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 چکیده
 دوران در بویژه آموزان دانش هنری هایخالقیت و استعدادها به توجه آموزشی ایف نظامظو از یکی

 مدیران و معلمان برای آن پرورشی نقش و هنر جایگاه هنوز لیکن در نظام آموزشی فعلی. است ابتدایی
 معلمان دیدگاه از هنر درس اجرای موانع از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی .نیست روشن مدارس

 مانمعل از نفر 656 پژوهش این در آماری نمونه.  بوده است اصفهان شهر گانهشش نواحی در ابتدایی دوره
 با متناسب ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش به كه بودند 1691-99 سال در اصفهان شهر در شاغل ابتدایی

 این در. گردید انتخاب پیمایشی نوع از و توصیفی پژوهش، روش. شدند انتخاب جنسیت به توجه با حجم
 روایی دارای سشنامهپر این. است شده استفاده سؤالی 45 ی ساخته محقق یپرسشنامه یك از پژوهش
 حاصل های داده. آمد دست به 171/1 كرانباخ آلفای ضریب روش به آن پایایی و بوده محتوایی و صوری

 تحلیل و تجزیه(  F) و مستقل ینمونه دو برای t ای،نمونه تك t هایآزمون یوسیله به پژوهش این از
 معلم كمبود معلمان، منفی نگرش كه داد اننش آماری هایتحلیل و تجزیه نتایج. گردید تحلیل واریانس

 از نامناسب ارزشیابی و مناسب امکانات فقدان تدریس، مناسب هایروش با معلمان آشنایی عدم متخصص،
 برنامه توجهیبی متوسط؛ حد در هنر نقش از مدارس مدیران آگاهی عدم متوسط؛ حد از بیشتر هنر، درس
 اجرای مانع متوسط حد از كمتر هنر، درس اهمیت از آموزاندانش اولیای اطالعیبی و مسئولین، و ریزان

 .شوندمی هنر درس درست

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

                                                           
  dmtabatabaie@yahoo.com )نویسنده مسؤل( شهر فوالد واحد نور پیام دانشگاه علوم تربیتی استادیار .1

 parvinabbasi@yahoo.com  شهر شاهین مركز نور پیام دانشگاهعلوم تربیتی  استادیار. 9

 azam_mortaheb@yahoo.com مركز اصفهان دانشگاه پیام نورعلوم تربیتی كارشناس ارشد . 6

mailto:dmtabatabaie@yahoo.com
mailto:parvinabbasi@yahoo.com


 59بهار ، سوم، شماره اول سال پیش دبستان و دبستان،فصلنامه مطالعات                                                    2

 مقدمه
تر و ست كه با گذشت زمان، حضورش پررنگای اامروزه نقش هنر در آموزش به گونه

آموزان ای دانشای از نیازهای مهم و ریشهتوان به مجموعهمیبه وسیله هنر  .شودمیتر موثر
همچون نیاز به كنجکاوی، استقالل طلبی و خالقیت پاسخ داد واگر خالقیت در انسان رشد 

. هنر شودمیاش برای او در زندگی شخصی و اجتماعیو پرورش یابد ابزار قدرتمندی 
هاست و نقش های درونی انسانو پرورش استعداد خود عامل جذابیت و شوق و تحرک

ین چیزی كه بیش از همه به كند. در این با در زندگی جوامع امروزی ایفا میعظیمی ر
خورد، مظلومیت و غربت خود هنر و جایگاه كم رنگش در نظام آموزشی كشور چشم می

خالف بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا، (. متأسفانه بر54-55:  1691راد، ماست)حسینی 
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 

آموزان یکی از نتایج سیستم فعلی آموزشی است. یکی از دالیل هنری دانش هایخالقیت
ر و نقش پرورشی آن برای معلمان و مربیان پرورشی روشن این امر آن است كه جایگاه هن

 (.59:  1619شد )كیومرثی، به آن بهای بسیار بیشتری داده مینیست، وگرنه 
هنر درسی است از حیث مضمون و دشواری هم تراز با سایر علوم، لیکن چون نتیجه 

ری واقع شده نگدن و نوشتن نداشته است مورد سطحیعینی و آشکاری مانند آموزش خوان
برنامه، رها شده است. در واقع بخشی از مشکالت نظری تربیت هنری در نظام آموزش و بی

الزم برای تنظیم و تدوین  ما متأثر از این تصور است كه قلمرو فرعی هنر، فاقد اهمیت
ت كه معلمان صرفا بر اساس ریزی هدفمندی است. نتیجه این دیدگاه در عمل این اسبرنامه

