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چکیده :در این مقاله به بررسی عملکرد برنامه درسی مبتنی بر تربیت هنری
در درس علوم تجربی پایه ششم با توجه به مؤلفهههای نظهام مموششهی در
ایران ،پرداخته شده است .مؤلفههای تربیت هنری در نظام مموششهی کهه اش
سند برنامه درسی ملی استخراج شده شامل؛ پرورش حواس ،ایجهاد حه
شیبایی شناسی ،قدرت تخیل و خالقیت ،ایجاد مهارتهای شبانی ،خلق مثار
هنری اسهت .بها در نظهر تهرفتن عنارهر برنامهه درسهی (ههد  ،محتهوا،
روشهای تدری  ،ارششیابی) چک لیستی با توجهه بهه مؤلفهههای تربیهت
هنری تهیه و تدوین شد که دارای روایی و پایایی مناسبی بود .نمونه مهورد
نظر  01نفر اش دانشمموشان پایه ششم بود .مموشش با توجهه بهه مؤلفهههای
تربیت هنری در درس علوم پایه ششم توسط معلم مموشش دیهده در درس
علوم در تروه مشمایش طی جلسات معینی انجام پذیرفت و معلم در پایهان
هر جلسهه در چهک لیسهت مربوطهه ،بها توجهه بهه عملکهرد ههر یهک اش
دانشمموشان عالمت تذاری مینمود .نتایج نشان میدهد؛ تدری
مؤلفههای تربیت هنری؛ پرورش حواس و ایجاد ح

معلهم در

شیباشناسهی و خلهق

مثار هنری نتایج مثبت و معنهاداری در درس علهوم در پهی داشهته اسهت و
باعث رشد این خصوریات در دانشمموشان تروه مشمهایش شهده اسهت ،و
ای هن در حالیسههت کههه در مؤلفههههای قههدرت تخی هل و خالقی هت و ایجههاد
مهارتهای شبانی ،برنامه درسی تربیت هنری نتوانسته است تغییرات مثبت
و معناداری در عملکرد دانشمموشان به وجود مورد.
کلیدواژهها :برنامه درسی ،تربیت هنری ،علوم تجربی ،پایه ششهم ابتهدایی،
مؤلفههای نظام مموششی

Abstract: this study examined the
performance-based curriculum of art
education in the science class of sixth grade
base on considering the components of the
educational system in Iran. The components
of at education taken from national
curriculum documents include raising the
senses, creating a sense of aesthetics,
imagination and creativity, build language
skills, creating works of art. A checklist was
developed according to the curriculum
elements (goals, content, teaching methods,
and assessment) and the art education
components and the reliability and validity
were examined. The sample included 60
sixth grade students and the experimental
group was taught by an experienced teacher
during the treatment. And the teacher
recorded students' performance by the
checklist at the end of each session. The
students’ achievement was measured by
descriptive and inferential statistics. The
results revealed that the elements of
imagination, creativity, development of
language skills, and arts education
curriculum created positive and significant
changes in the performance of students.
Key Words: curriculum, training, art,
science, the sixth basic primary components
of the educational system
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مقدمه
نظامهای مموششی کشورهای مختلف بر مبنای نوع نگاه و نگرش خود نسبت به انسان و
تواناییهای وی و میزان انعطا پذیری و پاسخگویی به نیاشهای جدید و تحوالت پیرامونی؛
تأکیدات و توجهات متفاوتی را نسبت به حوشههای مختلف مموششی میکنند .یکی اش این
کارکردهای مهمی که بیانگر بخش مهمی اش اهدا

این نهاد میباشد ،تالش در جهت رشد و

شکوفایی تواناییها و قابلیتهای هنری و تربیت هنری دانشمموشان است .تربیت هنری به
عنوان یکی اش کارکردهای اساسی و مهم نظام مموششی مطرح میباشد .اهمیت این کارکرد اش
منجا ناشی میشود که تربیت هنری در ایجاد و بارورساشی شمینههای ساشندهای مانند بروش
خالقیت و نوموری (تربیت عاطفی) ،شکلتیری تغییرات عمیق و پایدار در سلوک فردی ،رشد
اخالقی ،افزایش اعتماد به نف  ،رشد مهارتهای مربوط به دست ورشی کردن و  ...تأثیر
شگرفی دارد (میرشا بیگی.)441 :4733،
فاولر 4در کتاب ضرورت هنر در مموشش معتقد است" :هنر تجسم خالقیت انسان و ح
شیباییشناختی است .هنر در پایدارترین و اریلترین جلوههای خود به مرمان ،شناختها،
احساسها ،مهارتها و ارششهای ژر

