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 يادگیریبررسی تأثیر آموزش هنر با رويکرد تربیت هنری بر عالقه به درس هنر و عشق به

The Effectiveness of Arts Education with Artistic Education Approach on 

Interest in Arts and Love of Learning  
 17/08/1399؛ تاريخ پذيرش مقاله: 12/05/1399تاريخ دريافت مقاله:  

 1میمنت عابدينی بلترک

  2ملوکه رضايی زارچی

م کارکردهای اساسیِ نظاعنوان يکی از  تربیت هنری بهچکیده: 

ی ها آموزشی است. اين در حالی است که امروزه هنر، در برنامه

 درسی ايران از جايگاه مناسبی برخوردار نیست و تربیت هنری

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شود. لذا جدی گرفته نمی

آموزش هنر با رويکرد تربیت هنری بر عالقه به درس هنر و 

انجام شد. جامعه پژوهش، آموزان دانشر عشق به يادگیری د

ر نف 44پسر مقطع ابتدايی شهر يزد و نمونه شامل آموزان دانش

ه نفره از دانش آموزان بودند که به روش نمون 22در دو گروه 

های عالقه گیری تصادفی جايگزينی انتخاب شدند. از پرسشنامه

ه ها استفادجهت گردآوری دادهبه درس و عشق به يادگیری 

 ا بر اساس ضريب آلفای کرونباخ بهههگرديد. پايايی پرسشنام

که آموزش  نتايج نیز نشان دادبدست آمد.  76/0و  93/0ترتیب

ر دهنر با رويکرد تربیت هنری باعث افزايش عالقه به درس هنر 

یری دانش آموزان شده و همچنین تأثیر معناداری در عشق به يادگ

 آنان داشته است. 

آموزش هنر، يادگیری، عالقه به درس، عشق به  ا:ههکلیدواژ

 يادگیری

 

M. Abedini Baltork (Ph.D) 

M. Rezaei Zarchi 

Abstract: Art education is one of the basic 

functions of the educational system. 

However, today, art doesn’t have a proper 

place in Iranian curricula and art education 

is not taken seriously. Therefore, the purpose 

of this study was to investigate the effects of 

arts education on artistic education approach 

to interest in arts and love of learning in 

students. The study population consisted of 

44 elementary school male students in Yazd 

(Iran) and the final sample included 44 

students divided into two groups of 22 

students who were selected by alternative 

random sampling. The questionnaires of 

interest in lesson (CIS) and love of learning 

were employed to collect the data. The 

reliabilities of the questionnaires were 0.93 

and 0.76 which were calculated based on 

Cronbach's alpha coefficient. The results 

also showed that art education with the 

approach of artistic education increased the 

interest in art lesson in students and also had 

a significant effect on their love of learning. 

Keywords: art education, learning, interest 

in the lesson, love to learn 
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 مقدمه 

ای فراهم کردن بسترهای الزم برای رشد و های نظام آموزشی در هر جامعهيکی از رسالت

استعدادهای کودکان، نوجوانان و جوانان است. جهت دستیابی به اين هدف شکوفايیِ همه جانبه 

و با عنايت به ماهیت چند بعدی روحی، روانی، ذهنی و اخالقی و اجتماعی فراگیران از يک 

طرف و ضرورت استفاده از حداکثر توان يادگیری آنها در مدارس از طرف ديگر، نیاز به طراحی 

های آموزشی است که بخش اعظم آن در ا، فرآيندها و فعالیتههامتدوين طیف متنوعی از برن و

ای يادگیری که علیرغم ههخالل محتوا و متون درسی پیش بینی شده است.يکی از اين حوز

و تأثیر آن در به فعالیت رساندن استعدادهای آموزان دانشمیت و جايگاهش در جريان رشد اه

