش منابع آموزشی و محتواي درس هنر،

   متوسط و مطلوب گزارش شد.

هاي  شده، فعالیت یادگیري، اهداف از پیش تعیین-نر، راهبردهاي یاددهیشناسی درس ه آسیب ها: کلیدواژه
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  مبانی نظري پژوهش
انسان با تکیه بر ذوق فطري خویش و با دیدگاه زیباشناختی توانسته است احساسات و افکار خود را ابراز 

) و ذوق، ابتکار، آفرینندگی، بیداري فرهنگی و نگرش 1394دارد (منافی، منصف، یوسف نیا و یاري، 
مختلف آن فرد را در ). هنر در اشکال 1394دوباره به خویش را گسترش دهد (هوشدار، گرام و تقوایی، 

صورت تعاملی بر  کند و به  فرایند تفکري ادراکی، تخیلی، سازندگی، بیانی، اطالعاتی و ارتباطی درگیر می
اي پیچیده و چندوجهی و منبعی از انواع گوناگون تجربه در محیط خانه،  افزاید؛ زیرا پدیده غناي تجربۀ او می

هاي  ودکانی که از آموزش هنر محرومند درواقع روشک). 1386اجتماع و محیط مدرسه است (شرفی، 
هاي  آموزان از طریق فعالیت دانشدهند.  العاده را براي درك خود و جهان پیرامونشان از دست می خارق

کنند. با در نظر گرفتن این دالیل، هنر  گیري را تجربه می هنري، تخیل، حل مشکالت، تفکر مستقل و تصمیم
). همچنین 1388هاي درسی یک نظام آموزشی داشته باشد (حاجی حسینی،  نامهباید نقشی اساسی در بر

تر و گیراتر انجام  اي سهل گونه از هنر بهگیري  تواند با بهره آموزش فرهنگی، اجتماعی و درسی کودکان می
و  عنوان روشی غیرمستقیم در آموزش  هاي روش هنري آن است که به  ترین ویژگی پذیرد؛ چرا که از عمده

هاي فکري و روانی میسر  مندي مخاطبان را از آزادي، تفریح و تنوع عوامل عاطفی و ظرافت پرورش، بهره
   ).1394سازد (براتی و سلیمان پورعمران،  می

هاي هنري، خصوصاً براي کودکان و  رو، الزم است تهیه و تولید آثار و پرداختن به فعالیت از این 
گیري  نظران، مربیان والدین توأم باشد. رویکرد یا همان جهت یت صاحبنوجوانان، با دقت نظر و با هدا

کلی برنامه درسی ملّی در درس هنر، شکوفایی، تقویت و توسعۀ فطرت الهی نظیر خداپرستی، زیبایی 
ساز رشد متعادل او در چهار عرصه  دوستی و خالقیت است. این رویکرد با نگاهی جامع به انسان، زمینه

اي در  طور فزاینده ). لذا نقش و جایگاه هنر به1385ا، خود، مردم و خلقت است (شرفی، ارتباط با خد
اي در مدارس تلقی  زندگی در حال بازشناسی است، در حالی که انواع هنر موضوعاتی جانبی و حاشیه

درس دهد که به هنر نباید به دید یک  ها نشان می هاي پژوهش ) و یافته1395شوند (زمانی دارانی،  می
ترین شیوه مؤثر در تربیت و آموزش دانست (براتی و سلیمان  جداگانه نگریست، بلکه باید آن را اصلی

ترین منبع تغذیه علمی نظام آموزش و  عنوان اصلی  هاي درسی به کتاب ). از طرف دیگر1394پورعمران، 
هنر دوره ابتدایی  هاي آموزش پرورش، نیازمند استاندارد شدن هستند، در حالی که نسبت به کتاب

   ). 55: 1387؛ شرفی، 74: 1394آبادي،  اجحاف شده است (سنجابی و خرم
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وضعیت محتواي کتاب هنر و چگونگی تدریس آن دغدغه بسیاري از معلمان هنر کشور است و آنها 
ا و پرورش ب حقی است که وزارت آموزش  معتقدند که به کتاب هنر دوره ابتدایی توجه نشده و انتظار به

آموزان و معلمان هنر را برآورده سازد  ریزي و تجدید نظر در تألیف جدید کتب هنر، نیاز دانش برنامه
. )1395نژاد،  ؛ قنبري، رحیمی شهواري و چمل1395زمانی دارانی، ؛ 91: 1396(رضاییان و رضایی، 

اسب با نیازهاي روز آموزان، باید متن تدوین کتب درسی و تغییر و تحول محتواي آنها و ارائه به دانش
آموزي باشد و کتب جدید التألیف باید بر اساس این نیازها تغییر یابند. پژوهش یاسمی،  جامعه دانش

اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی با اهداف کلی سند  ) نشان داد که1393خمیس آبادي و کیان (
هاي درسی، هنر از  و در برنامه برنامه درسی همخوانی دارد ولی در مدارس و مراکز آموزشی کشور

) بیان کردند که عدم آشنایی 1394جایگاه مناسبی برخوردار نیست. همچنین عباسی، طباطبایی و مرتهب (
هاي مناسب تدریس در درس هنر و فقدان امکانات مناسب، عدم آگاهی مدیران مدارس  معلمان با روش

ین، موانع اجراي صحیح درس هنر هستند. در بررسی ریزان درسی و مسؤول توجهی برنامه از نقش هنر،  بی
) نشان داد که  میزان 1396شده درس هنر، پژوهش رحیمی و احمدیان ( دستیابی به اهداف از پیش تعیین

تحقق اهداف برنامه درسی هنر از نظر معلمان دوره ابتدایی در سه حیطه دانش، نگرش و مهارت در 
توجهی معلمان به درس هنر  ترین عوامل بی ) نیز مهم1394بادي (آ شرایط مطلوبی نیست. سنجابی و خرم

در دوره ابتدایی را عدم شناخت اهداف درس هنر در این دوره و نداشتن آگاهی و عالقه الزم جهت 
) در زمینه منابع و مواد 1396دانند. تحقیق رضاییان کوچی و رضایی ( تدریس درس از سوي معلمان می

ها در درس هنر، تعادل  هاي راهنماي معلم و ضمیمه که در هیچ یک از کتابیادگیري نیز نشان داد 
هاي فرهنگی در تمام  هاي مختلف یادگیري وجود ندارد، گرایش ها براي سبک مناسبی در توزیع فعالیت

هاي کتاب گنجانده نشده و باید در تألیف کتب جدید در این موارد تمهیداتی اندیشیده شود که این  فصل
  ) با تأکید بر کتاب هنر پایه چهارم بیان شده است. 1396در پژوهش افخمی قادي و عارفی، (موضوع 

گوي نیازهاي امروز نیست  هاي گذشته پاسخ امروزه حتی با توجه به آموزش نوین، کتب درسی سال
شناسی امري ضروري است  شوند و لذا بازنگري و آسیب آموزان و حتی معلمان می و باعث گریز دانش