و بنیادی نظر دارد که انسان با تکیه بر من اش عالئق و

شناختهای سطحی میتذرد .در واقع هنر ،تحول واقعی و اریل انسان را که نتیجه رو کردن
متاهانه و مشادانه وی به ارششهاست را امکان پذیر میساشد .منچه این تحول را ممکن و
تسهیل میکند ،تربیت است .اش این رو ما به تربیت هنری بیشتر و بهتر بهمنظور پرورش
انسانهای کامل و رشد یافته یعنی شهروندانی که تمدن شایسته و مطلوبی را ارششتذاری
کنند ،نیاشمندیم" (فاولر ،4393،نقل اش امینی.)91 :4791 ،
میزنر 2در کتابها و مقاالت خود بهطور مفصل به بررسی نقش و جایگاه تربیت هنری در
نظام مموششی پرداخته است .او که امروشه به تعبیری سردمدار به رسمیت شناختن جایگاه هنر
در برنامههای درسی مدارس است ،ضمن نقادی وضعیت موجود ،تصریح میکند که؛ "هنر و
مموشش من در مدارس به جد ترفته نمیشود و تدری

نظامیافته مبتنی بر تربیت هنری باعث

میشود مثار هنری تولید شوند ،باعث قدرشناسی و ارششتذاری شده و ارتباط من را با فرهنگ
1. Fowler
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و تاریخ درک کنند و نهایتاً منکه قضاوتهایی را در مورد هنر ارائه میدهند" (میزنر،4334 ،
نقل اش فرحنک.)73 :4731،
اهمیت و ضرورت تربیت هنرى را مىتوان اش منظر مثار و نتایج مختلفى که در پى دارد،
مورد بررسى قرار داد .برخى راحب نظران مانند برودى 4اهمیت تربیت هنرى را اش منظر
شیبایى شناختى و هنرى رر

مطرح کرده و تأکید مىکند که هنرها ،ماهیتاً ،نشان دهنده

اشکال اساسى تجربه انسانى بوده که شمینه بروش احساسات و تجلى خالقانه وى را فراهم مى-
ساشند (برودى .)4333،درواقع ،هنرها موجبات دستیابى انسان را به دانش ،بصیرت ،ارششها و
معانى فراهم مىمورند که در هیچ یک اش حوشههاى محتوایى دیگر برنامه درسى وجود ندارد.
درعین حال ،کسب این بصیرت و معانى عمیق دربردارنده تأثیرات و نتایج پیش رونده و
استعالیى 2هم مىباشد که به نوبه خود درون بینى ،تعالى روحى ،احساسى و ذوقى وى را در
بردارد .در سند برنامه درسی که در تاریخ  4734/42/29به تصویب رسیده است که نوع نگاه
معلم ،کتاب ،مدرسه ،کالس درس و بهویژه دانشمموش بایستی دترتون شود .همچنین اشاره
شده است که استفاده اش تربیت هنری ،مناسبترین طریق باشنمایی دامنه و عمق ارششهاست.
نتایج حارل اش تربیت هنری شمینهساش دستیابی به سواد فرهنگی و هویت بخشی ،ایجاد شوق
و نشاط ،درک و بیان احساسات و معنی و ابراش وجود ،پرورش حواس ،ذوق شیباشناسی،
قدرت تخیل ،خالقیت قدرشناسی اش شیباییها و در نهایت دستیابی به تربیت هنری ساشنده
است .در این شورا جهتتیری کلی این حوشه ،تربیت هنری را شمینهای برای درک شیباییها و
نظم هستی که یکی اش راههای شناخت خداوند و قدرشناسی نسبت به شیباییها و خالق
منهاست را فراهم میکند .ساشماندهی فعالیتها در قالب رویکرد تربیت هنری موجب درک
شیباییهای طبیعت و محیط شندتی ،تقویت حواس ،تخیل و تفکر ،درک معانی مشکار و پنهان
و غنا بخشیدن به ادراک حسی و عاطفی میشود (سند برنامه درسی ملی ایران.)43 :4734،
اما نظام مموشش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در مقطع ابتدایی تحقق اهدا

فرهنگی و

هنری را نیز مورد توجه قرار داده است .در این بخش بر ایجاد رالحیتها و قابلیت های شیر
در دانشمموشان تاکید می تردد:
1

- Broudy
- Transcendental
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 -1به شیبایی طبیعت توجه دارد و هماهنگی را دوست دارد.
 -2در شمینه های هنری اش شیبایی در پدیده های طبیعی الگو می تیرد.
 -3اش مشاهده مثار هنری و تاریخی لذت می برد.
 -4ذوق و خالقیت هنری خود را در انجام فعالیتها نشان می دهد.
 -5سنتها ،پدیدهها و مثار موشون را دوست دارد.
 -6با برخی اش مثار معرو

هنری مشنا است.

