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 درسي ريزيبرنامه در پژوهش
 (51پیاپی) 24 شماره، دوم دوره، سیزدهم سال

 75ـ  86صفحات ، 1395  زمستان

 

 منظر از ابتدایی دوره هنر آموزش نظام ارزیابی

 هایدیدگاه مطالعه: محتوایی ساختار و اساسی قلمروهای

 کارشناسان و مدیران معلمان،
 

 صابري رضا 
 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار

 

 چکیده
 همچون ایران در هنر آموزش نظران، صاحب از بسیاری زعم به 

 تلقی آموزشی نظام هایدغدغه از یکی عنوان به کشورها سایر

 و اساسی قلمروهای وضعیت شناسایی پژوهش، این هدف. شودمی

 دیدگاه به توجه با ابتدایی دوره هنر آموزش محتوایی ساختار

 پژوهش این آماری جامعه. است بوده کارشناسان و مدیران معلمان،

 ابتدایی دوره کارشناسان و مدیران معلمان، از فر1300 پیمایشی

 از استفاده با مورگان جدول براساس نفر 457 که بودند کرمان شهر

. شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه تصادفی گیری نمونه روش

 80/0برابر آن پایایی که است ایپرسشنامه نیز، پژوهش ابزار

 تحلیل در. گرفت قرار تأیید مورد آن محتوایی روایی و محاسبه

 از ،16 نسخه SPSS آماری افزار نرم از استفاده ضمن نیز هاداده

. شد استفاده ANOVA و اینمونه تک t توصیفی، آمار هایروش

 و مدیران معلمان، نزد هنر که دادند نشان تحقیق هاییافته

 را مؤلفه این ها،آزمودنی همه و شده تلقی مهم امری کارشناسان

 هایمؤلفه همه در. کردند گذاریارزش متوسط حد از باالتر

 هایگروه میان نیز هنر آموزش محتوایی ساختار و اساسی قلمروهای

. شد مشاهده P<0/01 سطح در معناداری تفاوت مطالعه مورد

 میان هاالزام ـ هامحدودیت و الزم هایحمایت زمینه در همچنین

 معلمان، نظرات بررسی. بود معنادار تفاوت مطالعه مورد هایگروه

 هنرهای و تجسمی هنرهای که داد نشان نیز کارشناسان و مدیران

 عوض در دارد، وجود الزم مقدار به درسی هایبرنامه در مذهبی ملی

 قرار توجهی کم و غفلت مورد موسیقی و نمایش با مرتبط محتوای

 مشاهده مختلف هایگروه میان تفاوتی مؤلفه دو این در و گرفته

 نیز جنسیت برحسب هنر آموزش وضعیت از ارزیابی بین. نشد

 . نشد مشاهده معناداری تفاوت
 محتوا، ابتدایی، دوره درسی، برنامه هنر، آموزش :کلیدی واژگان

 آموزشی نظام
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Abstract  
Many experts believe that art education in Iran like 

other countries interprets as one of the apprehension 

of the educational system.  The purpose of this study 

was to recognize the situation of the basic areas and 

the content structure of the elementary schools’ art 

education with regard to the teachers, principals and 

experts' views. The statistical population of this 

survey study was 1300 teachers, principals, and 

specialists of primary schools in Kerman. 457 

people were selected using multi stage cluster 

random sampling method on the basis of Morgan's 

table. Also a questionnaire was the study tools that 

its reliability was calculated 0.80 and its content 

validity was confirmed. The descriptive statistics, 

one–sample t- test, one- ANOVA and Spss 19th 

version were employed to analyze the obtained data. 

The Research findings indicated that art interprets 

important to teachers, principals, and experts and all 

subjects valued this variable higher than the medium 

amount. From the point of view of the basic areas 

and content structure, The art education also had a 

meaningful difference between the other groups 

(P<0/01). Also there was a meaningful difference 

between the necessary support and limitations- 

essentials areas. In addition, considering the 

teachers, principals, and experts showed there are 

visual and national – religious arts in curriculum 

enough, but the content in relation to the play and 

music have been neglected and in these components 

there were not any differences between different 

groups. Moreover, there were not any meaningful 

differences between the evaluations of the education 

situation on the basis of sex.  

Keywords:  Art Education, Curriculum, Elementary 

Schools, Content, Educational System 
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 مقدمه