ای اقدامات جسته گریختههای شخصی و بدون عنایت به اهداف تربیت هنری، برداشت
رود و یا گی و بطالت به هدر میبرنامههای هنر با  بی دهند. سهم اندک ساعتانجام می

ی و مطالعه دروس گاز وقت آن را برای جبران عقب ماندمدرسه، در صورت لزوم مقداری 
آموزان از مجموعه وسیعی از تجارب آموزشی و دانشگیرد و در نتیجه ریاضی و علوم می
گونگی یمارگی دستاویز رخوت و ببرنامهشوند. این كم توجهی و بیخالق، محروم می

هنرهای تجسمی نسل پیشین بوده است، چنان كه هنوز هم در برخی از مناطق، نقش مدرسه 
ای عامیانه هد به فعالیتانگیز و محدوآموزان بسیار رقتگیری فرهنگ هنری دانشدر شکل

كپی از روی الگو، ساختن  ای مانندكلیشهری وهای تکراو تزئینی است، فعالیت
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ای های حبوبات و تزیین كالس و راهروهموزاییك با دانهساختن های دیواری، روزنامه
داشته باشند، ماهیتاً نیتجه معکوسی دارند ای از هنر مدرسه، كه هر چند ممکن است دستمایه

 (.9:  1619)دالوندی، 
تواند از فراهم كه میدهد، به آموزش هنرور ما نشان میتحقیقات انجام شده در كش

در واقع این درس در  اهمیت جدی داده نشده و  ورش خالقیت باشد،های شرایط پركننده
رسد در تدارک های منظور شده برای آن، ناتوان بوده است. به نظر میبرآوردن هدف

ای جز این نداریم كه نگرش ای مناسب برای پرورش خالقیت، چارههو محیط هاآموزش
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 

آموزان و عزم و اراده محکم برای اجرای این مهم، شرایط بروز استعدادهای خالق دانش
 (.14-15: 1611باید دغدغه اصلی مسئوالن آموزش و پرورش باشد )یوسفی افراشته، 

نر و موانع مروری بر ادبیات نظری مرتبط با این موضوع نشان از اهمیت درس ه
موزش هنر توسط كند آ( بیان می9111) 1های پژوهش نالبور تاسدمیرتدریس آن دارد. یافته

. شودمیدر نظر گرفته  91ها در ورود به قرن انسان نوان عامل برتر در آموزشهمه به ع
به منظور بهینه سازی آموزش كاربردی هنر كند كه ش خود بیان می( در پژوه9111) 9چن

( نیزدر پژوهشی 9116) 6لیوباید مدیریت آموزشی خاصی برای درس هنر فراهم كرد. 
توان به موضوع آموزش و یادگیری مشکل آموزش كاربردی هنر را می ندكعنوان می

 حاصل از تجزیه و  تحلیل وضعیت فعلی و تاریخی نسبت داد. 
دهد علت مشکالت آموزش هنر در نشان می نیز( 1619) های پژوهشی حسینییافته

 توجهی مدیران،علمین هنر، عدم آگاهی جامعه و بیشرایط كنونی، عدم تخصص بین م
( در 1691كمبود ابزار و امکانات آموزش و متغیر بودن ساعات درس هنر است. لطفی)

تحقیق خود به این نتیجه رسیده كه از نظر معلمان، برنامه درسی هنر از بعد هدف، محتوا، 
رسد. تحقیق محمد ای دوره ابتدایی مناسب به نظر میروش تدریس، زمان و ارزشیابی بر

های ضمن خدمت نیز در كه جنسیت معلمان و گذراندن دوره هدد( نشان می1691مرادی )

                                                           
1. Vicdan Nalbur Taşdemir  

2. TongJji Chen 

3. Hua Liu 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810004155
http://link.springer.com/search?facet-author=%22TongJi+Chen%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Hua+Liu%22
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( مشخص شد بین خالقیت 1691تحقیق احمدی ) فرایند ارزشیابی تاثیر مشهودی دارد. در
 )ابتکار، بسط، انعطاف( با آزمون نقاشی رابطه معنادار وجود دارد. 

