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 چکیده

بررسی تأثیر برنامه درسی آموزش هنر دیسییللین   هدف این پژوهش 
-09 یلیتحصی سال آموزان دوره ابتدایی  محور بر تربیت هنری دانش

 آزمون شیپ و با طرح روش شبه آزمایشیبود. تحقیق حاضر به  9830
 ی همیه  ،مورد مطالعه ی انجام شد. جامعه با گروه کنترل آزمون پسو 

در سال نفر  099به تعداد  آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تنکابن دانش
 52و نمونه آماری مشتمل بر دو گروه  ه استبود 9830-09تحصیلی 

داییر پاییه پینجم     هیای  کیالس  انیاز م که نفری گواه و آزمایش بود
، تصیادیی  گییری  نمونیه بیه روش  مدارس ابتدایی شهرستان تنکیابن  

 گیری اندازهتن تز، برای  نجش، آزمونانتخاب شدند. ابزار س ای خوشه
چهار مؤلفه تولید، نقد، تاریخ هنر و زیباشناسی میزان تربیت هنری در 

 وسییله  بهایی آن که پس از تأیید روایی، پای ،استفاده قرار گریت مورد
تیاریخ   ،35/9 نقد هنیری ، 39/9 ب تولید هنرییبه ترتآلفای کرونباخ 

بیرای   .محاسبه شد 08/9و در کل  38/9 شناسی زیبایی، 38/9 هنری
و در بخیش آمیار اسیتنباطی از آزمیون      از آمار توصیفی ها دادهتحلیل 

شیده  اسیتفاده   spss اییزار  نرمتحلیل کواریانس چند متغیره )مانکووا( 
چهار مهیار  تولیید، نقید،     ی توسعهآموزش هنر شامل ایجاد و  .است

نتایج حاصیل  که  استآموزان  در دانش شناسی زیبایی تاریخ هنری، و
آمیوزان در   تربیت هنری دانش آزمون پسنشان داد که بین  مانکووااز 

تولید و نقد هنری در دو گیروه تفیاو  معنیاداری مشیاهده      یها حوزه
نشد، بنابراین برنامه درسی آموزش هنیر دیسییللین محیور در حیوزه     

آمیوزان تیأثیر نیدارد.     د هنری بر میزان تربیت هنری دانشتولید و نق
 یهیا  حیوزه آمیوزان در   تربیت هنری دانش آزمون پس، بین که درحالی

در دو گروه تفاو  معنادار مشاهده شید،   شناسی زیباییتاریخ هنری و 
برنامه درسی آموزش هنر دیسیللین محیور در حیوزه تیاریخ     رو ایناز 

 آموزان تأثیر دارد. بر تربیت هنری دانش شناسی زیباییهنری و 
برنامه درسی، تربیت  آموزش هنر دیسیللین محور، :کلیدی های هواژ

 هنری.
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Abstract 
The purpose of this study was the review of the 
impact of the discipline based art education 
curriculum on art education of the primary school 
students. A quasi-experimental study using pre-
test and post-test with control group. Study 
population included 910 fifth grade students of 
elementary schools in Branch in the number of 
people in the academic year is 2010-2011. The 
sample consisted of two groups of 25 people was 
the experimental and control established through 
fifth grade elementary school classes to sampling 
Branch city, were selected randomly. Thesis titled 
t-test assessment tool developed by the researchers 
to measure the four components in the production 
of artistic education, criticism, art history and 
aesthetics were used. After verifying the validity, 
reliability, Cronbach's alpha, respectively artistic 
production by 0/81, art criticism 0/82, Art History 
0/83, aesthetics 0/83 and 0/93 respectively in total. 
The descriptive statistics of frequency charts, 
mean and standard deviation and inferential 
statistics multivariate analysis of covariance 
(MANCOVA) is used. Art education includes 
developing four production skills, criticism, art 
history, and beauty of the students are. The results 
of multivariate analysis of covariance showed that 
the post of artistic education students in the fields 
of production and art criticism in the two groups 
was not significant. So discipline-based art 
education curriculum in the field of art criticism 
does not impact on the artistic education students. 
While, the post of artistic education students in the 
fields of art history and aesthetics in the two 
groups was significant. The discipline-based art 
education curriculum in the field of art history and 
aesthetics on artistic education affects students. 
Key words: Discipline-based art Education, 
Curriculum, Art Education, Primary School. 
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 مقدمه

درسررا تسرر  تث مضررن و رروور و د رروتر     (Art) هنررر

آ کار   عضنا و   جهضنتبا سایر علوم؛ لضکن چور  ترتث هم

واننررآ آورروثش دوتنررآر و نو ررتن نآت ررته تسرر   وررورد 

رهرا  رآو تسر       برناوره  برا وتقر   رآو و    نگرر   سطحا

(Mehrmohammadi and Amini,2001,p226)    یکرا تث

وطرر    جریار تبضرضن جایگراو هنرر    تساسا که در وبامن

 و (Traditional literacy) نقآ وفهوم سوتد سرنتتا  تس  

 تسر   آر مرآودوغوور  کو ش در جه  باث ناسا تبعاد و

(Mehrmohammadi,2004,p12)  (Eisner,2008) نقل به 

 بپذیریم بایآ تس  وعتقآ  (Mehrmohammadi,2004) تث

 و روزگشایا قابلض  تث تس  عبارت (Literacy) سوتد که

 تث نظرر  صرر   وفهوم  و وعنا تث (Decoding) روزگردتنا

  رآو  تبرتث آر تث تستفادو با وعنا که تجتواعا فرم یا قالب

دقضقرا  بره دلضرل      (Mehrmohammadi,2004,p13) تس 

آوروثش هنرر در پررورش تفکرر و ر رآ       تهوض جایگاو و 

 نادتا تس  که آیزنر بردا تث تأغضرتت تربض  هنرر  در  

 ,Tamannayifar) کنررآ اوررتوتنررایا  ررنادتا رت تبضررضن 

Amini, Yazdanikashani,2010,p44)    الرررکتهرررآت 

به تین قررتر تسر      ابرناوه درسا هنر دورو آووثش عووو

ترتبرا  برا     تربرقرر  یا؛ توتناابا ناسیث   هضرومش پرور

تولضررآ  یارتر؛ توتنررایررخ هنررر تیبررا تررار یاعرر ؛ آ ررناضطب

 Planning)  نقرآ هنرر   یا؛ توتنرا  وحصوالت )آغار( هنر

Department of the Arts, 2009, Pp14-15). 