 -7به خواندن اشعار و قصه های مناسب عالقمند است.
 -8برخی اش مداب فرهنگی و اجتماعی اسالمی -ایرانی را می داند و برای منها ارشش قائل
است( .شورایعالی مموشش و پرورش ،ص)7:
پنج مولفهی تربیت هنری در مموشش با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان حوشه
مموشش و اساتید دانشگاه ،اش سند برنامه درسی ایران و در حوشه درس هنر استخراج شده که
این مؤلفهها شامل پرورش حواس ،ایجاد ح

شیبایی شناسی ،قدرت تخیل و خالقیت ،ایجاد

مهارتهای شبانی ،خلق مثار هنری میباشد .همچنین در کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در
بخش تربیت هنری به رویکرد تربیت هنری اشاره شده است که در صدد شکوفایی فطرت
دانشآموزان از طریق ایجاد محیطی مناسب برای تقویت حواس ،تخیل ،خالقیّت ،ظرفیتهای
نهفته هوش و تفکر و افزایش حساسیت دانشآموزان نسبت به ویژگیها و ابعاد زیبایی
شناختی اشیاء و پدیدههای مختلف است .تربیت هنری درصدد پرورش دادن و شکوفا ساختن
قابلیتها و حساسیتهای هنرمندانه دانشآموزان است و به آنها یاد میدهد چگونه ببینند،
بشنوند ،ارتباط برقرار سازند و درجهت رشد و کمال حرکت کنند .در تربیت هنری عالوه بر
ایجاد شرایط الزم برای رشد خالقیت و تخیل کودکان ،آشناکردن آنها با شیوههای بیان و ابراز
هنرمندانه ،طراحی و اجرای هنری ،کسب آگاهی از هنر و تاریخ آن ،قدردانی از هنرمندان و
آثار هنری و ارزشمند شمردن آنها مورد توجه قرار گرفته است (کتاب راهنمای معلمان درس
هنر پایه .)12-16 :1331 ،4،5،6
الزم به ذکر است ،در این خصوص که آیا تحقق اهداف تربیت هنری ،به نوع روشهای
تدریس بستگی دارد یا به محتوای کتاب یا روش تدریس معلم و یا نوع ارزشیابی معلم؛ باید
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گفت که بایستی به هر چهار عنصر برنامه درسی تربیت هنری توجه شود تا بتوان تربیت هنری
را بطور کامل در کالس اجرا کرد ،لذا در اجرای تربیت هنری در کالس و بصورت عملکردی
هم اهداف ،هم محتوا و روش تدریس و نیز ارزشیابی باید همسو و همگام با تربیت هنری
باشد.
پرورش حواس؛ مستانهی درک حواس پنجگانه ،حداقل انرژیهایی هستند که میتوانند یکی
ا ش حواس پنج تانه شما را تحریک کنند و اتر این انرژی کمی کمتر تحریک شود ،حواس ما
قادر به درک من نخواهند بود .برای پرورش حواس پنج تانه به جز ح

بینایی ،باید خود را

به مستانهها نزدیک کنیم .ما معموالً حواس خود را تنبل میکنیم و برای درک محرکها ،انرژی
فراوانی را اش محرک طلب میکنیم تا من را مسانتر درک کنیم .وقتی خود را به مستانه درک
نزدیک میکنید ،عمالً دقت حواس پنج تانه (ح

شنوایی ،بویایی ،چشایی ،بساوایی ،بینایی)

را در خود افزایش میدهید و با بیشتر کار کشیدن اش منها ،درک انرژیهای کمتر محرکها را در
خود پرورش می هید (کیومرثی ،4793 ،ص.)49
ح

شیبایی شناسی؛ اش نظر رایمر کارکرد ارلی تربیت هنری عبارت است اش کمک به

محاد دانشمموشان در جهت رشد ظرفیتهایی که دستیابی به معرفت شیباشناختی را تسهیل
مینماید .رویکرد معرفت شیباشناختی به دانستن ،در چهار شمینه یا چهار دانستن در حوشه هنر
عنایت دارد که عبارتند اش :دانستن درون ،دانستن چگونه ،دانستن درباره یا دانستن این که و
باالخره دانستن چرا .برنامه درسی هنر ،باید چهار نوع دانستن در حوشه هنر را در چهارچوب
مموششی و عمومی یا مموشش همگانی مورد توجه قرار دهد.
تخیل و خالقیت؛ یک ویژتی ررفاً ذاتی نیست ،بلکه همهی انسانها اش این توانایی
برخوردار هستند و همه درجات توناتونی اش این استعداد را دارند .عالوه بر این عواملی
همچون مهارتیابی ،مموشش پذیری ،انعطا