ره ابتدایی پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع اجرای درس هنر از دیدگاه معلمان دو
میزان عدم  تا چه-1نواحی شش گانه شهر اصفهان به سواالت ذیل پاسخ داده است : 

؟ شودمیآن  درستهای مناسب تدریس در درس هنر، مانع اجرای آشنایی معلمان با روش
آن  درستتا چه میزان فقدان امکانات و وسایل مناسب در درس هنر، مانع اجرای  -9

ریزان درسی و مسئولین به آموزش هنر، مانع توجهی برنامهبی تا چه میزان -6؟ شودمی
ارس از نقش هنر در تا چه میزان عدم آگاهی مدیران مد -4؟ شودمیآن  درستاجرای 

 ؟شودمیآن  درستآموزان، مانع اجرای تربیت دانش

  ش پژوهش رو

ه كلی جامعه آماری پژوهش، شاملپژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. 
بود كه طبق  1696- 94گانه شهر اصفهان در سال معلمین مدارس ابتدایی نواحی شش

 .باشندنفر می 6799اطالعات كسب شده از اداره آموزش و پرورش كل اصفهان، شامل 
 ( ارایه شده است.1شماره ) های موجود در جدولها به تفکیك متغیرتعداد آن

ز معلمان ابتدایی شاغل در شهر اصفهان بودند نفر ا 656نمونه آماری در این پژوهش 
ای متناسب با حجم و با توجه به جنسیت انتخاب شده تصادفی طبقه گیرینمونهكه به روش 

در این پژوهش جهت برای تعیین تعداد نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. اند. 
این تفاده شده است. سؤالی اس 45محقق ساخته ی  یپرسشنامهگردآوری اطالعات از یك 

گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، كم و خیلی كم تنظیم و  5پرسشنامه در مقیاس لیکرت و با 
مورد استفاده واقع شد. بخش های مختلف پرسشنامه با سواالت پژوهش مرتبط بوده و در 

های رت صاحب نظران، سواالتی كه مولفهارتباط با هر یك از سواالت مربوطه و با مشو
این پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی گرفت طراحی گردید .ربوط را در بر میم

ده است. برای تجزیه و به دست آم 171/1بوده و پایایی آن به روش ضریب آلفای كرانباخ 
های آمار توصیفی و از شاخص SPSS 16های پژوهش با استفاده از نرم افزار تحلیل داده
( تجزیه و تحلیل واریانس  Fمستقل و)  ینمونهبرای دو  t ،اینمونهتك  tاستنباطی: 

 استفاده شد.
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 توزيع فراواني جامعه آماری .1 جدول

 جمع شش پنج چهار سه دو یك ناحیه

 667 116 164 116 159 79 47 تعداد مدارس

تجنسی  
 411 154 611 794 614 945 زن

6799 
 116 141 141 65 99 19 مرد

 پژوهش یهایافته
درس هنر  بررسی موانع اجرای ها و اطالعات اخذ شده از نمونه، برایبرای توصیف داده

طبق جدول  میانگین و انحراف استاندارد آن ها، دامنه تغییرات، حداقل و حداكثر نمرات
 گردیده است.محاسبه ( 9)

 های نمرات موانع اجرای درس هنرشاخص .2جدول
 های آماریشاخص 

 دامنه حداكثر حداقل نحراف معیارا میانگین متغیرها

 هایروشعدم آشنایی معلمان با 

 مناسب تدریس
77/6 64/1 4/1 5 6/6 

 46/6 5 57/1 6/1 19/6 فقدان امکانات مناسب

 4 5 1 76/1 66/9 ریزان و مسئولینبرنامه توجهیبی

عدم اگاهی مدیران مدارس از 

 نقش هنر
11/6 99/1 1 5 4 

 پردازیم: تحلیل سواالت پژوهش می ه بررسی ودر این جا ب
مناسب تدریس در درس هنر،  هایروشتا چه میزان عدم آشنایی معلمان با : 1سؤال

 شود؟آن می درستمانع اجرای 
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مناسب تدريس در  هایروشعدم آشنايي معلمان با های مربوط به نمرات شاخص .3جدول 
 درس هنر

بدست  tشود مقدار مشاهده می 6طور كه در جدول با توجه به نتایج تحقیق و همان
با  =  11/1مناسب تدریس در سطح تشخیص  هایروشبا آمده برای عدم آشنایی معلمان 

تر است. بنابراین درجه آزادی بزرگ 655(، از مقدار بحرانی جدول با 6میانگین فرضی )
متوسط  مناسب تدریس بیشتر از حد هایروشمیانگین نمرات متغیر عدم آشنایی معلمان با 

نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان،  دار است. به عبارت دیگر بهبوده و از نظر آماری معنی
مناسب تدریس در درس هنر، بیشتر از حد متوسط، مانع  هایروشعدم آشنایی معلمان با 

 باشد و تاثیر زیادی بر آن دارد. درس هنر می درستاجرای 
 درستتا چه میزان فقدان امکانات و وسایل مناسب در درس هنر، مانع اجرای : 9سؤال 