 هایاندیشه در موضوعی بین هایرقابت در هنر جایگاه     

 تدوین و شفافیت قطعیت، عینیت، بر که اثباگرایان

 به نسبت کنند،می تأکید معین و مشخص استانداردهای

 قرار تریپاییین اولویت در درسی موضوعات سایر

(. Khazaee & Razavian, 2011, Seely- Brown, 2013)دارد

 نظام و هاگروه افراد، هایدیدگاه بر بندی رتبه گونه این

 به معلمان معنا، این در. است بوده گذار تأثیر آموزشی

 در را اساسی نقش که مدیریت عملیاتی نیروهای عنوان

 با مرتبط هایچالش از یکی کنند،می ایفا تربیت و تعلیم

 وجود، این با. هستند هنری تربیت هایبرنامه پیشبرد

 برگیرنده در که هنری هایفعالیت تسهیل برای توانایی

 و هامهارت مستلزم باشد، هنر با درسی برنامه انطباق

 تدریس در را آن بتوانند معلمان تا است خاصی هایآموزش

 (. Sarason, 1999 & Wheat, 2005)  گیرند کار به خود

. است آدمی حواس تقویت و پرورش هامهارت این از یکی   

 در. شودمی تلقی حواس تقویت برای خوبی خوراک نیز هنر

 توسط که است شناختی فعالیتی عنوان به هنر معنا، این

 منحصر و متکثر اشکال ایجاد به منجر و شده هدایت هوش

 صاحب از که برودی(. Eisner, 2005) شودمی معنا فرد به

 ساخت که است معتقد گرددمی محسوب دیدگاه این نظران

 بر مبتنی ادراکات بدون متن و زبان طریق از معنا وساز

 نیز متن در مندرج معنای ودرک نیست پذیر امکان حواس

 آمده دست به حس طریق از که تصویری به اتکا بدون

 و معنا به رسیدن و حسی مرحله از گذر لذا است، دشوار

 و الزم امری هنری آثار در نهفته رازهای و رمز کشف

 (. Mehrmohammadi, 2004) است ضروری

 و هامهارت پرورش در مهم موضوعات از یکی      

 این. آنهاست هنری تجربه به توجه معلمان، خودکارآمدی

 است، متبلور دیویی هایاندیشه در که «تجربه» مفهوم

 عنوان به تواندمی هنری تجربه چگونه که دهدمی نشان

 درک این دنبال به. شود تلقی جهان فهم هایروش از یکی

 نتیجه در و آیدمی جود و به انگیزه خودکارآمدی وفهم،

 Nori, Mirshah)  کندمی پیدا افزایش نیز تجربه و ممارست

Jafari, Saadatmand, 2015 .)و عملی دانش در موضوع این 

 طور به هنر، آموزش با مرتبط تجارب با آن ارتباط

 منظور به معلم یک راستا، این در. است مؤثر چشمگیری

 در خود تجربه در باید خودکارآمدی و هامهارت افزایش

 به من» که کند سؤال خود از و کرده غور هنر آموزش زمینه

 در مانوری قدرت چه و دهم انجام توانممی چه معلم عنوان

 آثار و خود تجارب در تفکر عالوه به ،«دارم هنر آموزش

 دیگران و خود که آنچه بازسازی و بازخوانی و دیگران هنری

 گذار تأثیر آنها هایمهارت و هاتوانایی رشد در دادند انجام

 (.Donal, 2015) است

 اندروس توسط که پژوهشی در راستا، این در 

(Andrews, 2004)مهارت تخصص، دانش، مفهوم شد انجام 

 معلمی کار دارند قصد که معلمانی برای الزم هاینگرش و

 در. گرفت قرار مطالعه و بررسی مورد گیرند عهده به را هنر

 آموزشی هایاستراتژی گیری کار به چگونگی پژوهش، این

 یادگیری هایمحیط برای شده طراحی دانش هنر، برای

 و آثار از ایگنجینه هنر، اساسی مفاهیم فهم متفاوت،

 ، وسایل و ابزار مواد، از استفاده دانش هنری، هایفعالیت

 دانش هنری، هایرشته از آگاهی هنرها، منابع از آگاهی

 توانایی هنرها، با مرتبط هایرشته از عمومی و تخصصی

 چگونگی دانش عمومی، آموزش هایاستراتژی از استفاده

 هایفعالیت تنوع دانش هنرها، آموزش با تکنولوژی تلفیق

 و تحریک برای واناییت و هنرها فرهنگی بافت درک ، هنری

 نهایت در و گرفتند قرار موردبررسی هنر، به جوانان تهییج

 هایبرنامه در هنر گیری کار به مهارت و تخصصی دانش

 برای یادگیری در مفهوم ترینکلیدی عنوان به دیگر درسی

 . گرفت قرار نظر مد معلمان تربیت

 تاریخ در را هاحمایت عدم زمینه هامهارت این فقدان   

 دهدمی نشان 1316 سال از ابتدایی دوره در هنر آموزش

 ابتدایی دوره مختلف هایپایه در هنر درس ساعات میانگین

 تا که 1373 سال در اما بود، 3.9 ، 1373 سال از قبل تا

 پیدا کاهش 1.7 به میانگین کرد پیدا ادامه نیز 1383 سال

 هایپایه در نیز اکنون هم((. Mehrmohammadi, 2004 کرد

 با مشترک)سوم هایپایه در و هفته در ساعت 2 دوم و اول

 مطالعات درس با مشترک) پنجم و چهارم ،(علوم درس

 یک ششم پایه در و ساعت 1.5 متوسط طور یه( اجتماعی

. دهدمی نشان محسوسی افت که اختصاص هفته در ساعت

 کتاب پنجم و چهارم هایپایه برای  73 سال تا عالوه به
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 و کاردستی نقاشی، شامل که هنر درس برای خاصی