پذیری ،سطح دانش و متاهی ،خطرپذیری،

نترسیدن اش اشتباه و شکست نیز در میزان خالقیت و نوموری دانشمموشان تأثیر فراوان دارند.
معلم میتواند همهی این عوامل را به رورت یک مجموعه در دانشمموشان شناسایی کند و
بکوشد منها را پرورش دهد ( قاسم شاده  ،4792 ،ص) 39:
مهارتهای شبانی؛ برای رسیدن به هد های سخن تفتن در تربیت هنری معلم باید
موقعیتهای متنوعی برای تمرین سخن تفتن ایجاد نماید تا دانشمموشان ممادتی استفاده اش
101
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شبان برای هد های محاورهای توناتون اش قبیل توضیح دادن ،ورف کردن ،قصه تفتن،
مقایسه کردن ،تفتگو کردن ،تزارش دادن ،سئوال کردن ،پاسخ دادن ،شعر خواندن ،بحث کردن
و غیره پیدا نمایند .فعالیتهای که برای پیشرفت توانایی سخن تفتن دانشمموشان به کار برده
می شود باید مناسب سن ،تجربه ،سطح معلومات شبانی ،احتیاجات شبانی و نوع عالقه و
سلیقهی منها باشد تا نتیجه مثبتی اش این فعالیتها کسب تردد .به طور کلی توش دادن و
سخن تفتن معیار پایههای اساسی برای یادتیری خواندن هستند .در رابطه با هد های باال
معلم باید سن شاتردان ،طول شمان فعالیت خواندن ،تنوع فعالیت خواندن ،سطح توانایی
شاتردان در خواندن ،تجربه شاتردان در خواندن و عالقه دانشمموشان در خواندن را در نظر
بگیرد (رافی ،4791 ،ص.)03 :
خلق مثار هنری؛ تولید هنری ،یک نوع بروش و فوران افکار احساسات هنرمند که شندتی
مادی و معمول را در قالب اشکال بصری به تونهای شکل و ارائه میدهد که بیانگر همان افکار
و احساسات میباشد .تحقق هد

تولید هنری حصول نتایج و دستاوردهای شیر را برای

دانشمموشان امکان پذیر میساشد:
دانشمموشان با دامنه وسیعی اش رسانهها ،ابزارها ،تجهیزات و فنونی که توسط هنرمندان بکار
ترفته میشوند ،مشنا میشوند .ضمن من که منها تعداد شیادی اش سوژهها ،موضوعات درسی،
نهادها و سایر ابزارهایی که هنر ساشی را پرورش و شکل میدهد ،میشناسند .دانشمموشان
میتوانند مهارتها و سنتهای هنروری و هنرمندی را یاد بگیرند .دانشمموشان میتوانند
افکار ،ارششها و احساسات مختلف خود را در یک شکل تجسمی اش طریق دستیابی به راههای
پاسخگویی و فعالیتهایی که هنرمندان انجام میدهند ،بیان و بروش نمایند .برنامه درسی هنر در
قلمرو تولی هنری در پی من است تا شمینه و فررت مناسبی را برای خلق و مفرینش عملکردها
و محصوالت هنرمندانه ،بروش و تجلی عینی افکار و احساسات ،مشنایی با مواد ،تجهیزات و
رسانههای هنری مختلف و دستکاری کردن منها ،رشد مهارتی ،شناخت و تمرین فرمیندهای
ذهنی معطو

به تولید مثار هنری و درک جایگاه و ارشش منها را فراهم ساشد (وشارت مموشش

و پرورش ،4797 ،ص.)7 :
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در پژوهشی متهیوس 4به نقل اش اسکاپل 2عقیده دارد ":مموشش هنر با رویکرد موضوع
محور با تمرکز بر دانش عمیقتر و کاربرد مهارتهای تفکر سطح عالی ارتقاء پیدا میکند .با
بهکارتیری این طریق برنامه درسی به دامنهای فراتر اش ایده سنتی هنر به عنوان یک تالش
اضافی ،دست مییابد و این امر بهکارتیری هنر در سایر حوشههای موضوعی نظیر تاریخ،
نوشتن ،خواندن و ریاضیات را ممکن میساشد" (متهیوس ،2114 ،نقل اش جعفری.)44 :4794،
ملتر 7و همکاران در مطالعهای با عنوان "چالشهای بکارتیری تربیت هنری در دوره
ابتدایی :منچه معلمان شرح میدهند"؛ خالرهای اش یافتههای یک پژوهش کیفی را ارائه میکند
که در من به شناسایی تجارب  43نفر اش معلمان مدارس ابتدایی استرالیا در شمینه مموشش در
عرره تربیت هنری میپرداشد .مطالعه نشان داد تجربههای معلمان میتواند شیوه تدری

منها

را در شمینههای خالق در برنامه درسی کالسهای دوره ابتدایی شکل دهد .همه معلمان معتقد
بودند که محدودیت شمانی اختصاص یافته به این حوشه مهم یادتیری در مدارس ابتدایی و
متوسطه ،منها را چندان در راستای این امر مماده نمیکند .منها نگران دانش و مهارت مورد
نیاش برای تدری