فلت قرار گرفته است، هنر و آموزش آن در مدارس خدادادی آنها، ديرزمانی است که مورد غ

کند که از طريق آن ياد بگیرد، بفهمد و ارتباط است. هنر، ابزار مهمی را برای انسان فراهم می

توانند به کودکان و نوجوانان از طريق ارتباط با هنر می(. 2002و همکاران، 1)بارنزبرقرار کند 

؛ 2017، 3لويد؛ 2018، 2خود نقش آفرينی کنند )آنتیالعنوان يک عضو فعال در دنیای پیرامون 

های هنری ها و فیلمها، نمايشا، داستانهه(. انواع افسان2014، 5آرسالن؛ 2011و همکاران،  4پرسو

ايی از هنر هستند که در تحريک و تقويت حس ههها و تصاوير متنوع، هر کدام جلوو نیز طرح

ای هستی و محیط پیرامون خود مؤثرند. ههدر شناخت پديدکنجکاوی، میل به جستجوگری انسان 

های مناسب از طريق هنر، از جمله عواملی است که راه را پرورش نیروی تخیل و ايجاد انگیزه

ی اطالعات، آموزش مفاهیم، اصول جهت اختراعات و اکتشافات هموار ساخته است. بیان و ارائه

(. به همین دلیل امروزه، 2017، 6برونقرار دارند )و قوانین فیزيکی و شیمی تحت تأثیر هنر 
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حوزه تربیت هنری میباشد. امروزه ، ای اساسی در نظام آموزش و پرورش دنیاههيکی از حوز

ی اصالحات نظام گزاران در عرصههای مورد عالقه سیاستتربیت هنری به يکی از کانون

عنوان يک پارادايم و چشم انداز به (. هنر1397آموزشی تبديل شده است )فیروزی و همکاران، 

درسی به کوشش صاحب نظرانی چون برودی، آيزنر، اسمیت، واالنس  در تعلیم و تربیت و برنامه

 (.1394گرمابی و همکاران، و ديگر صاحب نظران مطرح گرديده است )

، يکی از کارکردهای مهمی که به آموزش هنر نسبت برنامه درسیصاحب نظران حوزه 

دهند، پرورش تفکر خالق در يادگیری است. انديشمندان و پژوهشگران زيادی به تأثیر می

؛ 2007، 1)يورک وينی اندآموزش هنر در پرورش خالقیت و يادگیری دانش آموزان تأکید کرده

 (2019 ،5؛ يولگر2018، 4؛ کری2017، 3؛ تاکر2016، 2لورد

نوان تجربه، هنر را دارای دو بعد ديويی، فیلسوف بزرگ پراگماتیست در کتاب هنر به ع

توان از هم متمايز کرد. خالقانه و زيبايی شناختی می داند و معتقد است اين دو جنبه هنر را نمی

بر اين مبنا، آموزش هنر در نظام آموزشی باعث پرورش و افزايش سطح خالقیت عمومی و 

های هنری خالق در آموزشهای آموزشی میشود. همچنین اعمال روشآموزان دانشيادگیری 

، 9و وردات 8، خسونه7جراه ؛2008، 6برناتوشود )های هنری میباعث ارتقای کیفیت و توانايی

های فراوانی در حوزه تربیت هنری انجام ( به عنوان انديشمندی که تالش1998. آيزنر )(2020

ورش تفکر واگرا ب( داده است، چهار پیامد بنیادی را برای آموزش هنری متصور است: الف( پر

ايجاد وحدت بین شکل و محتوا ج( تقويت قابلیت اکتشاف د(پرورش توجه و توانايی افراد در 
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 (.1390)شاه محمدی،  ای مختلف قابل حل به شیوه صحیح هستندههمقابل مسائلی که به شیو

بروز استعدادهای  گويد اين کار تنها برایکند و میپستالوژی نیز بر اهمیت هنر در برنامه تأکید می

خالق کودکان نیست، بلکه برای اين است که انسان را از قدرت خود آگاه کند و نظم عقلی آنان 

 را پرورش دهد. 