 این نیز 74 سال از که داشت اختصاص بود خوشنویسی

 اهداف هم هنر احیای برای 79 سال از. شد حذف کتاب

 جلسه هفتمین و چهل و ششصد مصویه در هنری فرهنکی

 ایبرنامه هم و شد تدوین پرورش و آموزش عالی شورای

. بود هنر درسی برنامه راهنمای آن حاصل که شد تدوین

 محتوا و بود مهارت و نگرش دانش، شامل برنامه این اهداف

 با آشنایی نمایش، قصه، نقاشی، کاردستی، دربردارنده

 Groupدارد بود فرهنگی میزاث با آشنایی و هنری هایرشته

of Education Curriculum Compilation, 2014 .(  )

 بی مورد هنر درس که آنست دهنده نشان فوق هایبرنامه

 است شده رانده حاشیه به و شده واقع مهری

 آموزش هایبرنامه نشیب و فراز در که عواملی از یکی     

 زعم به.  است مغفول درسی هایبرنامه بوده تأثیرگذار هنر

 بعد دو شامل پوچ درسی برنامه( Eisner, 1994)  آیزنر

 این در. است شده فراموش و تأکید مورد ذهنی فرایندهای

 و نمایش موسیقی، همچون قلمروهایی حذف میان،

 بر بیشتر تمرکز و یکسو از تجسمی هنرهای از هاییبخش

 گرفته صورت اساسی چه بر خوشنویسی و نقاشی و طراحی

 پژوهشی در( Larkian ،2011)  لرکیان رابطه این در است؟

 درسی برنامه مطلوب الگوی بخشی اعتبار و طراحی عنوان با

 زمینه پردازی الگو با نمود تالش ایران ابتدایی دوره هنر

 با مطالعه، این در. نماید فراهم را مهم این به توجه عطف

 مطلوب الگوی مختصات تحلیلی ـ توصیفی روش از استفاده

 اهداف ابعاد، اصول، شامل شده ارائه الگوی. گردید شناسایی

 پرورش اهداف، بخش در. است درسی برنامه هایویژگی و

 هنر، تاریخ با آشنایی خالقیت، و زیباشناسی حس حواس،

 و هنر طریق از دیگران با ارتباط برقراری هنر، از قدردانی

 تجویزی بخش سهم ابعاد، بخش در. شد مطرح هنری نقد

 نظر در بیشتر تجویزی غیر و تجویزی نیمه ابعاد به نسبت

 تجسمی، هنرهای نیز، محتوا بخش در. شده گرفته

 در. گرفتند قرار توجه مورد ادبی وهنرهای نمایش موسیقی،

 گرفت قرار متخصص افراد نظرات معرض در الگو این پایان،

 . گرفت قرار تأیید مورد باالیی درصد با که

 Saberi) ) رضوانی سعیدی و صابری دیگر پژوهشی در

&Saeedy Rezvani,2012 هنر و زیباگرایی کاربرد» عنوان با 

 نطام در هنرها اهمیت نمودند تالش «دینی تربیت در

 و دینی هایزمینه در الزم هایحمایت به را آموزشی

 به دینی تربیت در پژوهش، این در. کنند مرتبط اسالمی

 تجلی و خداوند آیه همجون آن هنری آثار و طبیعت

 هنری تربیت معنا، این در. شودمی توجه خداوند هاینشانه

 هایآموزش بخشی اثر تواندمی که است هاییمقوله جمله از

 بیان شکل هنربه آموزش در نمادها. دهد افزایش را دینی

 ـ عینی اشکال به و صدا شکل، رنگ، قالب در و نمادین

 عبارات صورت به و قرآن قصص و آیات در ذهنی تمثیلی،

 اند،رفته کار به خود ظاهری غیر معنای در که لفظی

 با دینی باورهای میان این در. شوند داده نشان توانندمی

 است عرفان و معنویت نماد که کالسیک هنرهای برخی

 و ،گل رنگ مثل بصری ازهنرهای استفاده و خورده پیوند

 گرافیکی و نمایشی هنرهای شکل به و طبیعت هایزیبایی

 دینی تربیت در دروس سایر با ارتباط در تلفیقی صورت به و

 تلفیق این گیرندمی نتیجه مؤلفان پایان در. است بوده مؤثر

 تولید هنر، تاریخ هنری ابعاد از متعادل الگوی به ناظر باید

 ـ ملی محتوایی ساختار و( شناسی زیبا و هنری نقد هنری،

 .باشد مذهبی

 آموزش که است داده نشان پژوهش پیشینه مجموع در

 این اما ندارد، قرار مناسبی موقعیت در ابتدایی دوره در هنر

 و مدیران معلمان، هایدیدگاه بررسی فاقد هاپژوهش

 در هنری ابعاد مثل مشخص هاینظریه قالب در کارشناسان

 قلمروهای و( Eisner, 2005) محور دیسیپلین رویکرد

 .هستند هنر آموزش در اساسی

 مرتبط اساسی قلمروهای از وسیعی طیف پژوهش، این 

 عملیاتی و( هامحدودیت و هاحمایت) ستادی هایمؤلفه با

 در رایج محتوایی ساختار وبررسی ،(معلمان خودکارآمدی)