هنرهای خالق بودند .در مجموع معلمان در مموششهای دیداری ،اطمینان

بیشتری به خود داشتند و در مموشش موسیقی اعتماد کمتری نسبت به خود داشتند (ملتر و
همکاران ،2113 ،نقل اش لرکیان.)4 :4731 ،
شرفی در پژوهشی با عنوان "تحلیل و نقدی بر برنامههای درسی هنر دوره ابتدایی در
تذشته و وضع موجود" با رویکردی توریفی و مقایسهای به بررسی برنامه درسی هنر پرداخته
است .نتایج نشان داده است که با وجود برخورداری برنامه درسی جدید ایران اش رویکرد
تربیت هنری ،همچنان ناهمخوانیهایی بین برنامههای درسی هنر طراحی شده ،اجرا شده و
نتایج حارله وجود دارد .اش جمله اینکه اترچه در برنامه درسی فعلی به حوشه مهارتها توجه
شده ،اما کمتر به مبانی هنرهای تجسمی پرداخته شده است (شرفی.)70 :4799 ،
امینی در پژوهشی با موضوع"طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی" با
عنایت به اهمیت تربیت هنری و توجه به کمبودها و مشکالت من تالش کرد تا اش طریق
طراحی یک الگوی برنامه درسی تربیت هنری ،جایگاه عنارر ،هد  ،محتوا ،فررتهای
1. Mathews
2. Schapplle
3. Alter et al.
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یادتیری و نیز شیوههای ارششیابی در برنامه درسی هنر دوره ابتدایی را تعیین و مشخص ساشد.
در این پژوهش پ

اش تعریف و تبیین تربیت هنری روند طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری

در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار ترفت و در تحلیل من ممده است که برنامه فعلی هنر دوره
ابتدایی اش نظر فررتهای یاددهی -یادتیری و شیوهها و ابزارهای ارششیابی در حد مطلوبی
قرار ندارد (امینی ،4791،ص.)24 :
با توجه به هد

این پژوهش ،متغیرهای مورد بررسی پرورش حواس ،شیبایی شناسی،

قدرت تخیل و خالقیت ،ایجاد مهارتهای شبانی و خلق مثار هنری میباشند .با در نظر ترفتن
جایگاه نامناسب تربیت هنری در نظام مموششی کشور ،هد

پژوهشگر من است که ابتدا بعد اش

تعریف و تبیین تربیت هنری و رویکردهای من ،مموشش در یک تروه با توجه به مؤلفههای
تربیت هنری ،در درس علوم تجربی پایه ششم را اعمال کند و در تروه دیگر به روش عادی
مموشش رورت تیرد و سپ

نتایج با در نظر ترفتن چک لیست محقق ساخته و بهرورت

پیشمشمون و پ مشمون در هر یک اش مؤلفههای تربیت هنری نظام مموششی بدست ممده و
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار تیرد؛ و در مخر با در نظر ترفتن کلیه نتایج بدست ممده،
پیشنهادهای مناسب و مطلوب در جهت تدری

مبتنی بر تربیت هنری و مؤلفههای من در نظام

مموششی کشور در درس علوم تجربی پایه ششم ارائه تردد .با توجه به نکات یاد شده هد
کلی اش این پژوهش موارد شیر خواهد بود:
 بررسی عملکرد برنامه درسی (هد  ،محتوا ،روشهای تدری  ،ارششیابی) مبتنی بر تربیتهنری در درس علوم تجربی پایه ششم با توجه به هر یک اش مؤلفههای نظام مموششی در ایران
روش تحقیق
پژوهش حاضر اش نوع تحقیقات کاربردی است که به روش تجربی با طرح تحقیق مشمون
مقدماتی و نهایی انجام میتیرد .در توجیه دالیل انتخاب روش تحقیق نیمه تجربی میتوان به
مواردی نظیر تناسب میان این روش تحقیق با موضوع ،هد  ،فرضیههای پژوهش و امکانات
اجرایی و مالحظات اخالقی و انسانی اشاره کرد (نادری ،سیف نراقی ،4731 ،ص .)77:محقق
در پژوهش حاضر ،به بررسی کنترل شده رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته با داشتن
تروههای تجربی و تواه میپرداشد .متغیر مستقل در این تحقیق اجرای برنامه درسی تربیت
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هنری و متغیر وابسته نتایج حارل اش تربیت هنری در پنج مؤلفه من میباشد .اش منجا که
مشمودنیها در این تحقیق افراد انسانی میباشند و محقق به دلیل چنین ویژتی نمیتواند منها
را در معرض هر نوع متغیر مشمایشی قرار دهد و به کنترل دقیق مشمودنیها بپرداشد ،روش
تحقیق نیمه تجربی برای انجام پژوهش حاضر انتخاب تردید.
نمونه تحقیق
این تحقیق اش نوع شبه مشمایشی بوده و بر روی  01نفر اش دانشمموشان پایه ششم منطقه 2
مموشش و پرورش شهر تهران انجام میتردد که اش این تعداد دانشمموش  71نفر بصورت
تصادفی در تروه تجربی و  71نفر دیگر در تروه تواه قرار میتیرند.
ابزار و روش گردآوری دادهها
در این تحقیق برای سنجش اثرات عنارر برنامه درسی تربیت هنری (پرورش حواس ،ایجاد
ح

شیبایی شناسی ،قدرت تخیل و خالقیت ،ایجاد مهارتهای شبانی ،خلق مثار هنری) در

پیشرفت علمی دانشمموشان پرسشنامهای در قالب چک لیست برای سنجش در نظر ترفته شد
که بر اساس فعالیتهای عملی دانشمموشان نمرهای در پایان هر جلسه مموشش توسط معلم به
دانشمموش ان در قالب مصادیق خیلی خوب ،خوب ،قابل قبول ،نیاشمند تالش بیشتر داده شد و
تمامی عالمتها در چک لیستها توسط معلم در طول روند تدری

در هر جلسه ثبت تردید.