 شود؟آن می
 مناسببه نمرات فقدان امكانات و وسايل های مربوط شاخص .4جدول 

 های آماریشاخص 

 متغیر

ونه
 نم

جم
ح

 

ین
نگ

میا
یار 

 مع
ف

حرا
ان

 

ی
زاد

ه آ
رج

د
ض  

 فر
ین

نگ
میا

ده
ش

 

T 
ده

شاه
م

 
ده

ش
 

ح 
سط نی

مع
ی

دار
 

فقدان امکانات و 

 وسایل مناسب
656 19/6 6/1 655 6 19/6 111/1 

بدست  tشود مقدار مشاهده می 4كه در جدول طور با توجه به نتایج تحقیق و همان
با میانگین فرضی  =  11/1آمده برای فقدان امکانات و وسایل مناسب در سطح تشخیص 

 های آماریشاخص 

 متغیر

ونه
 نم

جم
ح

 

گی
میان

ن
یار 

 مع
ف

حرا
ان

 

ی
زاد

ه آ
رج

د
ض  

 فر
ین

نگ
میا

ده
ش

 

T 
ده

شاه
م

 
ده

ش
 

ی 
معن

ح 
سط

ی
دار

 

ن 
ما

معل
ی 

نای
آش

م 
عد  با

ش
رو

ی
ها

 
ب 

اس
من

هنر
س 

در
در 

س 
دری

ت
 

656 77/6 66/1 655 6 1/96 111/1 
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تر است. بنابراین میانگین نمرات درجه آزادی بزرگ 655انی جدول با (، از مقدار بحر6)
دار از نظر آماری معنیمتوسط بوده و  متغیر فقدان امکانات و وسایل مناسب، بیشتر از حد

است. به عبارت دیگر به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان، فقدان امکانات و وسایل مناسب 
 باشد و تاثیر زیادی بر آن دارد.توسط مانع اجرای صحیح درس هنر میبیشتر از حد م

ریزان درسی و مسئولین به آموزش هنر، مانع برنامه توجهیبیتا چه میزان : 6سؤال
 شود؟آن می درسترای اج

 ريزان درسي و مسئولینبرنامه توجهيبيهای مربوط به نمرات شاخص .5جدول 

بدست  tشود مقدار مشاهده می 5طور كه در جدول با توجه به نتایج تحقیق، همان
با میانگین  =  11/1سطح تشخیص  ریزان درسی درمهبرنا توجهیبیآمده برای متغیر 

تر است. درجه آزادی كوچك 655(، منفی بوده و از مقدار بحرانی جدول با 6فرضی )
متوسط بوده و از  ریزان درسی كمتر از حدبرنامه  توجهییببنابراین میانگین نمرات متغیر  

 توجهیبیدار است. به عبارت دیگر به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان، نظر آماری معنی
باشد و این متغیر را توسط مانع اجرای صحیح درس هنر میریزان درسی كمتر از حد مبرنامه

 درس هنر دانست . درستدر عدم اجرای توان به عنوان یك عامل اساسی و موثر نمی
آموزان، مدارس از نقش هنر در تربیت دانش : تا چه میزان عدم آگاهی مدیران 4سؤال

 شود؟آن می درستمانع اجرای 
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656 66/9 76/1 655 6 46/9- 111/1 
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 عدم آگاهي مدیران مدارس از نقش هنرهای مربوط به نمرات شاخص .6جدول 

بدست  tشود مقدار مشاهده می 6طور كه در جدول با توجه به نتایج تحقیق و همان
با  =  15/1یص آمده برای متغیر عدم آگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در سطح تشخ

تر است. بنابراین آزادی كوچكدرجه  655انی جدول با (، از مقدار بحر6میانگین فرضی )
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 

 باشد.درس هنر می درستط مانع اجرای در حد متوس

 گیریبحث و نتیجه
مدارس روشن  یرانمعلمان و مد یآن برا یهنر و نقش پرورش یگاهمتأسفانه در كشور ما جا

مدارس در  یرستانو دب ییآموزان ابتدادانش یتو ترب یمدرس در تعل ینو استفاده از ا یستن
 ینامر از ب ینا یجهندارد. نت ینامه خوبكار یشرفتهپ یهاركشور ما بر خالف مدارس كشو

 یقاست. تحق ییدر دوران ابتدا یژهآموزان بودانش یهنر هایخالقیت وها درفتن استعدا
در شهر اصفهان از  ییمعلمان دوره ابتدا یدگاهدرس هنر از د یموانع اجرا یبا بررس یراخ