 نمایش موسیقی، تجسمی، هنرهای: شامل دنیا

(Consortium of National Arts Education 

Association,1994, Mehmohamadi & Amini, 2001  )به 

 قرار مطالعه مورد را مذهبی ـ ملی هنرهای بررسی ویژه

 به گوییپاسخ پی در پژوهش این کلی نگاه این با. دهدمی

 دوره هنر آموزش موجود وضعیت که است کلیپرسش این

 آموزش درسی برنامه با مرتبط هایگروه دیدگاه از ابتدایی

  شود؟می ارزیابی چگونه هنر
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 پژوهش روش

. است پیمایشی ـ توصیفی تحقیقات نوع از پژوهش این     

 که کارشناسان و مدیران معلمان، دیدگاه که صورت این به

 قرار بررسی مورد هستند، مؤثر یادگیری فرایند در نوعی به

 گروه سه بر مشتمل حاضر پژوهش آماری جامعه. گرفت

 شهر ابتدایی دوره ستادی کارشناسان و مدیران معلمان،

 126 معلم، نفر1300 حدود آماری جامعه حجم. بود کرمان

 و ابتدایی آموزش کارشناسان) کارشناس نفر 32 و مدیر نفر

 سال در کرمان شهر ابتدایی دوره( ابتدایی آموزش هایگروه

 .بودند 1393 -1392 تحصیلی

 به و مورگان جدول اساس بر پژوهش آماری نمونه برای     

 و ایمرحله چند ایخوشه تصادفی گیری نمونه روش

 انتخاب در که ترتیب بدین. شدند انتخاب نفر 457 هدفمند

 هر از و شده انتخاب 2 و 1 مناطق کرمان، شهر معلمان

 هر از و پسرانه مدرسه پانزده و دخترانه مدرسه پانزده ناحیه

 به هنر معلم ویک تصادفی صورت به معلم چهار مدرسه

 معلمان از نفر 300 مجموع در. شدند انتخاب هدفمند شکل

 از. شدند تعیین مورگان جدول اساس بر نمونه عنوان به

 آنان همه کرمان شهر مدیرمدرسه 126 نیز، مدیران جامعه

 جامعه از. گرفتند قرار بررسی در شماری تمام صورت به

 بودند نفر 31 حدود که گروه اعضای تمامی نیز، کارشناسان

 . شدند انتخاب بررسی مورد گروه عنوان به
 مقیاس بر مبتنی پرسشنامه از اطالعات آوریجمع برای      

 هایارزش براساس ابتدا(. Oreck, 2004) شد استفاده لیکرت

 با مرتبط سؤاالت به رقص با مرتبط سؤاالت برکشور، حاکم

 و عروسکی نمایش نقالی، مثل مذهبی ـ ملی هایارزش

 از نفر ده توسط نیز پرسشنامه روایی و سازی بومی تعزیه

 .گرفت قرار تأیید مورد علمی هیأت اعضای

 اساسی قلمروهای با مرتبط هایمؤلفه پرسشنامه این در

 معلمان، خودکارآمدی هنرها، اهمیت شامل هنر آموزش

 بررسی و ها الزام - هامحدودیت و الزم هایحمایت

 تجسمی، هنرهای: شامل دنیا در رایج ساختارمحتوایی

 و  Mehmohamadi &Amini, 2001) ) موسیقی و نمایش

 ,Mohamadi , 2004.)هستند مذهبی ملی هنرهای

Kochekzade, 2005 )پرسشنامه. شدند واقع سؤال مورد 

 ،معلمان از نفر 30 روی آزمایشی صورت به مذکور

 پایایی تعیین جهت. شد اجرا ومدیران کارشناسان

 میانگین که گردید استفاده کرونباخ آلفای از نیز پرسشنامه

 ضمن نیز هاداده تحلیل در. بود 0.80 با برابر آن هایمؤلفه

 هایروش از ،16 نسخه SPSS آماری افزار نرم از استفاده

( ANOVA)واریانس تحلیل و اینمونه تک t توصیفی، آمار

 .                  شد استفاده راهه یک

 باره در کارشناسان و مدیران معلمان، هایدیدگاه: اول سؤال

  است؟ چگونه هنر آموزش اساسی قلمروهای

 هنرها، اهمیت شامل اساسی قلمرو چهار سؤال این در

 محدودیت و الزم هایحمایت معلمان، کارآمدی خود

 . گرفتند قرار نظر مد( هاالزام)