با توجه به اینکه چک لیست سنجش مؤلفههای تربیت هنری؛ دانشمموشان را در نظر میتیرد،
با استفاده اش چک لیستی که در کتاب روش تدری

معلم در درس هنر پایههای ابتدایی وجود

دارد و نیز با توجه به عنارر برنامه درسی و طرح درس این چک لیست تهیه شد .همچنین با
مشورت و نظرسنجی اش چندین نفر اش اساتید دانشکده هنر دانشگاه تهران؛ ارالحاتی در چک
لیستها داده شد و نهایت ًا پ

اش تأیید منها مصادیق تربیت هنری ،تهیه و تنظیم شد .لذا

سؤاالت چک لیست اش روایی روری مناسبی نیز برخوردار میباشد .برای بررسی پایایی و
همسانی درونی من پ

اش اجرای مشمایشی برای حجم نمونهای معادل  71نفر ،اش ضریب ملفای

کرونباخ استفاده شد .نتایج مذکور حاکی اش این است که مقدار ملفای کرونباخ معادل 1/331
میباشد که نشانگر اعتبار نسبتاً باالی سؤاالت چک لیست میباشد .جدول عنارر برنامه درسی
تربیت هنری در قالب چهار عنصر (هد  ،محتوا ،روشهای تدری  ،ارششیابی) و سپ
سؤاالت چک لیست ارششیابی فعالیتهای دانشمموشان مورده شده است.
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نمونهای اش سؤاالت چک لیست با در نظر ترفتن عنارر برنامه درسی و مؤلفههای تربیت
هنری در شیر ممده است:
چک لیست ارزشیابی فعالیتهای دانشآموزان بر مبنای مؤلفههای تربیت هنری
نام و نام خانوادگی ......................... :کالس ......... :دبستان ................ :منطقه....... :

مصاديق

موضوع

پرورش حواس

به چگونگی انجام مشمایشها توسط معلم نگاه میکند.
با دقت به توضیحات معلم در کالس توش فرا میدهد.
اش وسایل موجود در مشمایشگاه مدرسه ،بهخوبی استفاده میکند.
خود ،به لم

اشیاء و عمل و نیز دست ورشی میپرداشد.

اش نگاه کردن به مثار هنری و کارهای دستی لذت میبرد.
در مورد فعالیتها به تفکر میپرداشد.

حس زيبايی شناسی

اش دستکاری در محیط احساس لذت میکند.
در انجام فعالیتها شاد و بانشاط است.
پاسخ مناسب نسبت به ادراکات و دریافتهای متمایز میدهد.
اش خواندن کتابها و داستانهای مرتبط با درس استقبال کرده و
لذت میبرد.
به شیبایی خود و کارها در محیط اطرافش اهمیت میدهد.
قادر است مفاهیم درس را در ذهن خود تصور کند.

قدرت تخیل و خالقیت

در فعالیتهای خود خالقیت و نواندیشی را بکار میبرد.
کار خود و دیگران را نقد میکند.
توانایی کاوش در مفاهیم تاشه درس را دارد.
انعطا پذیری الشم را در فعالیتهای خود دارد.
اشتباهات و شکستهای خود را قبول میکند.
در افکار خود تفکر واترا بکار میبندد.
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هر یک اش مراحل درس را با کلمات خویش بیان میکند.

ايجاد مهارتهای زبانی

بهخوبی افکار و احساسات خود را بیان میکند.
اش مثالهای خود برای توضیح درس استفاده میکند.
کار خود را برای دیگران فعاالنه توضیح میدهد.
با معلم و دیگر دانشمموشان همکاری و تعامل الشم را دارد.
عواطف خود را بهرورت کالمی نشان میدهد.
در بررسی و توریف کار سایرین مشارکت میکند.
به کمک تخیل و سلیقه خود به خلق مثار هنری میپرداشد.

خلق آثار هنری

به فعالیت عملی و مسئوالنه در درس عالقه دارد.
کاردستی او اش نظر ظاهری قابل قبول است.
کاردستی او پیام مورد نظر درس را میرساند.
مواد مصرفی او هماهنگی و تناسب دارد.
در فعالیتهای عملی او تنوع وجود دارد.

يافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر با استفاده اش نرم افزار  SPSSدر دو سطح ممار توریفی و استنباطی به
تجزیه و تحلیل دادههای بدست ممده پرداخته شده است .با استفاده اش مشمون تحلیل
کوواریان

به مشمون فرضیهها پرداخته شده و در تحلیل کوورایان

اثر پیشمشمون و اثر تأثیر

متغیر مستقل همزمان مورد بررسی قرار میتیرد.
بررسی فرضیه اول :برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری بر "پرورش حواس" دانشمموشان تأثیر دارد.
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جدول  4-4نتایج تحلیل کوواریان

برای بررسی فرضیه اول

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

مشادی

مجذورات

اثرات پیشمشمون

020.273

4

020.273

304.413

مقایسه تروهها

044.214

4

044.214

741.32

خطا

111.421

43

497.2

مجموع

111.41431

01

منبع تغییرات

مقدار f

سطح معناداری
111.
111.

