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تاریخ پذیرش94/11/19 :

چکیده
یکی از وظایف نظام آموزشی توجه به استعدادها و خالقیتهای هنری دانش آموزان بویژه در دوران
ابتدایی است .لیکن در نظام آموزشی فعلی هنوز جایگاه هنر و نقش پرورشی آن برای معلمان و مدیران
مدارس روشن نیست .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای درس هنر از دیدگاه معلمان
دوره ابتدایی در نواحی ششگانه شهر اصفهان بوده است  .نمونه آماری در این پژوهش  656نفر از معلمان
ابتدایی شاغل در شهر اصفهان در سال  1691-99بودند كه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با
حجم با توجه به جنسیت انتخاب شدند .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع پیمایشی انتخاب گردید .در این
پژوهش از یك پرسشنامهی محقق ساخته ی  45سؤالی استفاده شده است .این پرسشنامه دارای روایی
صوری و محتوایی بوده و پایایی آن به روش ضریب آلفای كرانباخ  1/171به دست آمد .داده های حاصل
از این پژوهش به وسیلهی آزمونهای  tتك نمونهای t ،برای دو نمونهی مستقل و(  ) Fتجزیه و تحلیل
واریانس تحلیل گردید .نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد كه نگرش منفی معلمان ،كمبود معلم
متخصص ،عدم آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس ،فقدان امکانات مناسب و ارزشیابی نامناسب از
درس هنر ،بیشتر از حد متوسط؛ عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در حد متوسط؛ بیتوجهی برنامه
ریزان و مسئولین ،و بیاطالعی اولیای دانشآموزان از اهمیت درس هنر ،كمتر از حد متوسط مانع اجرای
درست درس هنر میشوند.

واژگان کلیدی :درس هنر ،معلمان مدارس ابتدايي ،شهر اصفهان ،آموزش هنر

 .1استادیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد فوالد شهر (نویسنده مسؤل) dmtabatabaie@yahoo.com
 .9استادیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مركز شاهین شهر parvinabbasi@yahoo.com
 .6كارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مركز اصفهان azam_mortaheb@yahoo.com
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مقدمه
امروزه نقش هنر در آموزش به گونهای است كه با گذشت زمان ،حضورش پررنگتر و
موثرتر میشود .به وسیله هنر میتوان به مجموعهای از نیازهای مهم و ریشهای دانشآموزان
همچون نیاز به كنجکاوی ،استقالل طلبی و خالقیت پاسخ داد واگر خالقیت در انسان رشد
و پرورش یابد ابزار قدرتمندی برای او در زندگی شخصی و اجتماعیاش میشود .هنر
خود عامل جذابیت و شوق و تحرک و پرورش استعدادهای درونی انسانهاست و نقش
عظیمی را در زندگی جوامع امروزی ایفا میكند .در این بین چیزی كه بیش از همه به
چشم می خورد ،مظلومیت و غربت خود هنر و جایگاه كم رنگش در نظام آموزشی كشور
ماست(حسینی راد .)54-55 : 1691 ،متأسفانه برخالف بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا،
استفاده از هنر در تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان در سیستم رسمی آموزش و پرورش
كشور ما كارنامه درخشانی ندارد .حتی شاید بتوان گفت از بین رفتن استعدادها و
خالقیتهای هنری دانشآموزان یکی از نتایج سیستم فعلی آموزشی است .یکی از دالیل
این امر آن است كه جایگاه هن ر و نقش پرورشی آن برای معلمان و مربیان پرورشی روشن
نیست ،وگرنه به آن بهای بسیار بیشتری داده میشد (كیومرثی.)59 : 1619 ،
هنر درسی است از حیث مضمون و دشواری هم تراز با سایر علوم ،لیکن چون نتیجه
عینی و آشکاری مانند آموزش خواندن و نوشتن نداشته است مورد سطحینگری واقع شده
و بی برنامه ،رها شده است .در واقع بخشی از مشکالت نظری تربیت هنری در نظام آموزش
ما متأثر از این تصور است كه قلمرو فرعی هنر ،فاقد اهمیت الزم برای تنظیم و تدوین
برنامهریزی هدفمندی است .نتیجه این دیدگاه در عمل این است كه معلمان صرفا بر اساس
برداشتهای شخصی و بدون عنایت به اهداف تربیت هنری ،اقدامات جسته گریختهای
انجام میدهند .سهم اندک ساعتهای هنر با بی برنامهگی و بطالت به هدر میرود و یا
مدرسه ،در صورت لزوم مقداری از وقت آن را برای جبران عقب ماندگی و مطالعه دروس
ریاضی و علوم میگیرد و در نتیجه دانشآموزان از مجموعه وسیعی از تجارب آموزشی و
خالق ،محروم میشوند .این كم توجهی و بیبرنامهگی دستاویز رخوت و بیمارگونگی
هنرهای تجسمی نسل پیشین بوده است ،چنان كه هنوز هم در برخی از مناطق ،نقش مدرسه
در شکلگیری فرهنگ هنری دانشآموزان بسیار رقتانگیز و محدود به فعالیتهای عامیانه
و تزئینی است ،فعالیتهای تکراری وكلیشهای مانند كپی از روی الگو ،ساختن