ری از توان يادگیری مبتنی بر هنر يا يادگیهدف اصلی آموزش هنر و زيبايی شناسی را می

بر  وزه فعالیت را در(. اصطالح آموزش هنر، چندين ح1396اسمیت، طريق هنر تعريف کرد )

م سازی، طراحی، گرافیک و...(، تعلیای )نقاشی، مجسمهگیرد: آموزش هنرآموزان حرفهمی

کان و صنعتگران دستی، آموزش هنرآموزان و تعلیم هنر به عنوان بخشی از آموزش عمومی کود

ده است. کر(. بنت رايمر تعريف تحلیلی جامعی از تربیت هنری ارائه 1387نوجوانان )پاکباز، 

ا ههديدهای زيبايی شناختی اشیا و پوی تربیت هنری را رشد آگاهی و حساسیت نسبت به ويژگی

 یناظر بر آموزش حواس مختلف، رشد تجارب حس یت هنریترب(. 1383داند )مهر محمدی، می

ن ياهنرمندانه است.  یو نقّاد یهنر یداريد یاههق با جلویت و برخورد عمیحساس یو لمس

الق نسبت کرد خيز روین و نينش و فهم اشکال نمادي، آفریمتعال یشامل رشد آگاه یتیترب یالگو

باشد. به یو قضاوت نقادانه م ینیتزئ یو هنرها ی، مجسمه سازیدر نقاش یداريبه تصورات د

مانند درون ه يیو ارزشها یرت معانیانسان به دانش، بص یابیط دستيز هنرها شراین یاعتقاد برود

)فالحی، صفری و  آورندط را فراهم مییو شناخت مح یو احساس ذوق یروح یتعال، ینیب

 (.1390يوسف فرحنک، 

پرورش تواند، آموزش هنر، باعث عالقهمندیِ فراگیران میشود. عالقهمند نمودن فراگیران می

را به دنبال داشته باشد و تأثیرات قابل توجهی در رشد عاطفی و شناختی های زيبايیقابلیت

های گروهی و ارتباطی دانش آموزان بر جای های حرکتی، پرورش قابلیتايجاد مهارتاخالقی، 

انگیزش يا عالقه به درس، عاملی است که رفتار  (. 3،2018و گرين 2؛ کنکی2018، 1ازلپگذارد )
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و پاسخی است به اين سؤال که اساس يادگیری علم  کندمیمشخصی را تحريک و هدايت 

شوند. آنان انگیزش شناسان برای انگیزش اهمیت بیشتری نسبت به هوش قائل میچیست؟ روان

دانند هايی میها، نیازهای درونی، کنجکاوی، بر انگیختگی و علترا حاصل عواملی مانند مشوّق

خوب آموزان دانشهای بسیاری از معلمان، ويژگی کند.که فرد برای رويدادها و نتايج اعمال می

ها نیز نشان داده دانند. پژوهشمندی میکوشی، همکاری و عالقهرا در خصوصیاتی نظیر سخت

تری در مقايسه با هوش آنها دارد. در يادگیری، اهمیت مطلوبآموزان دانشاست که، عالقه 

که عالقه زياد به يادگیریِ استوار دهد مینشان  هاتأثیر عالقه بر يادگیری، پژوهش همچنین درباره

انجامد. در واقع میتوان ادعا نمود که عالقه به درس، موتور و عالقه اندک، به يادگیری کم می

را به حداکثر آموزان دانشمحرک تالش و فعالیت برای يادگیری است و میزان يادگیری 

توان به عشق به يادگیری درس هنر، میخصوص در از عوامل ديگر در يادگیری به رساند.می

اشاره نمود. مفهوم عشق به يادگیری توسط مربیان و عموم مردم مورد بحث زيادی قرار گرفته 

است. در اين میان نظريه پردازان بر سر اينکه عشق به يادگیری در افراد يک تفاوت فردی است 