 یلدال یبعض یابییشهر رد یگانه شهر اصفهان سعشش یدیدگاه معلمان دوره ابتدایی نواح
نفر از معلمان ابتدایی شاغل در شهر  656پژوهش  یندر ا یمشکل نمود. نمونه آمار ینا

متناسب با حجم  یاطبقه یتصادف گیرینمونهبودند كه با روش  1691-99اصفهان در سال 
و از نوع پیمایشی استفاده شد.  یفیبا توجه به جنسیت انتخاب شدند. روش پژوهش، توص

 ییروا یسؤالی كه دارا 45ی محقق ساخته یپرسشنامه یكپژوهش با استفاده از  یندر ا
به دست آمده  171/1آن به روش ضریب آلفای كرانباخ  یاییصوری و محتوایی بوده و پا

 های آماریشاخص 
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برای  t، اینمونهتك  tآزمون های  یوسیلهپژوهش به  یهاانجام شد. داده یقاتبود تحق
نتایج تحقیق با توجه به  .یدگرد یل( تجزیه و تحلیل واریانس تحل Fمستقل و)  ینمونهدو 

 سواالت مطروحه به شرح زیر است:
مناسب تدریس در درس هنر،  هایروشتا چه میزان عدم آشنایی معلمان با : 1سوال 

 شود؟آن می درستمانع اجرای 
اصفهان، عدم  به نظر معلمان ابتدایی شهر (6)با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول 

وسط، مانع اجرای مناسب تدریس در درس هنر، بیشتر از حد مت هایروشآشنایی معلمان با 
ینه، نتیجه پژوهش، با تحقیق در این زمباشد و تاثیر زیادی بر آن دارد. صحیح درس هنر می

، (1617)، امیری (1614) مالزهی ،(1677) ، داودیان(1675) ، كاظمی(1679) نیاعارف
اند آنها نیز به این نتیجه دست یافتهباشد. ، همسو می(1619)و شرفی  (1611)افراشته  یوسفی

های تدریس هنر، مهارت و شناخت ضعیف معلمان در كه آشنا نبودن معلمان با روش
(، 1617) امیریباشند. اساسی در اجرای درس هنر میتدریس این رشته از مشکالت 

های تدریس هنر را، از تدریس و روش آگاهی الزم نسبت بهبرخورداری معلم از علم و 
( 1611)داند. همچنین یوسفی افراشته ر تحقق اهداف برنامه درسی هنر میعوامل موثر د

ز موانع پرورش های آموزشی نامناسب معلمان در آموزش هنر اكند كه روشبیان می
كنند كه بازدید از شاره میا (1619( و شرفی )1614روند. مالزهی )خالقیت به شمار می

، (1691) لطفی . نتیجه پژوهش حاضر با تحقیقشودمیها كم انجام ها و موزهنمایشگاه
از بعد روش تدریس مناسب به نماید كه برنامه درسی هنر می هماهنگی ندارد. او بیان

 رسد. نظرمی
اجرای صحیح  درس هنر، مانع تا چه میزان فقدان امکانات و وسایل مناسب در: 9سؤال

 شود؟آن می
به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان،  ،(4)با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول 

باشد توسط مانع اجرای صحیح درس هنر میفقدان امکانات و وسایل مناسب بیشتر از حد م
 و تاثیر زیادی بر آن دارد.

 ، كاظمی(1679) نیا، عارف(1669) در این زمینه نتیجه پژوهش، با تحقیق عباسی
 ، امینی(1679) ، حنیفی(1677) لو، كوسه(1677)، داودیان (1676)، حاجی حسینی (1675)
 ، امیری(1616)، آهنگی (1619)، شرفی (1611)، محمدپور (1611) زارعی ،(1611)
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، نگادا (1691) ، لطفی(1619) ، حسینی(1611) یوسفی افراشته، (1611) ، سلطانی(1617)
اند كه كمبود آنها نیز به این نتیجه دست یافتهباشد. ، همسو می(9114)دونینگ و  (1991)

وسایل و امکانات مورد نیاز، نبودن كتاب و محتوای مناسب و كمی ساعات اختصاص یافته 
. امیری، اختصاص گارگاه باشنداساسی در اجرای درس هنر میبه درس هنر از مشکالت 

داند. یوسفی ر تحقق اهداف برنامه درسی هنر میر دبرای درس هنر را، از عوامل موث
كند كه عدم وجود لوازم و تجهیزات مناسب آموزشی مورد استفاده در افراشته بیان می

برنامه نماید كه رود. لطفی نیز اشاره میز موانع پرورش خالقیت به شمار میآموزش هنر، ا
(، 1991) نگادا. شودمیداد ندرسی هنر از بعد امکانات وتجهیزات آموزشی مناسب قلم

یکی از مشکالت برنامه درسی هنر در مدارس ریاض عربستان را كمبود مواد و وسایل و 
دهد كه در مدارس انگلستان، (، نشان می9114دونینگ ) امکانات بیان نموده است.