 او فلسرف   رکر ف  هرا   رضگ جه تساس  بر نظرتر صامب

 تنرآ  پردتدتره  هنرر تث وعنا و وفهوم  اف داصضدود به توص

(Amini, 2005, p1)   تربض  هنر (Art Training)   وتأغر

نسب  به هنر و توجه به رویکردهرایا بره    ها آگاویدتث تین 

تسر : رویکررد    ترتضرب  تیرن  بره هنر و یادگضر  آر  آووثش

رویکررد   تلفضقا؛ رویکرد ؛(Traditition Approach) سنتا

رویکررد   ؛(Art production) )تولضرآ وحرور(   تولضآ هنرر  

وشراهآو   کررد یرو تمساس و وعنرا(؛ ) به رود  ثیبا ناسا

              ووتررراث فکرررر (  هرررا ورررنش)پررررورش  آغرررار هنرررر 

(Thinking Disposition؛)    ثیبا رنادتا رویکرد وعرفر 

(Aesthetic Cognition) وحرررور؛ رویکررررد دیسرررضپلضن 

(Sharafi,2010,p61) (Discipline- Based Art 

Education) (DBAE)     تث وضررار رویکردهررا  و تلررف

تث  ترر  وناسرب  "رویکررد دیسرضپلضن وحرور   "تربض  هنر   

یکرد در درجره  رو تین  چرتکه آیآ اوسایر رویکردها به نظر 

تول در پا تمرتث هوی  دیسضپلضنا برت  برناوه درسا هنر 

بسضار  تث وت صصار موثو تربض  هنر  تث  ثعم بهتس  و 

یکررد   رو تیرن     رود  اور رویکرد  جاو  یراد   عنوتر بهآر 

   تراریخ آ هنرر  تولضر  چهارگانره تربض  هنرر  رت تث تبعراد   

ورورد بررسرا قررتر      ناسرا  ثیبرایا و  هنرر     نقآهنر 

 Kazempour, Rastegarpour and Seif) دهررآ اورر

Naraghi,2008,p128)  Greer,1984) آوروثش » ( تصطال 

کررررد  رت وضررر  (DBAE) «هنرررر دیسرررضپلضن وحرررور 

(Mehrmohammadi, 2004, p193)     رویکررد دیسرضپلضن

لگو  نظرر   ت ترتئهرویآتد در  نیتر وهم توتر اووحور  رت 

  (Dalvandi,2010,p14) بررررت  آوررروثش هنرررر دتنسررر 

Mathews,2005))    نضرز بره نقرل تث Schappelle,2006)) 

 (DBAE)آورروثش هنررر دیسررضپلضن وحررور    عقضررآو دترد

کراربرد   و ترر  قضر عودتنرش   برا تورکرز برر    آووثش هنرر رت 

 تفکررر سررطل عررالا ترتقرراس دتدو تسرر     هررا  وهررارت

Schappelle,2006,p15))  برت  یادگضر  وحتوت تث طریرق  

چهار موثو تساسا برت   ویژو بهدتنش  توّا     ادهن چنآی

هنر  طرتما گردیآو تس  تین چهار مروثو بره  رر  ثیرر     

 ( (Dobbs,2003,p1 تس 

هنر  بضانگر تبآیل قصآ و نضّ  تولضآ هنر: تولضآ  -تلف 

 هنررررر  برررره یررررر دسررررتاورد هنرونآتنرررره تسرررر  

(Amini,2005,p118)  آ ررنا  ررآر بررا وحررآود     رراول

 هنرر تسر    هرا   فرن تث ووتد  تبزتر  تجهضزتت و   ت گستردو

Dobbs,1992,p83) ) تین تساس  مضطه تولضآ هنر  بر  بر

 تأکضررررآ دتردعلوررررا و کرررراربرد     هررررا جنبرررره
(Sharafi,2010,p14)  

نقآ هنر: نقرآ هنرر  نرابر برر توصرضف  تفسرضر         -ب 

و نقرش و  در ورورد آغرار هنرر      پردتث  نظریهترث ضابا و 

 ثعرم  به  (Amini, 2005, p120) تس جایگاو آر در جاوعه 

Brody,1992))  دهرآ  اوار رت کن تویت آووثتر دتنشهنر به 
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رت ضبصر   دترت هرا  بردت ر  دود تث تصرورتت و   کتا در در

 (Fathi Vajargah, 2007, p197) .ل  رونآ ضبر تحل اوبتن

Eisner, 1998)) و  ؛دترد  آ بر تنتقاد در آووثش هنرر کضتأ

تبرآت     رت بررت  او دبرگر  (Connoisseur) دبررو   ها وتژو

وررورد  (Criticism Training)«اتنتقرراد آووث رر»وفهرروم 

 (Fathi Vajargah,2007,p208).دهآ اوتستفادو قرتر 

 تنآ عبارتدر وورد مضطه نقآ هنر   ساتسا  ها پرسش

  رثش تغرر هنرر  قرآر و ت  تس ؟ اوفهوو تغر ماصل چه :تث

            آتم تسر ؟ کر   تغرر هنرر   اتصرل چه قآر تسر ؟ ووضرو    
(Amini, 2005, Pp 121-123)  

تاریخ هنر: تاریخ هنر وسرتلزم بررسرا و پرژوهش     -ج 

  هرا  آویر پآاعا و فرهنگا تاری ا  تجتودربارو بسترها  

بایرآ تدرتک  هر ولتا   (Amini, 2005, p124) تس  هنر 

توآر بشر  رت نضرز   تث فرهنگ و تلوللا بضنو ولا ا تاری 

 ,Silver, Alexander and Lewis) دترد نگهدر دود ثنآو 

2001, p24)    در فرهنرگ و تراریخ    بر نقش هنرتاریخ هنر

 ( (Dobbs,1992, p86 کنآ اوبه وجود آوردر هنر تورکز 

  بره  تث فلسفه  ت  اده ا ناس یابایث:  ناسا ثیبایا -د

و  بره  و تصرول وربر    ادضم بنضتث وفاه  ت وجووعه  وعنا

 تسررر     دلرررق هنرررر   ذوق هنرررریابرررای  ثضرررواه

(Lotfabadi, Ebrahimzadeh and Mehr 

Mohammadi,2010, p172)  (Shepher and Ragan, 

جراد  یآ وعطرو  بره ت  یر با    هنرر ضر وعتقآنآ ترب، (1994

  هرا  اآگراه و  آووثتر دتنشدر  ا نادت یابایث  ها  ضقابل

   دالقانررره(Aesthetic Awareness)  ناسرررا ثیبرررایا

(Creative Awareness)ا  تنسان (Human Awareness)  

 تنت رررراب  (Communication Awareness) اترتبرررراط

(Selection Awareness)  تجربرررررررررهو (Experiences 

Awareness) با آ (Amini, 2005, p114)  