بررسی موانع اجراي درس هنر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان

3

روزنامههای دیواری ،ساختن موزاییك با دانههای حبوبات و تزیین كالس و راهروهای
مدرسه ،كه هر چند ممکن است دستمایهای از هنر داشته باشند ،ماهیتاً نیتجه معکوسی دارند
(دالوندی.)9 : 1619 ،
تحقیقات انجام شده در كشور ما نشان میدهد ،به آموزش هنركه میتواند از فراهم
كنندههای شرایط پرورش خالقیت باشد ،اهمیت جدی داده نشده و در واقع این درس در
برآوردن هدفهای منظور شده برای آن ،ناتوان بوده است .به نظر میرسد در تدارک
آموزشها و محیطهای مناسب برای پرورش خالقیت ،چارهای جز این نداریم كه نگرش
خود را نسبت به هنر و تاثیرات فراوان آن بهبود ببخشیم .نگاهی نقادانه به نظام آموزشی
فعلی ،شناسایی موانع و مشکالت پرورش خالقیت و آموزش هنر ،فراهم نمودن زمینه و
شرایط بروز استعدادهای خالق دانشآموزان و عزم و اراده محکم برای اجرای این مهم،
باید دغدغه اصلی مسئوالن آموزش و پرورش باشد (یوسفی افراشته.)14-15 :1611 ،
مروری بر ادبیات نظری مرتبط با این موضوع نشان از اهمیت درس هنر و موانع
تدریس آن دارد .یافتههای پژوهش نالبور تاسدمیر )9111( 1بیان میكند آموزش هنر توسط
همه به عنوان عامل برتر در آموزش انسانها در ورود به قرن  91در نظر گرفته میشود.
چن )9111( 9در پژوهش خود بیان میكند كه به منظور بهینه سازی آموزش كاربردی هنر
باید مدیریت آموزشی خاصی برای درس هنر فراهم كرد .لیو )9116( 6نیزدر پژوهشی
عنوان میكند مشکل آموزش كاربردی هنر را میتوان به موضوع آموزش و یادگیری
حاصل از تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و تاریخی نسبت داد.
یافتههای پژوهشی حسینی ( )1619نیز نشان میدهد علت مشکالت آموزش هنر در
شرایط كنونی ،عدم تخصص بین معلمین هنر ،عدم آگاهی جامعه و بیتوجهی مدیران،
كمبود ابزار و امکانات آموزش و متغیر بودن ساعات درس هنر است .لطفی( )1691در
تحقیق خود به این نتیجه رسیده كه از نظر معلمان ،برنامه درسی هنر از بعد هدف ،محتوا،
روش تدریس ،زمان و ارزشیابی برای دوره ابتدایی مناسب به نظر میرسد .تحقیق محمد
مرادی ( )1691نشان میدهد كه جنسیت معلمان و گذراندن دورههای ضمن خدمت نیز در