) نشان داد که در 1395عالوه بر این، پژوهش زمانی دارانی ( ).121: 1394(عباسی، طباطبایی و مرتهب، 
تدریس درس هنر مسائلی نظیر عدم وجود تخصص و مهارت الزم در آموزش هنر، واگذاري تدریس 

اهمیت شمردن درس هنر و اختصاص  هنر به دبیران غیرتخصصی، محتواي نامناسب کتاب درسی، کم
کالس به دروس دیگر، کمبود وقت در تدریس و تمرین، کمبود بودجه، ناآگاهی والدین از  ساعت
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ترین مشکالت  آموزان در شناخت حوزه موردعالقه خود از مهم اهمیت درس هنر و نیز سردرگمی دانش
هنر ) نیز نشان دادند که معلمان در تدریس برنامه درسی 1393درس هنر است. ذوالفقاریان و کیان (

اهمیت بودن برنامه درسی هنر  مند شوند و بی اند از پتانسیل محتوایی این درس براي آموزش بهره نتوانسته
هاي ضمن خدمت تخصصی  بین سایر دروس در تدریس عملی معلمان تأثیرگذار است. لذا ارائه آموزش

باال بردن سطح آگاهی  در درس هنر ویژه معلمان، ایجاد بستر مناسب براي تبادل تجارب بین معلمان و
  اند. والدین نسبت به اهمیت درس هنر را توصیه کرده

معلم، معلمان را براي انتقـاد از  هاي تربیت که برنامه ) بیان کردند ازآنجایی1394رستگاري و ناطقی (
اد هاي کهنه و قدیمی آموزش پایبند بوده و اعتم اند،  پس معلمان به دیدگاه تعلیم و تربیت آموزش نداده

هاي جدید و ناآشنا را ندارند. لذا جهت ارتقاء کیفیت آموزش بایستی  به نفس مورد نیاز براي تجربه روش
معلم پرداخت و با یک برنامه درسی  هاي آموزشی دانشجو معلمان در مراکز تربیت ابتدا به بازبینی در برنامه

جـارب یـادگیري معلمـان و همچنـین تر شـدن ت اي، زمینـه عمیـق رشته شده با هنر و تدریس میان  ترکیب
همچنین استفاده از درس هنـر در تعلـیم و تربیـت کودکـان و نوجوانـان در آموزان را فراهم نمود.  دانش

) نیز 2015( 1). تحقیق دونینگ1394مدارس کشور ما کارنامه خوبی ندارد (عباسی؛ طباطبایی و مرتهب، 
ب شـده موضـوعات خـارج از برنامـه درسـی نشان داد که توجه ملی به موضوعات درسی اصـلی موجـ

بندي قاطع براي دروسی مانند خواندن و ریاضیات، زمان کمتري را  اي، نادیده گرفته شوند و زمان هسته
  .  براي آموزش هنر باقی گذارد

دار است و  توجهی به کتاب آموزش هنر در دوره ابتدایی تحصیلی کشور ما یک مسأله ریشه لذا کم
هایی است که مورد  ت به دروس دیگر به حاشیه رانده است. درس هنر ازجمله درساین درس را نسب

رغم تبلیغات تغییر کتب درسی، در این ماده درسی تغییري قابل  مهري نظام آموزشی قرار دارد و به بی
آموزان ارائه  مالحظه شکل نگرفته و دروس آموزشی با دارا بودن مشکالت متعدد هرساله به دانش

آموز و هم معلم،  بودن زمان تدریس هنر هم براي دانش ). کم80: 1394(عباسی و دیگران، شود  می
شود ازجمله  تجدید چاپ میهاي هنر که توأم با مشکالت متعددي است و هرساله  کهنگی مفاهیم کتاب

مشکالت اساسی است که در درس هنر وجود دارد. کهنه بودن مطالب هنري، جذابیت نداشتن مطالب 
آموز، عدم برخورداري از امکانات نمایشگاهی آثار هنري در مدارس، عدم توجه مسؤوالن  دانش براي

                                                             
1. Downing 
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اهمیت جلوه نمودن این درس، استفاده از دبیران غیرتخصصی در اکثر  براي تشویق دبیران هنر به خاطر کم
موارد ها از  ها، وجود مشکالت چاپی فاحش در کتاب و عدم ترتیب منطقی مباحث کتاب آموزشگاه

هاي غیررسمی  دیگري است که کار کردن با این کتاب را براي معلمان هنر با توجه به پیشرفت آموزش
شناسی درس هنر از دیدگاه  شده، بررسی آسیب مشکل کرده است. بنابراین با توجه به توضیحات داده

هاي موجود را از  تواند بخشی از آسیب آموزان ابتدایی ضرورتی حیاتی است که هم می معلمان و دانش
آموزان را که محور یادگیري نظام تعلیم و تربیت هستند به واکنش  منظر معلمان بازنمایی کند و هم دانش

ها و مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، تشویق و ترغیب کند و از زاویه دید آنها این  درباره آسیب
دنبال بررسی این هدف اصلی است که موضوع مهم مورد بررسی قرار گیرد. لذا پژوهش حاضر به 

آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان مورد بررسی  شناسی درس هنر را از دیدگاه معلمان و دانش آسیب
     قرار دهد.

  
  سؤاالت تحقیق

آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان  شده درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش . آیا اهداف از پیش تعیین1
  دارد؟مطلوبیت 

 آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان مطلوبیت دارد؟ . آیا محتواي درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش2

آموزان ابتدایی شهرستان  یادگیري درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش - . آیا راهبردهاي یاددهی 3
  مسجدسلیمان مطلوبیت دارد؟

  آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان مطلوبیت دارد؟ و دانشبندي درس هنر از دیدگاه معلمان  . آیا گروه4
آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان  . آیا مواد و منابع آموزشی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش5

  مطلوبیت دارد؟
آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان  هاي یادگیري درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش . آیا فعالیت6

  لوبیت دارد؟مط
  آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان مطلوبیت دارد؟ از دیدگاه معلمان و دانش هنر. آیا فضاي درس 7
  آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان مطلوبیت دارد؟ از دیدگاه معلمان و دانش هنر. آیا زمان درس 8
  یی شهرستان مسجدسلیمان مطلوبیت دارد؟آموزان ابتدا از دیدگاه معلمان و دانش هنر. آیا ارزشیابی درس 9
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  روش تحقیق
آموزان  پیمایشی است. جامعه آماري شامل تمامی معلمان و دانش - این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی

و پرورش تعداد   بود. به استناد آمار آموزش 96- 97ابتدایی شهر مسجدسلیمان در سال تحصیلی 
نفر بود. با استفاده از جدول جرسی و مورگان   685بر  آموزگاران بالغ نفر و تعداد   6450آموزان  دانش
اي  گیري تصادفی چندمرحله آموزگار با استفاده از روش نمونه 246آموز و  دانش 363اي با حجم  نمونه