  نر دورو تبتآتیابا بررسا تجوالا رونآ برناوه آووثش ه

 آ وحرور ضر کررد تول یوبتنا برر رو  توتر اوآووثش هنر  رت 

(Production- based)  کرد قلورآتد (Mehrmohammadi, 

2004, p172)  رتر کنرونا وشراهآو   یر آووث را ت  نظرام  در

کسار یکه برناوه درسا هنر با تدتصاص وحتوت    ود او

سال   55ش تث ضوتواد  ب ها  وهرووومن درس در یبرت  ت

افتره بره   ین ثوار تدتصراص  ضر وانآو بود  هوچنضضبآور تو

جوتبگرو  تحقرق تهرآت      سراع (  3)دو هفتره  ن درس یت

بردرا تث ورآترس   گرر در  ی  هنر  نبودو و تث سو  دضترب

  هنرر   ضترب   درثوضنهو ناآگاو  غضروت صصز وعلوار ضن

م ررور ز ضررا نیورو تبتررآتآورروثش هنررر د هررا  کررالسدر 

  دت تنآ

در نتررایپ پرژوهش دررود   ((Stanford,1990 تسرتنفورد 

و  هنر  تولضرآ  تراریخ  نقرآ      دهنآو تشکضل    ادهچهار 

ونجرر بره آوروثش    رت بضار کردو تسر  کره     ناسا ثیبایا

 ,Wanda)   رونآ  اور  دورو تبتآتیا درس ها  کالسوؤغر 

Lantz and Rohr,1990)    طا پژوهشا وعتقآنرآ نقرآ در

به تین  (Greer,1993) هنر ووسضقا وجود دترد   ها  اده

درسا   ها برناوهواننآ سایر  توتنآ اوکه هنر  نتضجه رسضآ

 ثعررم بررهدیسررضپلضن وحررور تجرررت  ررود     صررورت برره

(Hamblen,1993)    هنررر دیسررضپلضن وحررور بررا کرراربرد

تصلا درود رونرآ  روبره ر رآ و وتناسرب برا         ها  اده

وعتقرآ   (Rozek,1994) .و  ررتی  جآیرآ دترد   ها  ضووقع

بود توام تهآت  برناوه وبتنا بر آوروثش هنرر دیسرضپلضن    

 هرا  مروثو وعنرادتر  در توراوا    طور بهوحور با گروو هآ  

در تحقضقرا آوروثش هنرر     ((Wilson,1997. بهبود یافر  

 هرا   ترالش ؛ و پایره  سرنگ  عنروتر  بره دیسضپلضن وحرور رت  

بسرضار  تث   سروشرق  عنروتر  بره سه آووث ا گترا رت  وؤس

بره تغبرات رسرانآ      در ورآترس  یافتره  گسرترش رتهبردها  

Carrol,1999))  آوروثش هنرر   کره   رسرآ  اوبه تین نتضجه

توتفرق   چرارچوبا در رتسرتا    توتنرآ  اور دیسضپلضن وحور 

ووردار هنرر  هنرونآتر و ونتقآتر هنر  ثیبایا  ناسار و 

در پژوهشا  ((Stephens and Walkup, 2000. نوایآ ترتئه

آووثش جاو  هنرر رت آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور یرا       

 (Integrated curriculum) برناوررره درسرررا تلفضقرررا  

 در پرررژوهش  نرررآینوا اوررروعرفرررا   رررآو  رررنادته

(Amini,2001)      نتایپ ماکا تث آر برود کره برناوره فعلرا

یرادگضر  و   -یراددها   ها فرص هنر دورو تبتآتیا تث نظر 

 .و تبزترها  ترث رضابا در مرآ ضرعضفا قررتر دترد     ها ووض 

Omniewski, 2004))  نقررآ  دترد اورردر تحقضقررا تذعررار
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تسرر   وطالعررات در   ررآو وشرر صضررآر فهو عنرروتر برره

بحن در ورورد   رت قادر به فهوضآر و ها بچه   ناسا ثیبایا

 نترررایپ پرررژوهش تسرررکاپل  کنرررآ اورررترررأغضر هنرهرررا 

Schappelle,2006))   مرراکا تث آر تسرر  کرره تعرراوالت

   ود او تر ونجر به تفسضر ثیباتر آووث کالسا بضن دتنش

Mollazehi,2005))  ترررآری  و   هرررا روشنشرررار دتد

در تیرتر وورد تأکضآ تس    آنچهترث ضابا رتیپ در جهار با 

کافا بررت    تبتآتیا ت صص   دورو؛ وعلوضن تس وتفاوت 

 نتررررایپ پررررژوهش   تررررآری  درس هنررررر نآترنررررآ  

Aldosari,2006))  به وقرآتر  کننآگار  رک نشار دتد که 

درک  هنرر رت     چره یتارو  نشار دتدر هنر تهوض ثیاد  

 نیترر  نیضپرا و نقرآ هنرر      ناسرا  ثیبرایا و در  کننآ او

 ((Surco,2006  نتایپ وطالعه رت دت تنآ ها نگرشوضانگضن 

در  توتنآ او ت  ر ته وضارکه چگونه تآری   دهآ اونشار 

  رود   کراربردو  بره ورؤغر   طرور  بهکالس درس آووثش هنر 

Christiansen,2007))  کره   کنآ اوتأکضآ در پژوهش دود

رویکرد آووثش هنر دیسضپلضن وحور برت  سراثگار کرردر   

س و وآرسره بررسرا و    رتی  وعلوار  ونراب  کرالس در  

 Kazempour,Rastegarpour and)  تسر    رآو  طرتمرا 

Seif Naraghi, 2008)     برناوره  در تحقضقرا نشرار دتدنرآ

  تسرر   آ هنرررضرربررر تول اوبتنرر  ووجررود هنررر ادرسرر

 خی  ترار  برر نقرآ هنرر    اوبتنر  ابرناوه درس با که درمالا

در  ((Carter, 2008  تفراوت دترد   رنادتا  ثیبایاو   هنر

و دیرآگاو تلفضقرا     ناسا ثیبایاپژوهشا بر نقش تجربه 

ر فرهنرگ قررتر   فرهنگ و جاوعه که هنر و جهار هنر رت د

تسرر  بررا  وعتقررآ (Sharafi,2009)  تورکررز دترد دهررآ اورر

درسا هنر گذ رته    ها کتابو وحتوت   ها  ضفعالبررسا 

بره تراریخ هنرر تیررتر  تولضرآ هنرر           رود  اور وشراهآو  

برر تسراس   و نقآ هنر  توجه گردیآو تس     ناسا ثیبایا

مجم وحتوت  برناوه درسا هنرر   ((Zaheri,2009 پژوهش

در نظررر  و ف ررا  دورو تبتررآتیا ثیرراد تسرر  و بررا ثوررار 

 ((Mehdizadeh,2009    تناسب وطلوبا نرآترد  آو گرفته

پژوهشا  فرتوو ا بُعرآ وحتروتیا هنرر  نبرود ف را       در 

نسب  به واهضر  هنرر رت  تث    سوستفاهموناسب  و  آووث ا

  دتنرآ  اور آووثش هنر در ورآترس   ناکارآوآ دالیل تصلا 

رویکررد   دهآ اونشار  ((Lrkyan,2011 پژوهش  ها افتهی

تربضرر  هنررر  »وطلرروب برناورره درسررا هنررر  رویکرررد  

 تس  « دیسضپلضن وحور

تین تساس  پژوهش ماضرر برا هرآ  بررسرا ترأغضر       بر

برناوه درسا آووثش هنر دیسضپلضن وحور بر رو  تربضر   

آووثتر دورو تبتآتیا صورت گرفته تس   نظرر   هنر  دتنش

در     ر آ هنرض  و مساس   هنرض  قلورو تربضبه تهو

  ضر   و توجره بره جاوع  یاتث سو یاآووثتر دورو تبتآت دتنش

به لحاظ پردتدتن   وحور در موثو هنرن ضپلضسیرد دیکرو

در جه  تحقق تهرآت  در نظرر    ان فرعضپلضسیبه چهار د

ن یر هنرر دورو تبترآتیا  ت   ابرناوره درسر    بررت   آو گرفته

ویرژو ثیرر     ها هضفرضدر پا آثوور ه کپژوهش بر آر  آ 

 با آ:

در مروثو    دیسرضپلضن وحرور   وبتنا بر آووثش هنر  5

 آووثتر تأغضر دترد  تولضآ هنر  بر تربض  هنر  دتنش

در مروثو  آووثش هنر وبتنا بر دیسرضپلضن وحرور      2

 آووثتر تأغضر دترد  تاریخ هنر  بر تربض  هنر  دتنش

در مروثو  آووثش هنر وبتنا بر دیسرضپلضن وحرور      3

 آووثتر تأغضر دترد  نقآ هنر  بر تربض  هنر  دتنش

 در مروثو آووثش هنر وبتنا بر دیسرضپلضن وحرور      4
آوروثتر ترأغضر    ر تربض  هنرر  دتنرش  ب  ناسا ثیبایا