1. Vicdan Nalbur Taşdemir
2. TongJji Chen
3. Hua Liu
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فرایند ارزشیابی تاثیر مشهودی دارد .در تحقیق احمدی ( )1691مشخص شد بین خالقیت
(ابتکار ،بسط ،انعطاف) با آزمون نقاشی رابطه معنادار وجود دارد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع اجرای درس هنر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی
نواحی شش گانه شهر اصفهان به سواالت ذیل پاسخ داده است -1 :تا چه میزان عدم
آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس در درس هنر ،مانع اجرای درست آن میشود؟
 -9تا چه میزان فقدان امکانات و وسایل مناسب در درس هنر ،مانع اجرای درست آن
میشود؟  -6تا چه میزان بیتوجهی برنامهریزان درسی و مسئولین به آموزش هنر ،مانع
اجرای درست آن میشود؟  -4تا چه میزان عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در
تربیت دانشآموزان ،مانع اجرای درست آن میشود؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری پژوهش ،شامل كلیه
معلمین مدارس ابتدایی نواحی ششگانه شهر اصفهان در سال  1696- 94بود كه طبق
اطالعات كسب شده از اداره آموزش و پرورش كل اصفهان ،شامل  6799نفر میباشند.
تعداد آنها به تفکیك متغیرهای موجود در جدول شماره ( )1ارایه شده است.
نمونه آماری در این پژوهش  656نفر از معلمان ابتدایی شاغل در شهر اصفهان بودند
كه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم و با توجه به جنسیت انتخاب شده
اند .برای تعیین تعداد نمونه از جدول مورگان استفاده شده است .در این پژوهش جهت
گردآوری اطالعات از یك پرسشنامهی محقق ساخته ی  45سؤالی استفاده شده است .این
پرسشنامه در مقیاس لیکرت و با  5گزینه خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،كم و خیلی كم تنظیم و
مورد استفاده واقع شد .بخش های مختلف پرسشنامه با سواالت پژوهش مرتبط بوده و در
ارتباط با هر یك از سواالت مربوطه و با مشورت صاحب نظران ،سواالتی كه مولفههای
مربوط را در بر میگرفت طراحی گردید .این پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی
بوده و پایایی آن به روش ضریب آلفای كرانباخ  1/171به دست آمده است .برای تجزیه و
تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSS 16از شاخصهای آمار توصیفی و
استنباطی t :تك نمونهای t ،برای دو نمونهی مستقل و(  ) Fتجزیه و تحلیل واریانس
استفاده شد.
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جدول  .1توزيع فراواني جامعه آماری
ناحیه

یك

دو

سه

چهار

پنج

شش

جمع

تعداد مدارس

47

79

159

116

164

116

667

زن

945

614

794

611

154

411

مرد

19

99

65

141

141

116

جنسیت

6799

یافتههای پژوهش
برای توصیف دادهها و اطالعات اخذ شده از نمونه ،برای بررسی موانع اجرای درس هنر
حداقل و حداكثر نمرات ،دامنه تغییرات ،میانگین و انحراف استاندارد آن ها طبق جدول
( )9محاسبه گردیده است.
جدول .2شاخصهای نمرات موانع اجرای درس هنر
شاخصهای آماری
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداكثر

دامنه

متغیرها

6/77

1/64

1 /4

5

6 /6

فقدان امکانات مناسب

6/19

1 /6

1/57

5

6/46

بیتوجهی برنامهریزان و مسئولین

9/66

1/76

1

5

4

6/11

1/99

1

5

4

عدم آشنایی معلمان با روشهای
مناسب تدریس

عدم اگاهی مدیران مدارس از
نقش هنر

در این جا به بررسی و تحلیل سواالت پژوهش میپردازیم:
سؤال :1تا چه میزان عدم آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس در درس هنر،
مانع اجرای درست آن میشود؟
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جدول  .3شاخصهای مربوط به نمرات عدم آشنايي معلمان با روشهای مناسب تدريس در
درس هنر
شاخصهای آماری

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

شده

میانگین فرض

 Tمشاهده شده

داری

تدریس در درس هنر

با روشهای مناسب

عدم آشنایی معلمان

656

6/77

1/66

655

6

سطح معنی

متغیر

1/111

96/1

با توجه به نتایج تحقیق و همانطور كه در جدول  6مشاهده میشود مقدار  tبدست

آمده برای عدم آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس در سطح تشخیص   = 1/11با
میانگین فرضی ( ،)6از مقدار بحرانی جدول با  655درجه آزادی بزرگتر است .بنابراین
میانگین نمرات متغیر عدم آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس بیشتر از حد متوسط
بوده و از نظر آماری معنیدار است .به عبارت دیگر به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان،
عدم آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس در درس هنر ،بیشتر از حد متوسط ،مانع
اجرای درست درس هنر میباشد و تاثیر زیادی بر آن دارد.
سؤال  :9تا چه میزان فقدان امکانات و وسایل مناسب در درس هنر ،مانع اجرای درست
آن میشود؟
جدول  .4شاخصهای مربوط به نمرات فقدان امكانات و وسايل مناسب
شاخصهای آماری