كمتری را برای آموزش هنر باقی بندی برای دروسی مانند خواندن و ریاضیات، زمان زمان
 گذارد.یم

موزش هنر، مانع ریزان درسی و مسئولین به آبرنامه توجهیبیتا چه میزان : 6سؤال 
 شود؟اجرای صحیح آن می

به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان،  (5)با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول 
د و باشتوسط مانع اجرای صحیح درس هنر میریزان درسی كمتر از حد مبرنامهتوجهیبی

درس هنر  درستتوان به عنوان یك عامل اساسی و موثر در عدم اجرای این متغیر را نمی
 دانست.

باشد. ، همسو می(1671)با تحقیق پژوهش آهنچیان ،در این زمینه نتیجه این پژوهش
دانند و به اهمیت آن آگاهی دارند. اما مسئولین و مدیران قدر هنر را می كندزیرا اشاره می

( ، 1611) ( ، ورزشکاررودی1611) (، امینی1675) حقیق حاضر با پژوهش كاظمینتیجه ت
(، همسو 1619) و حسینی (1611) ، سلطانی(1619) (، ملکی باب هویزی1611) پورمحمد

ت اجرای درس هنر ریشه در باشد. آنها به این نتیجه دست یافتند كه بسیاری از مشکالنمی
ریزان نسبت به ضرورت وجودی تربیت هنری نامههای فکری و فقدان باور برمحدودیت

اصلی  دارد. همچنین اهمیت قائل نشدن جامعه و نظام آموزشی به هنر و تدریس آن از موانع
 .باشنددرس هنر می درستو اساسی اجرای 
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آموزان، مدارس از نقش هنر در تربیت دانش : تا چه میزان عدم آگاهی مدیران4سؤال
 شود؟مانع اجرای صحیح آن می

به نظر معلمان ابتدایی شهر اصفهان، عدم  (6)با توجه به نتایج تحقیق مندرج در جدول 
 باشد.توسط مانع اجرای صحیح درس هنر میآگاهی مدیران مدارس از نقش هنر در حد م

، تا (1619) و حسینی (1611) سلطانی در این زمینه، نتیجه این پژوهش با تحقیق
ساختار فکری و مبانی تصمیم  نی، تغییرات اساسی درباشد. سلطاحدودی همسو می

 داند و حسینی، یکی از مشکالتن مدارس را موثر در آموزش هنر میگان و مدیراگیرند
 ،(1671)توجهی مدیران مطرح كرده است. اما آهنچیان درس هنر در شرایط كنونی را بی

پذیرند و دوست و هنرنواحی در حد خود هنر  كند كه مدیران مدارس و روسایبیان می
و همچنین  دهندمیباشند و پیشنهادهای مناسب در این زمینه ارائه كامال موافق رشد هنر می

عدم آگاهی مدیران مدارس نسبت به درس هنر به عنوان مشکلی در اجرای درس هنر 
 .شودمیمطرح ن

ان با های آماری نشان داد كه عدم آشنایی معلملیلنتایج تجزیه و تحدر مجموع، 
مناسب تدریس، كمبود معلم متخصص، نگرش منفی معلمان،  فقدان امکانات  هایروش

 یرانمناسب و ارزشیابی نامناسب از درس هنر، بیشتر از حد متوسط؛ عدم آگاهی مد
اولیای  اطالعیبیو  ین،ریزان و مسئولبرنامه توجهیبیمدارس از نقش هنر در حد متوسط؛ 

سط، مانع اجرای صحیح درس هنر س هنر، كمتر از حد متوآموزان از اهمیت دردانش
 اند.شده

نقش  ،به درس هنر در مدارس یبخش یفیتك یهاراهکار یبررس ،رسدمیبه نظر 
و همچنین  درساین از  یابیارزش یهاروش وموفق درس هنر  یدر اجرا ینخانواده و والد

درس  یتوضعه تطبیقی با مطالع ضروری است و هنر مدارس یدرس یهاكتاب ییمحتوا
 یاجرا ینهدر زم یمدارس از نظر امکانات آموزش یتوضع ،اهكشور یرو سا یرانهنر در ا

 .مجددا بازنگری شود ، درس هنر
به  ینمعلم یبرا یفیتو با ك یژهو یآموزش یهادوره شودمی یشنهادپدر این رابطه 