 دترد 

 روش پژوهش

طرر   برا   در تین پژوهش تث روش تحقضرق  ربه آثوایشرا   

 برا گرروو کنتررل تسرتفادو  رآ       آثورور  پ و  آثوور پضش

آووثتر ددتر پایره   آوار  تین پژوهش  توام دتنش   جاوعه

       الضتحصررپررنجم تبتررآتیا  هرسررتار تنکررابن در سررال   

نوونره تحقضرق دو    نفرر بودنرآ    950 تعرآتد  به 90-5389

آووثتر دو کرالس   که دتنشدر یر وآرسه  نفرو 25 کالس

در نظر گرفتره   بودنآوشابه دووگرتفضر   ها اژگیوتث نظر 

بررت    تنت راب  رآنآ    ت  دو ره که به  ضوو تصادفا   آ

 در تیرن پرژوهش برا تقتبراس تث آثورور      ها دتدو آور  جو 

(Kazempour, Rastegarpour and Seif 
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Naraghi,2008)    به نام تن تز  در پژوهشا وشرابه آثورور

وحقق سادته تربض  هنر  در دورو تبتآتیا تهضه  آ  تین 

)با  با طضف لضکرت ت  چنآگزینهسؤتل  92آثوور در قالب 

دضلرا ثیراد(    -ثیاد -کم -  دضلا کمت  چهاردرجهوقضاس 

چهررار وؤلفرره تولضررآ  نقررآ  ترراریخ هنررر  و بررودو تسرر  و 

 ومرآتقل   35  سرنجآ  اور تربض  هنرر  رت    ناسا ثیبایا

کسرب کننرآ     توتننرآ  اوکه تفرتد  تس مآتکثر نورو  540

تولضآ هنر   نقرآ هنرر   تراریخ       وؤلفهتین آثوور چهار 

  کره  دهرآ  اورت وورد سنجش قرتر   ناسا ثیبایاهنر  و 

 ها آرورتب  به   ها پرسشو  ها وؤلفهدر جآول تنابر ثیر 

 آوآو تس  

 

 ها سؤال. طرح تناظر 9-5جدول 
 

 ها سؤالشماره  ها سؤالحوزه 

 5، 4، 7، 52، 52، 32، 32، 32، 23 تولید هنری

 2، 52، 54، 52، 51، 33، 34، 32، 22 نقد هنری

 3، 2، 2، 57، 35، 32، 37، 22 تاریخ هنری

 2، 1، 55، 53، 52، 31، 25، 24، 22 شناسی زیبایی
 

 

تبرزتر بره تأیضرآ وت صصرار      (Validity) یاوحتوت روتیا

آثورور تربضر     علوم تربضتا و آووثش هنرر رسرضآ  پایرایا   

سؤتل به کور آلفا  کرونبرا  بره وضرزتر     35هنر   اول 

تولضرآ هنرر  بره      هرا  سرؤتل وحاسبه گردیآ  پایایا  93/0

  تراریخ هنرر  بره    82/0  نقآ هنر  به وضرزتر  85/0وضزتر 

 ونظرور  به بود  83/0به وضزتر   ناسا ثیبایا  و 83/0وضزتر 

طالعرات  تجرت  طر  آووثش هنر دیسضپلضن وحور بعرآ تث و 

تهضه تبرزتر  رآ کره برا      الثم پضرتوور وبانا نظر   تقآتم به

جهر  تجررت  طرر  در     وپررورش  آوروثش کسب وجروث تث  

توجضها با وآیر وآرسه و آووثگرار پایره و      جلسه وآرسه 

وت صص هنر برگزتر  آ  پ  تث وش ص  رآر دو کرالس   

توهضآ وقرآوات و تبرزتر و وسرایل     گروو آثوایش و کنترل و

طرر    برر رو  هرر دو گرروو تجررت  رآ       آثورور  پضشطر   

 ترتئه  ت قهضدق 50جلسه  9آووثش هنر دیسضپلضن وحور در 

: آورروثش هنررر رویکرررد  رراول: برناورره تجرررت  ررآو   ررآ

غرایا و تهرآت      هرا  هآ :  اول اهداف دیسضپلضن وحور 

تربضر  هنرر       هدرثوضن ها  ضفعال :محتوا کلا درس هنر 

(   راول   ناسرا  ثیبرایا )تولضآ هنر  نقآ هنر  تراریخ هنرر    

نقا ا برا ورآتد رنرگ  برر رو  ورق ت رتنبا  )کرا  ورورر        

رتوسر(  نقا ا بر رو  بوم با رنگ و روغرن )دریرا  درزر(     

 هرا   گرروو کالژ پل چشوه کضله برا وروتد تنت رابا توسر      

بر رو  هر دو گرروو   آثوور پ و در تدتوه  بود آووثتر دتنش

و  آثوررور پررضشآثوررایش و کنترررل تجرررت گردیررآ و نهایتررا   

در رتسرتا    هر دو گروو وورد بررسا قرتر گرف   آثوور پ 

پررژوهش تث دو روش آوررار توصررضفا و   هررا افتررهیتحلضررل 

تث  در ب رش آورار توصرضفا   تسرتنباطا تسرتفادو  رآ؛ کره     

در ب رش   فرتوتنا  نوودتر  وضرانگضن و تنحررت  تسرتانآترد و   

آوار تستنباطا تث آثورور تحلضرل کوتریران  چنرآ وتوضررو      

 تستفادو  آ )وانکووت( 

 ها افتهی

قبررل تث تنجررام تحلضررل کوتریرران  چنررآوتوضرو  تبتررآت     

پر  تث    ردضر گ اور ورورد بررسرا قررتر    آر   ها فرض شضپ

  هرا  وفروضره چرور رتبطره دطرا و     آورآو  عول بهبررسا 

هوگنا واتری  وتریان  و کوتریران  و وفروضره برتبرر     

و هوگنا  ضب در  رگرسرضور تأیضرآ     ها ان یوتردطا  

 آو  پژوهشگرتر وجاث تستفادو تث تحلضل کوتریران  چنرآ   

  بررسرا وضرانگضن و تنحررت  تسرتانآترد وضرزتر      تنآ روضوتو

گرروو آثورایش و     ناسا ثیبایاتولضآ  نقآ  تاریخ هنر  و 

جرآتول   گرزترش  رآو تسر      5کنترل در جآول  روارو  

  :ها  تحلضل کوتریان فرض وربو  به پضش
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 . آزمون باکس جهت بررسی ماتریس واریانس و کوواریانس.0جدول 
 