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

شده

میانگین فرض

 Tمشاهده شده

وسایل مناسب

معنیداری

فقدان امکانات و

656

6/19

1 /6

655

6

6/19

سطح

متغیر

1/111

با توجه به نتایج تحقیق و همانطور كه در جدول  4مشاهده میشود مقدار  tبدست

آمده برای فقدان امکانات و وسایل مناسب در سطح تشخیص   = 1/11با میانگین فرضی
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( ،)6از مقدار بحرانی جدول با  655درجه آزادی بزرگتر است .بنابراین میانگین نمرات
متغیر فقدان امکانات و وسایل مناسب ،بیشتر از حد متوسط بوده و از نظر آماری معنیدار
است .به عبارت دیگر به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان ،فقدان امکانات و وسایل مناسب
بیشتر از حد متوسط مانع اجرای صحیح درس هنر میباشد و تاثیر زیادی بر آن دارد.
سؤال :6تا چه میزان بیتوجهی برنامهریزان درسی و مسئولین به آموزش هنر ،مانع
اجرای درست آن میشود؟
جدول  .5شاخصهای مربوط به نمرات بيتوجهي برنامهريزان درسي و مسئولین
شاخصهای آماری

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

شده

میانگین فرض

 Tمشاهده شده

معنیداری

سطح

متغیر
بیتوجهی
برنامهریزان

656

9/66

1/76

655

6

-9/46

1/111

درسی

با توجه به نتایج تحقیق ،همانطور كه در جدول  5مشاهده میشود مقدار  tبدست

آمده برای متغیر بیتوجهی برنامهریزان درسی در سطح تشخیص   = 1/11با میانگین
فرضی ( ،)6منفی بوده و از مقدار بحرانی جدول با  655درجه آزادی كوچكتر است.
بنابراین میانگین نمرات متغیر بیتوجهی برنامهریزان درسی كمتر از حد متوسط بوده و از
نظر آماری معنی دار است .به عبارت دیگر به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان ،بیتوجهی
برنامهریزان درسی كمتر از حد متوسط مانع اجرای صحیح درس هنر میباشد و این متغیر را
نمیتوان به عنوان یك عامل اساسی و موثر در عدم اجرای درست درس هنر دانست .
سؤال : 4تا چه میزان عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در تربیت دانشآموزان،
مانع اجرای درست آن میشود؟
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جدول  .6شاخصهای مربوط به نمرات عدم آگاهي مدیران مدارس از نقش هنر
شاخصهای آماری

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

شده

میانگین فرض

 Tمشاهده شده

معنیداری

نقش هنر

مدیران مدارس از

عدم آگاهی

656

6/11

1/99

655

6

1/14

سطح

متغیر

1/97

با توجه به نتایج تحقیق و همانطور كه در جدول  6مشاهده میشود مقدار  tبدست

آمده برای متغیر عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در سطح تشخیص   = 1/15با
میانگین فرضی ( ،)6از مقدار بحرانی جدول با  655درجه آزادی كوچكتر است .بنابراین
میانگین نمرات عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در حد متوسط بوده است .به
عبارت دیگر به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان ،عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر
در حد متوسط مانع اجرای درست درس هنر میباشد.