 کارشناسان و مدیران معلمان، ،1 شماره جدول در      

 فرضی میانگین) متوسط حد از باالتر را هنرها اهمیت مؤلفه

 از معلمان کارآمدی خود مؤلفه اما کردند، گذاری ارزش( 3

 اما، شد گذاری ارزش متوسط حد از باالتر خودشان دیدگاه

 از ترپایین معلمان، توانمندی کارشناسان، و مدیران نظر از

 مختلف هایگروه نظر از نیز الزم هایحمایت. است متوسط

 خصوص در. شد گذاری ارزش متوسط حد از کمتر

 که است آن دهنده نشان نمرات میانگین نیز هامحدودیت

. کردند ارزیابی باال نسبتاً را هامحدودیت هاگروه افراد

 تفاوت که داد نشان اینمونه تک t آزمون نتایج همچنین

 اساسی قلمروهای هایمؤلفه همه نمرات میانگین بین

 و مدیران معلمان، هایدیدگاه برحسب هنر آموزش

 . است معنادار P<0/01 سطح در کارشناسان

 کارشناسان و مدیران معلمان، هایدیدگاه آیا ـ دوم سؤال 

 هنر آموزش اساسی قلمروهای باره در آنان ارزیابی بر

 است؟ متفاوت

 با مرتبط اساسی قلمروهای هایمؤلفه بررسی منظور به      

 و مدیران معلمان،) گروهها حسب بر هنر آموزش

 استفاده راهه یک واریانس تحلیل آزمون از( کارشناسان

 فرض پیش آزمون از واریانس تحلیل اجرای از قبل. گردید

 توزیع بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنف کولموگروف

 اسمیرنف کولموگروف آزمون مقدار شد، استفاده هاداده

 معنادار. آمد دست به 321/0 معناداری سطح با و 874/0

 متغیرهای توزیع بودن نرمال از حاکی آزمون این نبودن

 .است وهشپژ
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 شود،می مشاهده 2 شماره جدول در که طور همان

 زمینه در کارشناسان و مدیران معلمان، هایدیدگاه میان

 در معناداری تفاوت معلمان، خودکارآمدی و هنر اهمیت

 مؤلفه برای شده محاسبه F. ندارد وجود P<0/01 سطح

 به 48/1 معلمان خودکارآمدی برای و 84/1 هنر اهمیت

 نیز هامحدودیت و الزم هایحمایت مؤلفه در. آمد دست

 تفاوت کارشناسان و مدیران معلمان، هایدیدگاه میان

 معناداری

 مؤلفه برای شده محاسبه F. شد مشاهده P<0/01 سطح در

 دست به 21/5 هامحدودیت برای و 73/6 الزم هایحمایت

 .آمد

 کارشناسان و مدیران معلمان، های دیدگاه: سوم سؤال

  است؟ چگونه هنر آموزش محتوایی ساختار باره در

 هنرهای محتوایی ساختار چهار پژوهش این در

 نظر مد مذهبی ـ ملی هنرهای و نمایش موسیقی، تجسمی،

 .گرفتند قرار

 ایتک نمونه tهای مختلف و آزمون قلمروهای اساسی آموزش هنر برحسب گروه ـ اطالعات توصیفی مؤلفه 1جدول 

 هامؤلفه

 هاگروه
 هامحدودیت های الزمحمایت خودکارآمدی معلمان اهمیت هنر

 

 معلمان

 

 300 300 300 300 تعداد

 4.96 1.27 3.89 4.75 میانگین

 03/1 48/0 89/0 97/0 انحراف معیار

 t 98/2 21/3 41/4 38/2مقدار 

 01/0 003/0 007/0 01/0 سطح معناداری

 

 مدیران

 126 126 126 126 تعداد

 3.85 1.31 2.25 3.14 میانگین

 1.04 0.39 0.44 0.93 انحراف معیار

 t 73/2 27/3 88/2 65/2مقدار 

 01/0 01/0 008/0 01/0 سطح معناداری

 

 کارشناسان

 31 31 31 31 تعداد

 3.11 2.75 2.32 3.75 میانگین

 0.97 0.56 0.49 1.02 انحراف معیار

 t 44/2 85/3 79/2 14/2مقدار 

 01/0 004/0 009/0 01/0 سطح معناداری
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 1395 زمستان سال سیزدهم، (،51)پیاپي 24شماره ریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /80

 مؤلفه در که دهدمی نشان 3 شماره جدول نتایج          

 مدیران معلمان، مذهبی، ـ ملی هنرهای و تجسمی هنرهای

 ارزش متوسط حد از باالتر را موجود محتوای کارشناسان و

 مطالعه مورد هایآزمودنی اکثر عوض، در کردند، گذاری

 متوسط حد از کمتر را موسیقی و نمایش محتوای وجود

 نتایج همچنین. کردند گذاری ارزش( 3 فرضی میانگین)

 میانگین بین تفاوت که داد نشان اینمونه تک t آزمون

 هنر آموزش محتوایی ساختار هایمؤلفه همه نمرات

 سطح در کارشناسان و مدیران معلمان، هایدیدگاه برحسب

P<0/01  است معنادار.  

 و مدیران معلمان، هایدیدگاه آیا ـ چهارم سال 

 آموزش محتوایی ساختار باره در آنان ارزیابی بر کارشناسان

 است؟ متفاوت هنر

 با مرتبط محتوایی ساختار هایمؤلفه بررسی منظور به

 و مدیران معلمان،) هاگروه حسب بر هنر آموزش

 استفاده راهه یک واریانس تحلیل آزمون از( کارشناسان

 فرض پیش آزمون از واریانس تحلیل اجرای از قبل. گردید

 توزیع بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنف کولموگروف

 اسمیرنف کولموگروف آزمون مقدار شد، استفاده هاداده

 معنادار. آمد دست به 424/0 معناداری سطح با و 733/0

 متغیرهای توزیع بودن نرمال از حاکی آزمون این نبودن

  .است پژوهش

 هنر اساسی قلمروهای درباره کارشناسان و مدیران معلمان، نگرش تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت ـ آزمون 2جدول 