Box’s F 1df 2df P سطح معناداری 

522/52 424/5 52 521/55252 542/2 
 

بررسا وفروضه هوگنرا وراتری  وتریران  و     ونظور به

کووتریان   آثوور باک  تنجام گرف   با توجره بره نترایپ    

 P=05/0تث  ترر  شضب  چور سطل وعنادتر  5جآول  وارو 

وحاسبه  آو تث لحاظ آورار  وعنرادتر نضسر       Fتس  لذت 

پ  فرض هوگنا واتری  وتریران  و کووتریران  ورورد    

 تس   قرترگرفتهتأیضآ 

بررسا وضزتر ضرریب هوبسرتگا برضن وتوضرر وتبسرته      

در   ناسا ثیبایاتولضآ هنر   نقآ هنر  و تاریخ هنر  و 

 گزترش  آو تس   2جآول 

که بضن وتوضرهرا    دهآ اونشار  2  وارونتایپ جآول 

  ناسرا  ثیبرایا تولضآ هنر  و نقآ هنر  و تاریخ هنر  و 

 روتبر   نیر ترتبطه وعنادتر  تث لحاظ آوار  وجود دترد  که 

بضشتر با رآ ثیررت سرهم نسربا هرکرآتم تث       90/0نبایآ تث 

   ود انووتوضرها وش ص 

در جرآول   هرا  ان یر وتربررسا وفروضه برتبر  دطرا   

  گزترش  آو تس  3 وارو 

  چور سطل ها ان یوتردر بررسا وفروضه برت  دطا  

وعنادتر  وتوضر وتبسته تولضآ هنر   نقآ هنرر   و تراریخ   

  هرا  دتدوهس   لذت  05/0بضشتر تث   ناسا ثیبایاهنر   و 

 رت ثیر سؤتل نبردو تس   ها ان یوتروفروضه تساو  دطا  

رگرسرضور در جرآول     هرا  بض بررسا وفروضه هوگنا 

  آو تس   گزترش 4  وارو
 

 .شناسی زیباییتولید هنری و نقد هنری و تاریخ هنری و  یرهایمتغ. همبستگی متقابل بین 5 جدول
 

 R n p وابسته یرهایمتغ

 232/2 22 252/2* تولید هنری و نقد هنری
 2225/2 22 422/2** نقد هنری و تاریخ هنری

 2225/2 22 471/2** یشناس ییبایز وتاریخ هنری 
 225/2 22 422/2** تاریخ هنری و تولید هنری

 22/2سطح معناداری در سطح * 25/2سطح معناداری در سطح **
 

 ها انسیوار. مفروضه برابری خطای 9 دول
 

 F 1df 2df  سطح معناداریp 

 527/2 42 5 312/3 تولید هنری
 451/2 42 5 224/2 نقد هنری

 222/2 42 5 244/2 تاریخ هنری
 271/2 42 5 2/335 شناسی زیبایی

 

 رگرسیون یها بیش. مفروضه همگنی 4 جدول
 

 تغییراتمنبع 
مجموع 
 مجذورات

ss 

درجه 
 آزادی

df 

میانگین 
 مجذورات

ms 

f 
سطح 

 معناداری
P 

اندازه 
 اثر

Eta 

توان 
 آزمون

 331/2 227/2 332/2 223/5 343/5 5 343/5 تولید هنری آزمون پیشگروه مستقل و 
 513/2 222/2 374/2 322/5 227/2 5 227/2 نقد هنری آزمون پیشگروه مستقل و 
 225/2 422/3 227/2 537/2 275/32 5 275/32 تاریخ هنری آزمون پیشگروه مستقل و 
 422/2 224/2 222/2 227/2 142/4 5 142/4 شناسی زیبایی آزمون پیشگروه مستقل و 
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چرور سرطل    دهرآ  اور نشرار   4 نتایپ جرآول  روارو  

تولضرآ   آثورور  پرضش وعنادتر  تعاول بضن گروو وسرتقل و  

نقآ هنرر    آثوور پضشهنر  و تعاول بضن گروو وستقل و 

تراریخ هنرر  و    آثورور  پرضش و تعاول بضن گروو وستقل و 

 ترر  برزر   p=05/0تث   ناسرا  ثیبرایا و  آثوور شضپ تعاول

وحاسبه  آو تث لحراظ آورار  وعنرادتر نضسر        fتس  لذت 

فرض هوگنرا  رضب    نیبنابرتچور تعاول وعنادتر نضس   

  فرض  ضب رگرسرضور  ها دتدوو   ود اورگرسضور تأیضآ 

و فرض هوگنا  ضب رگرسضور ثیر سؤتل  کنآ اورت تأیضآ 

 نرفته تس  

چررور رتبطرره دطررا و  آوررآو عوررل بررهپرر  تث بررسررا 

هوگنررا ورراتری  وتریرران  و کوتریرران  و   هررا وفروضرره

و هوگنرا  رضب در      ها ان یوتروفروضه برتبر  دطا  

رگرسضور تأیضآ  آو پژوهشرگر وجراث تسرتفادو تث تحلضرل     

انگضن و تنحررت   کوتریان  چنآ وتوضرو تس   بررسرا وضر  

تستانآترد وضزتر تولضآ هنر  و نقآ هنر  تراریخ هنرر  و   

 5گروو آثوایش و کنترل در جآول  روارو    ناسا ثیبایا

 گزترش  آو تس  

نتایپ وضانگضن تعآیل یافته و تنحرت  تسرتانآترد تولضرآ    

 6در جرآول  روارو     ناسرا  ثیبرایا نقآ و تاریخ هنر  و 

 گزترش دتدو  آو تس  
 

 به تفکیک گروه آزمایش و کنترل آزمون پسو  آزمون پیش. میانگین و انحراف استاندارد 2جدول 
 

 متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش

 sانحراف استاندارد  xمیانگین sانحراف استاندارد  xمیانگین 

 203/0 22 202/0 22 تولید هنری آزمون پیش
 424/1 20/22 091/1 00/23 تولید هنری آزمون پس

 410/0 20 209/0 19 نقد هنری آزمون پیش
 119/2 20/29 422/2 20/20 نقد هنری آزمون پس
 214/0 22 202/0 10 تاریخ هنری آزمون پیش
 924/2 20/19 022/4 20/24 تاریخ هنری آزمون پس
 30/2 90/23 11/2 21 شناسی زیبایی آزمون پیش
 201/2 12/22 922/2 92/20 شناسی زیبایی آزمون پس

 

 و انحراف استاندارد افتهی لیتعد. میانگین 1جدول 
 

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیرها

S X S X 

 100/0 222/22 100/0 190/23 تولید هنری
 433/0 402/29 433/0 432/20 نقد هنری

 242/0 139/20 242/0 301/22 تاریخ هنری
 222/0 929/22 222/0 121/20 شناسی زیبایی

 

 

 برای متغیر ترکیبی (Wilks Lambda) لکزیوآزمون المبدای  اساس بر (Eta) اثر. میزان 7جدول 
 

ارزش  متغیر
Value 

F df1 df2 

سطح 
 pمعناداری 

اندازه اثر 
Eta 

توان 
 آزمون

 909/0 404/0 0001/0 41 4 943/2 292/0 گروه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
33

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-1156-fa.html


 012 /آموزان دوره ابتدایی تأثیر برنامه درسی آموزش هنر دیسیپلین محور بر تربیت هنری دانش

وقآتر سهوا تث وتریان  تس   عنوتر به (Eta) وجذور تتا

که به وتوضر ترکضبا جآیآ ورتب  تسر  کره در پرژوهش    

رت   ناسرا  ثیبایاماضر  وتوضر تولضآ  تاریخ و نقآ هنر  و 

وتوضرر ترکضبرا جآیرآ رت     تروتر  اور کره    رود  اور  اول 

 404/0ناوضآ  تیرن وقرآتر    "آووثش هنر دیسضپلضن وحور"