بحث و نتیجهگیری
متأسفانه در كشور ما جایگاه هنر و نقش پرورشی آن برای معلمان و مدیران مدارس روشن
نیست و استفاده از این درس در تعلیم و تربیت دانشآموزان ابتدایی و دبیرستان در مدارس
كشور ما بر خالف مدارس كشورهای پیشرفته كارنامه خوبی ندارد .نتیجه این امر از بین
رفتن استعدادها و خالقیتهای هنری دانشآموزان بویژه در دوران ابتدایی است .تحقیق
اخیر با بررسی موانع اجرای درس هنر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی در شهر اصفهان از
دیدگاه معلمان دوره ابتدایی نواحی ششگانه شهر اصفهان سعی در ریشهیابی بعضی دالیل
این مشکل نمود .نمونه آماری در این پژوهش  656نفر از معلمان ابتدایی شاغل در شهر
اصفهان در سال  1691-99بودند كه با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم
با توجه به جنسیت انتخاب شدند .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع پیمایشی استفاده شد.
در این پژوهش با استفاده از یك پرسشنامهی محقق ساختهی  45سؤالی كه دارای روایی
صوری و محتوایی بوده و پایایی آن به روش ضریب آلفای كرانباخ  1/171به دست آمده
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بود تحقیقات انجام شد .دادههای پژوهش به وسیلهی آزمون های  tتك نمونهای t ،برای
دو نمونهی مستقل و(  ) Fتجزیه و تحلیل واریانس تحلیل گردید .نتایج تحقیق با توجه به
سواالت مطروحه به شرح زیر است:
سوال  :1تا چه میزان عدم آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس در درس هنر،
مانع اجرای درست آن میشود؟
با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول ( )6به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان ،عدم
آشنایی معلمان با روشهای مناسب تدریس در درس هنر ،بیشتر از حد متوسط ،مانع اجرای
صحیح درس هنر میباشد و تاثیر زیادی بر آن دارد .در این زمینه ،نتیجه پژوهش ،با تحقیق
عارفنیا ( ،)1679كاظمی ( ،)1675داودیان ( ،)1677مالزهی ( ،)1614امیری (،)1617
یوسفی افراشته ( )1611و شرفی ( ،)1619همسو میباشد .آنها نیز به این نتیجه دست یافتهاند
كه آشنا نبودن معلمان با روشهای تدریس هنر ،مهارت و شناخت ضعیف معلمان در
تدریس این رشته از مشکالت اساسی در اجرای درس هنر میباشند .امیری (،)1617
برخورداری معلم از علم و آگاهی الزم نسبت به تدریس و روشهای تدریس هنر را ،از
عوامل موثر در تحقق اهداف برنامه درسی هنر میداند .همچنین یوسفی افراشته ()1611
بیان میكند كه روشهای آموزشی نامناسب معلمان در آموزش هنر از موانع پرورش
خالقیت به شمار میروند .مالزهی ( )1614و شرفی ( )1619اشاره میكنند كه بازدید از
نمایشگاهها و موزهها كم انجام میشود .نتیجه پژوهش حاضر با تحقیق لطفی (،)1691
هماهنگی ندارد .او بیان مینماید كه برنامه درسی هنر از بعد روش تدریس مناسب به
نظرمیرسد.
سؤال :9تا چه میزان فقدان امکانات و وسایل مناسب در درس هنر ،مانع اجرای صحیح
آن میشود؟
با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول ( ،)4به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان،
فقدان امکانات و وسایل مناسب بیشتر از حد متوسط مانع اجرای صحیح درس هنر میباشد
و تاثیر زیادی بر آن دارد.
در این زمینه نتیجه پژوهش ،با تحقیق عباسی ( ،)1669عارفنیا ( ،)1679كاظمی
( ،)1675حاجی حسینی ( ،)1676داودیان ( ،)1677كوسهلو ( ،)1677حنیفی ( ،)1679امینی
( ،)1611زارعی ( ،)1611محمدپور ( ،)1611شرفی ( ،)1619آهنگی ( ،)1616امیری
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( ،)1617سلطانی ( ،)1611یوسفی افراشته ( ،)1611حسینی ( ،)1619لطفی ( ،)1691نگادا
( )1991و دونینگ ( ،)9114همسو میباشد .آنها نیز به این نتیجه دست یافتهاند كه كمبود
وسایل و امکانات مورد نیاز ،نبودن كتاب و محتوای مناسب و كمی ساعات اختصاص یافته
به درس هنر از مشکالت اساسی در اجرای درس هنر میباشند .امیری ،اختصاص گارگاه
برای درس هنر را ،از عوامل موثر در تحقق اهداف برنامه درسی هنر میداند .یوسفی
افراشته بیان می كند كه عدم وجود لوازم و تجهیزات مناسب آموزشی مورد استفاده در
آموزش هنر ،از موانع پرورش خالقیت به شمار میرود .لطفی نیز اشاره مینماید كه برنامه
درسی هنر از بعد امکانات وتجهیزات آموزشی مناسب قلمداد نمیشود .نگادا (،)1991
یکی از مشکالت برنامه درسی هنر در مدارس ریاض عربستان را كمبود مواد و وسایل و
امکانات بیان نموده است .دونینگ ( ،)9114نشان میدهد كه در مدارس انگلستان،
زمانبندی برای دروسی مانند خواندن و ریاضیات ،زمان كمتری را برای آموزش هنر باقی
میگذارد.
سؤال  :6تا چه میزان بیتوجهی برنامهریزان درسی و مسئولین به آموزش هنر ،مانع
اجرای صحیح آن میشود؟
با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول ( )5به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان،
بیتوجهیبرنامهریزان درسی كمتر از حد متوسط مانع اجرای صحیح درس هنر میباشد و
این متغیر را نمیتوان به عنوان یك عامل اساسی و موثر در عدم اجرای درست درس هنر
دانست.
در این زمینه نتیجه این پژوهش ،با تحقیق پژوهش آهنچیان( ،)1671همسو میباشد.
زیرا اشاره میكند مسئولین و مدیران قدر هنر را میدانند و به اهمیت آن آگاهی دارند .اما
نتیجه تحقیق حاضر با پژوهش كاظمی ( ،)1675امینی ( ، )1611ورزشکاررودی (، )1611
محمدپور ( ،)1611ملکی باب هویزی ( ،)1619سلطانی ( )1611و حسینی ( ،)1619همسو
نمیباشد .آنها به این نتیجه دست یافتند كه بسیاری از مشکالت اجرای درس هنر ریشه در
محدودیتهای فکری و فقدان باور برنامهریزان نسبت به ضرورت وجودی تربیت هنری
دارد .همچنین اهمیت قائل نشدن جامعه و نظام آموزشی به هنر و تدریس آن از موانع اصلی
و اساسی اجرای درست درس هنر میباشند.
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سؤال :4تا چه میزان عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در تربیت دانشآموزان،
مانع اجرای صحیح آن میشود؟
با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول ( )6به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان ،عدم
آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در حد متوسط مانع اجرای صحیح درس هنر میباشد.
در این زمینه ،نتیجه این پژوهش با تحقیق سلطانی ( )1611و حسینی ( ،)1619تا
حدودی همسو میباشد .سلطانی ،تغییرات اساسی در ساختار فکری و مبانی تصمیم
گیرندگان و مدیران مدارس را موثر در آموزش هنر میداند و حسینی ،یکی از مشکالت
درس هنر در شرایط كنونی را بیتوجهی مدیران مطرح كرده است .اما آهنچیان (،)1671
بیان میكند كه مدیران مدارس و روسای نواحی در حد خود هنر دوست و هنرپذیرند و
كامال موافق رشد هنر میباشند و پیشنهادهای مناسب در این زمینه ارائه میدهند و همچنین
عدم آگاهی مدیران مدارس نسبت به درس هنر به عنوان مشکلی در اجرای درس هنر
مطرح نمیشود.
در مجموع ،نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد كه عدم آشنایی معلمان با
روشهای مناسب تدریس ،كمبود معلم متخصص ،نگرش منفی معلمان ،فقدان امکانات
مناسب و ارزشیابی نامناسب از درس هنر ،بیشتر از حد متوسط؛ عدم آگاهی مدیران
مدارس از نقش هنر در حد متوسط؛ بیتوجهی برنامهریزان و مسئولین ،و بیاطالعی اولیای
دانشآموزان از اهمیت درس هنر ،كمتر از حد متوسط ،مانع اجرای صحیح درس هنر
شدهاند.
به نظر میرسد ،بررسی راهکارهای كیفیت بخشی به درس هنر در مدارس ،نقش
خانواده و والدین در اجرای موفق درس هنر و روشهای ارزشیابی از این درس و همچنین
محتوایی كتابهای درسی هنر مدارس ضروری است و با مطالعه تطبیقی وضعیت درس
هنر در ایران و سایر كشورها ،وضعیت مدارس از نظر امکانات آموزشی در زمینه اجرای
درس هنر ،مجددا بازنگری شود .
در این رابطه پیشنهاد میشود دورههای آموزشی ویژه و با كیفیت برای معلمین به
منظور آشنا كردن آنها با هنر ،تاثیر این درس به روی آموزش و پیشرفت دانشآموزان و
ارتباط آن با دروس دیگر در نظر گرفته شود .همچنین سعی شود معلمینی كه در این درس
عالقه و خالقیت زیادتری نشان میدهند شناخته شده و مورد تشویق قرار گیرند .یا در
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صورت امکان از افراد هنرمند در سطح منطقه و شهر و همچنین از عالقمندان به هنر ،در
زمینهی آموزش هنر در مدارس استفاده شود و یا تحصیل كردگان دانشگاهی رشتههای
هنری به عنوان معلم درس هنر استخدام شوند و نهایتا پیشنهاد میشود كه آموزشهای الزم
در زمینه استفاده از روشهای مختلف تدریس توسط افراد و معلمین با تجربه و فعال ،برای
معلمین در نظر گرفته شود همچنین سعی شود آموزش هنر و روشهای تدریس موفق در
كشورهای دیگر نیز بررسی شده و در اختیار معلمان قرار گیرد .تشویق معلمان به مطالعه و
تحقیق در این زمینه نیز بسیار مفید میباشد.