اه مثبت نگر روانشناسانه معتقد يا يک ويژگی محیطی يا هر دوی آن اختالف نظر دارند. ديدگ

طور کلی يک تفاوت فردی در داشتن استعداد و گرايش به است که عشق به يادگیری به

 (.1،2014اسمورتیاند )موضوعات خاص و عاليقی است که به خوبی شکل گرفته و توسعه يافته

با داشتن عشق  هايی بدون تقويت خارجی يا محیطی است و افرادعشق به يادگیری انجام فعالیت

ی يادگیری مطالب جديد دارند و قادر خواهند بود خود را در به يادگیری احساس مثبتی درباره

توجه به عشق به يادگیریِ فراگیران، از مهمترين  .ها حفظ نمايندبرابر موانع و شکست

د های بسیاری، هم برای فرد و هم برای جامعه به دنبال خواههايی است که موفقیتويژگی

کند و داشت. محققان بر اين باورند که عشق به يادگیری در فرد، نیاز به يادگیری را ايجاد می

دهد و در اين میان اگر تالش معلم تنها فراگیر را به صورت فعاالنه به سمت يادگیری سوق می

هند شود و فراگیران خودشان به دنبال آموزش خواتر میمعطوف به تدريس نباشد، کار معلم آسان
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. در اين میان نقش معلم مانند کاتالیزوری است که به رخ (2،2004و سلیگمن 1پترسونرفت )

 باشد.کند و هدف اصلی آن فعال نمودن فراگیر میدادن مسائل کمک می

د از طريق ايجاآموزان دانشتوان اذعان نمود که تربیت هنری درصدد شکوفايی فطرت می

های نهفته هوش، تفکر و افزايش تخیل، خالقیت، ظرفیتمحیط آزاد برای تقويت حواس، 

ای مختلف ههها و ابعاد زيبايی شناختی اشیا و پديدنسبت به ويژگیآموزان دانشحساسیت 

ها و باشد. در اين بین، درس هنر از طريق تربیت هنری درصدد رشد و شکوفايی قابلیتمی

نوند، دهد که چگونه ببینند، بشآنها ياد میاست و به آموزان دانشی های هنرمندانهحساسیت

 (.1397ارتباط برقرار کنند و در جهت رشد و کمال حرکت کنند )فیروزی و همکاران، 

 های مختلفی انجام شده است که هر کدام بر روی بعددر راستای پژوهش حاضر، پژوهش

 د.شوها اشاره میترين پژوهشاند. در اينجا به نزديکخاصی تمرکز نموده

ان هنر، های مورد انتظار معلمدر پژوهشی با عنوان طراحی الگوی نظام دستیابی به صالحیت

ا، برنامه ورود ههبه اين نتیجه اشاره شده که دانش محتوای تربیتی، دانش تخصصی و عام، زمین

توای به حرفه معلمی، تحصیل گشتالتی، تحصیل بر اساس محتوای تلفیقی، تحصیل بر اساس مح

لمان هنر های مورد انتظار معهای مطرح در زمینه صالحیتای از مؤلفهايجاد زمینه حرفه مجزا،

 (1397مهدی زاده تهرانی و همکاران، باشد )می

های درس هنر دوره ( در پژوهشی به بررسی مشکالت و محدوديت1396زمانی دارانی )

لی نظیر عدم وجود تخصص و متوسطه اول از ديدگاه معلمان پرداخت. نتايج نشان داد که مساي

مهارت الزم در آموزش هنر، واگذاری تدريس هنر به دبیران غیر تخصصی، محتوای نامناسب 

کتاب درسی، کم اهمیت شمردن درس هنر و اختصاص ساعت کالس به دروس ديگر، کمبود 

از اهمیت هنر و نیز سردرگمی وقت در تدريس و تمرين، کمبود بودجه، نا آگاهی والدين 
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در شناخت حوزه مورد عالقه خود از مهمترين مشکالت درس هنر در مدارس آموزان نشدا

 شهرستان فريدن بوده است. 