 F میانگین مجذورات df مجذوراتمجموع  منبع تغییرات متغیر

سطح 

 معناداری

 

 اهمیت هنر

  42/17 2 84/34 بین گروهی

84/1 

 

 

15/0 
 46/9 454 19/4298 درون گروهی

 - 456 03/4333 کلی

 

خودکارآمدی 

 معلمان

  82/16 2 64/33 بین گروهی

48/1 

 

 

28/0 
 36/11 454 64/5159 درون گروهی

 - 456 28/5193 کلی

 

های حمایت

 الزم

 45/24 2 90/48 بین گروهی
 

73/6 

 

01/0 
 63/3 454 37/1649 درون گروهی

 - 456 27/1698 کلی

 

 هامحدودیت

 61/15 2 22/31 بین گروهی
 

21/5 

 

01/0 
 99/2 454 25/1360 درون گروهی

 - 456 47/1391 کلی
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شود، مشاهده می 4که در جدول شماره  طور همان  

های معلمان، مدیران و کارشناسان در زمینه میان دیدگاه

وجود  P<0/01موسیقی و نمایش، تفاوت معناداری در سطح 

و برای  26/1محاسبه شده برای مؤلفه موسیقی  Fندارد. 

به دست آمد. اما در مؤلفه هنرهای تجسمی و  48/1نمایش 

های معلمان، مدیران و هنرهای ملی ـ مذهبی میان دیدگاه

مشاهده شد.  P<0/01کارشناسان تفاوت معناداری در سطح 

F  و برای  82/6محاسبه شده برای مؤلفه هنرهای تجسمی

 به دست آمد. 78/5مذهبی  هنرهای ملی ـ

سؤال پنجم: آیا جنسیت معلمان، مدیران و کارشناسان 

بر ارزیابی آنان در مورد قلمروهای اساسی و ساختار 

 محتوایی آموزش هنر متفاوت است؟

 ایتک نمونه tهای مختلف و آزمون های ساختار محتوایی آموزش هنر برحسب گروهـ اطالعات توصیفی مؤلفه 3جدول    

 هامؤلفه

 هاگروه                         
 موسیقی هنرهای تجسمی

 

 نمایش

 

هنرهای ملی ـ 

 مذهبی

 

 معلمان

 

 300 300 300 300 تعداد

 3.98 2.47 1.25 3.25 میانگین

 1.02 0.46 0.25 0.89 انحراف معیار

 t 55/2 21/2 41/2 38/3مقدار 

 004/0 01/0 01/0 007/0 سطح معناداری

 

 مدیران

 126 126 126 126 تعداد

 3.21 2.31 1.62 4.19 میانگین

 0.54 0.39 0.34 1.16 انحراف معیار

 t 86/3 11/2 53/2 14/3مقدار 

 007/0 01/0 01/0 002/0 سطح معناداری

 

 کارشناسان

 31 31 31 31 تعداد

 4.25 2.14 1.14 3.07 میانگین

 0.66 0.44 0.39 0.36 انحراف معیار

 t 81/2 23/2 52/2 24/3مقدار 

 004/0 01/0 01/0 009/0 معناداریسطح 
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 1395 زمستان سال سیزدهم، (،51)پیاپي 24شماره ریزی درسي، دوره دوم، در برنامه پژوهش /82

 زمینه در دهدمی نشان 5 شماره جدول نتایج 

 معلمان، خودکارآمدی هنر، اهمیت) اساسی قلمروهای

 ساختار همچنین و( هادودیتمح و الزم هایحمایت

 هنرهای و نمایش موسیقی، تجسمی، هنرهای) محتوایی

 زنان بین >01/0P سطح در معناداری تفاوت  مذهبی ـ ملی

  الزم هایحمایت وضعیت همچنین. نشد مشاهده مردان و

 فرضی میانگین از ترپایین مردان نزد نمایش و زنان نزد در

 .است شده گذاری ارزش( 3)

 گیرینتیجه و بحث

 هنردوره آموزش وضعیت بررسی پژوهش اساسی هدف     

 وکارشناسان مدیران معلمان، هایدیدگاه بر مبتنی ابتدایی

 همه زمینه در نمرات تفاوت که داد نشان نتایج. بود

 ـ ملی و تجسمی هنرهای اساسی، قلمروهای هایمؤلفه

 معنادار 01/0 سطح در مطالعه مورد هایگروه میان مذهبی

 در. نبود معنادار تفاوت این موسیقی زمینه در اما است،

 و کمتر نمایش و موسیقی نیز محتوایی ساختار مورد

 هایگروه نزد در متوسط از باالتر مذهبی ـ ملی هنرهای

 در نیز مردان و زنان میان. شدند گذاری ارزش مختلف

 معناداری تفاوت محتوایی ساختار و اساسی قلمروهای زمینه

 .نشد مشاهده مختلف های گروه بین

  

تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت نگرش معلمان، مدیران و کارشناسان درباره ساختار محتوایی  ـ آزمون 4جدول 