منابع
آهنگی ،محبوبه .)1616( .شناسایی مشکالت آموزش درس هنر از دیدگاه معلمین زن و
مرد دوره راهنمایی استان قم سال تحصیلی  ،19-16طرح پژوهشی با حمایت شورای
تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان قم (ناظرطرح :طاهره پور محمدی).
آهنچیان ،محمد رضا .)1671( .بررسی وضعیت اجرایی برنامه آموزش هنر در مدارس
راهنمایی ،طرح پژوهشی با حمایت دفتر پژوهش ،برنامه ریزی و تالیف كتب درسی،
گروه هنر.
احمدی ،شبنم .)1691( .بررسی رابطه درس هنر با خالقیت دانشآموزان دختر مقطع
ابتدایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی  ،1691-91دزفول :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دزفول ،پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت و برنامهریزی آموزشی.
امیری ،فاطمه .)1617( .اهداف برنامه درسی هنر پایه سوم ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر
تهران در سال تحصیلی  ،16-17تهران :دانشگاه آزاد اسالمی (تهران مركزی)،
پایاننامه كارشناسی ارشد برنامهریزی درسی.
حاجی حسینی ،سهیال .)1676( .بررسی برخی موانع و محدودیتهای برنامه درس هنر از
دیدگاه معلمان هنر دوره راهنمایی شهر اصفهان ،دانشگاه تربیت معلم ،پایان نامه
كارشناسی ارشد برنامهریزی درسی.
حسینی ،محبوبه .)1619( .آسیب شناسی آموزش هنر در مقطع راهنمایی مدارس دخترانه
منطقه چهار تهران ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی (تهران مركزی) ،پایاننامه كارشناسی
ارشد پژوهش هنر.
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حسینی راد ،مریم .)1691( .مشکالت تدریس هنر ،تهران :رشد آموزش هنر ،دوره نهم،