هاي  اي افراد جامعه با توجه به سلسله مراتب (از واحد گیري تصادفی چند مرحله انتخاب شد. در نمونه
). براي 1392شوند (سرمد، بازرگان و حجازي،  تر) از انواع واحدهاي جامعه انتخاب می تر به کوچک بزرگ

مدرسه انتخاب شد؛ سپس از هر مدرسه  403طور تصادفی از  مدرسه به 20آموزان، ابتدا  انتخاب نمونه دانش
ها  نامه تعدادي از پرسششد  بینی می طور تصادفی انتخاب گردید. با توجه به این که پیش کالس درس به 3

طور تصادفی انتخاب و توجیه شدند  ها به آموز از این کالس دانش 400کامل تکمیل نشوند و یا ناخوانا باشند 
خوردگی و قابل استفاده  نامه بدون خط پرسش 363نامه در اختیار آنان قرار گرفت. در پایان تعداد  و پرسش

مدرسه، تصادفی انتخاب شد. سپس از هر  403مدرسه از  60ابتدا به دست آمد. براي انتخاب آموزگاران هم 
آموزگار تصادفی انتخاب گردید. با توجه به این که تعداد آموزگاران هر مدرسه تابعی از تعداد  5مدرسه 

ها و در نتیجه معلمان  ها متفاوت بود، سعی شد تعداد کالس آموزان بود و این نسبت کالس و تعداد دانش
  .             نامه به دست آمد پرسش 250طور تصادفی انتخاب گردد که در پایان  بیشتري به

  
  اطالعات جمعیت شناختی نمونه 

 7/7درصد از آنان مرد بودند.  4/39دهندگان زن و  درصد از پاسخ 6/60برابر اطالعات دموگرافیک، 
صیالت لیسانس (بیشترین درصد داراي تح 4/85ترین تعداد)،  دیپلم (کم درصد داراي تحصیالت فوق

آموزان  درصد از دانش 3/52لیسانس و باالتر بودند. همچنین  درصد داراي تحصیالت فوق 9/6تعداد) و 
  دهد.   شناختی نمونه را نشان می اطالعات جمعیت 1درصد پسر بودند. جدول  7/47دختر و 

  
  
  
  
  



  29     …آموزان ابتدایی  شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش آسیب

 1397 بهار هم/سیزد شماره / چهارم سال

  آموزان) (آموزگاران و دانش  اطالعات جمعیت شناختی نمونه - 1جدول 
درصدفراوانی 

جنسیت (آموزگاران)
1496/60زن
974/39مرد

آموزان) جنسیت (دانش
1903/52دختر
1737/47پسر

مدرك تحصیلی

197/7دیپلم فوق
2104/85لیسانس

179/6لیسانس و باالتر فوق
  

  روش و ابزار گردآوري اطالعات
نامه) بود و  آوري پرسش و میدانی (توزیع و جمع  اي دو صورت کتابخانه  اطالعات بهروش گردآوري 

براي معلمان و  α= 91/0ضریب پایایی) با 1393نامه استانداردشده خسروي و همکاران ( از پرسش
95/0 =α نامه با تغییرات جزئی براي دو گروه معلمان و  استفاده شد. این پرسشآموزان  براي دانش

نامه یادشده، عناصر برنامه درسی در نه طبقه کلی  سازي شد. در پرسش آموزان بازنویسی و بومی دانش
بندي، زمان و  هاي تدریس، ارزشیابی، گروه هاي یادگیري، شیوه اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیت«

گذاري آن  سؤال و در طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد طراحی شده و نمره 32مشتمل بر » فضا
  است. 5تا  1بر همین اساس از 

گیري توسط پنج نفر از متخصصان  در زمینه اعتباربخشی، پس از تصحیح چارچوب اولیه ابزار اندازه
نامه را مورد ارزیابی و  ریزي درسی و علوم تربیتی، گروه مرجع، اعتبار و جامعیت پرسش حوزه برنامه

هاي ضروري انجام پذیرد. بدین ترتیب با استفاده از  تعدیل داوري قراردادند تا بر اساس نظرهاي آنها،
که بیانگر  α= 764/0آموزان  و براي دانش α= 876/0آزمون آلفاي کرونباخ، ضریب پایایی براي معلمان 

  اعتبار و پایایی خوب ابزار است، به دست آمد. 
  

 ها و تحلیل داده روش تجزیه 
مانند جدول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، هاي آمار توصیفی  در این پژوهش، از روش

اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن  -حداقل و حداکثر نمره و آمار استنباطی مثل آزمون کولموگروف
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در سطح  23نسخۀ  SPSSافزار  اي جهت بررسی سؤاالت و نرم تک نمونه tها، آزمون  توزیع داده
  دهد. متغیرهاي تحقیق را نشان می هاي توصیفی شاخص 2 استفاده شد. جدول 05/0داري  معنی

  

  
  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق شاخص -  2جدول 

  شاخص
 متغیر

 نمونه

ن 
نگی

میا
(M

)
ار  

معی
ف 

حرا
ان

SD 

ره 
 نم
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 شناسی درس هنر نمره کلی آسیب
 246 55/3 17/2 223/0 90/2 معلمان

 363 45/3 10/2 25/0 84/2 آموزان دانش

مطلوبیت اهداف از پیش 
 شده تعیین

 246 50/4 75/1 56/0 20/3 معلمان

 363 50/4 75/1 55/0 23/3 آموزان دانش

 مطلوبیت محتواي درس هنر
 246 50/4 50/1 47/0 86/2 معلمان

 363 57/4 2 48/0 27/3 آموزان دانش

 –مطلوبیت راهبردهاي یاددهی 
 یادگیري

 246 50/4 25/1 60/0 51/2 معلمان

 363 50/4 25/1 63/0 38/2 آموزان دانش

 بندي درس هنر مطلوبیت گروه
 246 50/4 50/1 57/0 14/3 معلمان

 363 4 17/1 49/0 67/2 آموزان دانش

 مطلوبیت مواد و منابع آموزشی
 246 4 67/1 52/0 77/2 معلمان

 363 5 67/1 57/0 32/3 آموزان دانش

 هاي یادگیري فعالیتمطلوبیت 
 246 25/4 2 45/0 94/2 معلمان

 363 25/4 2 44/0 04/3 آموزان دانش

 مطلوبیت فضاي درس هنر
 246 50/4 1 81/0 60/2 معلمان

 363 4 67/1 50/0 56/2 آموزان دانش

 مطلوبیت زمان درس هنر
 246 4 67/1 50/0 57/2 معلمان

 363 50/4 1 78/0 64/2 آموزان دانش

 مطلوبیت ارزشیابی درس هنر
 246 33/4 33/1 62/0 11/3 معلمان

 363 33/4 33/1 56/0 79/2 آموزان دانش

  
که از دیدگاه معلمان بیشترین میانگین مربوط به متغیر دستیابی به اهداف  دهد نشان می 2نتایج جدول 