های عمومی درسی هنر آموزش به طراحی الگوی برنامه( 1394صابری و همکاران )

دينی، ارائه  های الگوی طراحی شده؛ ارائه رويکردهای متنوع، تکیه بر مبانیپرداختند. از ويژگی

ی در اهداف عام، برقراری ارتباط بین هنر و جامعه، بیان ادراک هنری، رضايت و لذت شخص

نهايت  ارزشیابی، توجه به حرکات موزون با تکیه بر فرهنگ ايرانی و اسالمی بوده است. در

م به نر جهت بهبود و ارتقای تربیت هنری در نظام آموزشی الزطراحی الگوی جامع آموزش ه

 رسد. نظر می

های يینیز بیانگر تأثیر آموزش هنر بر رشد و پرورش توانا (1391فالحتی ) نتايج پژوهش

به  گاهی بیشتر نسبتآهای زيبا شناختی و هشیاری و شناختی کودک نظیر خالقیت، توانايی

 ( در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش با1390ف فرحنک )محیط است. فالحی، صفری و يوس

م پايه چهارآموزان دانشهای فرايندیِ های هنری و مهارترويکرد تربیت هنری بر فعالیت

تی، تربیت های هنری )نقاشی، کاردسابتدايی، به معرفی روش تربیت هنری و تأثیر آن بر فعالیت

قت و د)تفکر، تعامل، مشارکت، همکاری، نظم،  های فرايندیشنوايی، قصه و نمايش( و مهارت

وش تربیت آموزانی که با ريج حاصله بیانگر آن بوده که دانشخالقیت هنری( پرداخته است. نتا

لکرد ای فرايندی عمههای هنری و هم از لحاظ مهارتهنری آموزش ديدند هم از لحاظ فعالیت

 بهتری داشتند.

ود اثربخشی تدريس در معلمان پیش از خدمت عنوان تأثیر يادگیری مبتنی بر هنر بر بهب

( و با هدف بررسی تأثیر استفاده از 2019) 3و دبی 2، پاناجی1پژوهشی است که توسط زهخريان

الگوی يادگیری مبتنی بر هنر بر نتايج يادگیری رفتار آموزشی مؤثر دانش آموزان انجام شد. 

بین معلمانی که يادگیری مبتنی بر هنر را در کالس در آموزان دانشيج ا نشان داد که نتاههيافت

                                                 
1. Zuhkhriyan 

2. Punaji 

3. Dedi 

https://www.researchgate.net/profile/Zuhkhriyan_Zakaria
https://www.researchgate.net/profile/Dedi_Kuswandi
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تدريس کرده بودند بیشتر از معلمانی بود که مبنا را بر استفاده از مدلهای مبتنی بر تمرين نهاده 

 بودند.

برخی پژوهشگران به بررسی تأثیرات علّی تجربیات آموزش هنر پرداختند. در اين پژوهش 

انجام شد، نتايج حاکی از آن بود که ارتباط قوی بین  مدرسه 42در آموزان دانشکه بر روی 

تواند تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تحصیلی و تجربیات آموزش هنرها مشاهده شده که می

  .2،2019و کیسیدا 1داشته باشد )بوونآموزان دانشتوسعه اجتماعی 

های معرفی استاندارد ( در پژوهشی به بررسی تغییرات هنر در مدارس از زمان2016) 3ايرون

ملی نیوزيلند پرداخت. نتايج بدست آمده حاکی از آن بود که هنر در مدارس به عنوان اولويت 

شود و زمان زيادی از درس هنر، صرف تولید آثار هنری در زمینه هنرهای در نظر گرفته نمی