آموزان و دانش یشرفتو پ آموزش یدرس به رو ینا یرمنظور آشنا كردن آنها با هنر، تاث
درس  ینكه در ا ینیشود معلم یسع یندر نظر گرفته شود. همچن یگرارتباط آن با دروس د

یا در  گیرند.قرار  یقشناخته شده و مورد تشو دهندمینشان  یادتریز یتعالقه و خالق
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در از عالقمندان به هنر،  ینافراد هنرمند در سطح منطقه و شهر و همچنصورت امکان از 
 یهارشته یكردگان دانشگاه یلتحص یاآموزش هنر در مدارس استفاده شود و  یینهزم

الزم  یهاكه آموزش شودمی یشنهادپنهایتا  و به عنوان معلم درس هنر استخدام شوند یهنر
 یبا تجربه و فعال، برا ینتوسط افراد و معلم یسمختلف تدر یهااستفاده از روش ینهدر زم
موفق در  یستدر یهاشود آموزش هنر و روش یسع ینگرفته شود همچندر نظر  ینمعلم

به مطالعه و  لمانمع یق. تشویردمعلمان قرار گ یارشده و در اخت یبررس یزن یگرد یكشورها
 باشد.یم یدمف یاربس یزن ینهزم یندر ا یقتحق

 منابع
ین زن و شناسایی مشکالت آموزش درس هنر از دیدگاه معلم .(1616) .آهنگی، محبوبه

با حمایت شورای طرح پژوهشی  ،19-16مرد دوره راهنمایی استان قم سال تحصیلی 
 آموزش و پرورش استان قم )ناظرطرح: طاهره پور محمدی(.تحقیقات اداره كل 

وضعیت اجرایی برنامه آموزش هنر در مدارس بررسی  .(1671) .آهنچیان، محمد رضا
وهش، برنامه ریزی و تالیف كتب درسی، ، طرح پژوهشی با حمایت دفتر پژراهنمایی

 گروه هنر.
آموزان دختر مقطع سی رابطه درس هنر با خالقیت دانشبرر .(1691) .احمدی، شبنم

دزفول: دانشگاه آزاد اسالمی  ،1691-91ابتدایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 
 ریزی آموزشی.مه كارشناسی ارشد مدیریت و برنامهواحد دزفول، پایان نا

اهداف برنامه درسی هنر پایه سوم ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر  .(1617) .امیری، فاطمه
)تهران مركزی(،  ، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی16-17تهران در سال تحصیلی 

 ریزی درسی.برنامهنامه كارشناسی ارشد ایانپ
مه درس هنر از های برنابررسی برخی موانع و محدودیت .(1676) .حاجی حسینی، سهیال

پایان نامه دیدگاه معلمان هنر دوره راهنمایی شهر اصفهان، دانشگاه تربیت معلم، 
 ریزی درسی.كارشناسی ارشد برنامه

آسیب شناسی آموزش هنر در مقطع راهنمایی مدارس دخترانه  .(1619) .حسینی، محبوبه
نامه كارشناسی پایانمنطقه چهار تهران، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی )تهران مركزی(، 

 ارشد پژوهش هنر.
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تهران: رشد آموزش هنر، دوره نهم، مشکالت تدریس هنر،  .(1691) .حسینی راد، مریم
 .91، تابستان 4شماره 

بررسی مشکالت و موانع اجرای برنامه درسی هنر از دیدگاه  .(1679) .حنیفی، محمدحسن
طرح  ،71-79تحصیلی  معلمان هنر دوره ی راهنمایی استان كردستان در سال

پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان 
 (.)ناظرطرح: امین اصفهانی زاده

بررسی جایگاه آموزش درس هنر )خط، نقاشی و كاردستی( از  .(1677) .داودیان، تیمور
ی و كارشناسان دیدگاه معلمین پایه سوم و چهارم و پنجم، مدیران، راهنمایان تعلیمات

طرح پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات  آموزش مقطع ابتدایی شهرستان ایالم،
 اداره كل آموزش و پرورش استان ایالم )ناظرطرح: یداهلل پاک سرشت(.

ر در دوره ابتدایی و ارائه بررسی موانع و مشکالت درس هن .(1611) .زارعی، ناهید
طرح ، 1679-11كان در سال تحصیلی های عملی در شهرستان میبد و اردراهکار

پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان یزد 
 )ناظرطرح: سید سعید مظلومی(.