ترین میانگین مربوط به متغیر مطلوبیت  و کم 56/0و انحراف معیار  20/3شده با میانگین  از پیش تعیین
آموزان  است. از دیدگاه دانش 60/0و انحراف معیار  51/2یادگیري با میانگین  - راهبردهاي یاددهی
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و  57/0و انحراف معیار  23/3رین میانگین مربوط به متغیر مطلوبیت مواد و منابع آموزشی با میانگین بیشت
و انحراف معیار  38/2یادگیري با میانگین - ترین میانگین مربوط به متغیر مطلوبیت راهبردهاي یاددهی کم
  است.  63/0

  
  ها  یافته

اسمیرنوف استفاده شد. نتایج  -زمون کولموگروفهاي تحقیق از آ جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده
است و لذا توزیع  p < 05/0نرمال بودن متغیرها نشان داد که سطح معناداري براي همه متغیرها باالتر از 

  هاي پارامتریک مجاز است.  نرمال و استفاده از آزمون
استفاده شد. در این  05/0اي در سطح  تک نمونه  tهاي حاصل از سؤاالت از آزمون  براي تحلیل داده

مقایسه شد. از  5پژوهش میانگین نمونه با میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف و میانگین مورد انتظار 
  دهد.  نتایج تحلیل سؤاالت را نشان می 3دار بودن استفاده شد. جدول  براي معنی 05/0در سطح  tآماره 

به ترتیب براي  23/3و  20/3میانگین از پنج،  با شده ، وضعیت اهداف از پیش تعیین3بر اساس جدول 
و t(246) = 5.74  اي) تک نمونه tو با توجه به مقدار آماره ( 3آموزان با میانگین مفهومی  معلمان و دانش

t(363) = 8.04  0.001و p ≤   دار است.  آموزان معنی باال و پایین مثبت از نظر معلمان و دانش  با کران
شده این درس نائل  آموزان به اهداف از پیش تعیین لذا باید گفت درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش

   شود و در شرایط مطلوب است.  می
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  هاي مربوط به سؤاالت تحقیق یافته -  3جدول 
جهت  ٪95فاصله اطمینان  دیدگاه

اختالف میانگین و مقدار 
 آزمون

اختالف 
  میانگین

و مقدار 
 آزمون
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 متغیر نمونه

 کران پایین کران باال معلمان آموزان دانش

اهداف از پیش  معلمان 246 20/3 56/0 74/5 245 001/0 205/0 134/0 275/0 مطلوب 
 آموزان دانش 363 23/3 55/0 04/8 362 001/0 236/0 1785/0 2939/0  مطلوب شده تعیین

محتواي درس  معلمان 246 86/2 47/0 -40/4 245 001/0 - 134/0 - 194/0 - 074/0 نامطلوب 
 آموزان دانش 363 27/3 48/0 85/10 362 001/0 275/0 2256/0 3254/0  مطلوب هنر

راهبردهاي  معلمان 246 510/2 601/0 - 77/12 245 001/0 - 488/0 - 565/0 - 414/0 نامطلوب 
 - یاددهی 

 یادگیري
 آموزان دانش 363 38/2 63/0 04/8 362 001/0 - 485/0 - 548/0 - 423/0  نامطلوب

 معلمان 246 14/3 57/0 007/4 245 001/0 146/0 0744/0 218/0 مطلوب 
 آموزان دانش 363 67/2 49/0 - 76/12 362 001/0 - 328/0 - 379/0 - 278/0  نامطلوب بندي گروه

مواد و منابع  معلمان 246 77/2 52/0 -66/6 245 001/0 - 223/0 - 289/0 - 157/0 نامطلوب 
 آموزان دانش 363 32/3 57/0 89/10 362 001/0 327/0 268/0 387/0  مطلوب آموزشی

هاي  فعالیت معلمان 246 94/2 45/0 -05/2 245 041/0 - 058/0 - 115/0 - 002/0 نامطلوب 
 آموزان دانش 363 04/3 44/0 84/1 362 066/0 043/0 - 002/0 089/0  متوسط یادگیري

فضاي درس  معلمان 246 57/2 505/0 - 10/13 245 001/0 - 422/0 - 486/0 - 359/0 نامطلوب 
 آموزان دانش 363 56/2 508/0 - 49/16 362 001/0 439/0 - 492/0 - 387/0  نامطلوب هنر

زمان درس  معلمان 246 60/2 81/0 -59/7 245 001/0 - 392/0 - 494/0 - 290/0 نامطلوب 
 آموزان دانش 363 64/2 78/0 -69/8 362 001/0 - 358/0 - 439/0 - 277/0  نامطلوب هنر

ارزشیابی درس  معلمان 246 11/3 62/0 987/2 245 003/0 119/0 040/0 197/0 مطلوب 
 آموزان دانش 363 79/2 56/0 -03/7 362 001/0 - 209/0 - 267/0 - 150/0  نامطلوب هنر

 )3نامه ( یا نقطه طیف وسط طیف پرسش میانگین مفهومی
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یادگیري، فضاي درس هنر و زمان درس هنر) با - (راهبردهاي یاددهی 8و  7، 3در پاسخ به سؤاالت 
به ترتیب براي سه متغیر فوق از دید معلمان این درس با میانگین  60/2و   2/ 57، 510/2میانگین از پنج، 

 و  = t(246)-13.10  و  = t(246)-12.77اي)  تک نمونه tو با توجه به مقدار آماره (  3مفهومی 
7.59-t(246) =  0.001 و ≤ p  دهنده  به ترتیب براي سه متغیر ذکر شده با کران باال و پایین منفی، نشان

این است که درس هنر از نظر معلمان در این سه شاخص از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. همچنین در 
 3و میانگین مفهومی  56/2،64/2، 38/2 به ترتیب، آموزان در این سه متغیر با میانگین از پنج نمونه دانش

با    p ≥  0.001و    = t(363)-8.69 و  = t(363)- 16.49 و  t(363) = 8.04اي) تک نمونه tمقدار آماره (
      آموزان در این سه متغیر، درس هنر شرایط مطلوبی ندارد. کران باال و پایین منفی نیز نشان داد که از نظر دانش

(محتواي درس هنر ، مواد و منابع آموزشی) میانگین نمونه   3بر اساس جدول  5و  2پاسخ به سؤاالت در 
 3و میانگین مفهومی  32/3و 27/3آموزان، با میانگین از پنج به ترتیب برابر  در هر دو سؤال در گروه دانش

با کران باالي مثبت   p ≥ 0.001و  t(363) = 10.89  و t(363) = 10.85) اي تک نمونه tمقدار آماره (
آموزان از شرایط مطلوب  دهنده این است که محتواي درس هنر، مواد و منابع آموزشی از دید دانش نشان