 آموزش هنر

 F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر
سطح 

 معناداری

هنرهای 

 تجسمی

  31/28 2 62/56 بین گروهی

82/6 

 

 

01/0 
 15/4 454 56/1884 درون گروهی

 - 456 18/1941 کلی

 

 موسیقی

  26/14 2 64/33 بین گروهی

26/1 

 

 

31/0 
 31/11 454 12/5138 درون گروهی

 - 456 76/5171 کلی

 

 نمایش

 46/12 2 92/24 بین گروهی
 

48/1 

 

19/0 
 41/8 454 18/3822 درون گروهی

 - 456 11/3847 کلی

هنرهای ملی ـ 

 مذهبی

 27/19 2 54/38 بین گروهی
 

78/5 

 

01/0 
 33/3 454 59/1513 درون گروهی

 - 456 13/1552 کلی
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 83 / ... منظر از ابتدایي دوره هنر آموزش نظام ارزیابي

 

 و ارزش داد، نشان پژوهش این هاییافته همچنین 

 و( پژوهش اول سؤال) شودمی تلقی مهم امری هنر اهمیت

 اما ندارد، وجود تفاوتی مختلف هایگروه میان حیث این از

 میان هاالزام ـ هامحدودیت و الزم هایحمایت زمینه در

 سؤال) شد مشاهده معناداری تفاوت مطالعه مورد هایگروه

 (. پژوهش دوم

 پژوهش این در مطالعه مورد هاییگروه اکثر همچنین

 و گیردنمی صورت هنر از الزم هایحمایت که بودند معتقد

 مدیران و کارشناسان از بسیاری آن دنبال به

 . بینندمی هنر آموزش راه سر بر نیز هاییمحدودیت

 ,Smith, 2001) هایپژوهش با همسو هایافته این

Luehrman, 2002, Bae, 2004, Oreck, 2004, Mitchel, 

 ها در مورد قلمروهای اساسی و ساختار محتوایی بر اساس جنسیتدو گروه مستقل برای مقایسه دیدگاه tـ آزمون  5جدول   

 سطح معناداری tآزمون انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 اهمیت هنر

 12/1 31/4 244 مردان
55/0 29/0 

 33/1 82/4 213 زنان

خودکارآمدی 

 معلمان

 72/0 85/3 244 مردان
03/1 141/0 

 08/1 69/4 213 زنان

 های الزمحمایت
 78/0 21/3 244 مردان

89/0 328/0 
 58/0 27/2 213 زنان

 هامحدودیت
 48/0 31/3 244 مردان

86/0 331/0 
 63/0 95/3 213 زنان

 هنرهای تجسمی
 72/0 15/4 244 مردان

68/0 156/0 
 23/1 49/4 213 زنان

 موسیقی
 78/0 21/3 244 مردان

39/0 614/0 
 78/0 07/3 213 زنان

 نمایش
 72/0 85/2 244 مردان

78/0 252/0 
 89/0 39/3 213 زنان

هنرهای ملی ـ 

 مذهبی

 79/0 21/3 244 مردان
12/1 089/0 

 33/1 37/4 213 زنان
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2009 Saberi, Jafari Sany, Ghandili, & Kareshki, 2013 )

 و تخصص نظرات، مورد در یکسان دیدگاه که است

 وجود ناسانکارش و مدیران منظر از هنر معلمان توانمندی

 هایحوزه در گرفتن قرار دلیل به اشخاص این و ندارد

 سؤال در .دهندمی جلوه موجه را خود هایبرنامه ستادی

 و مدیران معلمان، نظرات بررسی پژوهش، چهارم و سوم

 ملی هنرهای و تجسمی هنرهای که داد نشان کارشناسان

 در دارد، وجود الزم مقدار به درسی هایبرنامه در مذهبی

 کم و غفلت مورد موسیقی و نمایش با مرتبط محتوای عوض

 هایگروه میان تفاوتی مؤلفه دو این در و گرفته قرار توجهی

 این با همسو هاپژوهش از بسیاری. نشد مشاهده مختلف

 هنرهای مثل هنر آموزش از هاییبخش بر تأکید ها،یافته

 دارند نمایش مثل دیگر هاییبخش حذف و تجسمی

(Dobbos, 1998, Tapajos, 2003, Eisner, 2005, Donal, 

 و زنان نظرات میان نیز، پژوهش آخر سؤال در(. 2015

 با مرتبط هایمؤلفه زمینه در معناداری تفاوت مردان

. نداشت وجود محتوایی ساختار و اساسی قلمروهای

 که است داده نشان نیز مطالعه این با مرتبط هایپژوهش

 و ستادی هایحوزه از آموزشی عوامل دیدگاه

 با درسی هایبرنامه زمینه در اداری ـ مالی هایمحدودیت

 ,Ghaltash, Salehi) ندارد معناداری تفاوت جنسیت به توجه

Moradi, 2011, Shakorzade, Maleki, Ghasab Jorsi, 

2014.). 