شناسایی دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی دختران )دولتی( شهر  .(1611) .سلطانی، زهره
ی معلم(، تهران: تهران نسبت به برنامه درسی تربیت هنری )بر اساس كتاب راهنما

 ریزی درسی.پایان نامه كارشناسی ارشد برنامه دانشگاه شهید بهشتی،
، 1مجله رشد معلم، دوره هنر معلمی و معلمی هنر در دبستان،  .(1676) .شرفی، حسن
 .76، اردیبهشت 196شماره 

)نقاشی، كاردستی و  ارزیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی .(1619) .شرفی، حسن
، فصلنامه ویسی( از دیدگاه مدیران و دانش آموزان در منطقه یك تهرانخوشن

 .196-151، صفحه 1615، تابستان 4،شماره روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه
بررسی وضعیت آموزش هنر در مدارس ابتدایی تهران در سال  .(1679) .عارف نیا، فرشته

 .99ص  ،1676، 97شماره ، فرهنگ نامه هنر، 79-1671
ن سمنان از بررسی جایگاه تدریس هنر در مدارس راهنمایی استا .(1675) .كاظمی، حمید

طرح پژوهشی با حمایت شورای تحقیقات اداره كل آموزان، دیدگاه معلمان و دانش
 آموزش و پرورش استان سمنان )ناظرطرح: محمد مهدی هراتی(.
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دریس موثر درس هنر در دوره ابتدایی بررسی علل عدم توجه به ت .(1677) .كوسه لو، قاسم
درپایه های چهارم و پنجم شهر تهران، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی)تهران مركزی(، 

 ریزی درسی.رشناسی ارشد برنامهپایان نامه كا
های پرورشی مدارس و آشنایی با نقش هنر در پیشبرد فعالیت .(1619) .كیومرثی، غالمعلی

 صفحه 166، 4، تهران: انتشارات مدرسه،چاپ دستیابی به اهداف تربیتی
شناسی برنامه درسی هنر از نظر معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آسیب .(1691) .لطفی، لیال

 ریزی درسی.پایان نامه كارشناسی ارشد برنامهنور، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 
دوره ابتدایی شهر  بررسی چگونگی آموزش هنر در مدارس .(1611) .محمدپور، آیت اهلل

تهران، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی)تهران مركزی(، پایان نامه كارشناسی ارشد 
 نقاشی.

ی یادگیری درس هنر و های یاددهبررسی ارزشیابی فعالیت .(1691) .محمد مرادی، رحیم
آموزان ابتدایی پایه پنجم شهرستان های معلمان در آن، در بین دانشتأثیر ویژگی

، همدان: دانشگاه پیام نورمركز همدان، پایان نامه 19-91هاب سال تحصیلی سرپل ز
 كارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش.

بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی درس هنر در مدارس  .(1614) .مالزهی، علی اصغر
 طرح پژوهشی با حمایت شورای تحقیقاتمقطع ابتدایی استان سیستان و بلوچستان، 

(، برنامه 1679ملکی، حسن ) -اداره كل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 
 صفحه 619ویراست دوم،   مشهد: انتشارات پیام اندیشه،درسی راهنمای عمل، 

نظرسنجی از معلمین ابتدایی شهرستان زرند در  .(1619) .ملکی باب هویزی، علی اصغر
، كرمان: سازمان سی راه كارهای آنمورد علل عدم ارائه صحیح درس هنر و برر

ریزی استان كرمان مركز آموزش و پرورش، پایان نامه كارشناسی مدیریت و برنامه
 ارشد مدیریت آموزشی.

بررسی و مقایسه جایگاه هنر و اثرات آن بر  .(1611) .ورزشکار رودی، محمد رضا
مقطع ابتدایی در یادگیری و رشد خالقیت دانش آموزان از دیدگاه معلمان مرد و زن 

شهرستان خواف، تربت حیدریه: دانشگاه آزاد اسالمی، پایان نامه كارشناسی آموزش 
 ابتدایی.
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های پرورش خالقیت در بررسی موانع و محدودیت .(1611) .یوسفی افراشته، مجید
گرش آنان نسبت به استفاده از آموزش درس هنر و رابطه بین خالقیت معلمان هنر و ن

ون تدریس خالقیت محور در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر همدان، ها و فنروش
 صفحه  151تهران: دانشگاه تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد تحیقات آموزشی، 

 .رشیدی مهران یوسفی افراشته، مجید، شیخی فینی علی اكبر، مظری صالح سلطان حسین، و
جله علوم تربیتی م، آموزانتأثیر آموزش مؤثر هنر در پرورش خالقیت دانش .(1691)

-66، صص 1 شماره ،دوره ششم، 1691بهار و تابستان  ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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