به ترتیب براي این دو متغیر و  5از  77/2و   2/ 86برخوردار است؛ در حالی که از نظر معلمان، میانگین نمونه 
از    p ≥ 0.001و   = t(246)- 6.66  و   = t(246)-  4.40)اي تک نمونه tمقدار آماره (  3میانگین مفهومی 

   دید معلمان در این دو متغیر درس هنر از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. 
بندي و ارزشیابی درس هنر) میانگین نمونه در هر دو  (گروه 3از جدول  9و  4اساس نتایج سؤاالت بر 

و مقدار  3به ترتیب براي دو متغیر فوق و میانگین مفهومی  5از  11/3و   14/3سؤال در گروه معلمان 
با کران باالي مثبت   p ≥  0.001و   t(246)  = 4.007 و  t(246) = 2.985اي)  تک نمونه tآماره (

بندي و ارزشیابی درس هنر از دید معلمان از شرایط مطلوب برخوردار  دهنده این است که گروه نشان
 3و میانگین مفهومی  5از  79/2و  67/2آموزان میانگین این دو متغیر  که از نظر دانشاست. در حالی 

دهنده این  ، نشان   p ≥  0.003و    = t(363)- 7.03و    = t(363)- 12.76اي)  تک نمونه tمقدار آماره (
   آموزان این دو متغیر در وضعیت مطلوبی نیستند. است که از دید دانش

و میانگین مفهومی  5) از 94/2میانگین نمونه در گروه معلمان ( 3هاي یادگیري از جدول  فعالیتدر متغیر 
دهنده  با کران باال و پایین منفی نشان  p ≥  0.004و   = t(246)- 2.05 اي)  تک نمونه tو مقدار آماره ( 3

) از 04/3آموزان ( عدم مطلوبیت از دید معلمان است؛ در حالی که در این متغیر میانگین نمونه در گروه دانش



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     34

 1397 بهار هم/سیزد شماره / چهارم سال

 

کران پایین منفی و با     p ≥  0.05و  t(363) = 1.84اي)  تک نمونه tمقدار آماره ( 3و میانگین مفهومی  5
  آموزان در سطح متوسط است.  کران باال مثبت از نظر دانش

  
  گیري بحث و نتیجه

گذاران تعلیم و تربیت در  آموزش هنر یکی از کارکردهاي اساسی و مهم نظام آموزشی است. سیاست
هاي  گیري از این درس براي آموزش مهارت جهان امروز به اهمیت درس هنر آگاهند و درصدد بهره

آموران  یادگیري هستند. لذا توجه به تربیت، ابعاد هنري دانش -بخش نمودن فرایند یاددهی هنري و لذت
شده  هاي خود دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اهداف از پیش تعیین را در صدر برنامه

قیقات محققینی همچون آموزان مطلوب است. این یافته با نتایج تح درس هنر از نظر معلمان و دانش
آبادي و  و همچنین با نتایج تحقیقیات یاسمی، خمیس  )،2017)، هودسون و همکاران (2015تاسدمیر (

) که نشان دادند اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی با اهداف کلی سند برنامه درسی 1393کیان (
) که نشان داد 1396تحقیق رحیمی و احمدیان ( آمده از دست  انطباق داشته، همخوانی دارد. اما با نتایج به 

میزان تحقق اهداف برنامه درسی هنر از نظر معلمان مقاطع ابتدایی در سه حیطه دانش، نگرش و مهارت 
هاي  ها و برنامه در حد متوسط بود، همخوانی ندارد. عدم امکانات الزم، تگاه سنتی و محدود به فعالیت

دهد. همچنین  لی باشد که نوع نگرش به درس هنر را تحت تأثیر قرار میتواند از جمله عوام درس هنر می
آموزان محتوا و مواد آموزشی درس هنر از مطلوبیت  در سؤال دوم نتایج حاکی از آن بود که از نظر دانش

برخوردار بوده، در حالی که از نظر معلمان تا رسیدن به جایگاه مطلوب در بعد محتوا و مواد آموزشی 
) که نشان 2012زیادي وجود دارد. نتیجه حاصل از نگاه معلمان با تحقیقات زیادي مانند دیکابا (فاصله 

طور متغیر  شناسی و تولید هنري) اغلب به هاي محتوایی مختلف (نقد هنري، تاریخ هنري، زیبایی داد حوزه
) که نشان 2015ونینگ (هاي مطالعه د هاي درسی هنر نیامده است، یافته پذیري در سرتاسر کتاب و انعطاف

اي،  دهد توجه ملی به موضوعات درسی اصلی موجب شده موضوعات خارج از برنامه درسی هسته می
) که نشان داد محتواي نامناسب کتاب درسی از 1395نادیده گرفته شوند، و نتایج تحقیق زمانی دارانی (

وه بر این نتایج، تحقیق رضاییان ترین مشکالت درس هنر در مدارس بوده است، همخوانی دارد. عال مهم
ها در درس هنر،  هاي راهنماي معلم و ضمیمه یک از کتاب  ) که نشان داد در هیچ1396کوچی و رضایی (

هاي مختلف یادگیري وجود ندارد و این عناصر کامالً  ها براي سبک تعادل مناسبی در توزیع فعالیت
) که نشان داد در محتواي 1395نژاد ( حیمی شهواري و چملاند و  نتایج تحقیق قنبري، ر نادیده گرفته شده
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هاي زیباشناسی  هاي اول تا سوم مقطع ابتدایی به برخی مؤلفه برنامه درسی هنر و در برنامه درسی هنر پایه
شده نشان از  توجه نگردیده است، همخوانی وجود دارد. عدم رضایت معلمان درس هنر از محتواي ارائه

هاي ستادي به موضوعاتی مثل درس هنر در تدوین و تألیف محتوا دارد که از نظر  نگاه حداقلی حوزه
آل معلمان این  شود. نگاه ایده معلمان که به تدریس این موضوع در مدارس مشغولند، کمتر استفاده می

اي در کنترل  هاي هنري تأثیر قابل مالحظه دانند استفاده از فعالیت درس که بهتر از هرکسی می
  هاي موجود باشد.  تواند بخشی از واقعیت آموزان خواهد داشت، می هاي اجتماعی دانش جاريناهن

یادگیري از نتایج سؤال سوم  -آموزان و معلمان در نامناسب بودن راهبرهاي یاددهی انفاق نظر دانش
نی ) زما2010) دیویس (2016) آلتر و همکاران (2013این پژوهش با تحقیقات محققینی همچون لیو (

) همخوان است. مسائلی نظیر عدم وجود تخصص و مهارت الزم در آموزش هنر، 1395دارانی (
اهمیت شمردن درس  واگذاري تدریس هنر به دبیران غیرتخصصی، محتواي نامناسب کتاب درسی، کم

هنر و اختصاص ساعت کالس به دروس دیگر، کمبود وقت در تدریس و تمرین، کمبود بودجه، 
تواند  آموزان در شناخت حوزه مورد عالقه خود می ن از اهمیت هنر و نیز سردرگمی دانشناآگاهی والدی