وتوضرر تولضرآ     غر آووثش برتنآتثو ت   دهنآو تس  که نشار

   تنرآتثو تغرهرا    تسر   ناسرا  ثیبرایا تاریخ هنر  و  نقآ 

  تغر ثیاد تس    دهنآو نشار 54/0باالتر تث 
 

 شناسی زیبایی. تحلیل نتایج کواریانس برای متغیرهای تولید، نقد و تاریخ هنری و 8جدول 
 

 منبع پراش 
مجموع 

 ssمجذورات 

درجه 

 dfآزادی 

میانگین 

 msمجذورات 
F 

سطح 

 pمعناداری 
اندازه اثر 

Eta 
 توان آزمون

 
 

 گروه

 222/0 119/0 119/0 942/2 202/4 1 202/4 تولید هنری

 220/0 02/0 129/0 292/2 922/12 1 922/12 نقد هنری

 922/0 222/0 0001/0 922/14 091/142 1 091/142 تاریخ هنری

 009/0 194/0 001/0 232/10 222/12 1 222/12 شناسی زیبایی

 

و بررت    8تث جآول  روارو   آوآو دس  بهنتایپ  تساس بر

تحلضل وتوضرهرا  وتبسرته تولضرآ  نقرآ و تراریخ هنرر  و       

در دو گرروو آثورایش و کنتررل  تث آلفرا        ناسرا  ثیبایا

( تستفادو  آو تس   پ  تث 052/0وضزتر  آو بن فرونا )

وتوضر تولضآ هنر  بره وضرزتر    آثوور پضشتعآیل وضانگضن 

 8تث جآول  روارو   آوآو دس  بهنتایپ  بر تساس(  86/25)

وحاسربه  رآو    Fبرت  وتوضر تولضآ هنرر   برا توجره بره     

559/0 =2 059/0 =p  943/5 ( =44 5 و)df  برررررراF  

چور سطل وعنرادتر  بضشرتر تث آلفرا  وضرزتر  رآو برن       

وحاسربه  رآو تث لحراظ     Fتس   بنابرتین  (052/0فرونا )

گفر  کره برضن نوررتت      توتر اوآوار  وعنادتر نضس   لذت 

تولضرآ هنرر  در دو گرروو آثورایش و کنتررل       آثوور پ 

 تفاوت وعنادتر  وجود نآترد 

وتوضر نقآ هنر  بره   آثوور پضشپ  تث تعآیل وضانگضن 

تث جرآول   آورآو  دسر   بره نتایپ  بر تساس(  88/26) وضزتر

= 05/0 وحاسربه  رآو   Fبرت  وتوضر  با توجه به  8 وارو 
2  529/0 =p  (5 و 44= )396/2وdf  باF  چور سرطل  

( 052/0وعنادتر  کوتر تث آلفا  وضزتر  آو برن فرونرا )  

وحاسربه  رآو تث لحراظ آورار  وعنرادتر       Fتس   بنابرتین 

نقرآ   آثورور  پر  گف  که بضن نوررتت   توتر اونضس   لذت 

هنرر  در دو گرروو آثورایش و کنتررل تفراوت وعنررادتر       

 وجود نآترد 

تراریخ هنرر    وتوضر  آثوور پضشپ  تث تعآیل وضانگضن 

تث جرآول   آوآو دس  بهنتایپ  بر تساس  (58/25به وضزتر )

    وحاسرربه  ررآو Fبرررت  وتوضررر  بررا توجرره برره   8 رروارو 

253/0 =2  0005/0=p   (5و  44= )932/54وdf چور  

سطل وعنادتر  کوترر تث آلفرا  وضرزتر  رآو برن فرونرا       

وحاسبه  رآو تث لحراظ آورار      F( تس   بنابرتین 052/0)

 آثورور  پ گف  که بضن نورتت  توتر اووعنادتر تس   لذت 

ترراریخ هنررر  در دو گررروو آثوررایش و کنترررل تفرراوت    

 وعنادتر  وجود دترد 

وتوضرررر  آثورررور پرررضشپررر  تث تعرررآیل وضرررانگضن  

نتررایپ  بررر تسرراس  (22/25برره وضررزتر )  ناسررا اثیبررای

 Fبرت  وتوضر  با توجه بره   8تث جآول  وارو  آوآو دس  به

= 932/54و  2  0005/0 =p= 594/0   وحاسرربه  ررآو 

  چور سرطل وعنرادتر  کوترر تث آلفرا      Fبا  df(5 و 44)

وحاسربه   F( تس   بنابرتین 052/0وضزتر  آو بن فرونا )

گف  کره برضن    توتر او آو تث لحاظ آوار  وعنادتر تس   

در دو گرروو آثورایش و     ناسرا  ثیبرایا  آثوور پ نورتت 

 کنترل تفاوت وعنادتر  وجود دترد 
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 95/0برا    هرا  نضانگضوبا عنای  به وعنادتر  آر تفاوت 

کره برناوره درسرا آوروثش هنرر       مضکنر  اوتطوضنار بضار 

تولضآ و نقآ هنر  بر تربض    ها موثودیسضپلضن وحور در 

  هرا  موثودر  که درمالاآووثتر تأغضر نآت ته   هنر  دتنش

آووثتر  بر تربض  هنر  دتنش  ناسا ثیبایاتاریخ هنر  و 

 تأغضر دت ته تس  
 

 گیری نتیجهبحث و 

برناوه درسا تولضآ هنرر   » تولضن یافته پژوهش نشار دتد:

« آووثتر گروو آثوایش ترأغضر نرآترد    بر تربض  هنر  دتنش

  وضانگضن دو گرروو آثورایش و   6  جآول ها دتدو بر تساس

جرآول    هرا  افتره یکنترل با هم تفاوت نآترنآ  برر تسراس   

آووثتر بضن دو گروو  تربض  هنر  دتنش تثآنجاکه  8 وارو 

آثوایش و گوتو تفراوت وعنرادتر  وجرود نرآترد  بنرابرتین      

برناوه درسا آووثش هنر دیسضپلضن وحور در موثو تولضرآ  

آووثتر ترأغضر نرآترد  تیرن در     دتنشهنر  بر تربض  هنر  

مالا تس  که وضرانگضن برناوره درسرا تولضرآ هنرر  برر       

آووثتر گروو آثوایش نسرب  بره گرروو     تربض  هنر  دتنش

 دتر وعنرا کنترل بضشتر تس  ولا تث نظر آوار  تین تفاوت 

 اپژوهشرر  هررا افتررهینضسرر   نتضجرره تیررن پررژوهش بررا  

(Kazempour, Rastegarpour and Seif 

Naraghi,2008)     آوروثتر   که برضن عولکررد هنرر  دتنرش

ماصل تث تجرت  دو برناوه درسا هنرر در وضر  ووجرود و    

برناوه درسا وبتنا بر تولضآ هنر  تفراوت وجرود نرآترد     

Christiansen,2007))    بره دلضرل    باتجربره متترا وعلورار

ترث ونآ  تولضآ هنر  در قالب آوروثش هنرر دیسرضپلضن    

  کننررآ اورروررآل تصررلا تسررتفادو  عنرروتر بررهوحررور تث آر 

Wanda,19990)) برناوه درسا هنر به  در وحتوت  تربضتا

تولضآ هنر توجه داصا  رآو تسر  توّرا تجررت  آر تحر       

تجتوراعا و قرآرت سضاسرا قررتر      هرا   گرووتأغضر وعلم و 

بره دلضرل کارآورآ   تولضرآ هنرر       ((Aldosari,2006دترد  

د وعلورار هنرر   و تلف وورد پذیرش و کاربر  ها درثوضنه

پایه تبتآتیا قرتر گرفته تس   بنابرتین  نتضجه تین پرژوهش  

وزبور در موثو تولضآ هنر  وطابقر     ها پژوهشبا نتایپ 

 دترد 

برناوره درسرا نقرآ    » دووضن یافته پرژوهش نشرار دتد:  