 مختلف هایجنبه از توانمی را پژوهش این هاییافته

 .کرد تحلیل

 ساختار در: مغفول یا عقیم درسی درسی برنامه( الف

 و مدیران معلمان، نظرات که طور همان: محتوایی

 هایبرنامه در نمایش و موسیقی داد، نشان کارشناسان

 آیزنر رابطه این در. است گرفته قرار غفلت مورد درسی

(Eisner, 1994 )بعد دو شامل را پوچ درسی برنامه 

 در. داندمی شده فراموش و تأکید مورد ذهنی هایفرایند

 پوچ درسی برنامه آموزش تلقی میان پارادوکسی میان این

 برنامه از هانیست معنای وتلقی( تدریس در آن موجودیت)

 پاردوکس این. دارد وجود هنر آموزش درحوزه پوچ درسی

 سازی محروم و حذف به معتقد که است حل قابل وقتی

 مبتنی آنها اساسی و مهم تجربیات از بخشی از آموزاندانش

 یک تربیت و تعلیم فلسفه بر منطبق و منطقی دالیل بر

 همچون قلمروهایی حذف اساس این بر. باشیم جامعه

 این است؟ گرفته صورت اساسی چه بر نمایش موسیقی،

 مواد و داشته اساسی نقش آدمی حواس تقویت در هنرها

 ,Abaci) کنندمی تأمین را شناختی هایفعالیت برای اولیه

 و داشته تأثیر نیز دینی تربیت در موضوعات این(.  2015

 جذابیت از تواندمی رنگ و[ هنری]تصاویر از از استفاده

 & Dehgani. )باشد برخوردار فراگیر برای بیشتری

Pakmehr, 2016 )دی عالوه به (Day )را خطر ترینجدی 

 &Graham) داندمی پوچ درسی برنامه هنر، آموزش برای

Sims-Gunzenhauser, 2009 )است الزم فوق دالیل به بنا 

 شود توجه نیز هنرها سایر به مذهبی ـ ملی هنرهای همانند

 یادگیرندگان عالیق و استعدادها با متناسب هنری تربیت تا

 .گیرد صورت

 قلمروهای در هنر به نسبت مناسب باور فقدان( ب

 هنر، اهمیت موضوع چهار اساسی قلمروهای در: هنر اساسی

 بررسی مورد هامحدودیت و هاحمایت معلمان، خودکارآمدی

 درسی موضوع این هرچند هنر اهمیت زمینه در. گرفت قرار

 اما نگرفت قرار بررسی مورد هادیسیپلین سایر با مقایسه در

 تلقی مهم موضوعی آنرا و داده اهمیت هنر به هاگروه همه

 هایگروه نظرات در دغدغه یک عنوان به مسأله این. کردند

 دیدگاه همچنین. است داده نشان را خود مطالعه مورد

 این حمایت مورد هنر که داد نشان کارشناسان و مدیران

 که است آن کننده بیان مساأه این. است نگرفته قرار افراد

 این از و ندارند مثبتی چندان ذهنیت هنر به نسبت آنها

 توسط هابرنامه اجرای راه سر بر هاییمحدودیت حیث

 حد در عالوه، به. است شده ایجاد مدیران و کارشناسان

 اما کنندمی دفاع آن اهمیت و هنر از افراد، از بسیاری سخن

 کسب شده، اجرا تجویزی، درسی هایبرنامه در باورها این

 این عالوه، به. .است نداده نشان را خود شده تجربه و شده

 از هنر و داشته تاریخی ریشه درسی هایبرنامه در نگاه گونه

 دلیل به گرایان اثبات نظر در ًاخیرا و ارسطو و افالطون زمان

 نسبت تریپایین مرتبه در نیست عینی امری عاطفه اینکه

 که نیز موضوع این مورد در. دارد قرار طبیعی علوم به

 باید نیز اندکرده احساس هنرتوانمند در را خود معلمان

 موفقیت در را کلیدی نقش خودکارآمدی باورهای که گفت
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 کندمی فراهم هم را بیشتری  انگیزشی نیروی کرده، ایفا

(Mirheydari, Neyestani, 2016 .)میان زمینه این در البته 

 وجود مغایرت کارشناسان و مدیران با معلمان هایدیدگاه

 اما داشته، بیشتری خودکارآمدی احساس معلمان و داشته

 و آموزش عرصه از بودن دور دلیل به کارشناسان و مدیران

 هایچالش به توجه با .نیستند معتقد آن به چندان یادگیری

 وضعیت بهبود جهت ذیل پیشنهادات هنر آموزش در موجود

 .شودمی ارائه بعدی تحقیقات در هنر آموزش

 به هنر معلمان تخصصی دانش افزایش چگونگی ـ

 جامعه در هنر به مثبت برنگرش تأثیرگذاری منظور

 ویژه)هنر آموزش محتوایی ساختار تدوین بررسی ـ

 (ابتدایی دوره

 اهداف و محتوا تدوین در فرهنگی هویت به توجه ـ

 جامعه تربیتی فلسفه با متناسب هنر آموزش

 مدیران معلمان، نظرات بین تعادل هایراه کردن پیدا ـ

 هایفعالیت اجرای روند تسهیل منظور به کارشناسان و

 هنری

 ابتدای دوره هنر درسی برنامه جامعه الگوی طراحی ـ

 سایر و ملی درسی برنامه بنیادین، تحول سند چارچوب در

           دستی باال اسناد
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