جدول فوق نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری اثرات پیشمشمون کمتر اش 1/14
است ،با اطمینان  33دررد میتوان تفت اثرات پیشمشمون معنادار بوده است .همچنین با
توجه به اینکه سطح معناداری مقایسه تروههای کنترل و تواه با کنترل مماری پیشمشمون ،کمتر
اش  1/14است میتوان تفت مموششهای ارائه شده ،پرورش حواس را به طور معناداری
افزایش داده است.
بررسی فرضیه دوم :برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری بر "ح

شیبایی شناسی" دانشمموشان تأثیر دارد.

جدول  2-4نتایج تحلیل کوواریان
منبع تغییرات

برای بررسی فرضیه دوم

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

مشادی

مجذورات

مقدار f

سطح معناداری

اثرات پیشمشمون

022.4134

4

022.4134

123.742

111.

مقایسه تروهها

293.144

4

293.144

001.423

111.

خطا

411.211

43

444.7

مجموع

111.72773

01

جدول فوق نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری اثرات پیشمشمون کمتر اش 1/14
است ،با اطمینان  33دررد میتوان تفت اثرات پیشمشمون معنادار بوده است .همچنین با
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توجه به اینکه سطح معناداری مقایسه تروههای کنترل و تواه با کنترل مماری پیشمشمون ،کمتر
اش  1/14است میتوان تفت مموششهای ارائه شده ،ح

شیبایی شناسی را به طور معناداری

افزایش داده است.
بررسی فرضیه سوم :برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری بر " قدرت تخیل و خالقیت " دانشمموشان تأثیر دارد.
جدول  7-4نتایج تحلیل کوواریان

برای بررسی فرضیه سوم

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

مشادی

مجذورات

اثرات پیشمشمون

093.494

4

093.494

494.41

مقایسه تروهها

491.7

4

491.7

434.

خطا

011.4173

43

273.49

مجموع

111.21391

01

منبع تغییرات

مقدار f

سطح معناداری
112.
039.

جدول فوق نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری اثرات پیشمشمون کمتر اش 1/14
است ،با اطمینان  33دررد میتوان تفت در همه موارد اثرات پیشمشمون معنادار بوده است.
همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری مقایسه تروههای کنترل و تواه با کنترل مماری
پیشمشمون ،بیشتر اش  1/14است میتوان تفت مموششهای ارائه شده ،قدرت تخیل و خالقیت
را باال نبرده است.
بررسی فرضیه چهارم :برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری بر " ایجاد مهارتهای شبانی " دانشمموشان تأثیر دارد.
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جدول  1-4نتایج تحلیل کوواریان

برای بررسی فرضیه چهارم

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

مشادی

مجذورات

اثرات پیشمشمون

403.444

4

403.444

134.414

مقایسه تروهها

914.1

4

914.1

223.4

خطا

311.222

43

313.7

مجموع

111.21941

01

منبع تغییرات

مقدار f

سطح معناداری
111.
232.

جدول فوق نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری اثرات پیشمشمون کمتر اش 1/14
است ،با اطمینان  33دررد میتوان تفت در همه موارد اثرات پیشمشمون معنادار بوده است.
همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری مقایسه تروههای کنترل و تواه با کنترل مماری
پیشمشمون ،بیشتر اش  1/14است میتوان تفت مموششهای ارائه شده ،رشد مهارتهای شبانی
را به طور معناداری افزایش نداده است.
بررسی فرضیه پنجم :برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری بر " خلق مثار هنری " دانشمموشان تأثیر دارد.
جدول  4-4نتایج تحلیل کوواریان

برای بررسی فرضیه پنجم

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

مشادی

مجذورات

اثرات پیشمشمون

401.331

4

401.331

437.433

مقایسه تروهها

417.443

4

417.443

191.411

خطا

110.221

43

903.7

مجموع

111.71013

01

منبع تغییرات
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جدول فوق نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری اثرات پیشمشمون کمتر اش 1/14
است ،با اطمینان  33دررد میتوان تفت در همه موارد اثرات پیشمشمون معنادار بوده است.
همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری مقایسه تروههای کنترل و تواه با کنترل مماری
پیشمشمون ،کمتر اش  1/14است میتوان تفت مموششهای ارائه شده ،موجب تقویت خلق مثار
هنری شده و من را به طور معناداری افزایش داده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اول پژوهش که بررسی عملکرد برنامه درسی (اهدا  ،محتوا ،روش تدری  ،ارششیابی)
مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم در "پرورش حواس" دانشمموشان بود،
با توجه به معنیدار بودن نتایج بدست ممده ،میتوان اینتونه استنباط کرد که هد