آووثتر گرروو آثورایش ترأغضر     هنر  بر تربض  هنر  دتنش

  وضرانگضن دو گرروو   6  جرآول  هرا  دتدو بر تساس «نآترد 

  هرا  افتهی بر تساسآثوایش و کنترل با هم تفاوت نآترنآ  

آووثتر برضن   تثآنجاکه تربض  هنر  دتنش  8جآول  وارو 

دو گروو آثوایش و گروتو تفراوت وعنرادتر  وجرود نرآترد       

بنابرتین برناوه درسا آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور در     

آووثتر تأغضر نرآترد    نشموثو نقآ هنر  بر تربض  هنر  دت

تین در مالا تس  که وضانگضن برناوه درسا نقآ هنر  برر  

آووثتر گروو آثوایش نسرب  بره گرروو     تربض  هنر  دتنش

 دتر وعنرا کنترل بضشتر تس  ولا تث نظر آوار  تین تفاوت 

پژوهشررا   هررا افتررهینضسرر   نتضجرره تیررن پررژوهش بررا  

Wanda,19990))  د و نقرآ  نقآ در هنر ووسضقا وجرود دتر

هنر  در وحتروت  تربضترا برناوره درسرا هنرر در کترب       

نقرآ  ( (Hamblen,1993درسا تبتآتیا توجه  رآو تسر     

و  ررتی  جآیرآ دترد     ها  ضووقعهنر رونآ  روبه ر آ با 

Omniewski,2004))  تبزتر  بررت  فهوضرآر    عنوتر بهنقآ

وعلوررار برره  ((Christiansen,2007در هنررر وجررود دترد  

دلضل ترث ونآ  نقآ هنر  در آووثش هنرر تث تیرن ورآل    

  بنابرتین  نتضجه تیرن  کننآ اووآل تصلا تستفادو  عنوتر به

وزبور در مروثو نقرآ هنرر       ها پژوهشپژوهش با نتایپ 

 وطابق  دترد 

برناوره درسرا تراریخ    » سووضن یافته پژوهش نشرار دتد:  

 بر تسراس « ر دترد آووثتر تأغض هنر  بر تربض  هنر  دتنش

  وضانگضن دو گروو آثوایش و کنتررل برا   6  جآول ها دتدو

  8جرآول  روارو     هرا  افتره ی بر تسراس هم تفاوت دترنآ  

آووثتر بضن دو گروو آثورایش   تربض  هنر  دتنش تثآنجاکه

و گوتو تفاوت وعنادتر  وجود دترد  بنابرتین برناوه درسرا  

تراریخ هنرر  برر    آووثش هنر دیسضپلضن وحرور در مروثو   

تین پژوهش    نتضجه آووثتر تأغضر دترد  تربض  هنر  دتنش

 Kazempour, Rastegarpour and)پژوهشا   ها افتهیبا 

Seif Naraghi,2008)      برناوه درسا تاریخ هنر برر تربضر

 ((Mehdizadeh,2009 آوروثتر ترأغضر دترد    هنرر  دتنرش  

 رتثربا وضآووثتر  شراعن آ نایا دتنرآووثش تاریخ هنر ب
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   ررود اورر هنرونررآترفرهنگررا و هنررر گذ ررته تیرررتر و  

Standford,1990))       تاریخ هنرر ونجرر بره آوروثش ورؤغر

توجه به سروتبق   درنتضجهدرس دورو تبتآتیا و  ها  کالس

تراریخ هنرر در    ((Hamblen,1993   ود اودر ووترد دیگر 

قالب آووثش هنر دیسضپلضن وحرور رونرآ  روبره ر رآ و     

و  ررررتی  جآیرررآ دترد    هرررا  ضرررووقع وتناسرررب برررا 

(Rozek,1994)  آووثش ضون دآو  وعلوار باعن بهبود

درس و  هرا   کرالس و ترتقاس کضفض  آووثش تاریخ هنر در 

   رررود اورررآوررروثتر  دتنرررش آوررروثش ورررؤغر درنتضجررره

Carrol,1999))  تاریخ هنر در قالب آووثش هنر دیسضپلضن

هنرر توتفرق تیجراد نوایرآ       ووردرار برضن   توتنرآ  اووحور 

( برره دلضررل کارآوررآ  ترراریخ هنررر     2006تلآوسررار  )

و تلف وورد پذیرش و کاربرد وعلورار هنرر     ها  درثوضنه

در  ((Christiansen,2007پایه تبتآتیا قرتر گرفتره تسر     

بره دلضرل    باتجربره نتایپ پژوهش دود آوردو متا وعلوار 

سرضپلضن  ترث ونآ  تاریخ هنرر در قالرب آوروثش هنرر دی    

  بنابرتین  کننآ اووآل تصلا تستفادو  عنوتر بهوحور تث آر 

وزبرور در مروثو     هرا  پژوهشنتضجه تین پژوهش با نتایپ 

تاریخ هنر  وطابقر  دترد و بضرانگر آر تسر  کره برناوره      

آوروثتر ترأغضر    درسا تاریخ هنر  بر تربض  هنرر  دتنرش  

 دترد 

 برناورره درسررا» چهرراروضن یافترره پررژوهش نشررار دتد
بر  «آووثتر تأغضر دترد  بر تربض  هنر  دتنش  ناسا ثیبایا

  وضرانگضن دو گرروو آثورایش و    6  جرآول  ها دتدو تساس

جرآول    هرا  افتره یکنترل با هم تفاوت دترنرآ  برر تسراس    

آووثتر بضن دو گروو  تربض  هنر  دتنش تثآنجاکه  8 وارو 

اوه وجود دترد  بنابرتین برن وعنادتر آثوایش و گوتو تفاوت 

درسرررا آوررروثش هنرررر دیسرررضپلضن وحرررور در مررروثو  

آوروثتر ترأغضر دترد     بر تربض  هنرر  دتنرش    ناسا ثیبایا

 ,Kazempour) اپژوهشر   ها افتهینتضجه تین پژوهش با 

Rastegarpour and Seif Naraghi,2008)   برناوه درسرا

آوروثتر ترأغضر دترد     بر تربض  هنرر  دتنرش    ناسا ثیبایا

Mcwhinnie, 1990))    برررا وررررتب  کرررردر نظریرررات

  ناسرا  ثیبرایا با وآل برتر بضن وآل برتر و  نظرتر صامب

  ناسرا  ثیبرایا  ((Stand ford, 1990توتفرق تیجراد کررد     

درس وقطر  تبترآتیا و    هرا   کالسونجر به آووثش وؤغر 

( 5990  وتنررآت ) ررود اوررتدرتکررا  هررا  وهررارتتفررزتیش 

هنر ورورد  در وحتوت  تربضتا برناوه درسا   ناسا ثیبایا

 هرا   گرروو توجه قرتر گرفته توّرا تجررت  آر تحر  ترأغضر     

 ((Kaagan,1990تجتورراعا و قررآرت سضاسررا قرررتر دترد  

تأکضررآ بررر رو  آورروثش هنررر در   ناسررا ثیبررایاوکتررب 

بررت  گسرترش    یاهرا   تسرترتتژ  ترتئهوآترس آوریکا رت با 

تجربضات هنر  تث طریق آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور     

رت   ناسرا  ثیبرایا   ها  یتولو ((Mcwhinnie,1990 تس 

   ر رته دتنشرجویار    ناسرا  ثیبایا  ها  یتولوبر تساس 

کررره  ((Hamblen,1993طرتمرررا وناسرررب دتنسررر   

در قالرب آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور        ناسرا  ثیبایا