اند از پتانسیل محتوایی این  از جمله عوامل این مسأله باشد. معلمان در تدریس برنامه درسی هنر نتوانسته
دریس عملی اهمیت بودن برنامه درسی هنر بین سایر دروس در ت مند شوند و بی درس براي آموزش بهره

معلمان به دلیل مسائلی نظیر ضعف تخصص در آموزش هنر، کمبود وقت، کمبود بودجه، ناآگاهی 
توجهی به درس هنر در مدارس شده  ساز بی والدین از اهمیت درس هنر عموماً مسائلی هستند که زمینه

ه معلمان نظر بندي درس هنر از سؤال چهارم، نتایج پژوهش حاضر نشان داد ک است. در موضوع گروه
)، دیویس 2015مطلوبی به این موضوع دارند و این نتیجه با نتایج تحقیقات محققینی همچون تاسدمیر (

) که نشان دادند مسائلی نظیر عدم وجود تخصص و مهارت الزم در 1395) و زمانی دارانی (2010(
) که از 1394آبادي ( رمترین مشکالت درس هنر در مدارس بوده است؛ سنجابی و خ آموزش هنر، از مهم

توجهی معلمان به درس هنر در مقطع ابتدایی را عدم شناخت اهداف درس هنر در این  ترین عوامل بی مهم
هاي  دانند، همخوان است.  نتایج یافته مقطع و نداشتن آگاهی و عالقه الزم جهت تدریس درس هنر می

ر نشان داد که معلمان مواد و منابع آموزشی سؤال پنجم (مواد و منابع آموزشی درس هنر) در تحقیق حاض
دانند که این با نتایج تحقیقات محققینی همچون  را براي تدریس درس هنر مطلوب و قابل قبول نمی

) که نشان 1396)، رضاییان کوچی و رضایی (2012)، آیبن (2016)، آلتر و همکاران (2002لودرمیک (
ها  ها در درس هنر، تعادل مناسبی در توزیع فعالیت م و ضمیمههاي راهنماي معل یک از کتاب دادند در هیچ
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مندي و  اي از گله هاي مختلف یادگیري وجود ندارد، همخوانی دارد. علت بخش عمده براي سبک
دغدغه معلمان عدم اهتمام به تولید وسایل و مواد چاپی و غیرچاپی به روز در درس هنر با تأکید بر دوره 

ها راضی هستند، با انتظارات  آموزان به حداقل که تولید شده با وجود آن که دانش ابتدایی است. آنچه هم
ها و پتانسیل این درس بیش از همه آگاهی دارند، هماهنگ  و توقعات معلمان این درس که از ظرفیت

هاي ویژه در همه دروس در دفتر کتب تألیف  نیست. این امیدواري وجود دارد که با تشکیل کارگروه
اي معلمان در  روز و علمی دست یافت و هم از نظرهاي حرفه ن هم به منابع و محتواي بهبتوا

  ها در آینده استفاده کرد.    ریزي ها و برنامه گذاري سیاست
هاي یادگیري درس هنر در سؤال  نتایج حاصل از بررسی نظرات معلمان در زمینه مطلوبیت فعالیت

هاي کمی و کیفی در برنامه رسمی  ن این درس مجموعه فعالیتششم از پژوهش حاضر نشان داد که معلما
هاي محققینی  دانند که این نتیجه با پژوهش هاي خارج از مدرسه را نامطلوب و کافی نمی و فعالیت

یک از  ) که نشان دادند در هیچ1396)، رضاییان کوچی و رضایی (2012)، دیکابا (2013همچون ایواي (
هاي  ها براي سبک ها در درس هنر، تعادل مناسبی در توزیع فعالیت ضمیمه هاي راهنماي معلم و کتاب

هاي  هاي فرهنگی در تمام فصل مختلف یادگیري وجود ندارد و همچنین فعالیت در خصوص گرایش
کتاب گنجانده نشده و به این مهم کمتر توجه شده است، همخوانی دارد. تحقیقات زیاد دیگري وجود 

هاي متنوعی که براي  ه همخوان است و این نشان از عدم توجه به وجود فعالیتدارد که با این نتیج
آموزان شوق و انگیزه بیشتري در این زمینه ایجاد نماید، دارد. از جمله تحقیقات ذوالفقاریان و کیان  دانش

راي اند از پتانسیل محتوایی این درس ب ) که نشان دادند در تدریس برنامه درسی هنر نتوانسته1393(
اهمیت بودن برنامه درسی هنر بین سایر دروس در تدریس عملی معلمان  مند شوند و بی آموزش بهره

هاي یادگیري که  تأثیرگذار است، همسو و هماهنگ است. بنابراین لزوم توجه جدي به مقوله فعالیت
  .   دانند، از ضروریات است آموزان هم در این تحقیق آنها را نامناسب و ناکافی می دانش

آموزان در خصوص فضاي درس  نتایج تحقیق حاضر از سؤال هفتم در هر دو گروه معلمان و دانش
هاي هنري در مدارس موجود  هنر نشان داد که از این حیث فضاي مناسبی براي انجام حداقل فعالیت

امکانات، عدم ) که نشان دادند فقدان 1394هاي عباسی، طباطبایی و مرتهب ( نیست که این نتیجه با یافته
ریزان درسی و مسؤولین از مشکالت این درس  توجهی برنامه آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر، بی

) که نشان داد توجه ملی به 2015است، همسو است. همچنین با بخشی از نتایج تحقیق دونینگ (
و این که موضوعات درسی اصلی موجب شده موضوعات خارج از برنامه درسی، نادیده گرفته شوند 
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شود و معلمان  فشار وجود جداول عملکردي براي مدرسه موجب تحمیل فشار بر درس هنر می
کننده در مطالعه، خواهان آموزش مطلوب هنر براي کودکان بودند و نیاز به پشتیبانی در تداوم آن  شرکت

رسی دوره ابتدایی بینی دروس مختلف در برنامه د را خواستار شدند، همخوانی دارد. از آنجایی که پیش
فلسفه و مبانی خاص خود را دارد و بعضی از این دروس چنانچه در دوران اولیه تحصیل مورد توجه واقع 

آموزان در آن زمینه پی برد، اختصاص فضاي فیزیکی مناسب،  توان به استعداد و توان دانش نشوند، نمی
ها در این زمینه  هاي هنري از اولویت فعالیتمنظم و مجهز و تمهید ابزارها و امکانات مناسب براي انجام 

  خواهد بود.    
هاي نامناسب  توجهی در چینش درس هنر در بین سایر دروس و اختصاص زمان عدم زمان کافی و بی

هاي محققینی  به برنامه درس هنر در برنامه هفتگی از نتایج تحقیق حاضر در سؤال هشتم بود که با یافته
)، حیدرزادگان، سویزي و افشاري 2016)، آلتر و همکاران (2013، ایواي ()2015همچون تاسدمیر (