در عنارر

برنامه درسی پرورش حواس؛ باید چگونه بهتر دیدن و شنیدن و ارتباط برقرار کردن باشد.
محتوا در پرورش حواس باید طوری باشد که بیش اش پیش ،حواس دانشمموش را در محتوا
درتیر امر یادتیری ساشد .روش تدری

در پرورش حواس بهرورت کاربرد هر یک اش حواس

پنجتانه باشد و سعی شود مفاهیم درس جدید با استفاده اش درتیر کردن حواس دانشمموش
منهم به تفکیک ،تدری

شود .ارششیابی در پرورش حواس نیز بهطور مستمر و با توجه به

موضوع درس جدید انجام تیرد.
در هدف دوم پژوهش که بررسی عملکرد برنامه درسی (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم در " ایجاد ح

شیبایی

شناسی" دانشمموشان و برنامه درسی موجود بود؛ با توجه به معنیدار بودن نتایج بدست ممده،
میتوان اینتونه استنباط کرد که هد

در شیباشناسی باید پیوند شدن اندیشه و احساس باشد و

تغییرات نگرشی را نسبت به درک و مفرینش شیباشناسی در دانشمموشان پدید مورد .محتوا در
پرورش حواس توأم نمودن اندیشه دانشمموش در یادتیری بوده و انعطا پذیر باشد .روش
تدری

در مؤلفه تربیت هنری شیباشناسی ،معرفی کتابهای متنوع و خواندن داستانهای

مرتبط با درس جدید باشد .ارششیابی در شیباشناسی بر پایه فعالیتهای عملی و بیان احساسات
و تهیه تزارش علمی و نظارت مستمر معلم در این خصوص را در بر میتیرد.
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در هدف سوم پژوهش که بررسی عملکرد برنامه درسی (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم در "قدرت تخیل و
خالقیت" دانشمموشان و برنامه درسی موجود بود ،با توجه به معنیدار نبودن نتایج به دست
ممده میتوان اینتونه استنباط کرد که هد  ،محتوا ،روشهای تدری

و ارششیابی در پرورش

قدرت تخیل و خالقیت میتواند متفاوت اش من چیزی باشد که تربیت هنری و سؤاالت چک
لیست منها را در نظر می تیرد ،چرا که مموشش معلم با توجه به نتایج بدست ممده در این
مؤلفه معنیدار نبوده است.
در هدف چهارم پژوهش که بررسی عملکرد برنامه درسی (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم در " ایجاد مهارتهای
شبانی" دانشمموشان و برنامه درسی موجود بود ،با توجه به معنیدار نبودن نتایج به دست ممده،
میتوان اینتونه استنباط کرد که هد  ،محتوا ،روش تدری

و ارششیابی در ایجاد مهارتهای

شبانی میتواند متفاوت اش من چیزی باشد که تربیت هنری و سؤاالت چک لیست منها را در
نظر میتیرد ،چرا که مموشش معلم با توجه به نتایج بدست ممده در این مؤلفه معنیدار نبوده
است.
در هدف پنجم پژوهش که بررسی عملکرد برنامه درسی (اهدا  ،محتوا ،روش تدری ،
ارششیابی) مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم در "خلق مثار هنری"
دانشمموشان و برنامه درسی موجود بود؛ با توجه به معنیدار بودن نتایج بدست ممده ،میتوان
اینتونه استنباط کرد که هد

در خلق مثار هنری باید در نهایت به دانشمموش کمک کند با

بهرهتیری اش احساس و تفکر خود به خلق هنرهای دستی مطابق ذوق و سلیقهاش بپرداشد.
محتوا در خلق مثار هنری ،تشویق دانشمموش در پدید موردن مثار هنری و ارائه الگو در این
راستا باشد .روشهای تدری

در خلق مثار هنری ،در قالب پروژه یا واحد عملی و ارائه

امکانات و لواشم مورد نیاش ضمن حمایت معلم و والدین ،ایجاد فضایی مطلوب برای ایجاد
انگیزه را در پیش داشته باشد .ارششیابی در خلق مثار هنری باید بهرورت مرحله به مرحله
توسط خود دانشمموش و تفکر او و نظارت و همیاری معلم انجام تیرد.
در کل میتوان نتیجه ترفت که عملکرد برنامه درسی تربیت هنری در بروش و افزایش
مؤلفههای اول؛ "پرورش حواس" و مؤلفه دوم؛ "شیباشناسی" و مؤلفه پنجم؛ "خلق مثار
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هنری" تأثیری مستقیم و مفیدی داشته است ،ولی بنابر نتایج حارله برنامه درسی تربیت هنری
در مؤلفه سوم " افزایش قدرت تخیل و خالقیت" و مؤلفه چهارم؛ " ایجاد مهارتهای شبانی"
تأثیری بر ارتقاء عملکردهای یاد شده در دانشمموشان نداشته است.
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