شماره  ،4تابستان .91
حنیفی ،محمدحسن .)1679( .بررسی مشکالت و موانع اجرای برنامه درسی هنر از دیدگاه
معلمان هنر دوره ی راهنمایی استان كردستان در سال تحصیلی  ،71-79طرح
پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان

(ناظرطرح :امین اصفهانی زاده).
داودیان ،تیمور .)1677( .بررسی جایگاه آموزش درس هنر (خط ،نقاشی و كاردستی) از
دیدگاه معلمین پایه سوم و چهارم و پنجم ،مدیران ،راهنمایان تعلیماتی و كارشناسان
آموزش مقطع ابتدایی شهرستان ایالم ،طرح پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات
اداره كل آموزش و پرورش استان ایالم (ناظرطرح :یداهلل پاک سرشت).

زارعی ،ناهید .)1611( .بررسی موانع و مشکالت درس هنر در دوره ابتدایی و ارائه
راهکارهای عملی در شهرستان میبد و اردكان در سال تحصیلی  ،1679-11طرح
پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان یزد
(ناظرطرح :سید سعید مظلومی).
سلطانی ،زهره .)1611( .شناسایی دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی دختران (دولتی) شهر
تهران نسبت به برنامه درسی تربیت هنری (بر اساس كتاب راهنمای معلم) ،تهران:
دانشگاه شهید بهشتی ،پایان نامه كارشناسی ارشد برنامهریزی درسی.
شرفی ،حسن .)1676( .هنر معلمی و معلمی هنر در دبستان ،مجله رشد معلم ،دوره ،1
شماره  ،196اردیبهشت .76
شرفی ،حسن .)1619( .ارزیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی (نقاشی ،كاردستی و