اهمیت شمردن درس هنر و  ) که نشان دادند مسائلی نظیر کم1395) و تحقیق زمانی دارانی (1392(
اختصاص ساعت کالس به دروس دیگر، کمبود وقت در تدریس و تمرین، کمبود بودجه، ناآگاهی 

ترین  آموزان در شناخت حوزه موردعالقه خود از مهم ز سردرگمی دانشوالدین از اهمیت هنر و نی
هایی  مشکالت درس هنر در مدارس بوده است، همسو است. بخشی از مشکالت این درس و محدودیت

ها دست یافت، به نگاه و نگرش سایر معلمان و مدیریت  آل شود نتوان به حداقلی از ایده که باعث می
مدرسه بستگی دارد. چنانچه دانش و اطالعات مدیران و سایر کادر مدرسه در زمینه اهمیت این درس و 

آموزان در سایر دروس دارد، به آنان تفهیم شود،  نقشی که در یادگیري و توسعه دانش و توانش دانش
  ودي و حل مشکالت درس هنر در این خصوص باشد. تواند گامی در جهت بهب می

آموزان به موضوع مهم ارزشیابی درس هنر از نتایج این تحقیق در  تفاوت در نگاه معلمان و دانش
هاي محققینی  اند، با نتایج یافته آموزان نامطلوب ارزیابی کرده سؤال نهم که معلمان آن را مطلوب و دانش

مسائلی نظیر  ) که1395)، زمانی دارانی (2010)، دیویس (2012)، آیبن (2002همچون لودرمیک (
اهمیت شمردن درس هنر و اختصاص ساعت کالس به  واگذاري تدریس هنر به دبیران غیرتخصصی، کم

) که تجربۀ معلمان در تدریس هنر دورة ابتدایی در دو 1393دروس دیگر و تحقیق ذوالفقاریان و کیان (
ابی کردند، همخوانی گذاري به هنر) را ارزی هاي منفی (ضعف ارج مقوله دستاوردهاي مثبت و چالش

آموزان از یک  هاي ارزیابی از سوي دانش آموزان از معیارها و شاخص دارد. عدم آگاهی و اطالع دانش
ها و دستاوردهاي  هاي ذهنی در ارزشیابی و ارزیابی فعالیت کارگیري برخی از شاخص طرف و به
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ترین و  آموزان به مهم ه معلمان و دانشتواند زمینه ایجاد این تفاوت در نگا آموزان از طرفی دیگر می دانش
  ترین موضوع یعنی ارزشیابی درس هنر از ابعاد مختلف باشد. راهبردي

آموزان مخاطبان درس هنر هستند، بهتر است به نقش  بنابراین با توجه به این که معلمان و دانش
شده  اي از پیش تعیینه هاي درس هنر بیشتر توجه شود؛ زیرا تصریح هدف مشارکتی آنها در تدوین هدف

آموزان  دار را در فرایند یادگیري دانش در مرحله تدوین و طراحی، اغلب نوعی الزام به یادگیري جهت
تواند به کاهش  ایجاد خواهد کرد. هماهنگی میان عناصر برنامه درسی هنر در مرحله طراحی و تدوین می

هاي ارزشیابی و تصمیماتی که  داف با روشهاي زیادي در اجرا کمک نماید. براي مثال تناسب اه چالش
تواند در اثربخشی و  شود می یادگیري، منابع و مواد آموزشی اتخاد می- هاي یاددهی درباره فعالیت

هاي محتوا،  هاي پژوهش، مؤلفه کارآمدي برنامه درس هنر در اجرا مؤثر واقع شود. با توجه به یافته
هاي یادگیري، فضا و زمان از نظر معلمان  آموزشی، فعالیت یادگیري، مواد و منابع- راهبردهاي یاددهی

بندي، فضا، زمان و ارزشیابی درس هنر از  یادگیري، گروه - راهبرهاي یاددهی نامطلوب است. همچنین 
آموزان و  آموزان نامطلوب گزارش شده است. انتخاب این عناصر بایستی بر اساس عالیق دانش نظر دانش

هاي فوق داده شود.  آموزان باید فرصت بیان عالیق در مؤلفه انجام شود. به دانشمشارکت فراگیر معلمان 
پذیري  هاي درسی از سوي آموزش و پرورش باید با انعطاف رویکرد متمرکز تدوین و طراحی کتاب

آموزان ایجاد نماید. این  آوایی معلمان و دانش معقول و منطقی، فضایی را براي اظهار نظر، مشارکت و هم
ها باید احتیاط الزم را  اي محدود انجام شده است، لذا در تعمیم نتایج به دیگر شهرستان وهش در جامعهپژ

  مد نظر داشت.  
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و  شناسی . دومین کنفرانس ملی روانسواد هنري در برنامه درسی). 1394پورعمران. ( سلیمانمحبوبه براتی، حمید و 

  علوم تربیتی، استان خوزستان: شادگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان.
، ششمین آموزش هنر در مقطع ابتدایی از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات). 1388حاجی حسینی، غالمرضا. (

  همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، شیراز، انجمن مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شیراز.
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بررسی تأثیر آموزش هنر توسط دبیران متخصص ). 1394ترابی زیارتگاهی. (علی میري، سید محمود و  دهحسینی 
هاي آینده، نگاه به  زیست؛ افق المللی معماري، شهرسازي، عمران، هنر و محیط . کنفرانس بیندر مقطع ابتدایی

  گذشته، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس
  ، تابستان.4، دوره نهم، شماره رشد آموزش هنرتهران: ». الت تدریس هنرمشک). «1391حسینی راد، مریم. (

چگونگی برنامه درسی اجراشده هنر دانشگاه ). 1394آراي. ( کشتینرگس یارمحمدیان و محمدحسین لو، زهره؛  حمزه
اجتماعی و . کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربیتی مطالعات فرهنگیان بر اساس ارزشیابی خبرگی آیزنر

 هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ایرانیان. شناسی ایران، تهران: مؤسسه برگزارکننده همایش روان

ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی بر ). 1392افشاري. (غالمحسین سویزي و مجتبی حیدرزادگان، علی رضا؛ 
و پرورش، بیرجند:   هاي تحصیلی آموزش وره. همایش ملی تغییر برنامه درسی داساس رویکرد تربیت هنري

  دانشگاه بیرجند.
هاي  شناسی برنامه درسی مهارت آسیب). «1393آشتیانی. (ملیحه واجارگاه و  فتحیکورش اله؛  خسروي، رحمت

هاي آموزش و یادگیري  پژوهشی پژوهش -نامۀ علمی  دوفصل». زندگی در نظام آموزش متوسطه نظري
  .1-18، 4، سال بیست و یکم، شمارة اه شاهد(دانشور رفتار)، دانشگ

نظر معلمان مقاطع  بررسی میزان تحقق اهداف برنامه درسی هنر از). 1396احمدیان. (افشار رحیمی، زینب و 
شناسی ایران، قم: مرکز  . سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانابتدایی

  اسالمی سروش حکمت مرتضوي.مطالعات و تحقیقات 
عنوان گامی در جهت  معلم، به ادغام هنر در برنامه درسی مراکز تربیت). 1394ناطقی. (فائزه رستگاري، نرجس و 

المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، ترکیه: استانبول، شرکت مدیران ایده  . کنفرانس بیناي مؤثر تربیت حرفه
  پردازان پایتخت ایلیا.