و  رتی  جآیرآ   ها  ضووقعرونآ  روبه ر آ و وتناسب با 

آووثش ضون دآو  وعلوار باعرن   (Rozek,1994)دترد  

در   ناسررا ثیبررایابهبررود و ترتقرراس کضفضرر  آورروثش    

آوروثتر   آوروثش ورؤغر دتنرش    درنتضجهدرس و  ها  کالس

با آووثش هنر دیسرضپلضن وحرور    ((Carrol,1999   ود او

 بررضن ثیبررایا  ناسررار توتفررق تیجرراد نوررود    ترروتر اورر

Omniewski,2004))  رت  ها بچه  ناسا ثیبایاوطالعات در

  کنرآ  اور قادر به فهوضآر و بحن در ورورد ترأغضر هنرهرا    

Aldosari,2006))   ناسررا ثیبررایابرره دلضررل کارآوررآ  

و تلف وورد پذیرش و کاربرد وعلورار هنرر     ها درثوضنه

 ((Christiansen,2007پایره تبترآتیا قررتر گرفتره تسر        

در   ناسرا  ثیبرایا بره دلضرل ترث رونآ      باتجربهوعلوار 

ورآل   عنروتر  بره قالب آووثش هنر دیسضپلضن وحرور تث آر  

  بنابرتین  نتضجره تیرن پرژوهش برا     کننآ اوتصلا تستفادو 

وطابقر     ناسا ثیبایاوزبور در موثو   ها پژوهشنتایپ 

برر    ناسرا  ثیبایادترد و بضانگر آر تس  که برناوه درسا 

 آووثتر تأغضر دترد  تربض  هنر  دتنش

  رود  اور تث فرضضه تول  پضشنهاد  ذ آوتدبر تساس نتضجه 

تث تین ب ش )تولضآ هنرر( در رویکررد  تلفضقرا در سرایر     

و توکانات وورد نضاث بررت    ها نهضثودروس تستفادو گردد و 

 باعن نبود توکانات چررتکهم آوریم  رر رت فرتهرآووثش هن
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  برر تسراس    رود  اور عآم وجود کضفض  وناسب آووث را  

تث فرضضه دوم  ف ا  وناسب تبرتث نظررتت   تدذ آونتضجه 

تمسراس تونضر  فررتهم       نره ضثوتیا با  در دروس وبامثه

 ود  در تآوین وحتوت تین ووضو  لحاظ  ود و در رتستا  

ها  آووث ا صورت گضرد  برر   ترویپ تفکر تنتقاد  فعّالضّ 

سوم  در ترآری  سرایر      تساس نتضجه تدذ آو تث فرضضه

تلفضقرا   صرورت  بهو رونآها  تاری ا  ها نهضشضپدروس به 

و تصرر تث وحرل     ت  چره یتاربرا   توتنرآ  اوتوجه  ود که 

تحصضل و یا وحل ثنآگا آغاث گرردد کره تلبتره تقرآتواتا     

جهر    وپررورش  آوروثش   وسئولض  رت تث تدترتت چنضن تین

  ها دورووناسب   ها ووثوهنر  و یا   ها نگاردانهتآترک 

تث  تدذ رآو   برر تسراس نتضجره    کنرآ  انور تحصضلا سلب 

   جنبره در دورو تبتآتیا تث   ود اوفرضضه چهارم  توصضه 

آورروثش دتدو  ررود و   ناسررا ثیبررایاعضنررا  و ولورروس  

آر رت در ف را  آووث را درک کننرآ کره تیرن        ها جلوو

تولضررراس  وپررررورش آوررروثشوسرررتلزم وسررراعآت تدترتت 

  تس آووثتر با وآیر وآرسه  دتنش

پضشرنهاد   پژوهش ماضر   ها افتهی بر تساس درنهای و 

هنر  در جهر  ترآوین    نظرتر صامببا وشارک    ود او

وشکالت و  ها  مل رتووحتوت  وناسب تقآتم  ود  یکا تث 

وع الت پضش رو  آووثش هنر به وجود آوردر  ررتیطا  

تس  که بر تساس آر توکار تستفادو تث تبزترها  گونراگور  

یکنوتد  و یکسار برت  هوگرار وضسرر    صورت بهآووث ا 

وتهرآ  د قبرول  قابرل  ود  ثوانا کوض  به مرآ وطلروب و   

   هوره یکسرار بررت     طرور  بره رسضآ که توکانات آوروثش  

قشرها وهضا با آ و در تدتضار هوگرار قررتر دت رته با رآ      

کضفرا    هرا   ضقابلکه  ابآی اوتأوضن کضفض  ثوانا تحقق 

  توکرار  ثوضنره  پضشوناسب به و اطب ترتئه  ود  با تیجاد 

  بررت    رود  اور برت  و اطب فررتهم   ها  ضفضکدرک تین 

تیجاد بستر وناسب  به آووثش بصر  و تجربا توجّه  ود  

  برر تسراس نظرام و    ریرز   برناوره فررد در   برر  تکضه جا  به

ورتکررز و    هوررهو تجربضررات  کارآوررآآووث ررا    برناورره

وؤسسات تقآتم گردد و  رتیطا تیجاد کنضم که هم هنرجو 

و هم نظام آووث را کراوال  آگاهانره مرکر  کننرآ  برضن       

یکرا و پسر     گرذتر   ترثشسنتا و هنر نوین با   اهنره

توجّه به یکا و غفل  تث دیگر  رت    نهضثونوودر دیگر  

 ترثش کرم هنرر رت    هرا   راده تث  یر هضچفرتهم نضاوریم و 

تث تیررن  هرکررآتمبرررت    ررود اوررتلقررا نکنررضم  پضشررنهاد 

  عرصره و توکانرات داصرش رت فررتهم سراثیم  در      ها  اده

و تلف  ترثش و بها  درس   ها دورو تآوین برناوه درسا

   نره ضثووهرارت چهرارم در سروتد  لحراظ و      عنوتر بههنر 

دروج تث وهجوری  تحوضل  آو فرتهم گرردد  برا تفرزتیش    

 آوید آووثشوعلوار هنر   رضکارگ بهساعات آووثش هنر و 

  هرا  جشرنوترو و  ها اشیتنآ همت صصا و برگزتر   طور به

تحصضلا و نشریات ت صصا وناسرب     ها دوروهنر  در 

آووثش هنر در وآترس دوضآو  جار ابروما تاثو بر کالبآ 

  گرذتر  هرآ  قبرل تث    رود  اور  ود  در پایرار پضشرنهاد   

وناب  ووجود وورد بررسرا و برا توجره      رتی  و توکانات و

به  کا  )گپ( ووقعض  ووجود و ووقعض  وطلروب تقرآتم   

وه بآور تجرت  وناسب و  ود که وجود برنا ریز  برناوهبه 

 غور  ن وتهآ دت    ووق  به
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