خوشنویسی) از دیدگاه مدیران و دانش آموزان در منطقه یك تهران ،فصلنامه
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه،شماره  ،4تابستان  ،1615صفحه .196-151
عارف نیا ،فرشته .)1679( .بررسی وضعیت آموزش هنر در مدارس ابتدایی تهران در سال
 ،1671-79فرهنگ نامه هنر ،شماره  ،1676 ،97ص .99
كاظمی ،حمید .)1675( .بررسی جایگاه تدریس هنر در مدارس راهنمایی استان سمنان از
دیدگاه معلمان و دانشآموزان ،طرح پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات اداره كل
آموزش و پرورش استان سمنان (ناظرطرح :محمد مهدی هراتی).
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كوسه لو ،قاسم .)1677( .بررسی علل عدم توجه به تدریس موثر درس هنر در دوره ابتدایی
درپایه های چهارم و پنجم شهر تهران ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی(تهران مركزی)،
پایان نامه كارشناسی ارشد برنامهریزی درسی.

كیومرثی ،غالمعلی .)1619( .آشنایی با نقش هنر در پیشبرد فعالیتهای پرورشی مدارس و
دستیابی به اهداف تربیتی ،تهران :انتشارات مدرسه،چاپ  166 ،4صفحه
لطفی ،لیال .)1691( .آسیب شناسی برنامه درسی هنر از نظر معلمان مدارس ابتدایی شهرستان
نور ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،پایان نامه كارشناسی ارشد برنامهریزی درسی.
محمدپور ،آیت اهلل .)1611( .بررسی چگونگی آموزش هنر در مدارس دوره ابتدایی شهر
تهران ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی(تهران مركزی) ،پایان نامه كارشناسی ارشد
نقاشی.
محمد مرادی ،رحیم .)1691( .بررسی ارزشیابی فعالیتهای یاددهی یادگیری درس هنر و
تأثیر ویژگیهای معلمان در آن ،در بین دانشآموزان ابتدایی پایه پنجم شهرستان
سرپل زهاب سال تحصیلی  ،19-91همدان :دانشگاه پیام نورمركز همدان ،پایان نامه
كارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش.
مالزهی ،علی اصغر .)1614( .بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی درس هنر در مدارس
مقطع ابتدایی استان سیستان و بلوچستان ،طرح پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات
اداره كل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان  -ملکی ،حسن ( ،)1679برنامه
درسی راهنمای عمل ،مشهد :انتشارات پیام اندیشه ،ویراست دوم 619 ،صفحه
ملکی باب هویزی ،علی اصغر .)1619( .نظرسنجی از معلمین ابتدایی شهرستان زرند در
مورد علل عدم ارائه صحیح درس هنر و بررسی راه كارهای آن ،كرمان :سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان كرمان مركز آموزش و پرورش ،پایان نامه كارشناسی
ارشد مدیریت آموزشی.
ورزشکار رودی ،محمد رضا .)1611( .بررسی و مقایسه جایگاه هنر و اثرات آن بر
یادگیری و رشد خالقیت دانش آموزان از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی در
شهرستان خواف ،تربت حیدریه :دانشگاه آزاد اسالمی ،پایان نامه كارشناسی آموزش
ابتدایی.
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 بررسی موانع و محدودیتهای پرورش خالقیت در.)1611( . مجید،یوسفی افراشته
آموزش درس هنر و رابطه بین خالقیت معلمان هنر و نگرش آنان نسبت به استفاده از
،روشها و فنون تدریس خالقیت محور در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر همدان
 صفحه151 ، پایان نامه كارشناسی ارشد تحیقات آموزشی، دانشگاه تهران:تهران
. و رشیدی مهران، مظری صالح سلطان حسین، شیخی فینی علی اكبر، مجید،یوسفی افراشته

 مجله علوم تربیتی، تأثیر آموزش مؤثر هنر در پرورش خالقیت دانشآموزان.)1691(
-66  صص،1  شماره،دوره ششم، 1691  بهار و تابستان،دانشگاه شهید چمران اهواز
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