عنوان گامی در جهت تربیت  معلم، به ادغام هنر در برنامه درسی مراکز تربیت). 1393ـ. (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  پرداز پایتخت ویرا. المللی علوم رفتاري و مطالعات اجتماعی، مؤسسه مدیران ایده . کنفرانس بیناي مؤثر حرفه

هاي راهنماي معلم درس هنر مقطع ابتدایی از  لیل محتواي کتابتح). 1396رضایی. (الهه رضاییان کوچی، طیبه و 
شناسی علوم  شناسی جامعه المللی روان . سومین کنفرانس بینهاي یادگیري هاي فرهنگی و سبک منظر گرایش

  تربیتی و مطالعات اجتماعی. شیراز: مؤسسه عالی علوم و فناوري خوارزمی.
هاي درس هنر دوره متوسطه اول از دیدگاه معلمان  الت و محدودیتبررسی مشک). 1395زمانی دارانی، فاطمه. (

هاي مدیریت و علوم انسانی در  . سومین همایش ملی پژوهشیک پژوهش کیفی؛ موردمطالعه شهرستان فریدن
  ایران، تهران: مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر.

  ، تهران: نشر آگه. علوم رفتاريهاي تحقیق در  روش). 1392حجازي. (الهه  بازرگان وعباس سرمد، زهره؛ 
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. همایش بررسی علل عدم توجه معلمان به درس هنر در مقطع ابتدایی). 1394آبادي. ( خرمیداهللا سنجابی، حاتم و 
  شناسی و فرهنگ زندگی، استانبول: مؤسسه سفیران فرهنگی مبین. المللی روان بین

یادگیري، در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی و  هاي اثرگذاري فرصت). «1389سلسبیلی. (نادر شرفی، حسن و 
  ).11( 11نامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات  فصل». آموزش هنر
ارزیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی (نقاشی، کاردستی و خوشنویسی) از دیدگاه مدیران ). «1385شرفی، حسن. (

  )4( 2 تربیتیشناسی  نامه روان فصل». آموزان در منطقه یک تهران و دانش
گرایی در برنامۀ درسی و آموزش  شدن و بومی هاي یادگیري متناسب با جهانی کارکرد فرصت). 1387ــــــــــــــ. (

  .  هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، بابلسر: انجمن مطالعات برنامه درسی.هنر
». هنر در ابعاد طراحی، اجرا و ارزیابیشناسی درس  آسیب).«1393(. صفري، اسماعیل و محسن نظرزاده زارع

  ).16( 2 ریزي درسی نامه پژوهش در برنامه فصل
هاي کاردستی و ساخت آن در برنامه  بررسی تأثیر اجراي مهارت). 1393زاده. ( یعقوبابراهیم عباسی، حسین و 

مطالعات اجتماعی،  المللی علوم رفتاري و . کنفرانس بیندبستانی درسی هنر در بروز خالقیت نوآموزان پیش
  مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

بررسی موانع اجراي درس هنر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی ). 1394. (اعظم مرتهو  مینو طباطباییعباسی، پروین؛ 
  حیدریه.  تربیتی و سبک زندگی، مشهد: دانشگاه تربت شناسی، علوم المللی روان . دومین کنفرانس بینشهر اصفهان

. دومین کنفرانس گیري از کاردستی بر خالقیت کودکان بررسی تأثیر برنامه درسی هنر با بهره). 1394فر، فریبا. ( فروزان
  المللی پژوهش در علوم رفتاري و اجتماعی، تهران: مؤسسه سرآمد همایش کارین. بین

هاي  ل محتواي برنامه درسی هنر پایهتحلی). «1395چمل نژاد. (مرتضی رحیمی شهواري و عصمت قنبري، محسن؛ 
مجله مطالعات » هاي زیباشناسی با روش تحلیل محتوا اول تا سوم مقطع دبستان از حیث میزان توجه به مؤلفه

  ).2( 13 شناسی و علوم تربیتی روان
 اولین کنفرانس ملی اصول طراحی آموزشی درس هنر براي معلمان مقطع ابتدایی.). 1396مخبریان، محمد. (

دانشگاه علمی  شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، هاي نوین ایران و جهان در روان پژوهش
  کاربردي شوشتر.

آموزان  روش تدریس قضاوت عملکرد بر میزان یادگیري درس هنر دانش ). تأثیر1394. (و دیگران منافی، فاطمه
شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،  تربیتی و روان . سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوممقطع ابتدایی

  تهران، تحقیقات اسالمی سروش مرتضوي، مرکز راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار.
همبستگی بین اشکال ارائه ثانویه و میزان یادگیري مستقل ). 1394تقوایی. (داود گرام و کاظم هوشدار، لیال؛ 

هاي نوین پژوهشی در  المللی یافته . کنفرانس بینان در درس هنرآموزان پایه اول ناحیه یک تهر دانش
  شناسی و علوم تربیتی، تهران: مؤسسه آموزش عالی نیکان. روان
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تحلیلی بر جایگاه برنامه درسی هنر مبتنی بر سند ). 1393. (کیانمرجان و  آبادي خمیسفاطمه یاسمی، صدیقه؛ 
شناسی، مرودشت، شرکت  همایش ملی علوم تربیتی و روان، نخستین و پرورش برنامه درسی ملی آموزش 

  سازان مبتکر جوان. اندیشه
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Abstract 

The present study was conducted with the aim of pathology of art lessons from 
the viewpoint of teachers and elementary students of Masjed Soleiman. The 
research method was non-experimental and the statistical population consisted 
of 6450 students and 685 teachers. The sample size was 363 students and 246 
teachers selected by multi-stage random sampling method and Krejcy and 
Morgan tables. A questionnaire was used to collect data from Khosravi et al. 
(2012). The results showed: 
A) Variables of the desirability of the lesson of art, the lesson of arts and 

teaching strategies - Learning both from the point of view of the teachers and 
from the point of view of the students is in an unfavorable situation. 

 B) The utility variables of classifying the arts lessons and assessing the lessons 
of art were favorable from the teacher's point of view but are not in a 
favorable situation from the point of view of students. 

C) The variables of the desirability of materials and educational resources, the 
content of the lesson of arts and learning activities were favorable from the 
viewpoint of the students, but from the point of view of the teachers are in an 
unfavorable situation. 

Key words: Art lessons؛ learning activities؛ Teachers؛ Students. 
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