 شود.شود و به هنرهای سنتی، نمايشی و موسیقی کمتر توجه میتجسمی می

( در پژوهشی تحت عنوان آموزش هنر به عنوان موضوع مستقل و وابسته، 2012) 4وتوک 

يک مطالعه میان فرهنگی از برنامه آموزش هنر در مدارس ابتدايی اياالت متحده و ژاپن انجام 

داده است. نتايج نشان داد که مفهوم آموزش هنر به تدريج در مدارس در حال تغییر است. اين 

ن به پرورش خالقیت از طريق کارهای هنری است که به تناسب کمکی باعث تشويق کودکا

 است برای جامعه. هنر ابزار ضروری فوق العاده برای آموزش و يادگیری ساير مطالب است.

که اين قابلیت در هنرهای تصويری وجود دارد دهد می( نشان 2011) 5نتايج پژوهش گريرسون

سیر خالقیت و نوآوری در مدارس عمل نمايد. البته عنوان موتور محرکی برای هدايت مکه به

 . استالزمه اين تأثیرگذاری پرداختن به نقادی هنری و نه صرفاً آموزش هنر 

                                                 
1. Kisida 

2. Bowen 

3. Irwin 

4. Toku 

5. Grierson 
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دوره ابتدايی، عنوان پژوهش ديگری آموزان دانشارتباط آموزش هنر و پیشرفت تحصیلی 

آموزانی که ( انجام شد. نتیجه بدست آمده نشان داد که دانش2008) 1است که توسط آدامز 

متخصص آموزش هنر برای آنها تعیین شده بود و دوره آموزش هنر را طی کرده بودند، عملکرد 

نیز در پژوهش ديگری با عنوان آموزش موسیقی و  (2003)2بهتری در تحصیل داشتند. ويلسون

حصیلی، به اين نتیجه دست يافت که آموزش هنر بر رشد هنر، تأثیر بر رشد مغز و پیشرفت ت

مغز تأثیر دارد. مغز قادر به خلق آثار هنری است. آموزش و خلق آثار هنری رشد مغز را به ويژه 

پروراند، به عالوه تربیت هنری تأثیر مثبتی بر روی پیشرفت تحصیلی دارد به اين در کودکان می

 تحصیلی روابط مثبتی وجود دارد.  صورت که بین تربیت هنری و پیشرفت 

های های اساسی و درعین حال مغفول در نظامحوزه تربیت هنری يکی از حوزهدر ايران؛ 

ی های آموزشیِ دنیا نوعرود. در گذشته، توجه به هنر در اکثر نظامشمار میآموزشی به

ش دروس کافی به آموزهای درسی به دلیل عدم اهتمام انگاری در تربیت تفسیر و از برنامهسهل

جوامع بشری  شد. اما امروزه، به جايگاه منحصر به فرد هنر در دستیابیاساسی و پايه انتقاد می

جه شده به رشد و توسعه در ابعاد علمی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، اخالقی بیش از پیش تو

توان به عنوان ی( علیرغم اين پیشرفت، همچنان اين حوزه را م1399مهرمحمدی و کیان، است )

ه مؤيد کهای انجام شده با توجه به مطالب فوق و نتايج پژوهش حوزهای مغفول در نظر آورد و

ت تحصیلی های هنری اشتغال دارند، از موفقیت و پیشرفآموزانی که به فعالیتاين است که دانش

ه که خته شدو آموزشی بهتر و باالتری برخوردار هستند، در اين پژوهش به اين فرضیه پردا

آموزش درس هنر با رويکرد تربیت هنری بر میزان عشق به يادگیری و عالقه به درس 

 مقطع ابتدايی شهر يزد تأثیر مثبت دارد. آموزان دانش

 شناسی روش

ها در دو گروه انتخاب شدند. پس آزمون بوده و آزمودنی -حاضر، طرح پیش آزمون مقالهطرح 

پسر مقطع ابتدايی مشغول به تحصیل در آموزان دانشجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 

                                                 
1. Adams 

2. Wilson 
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در شهر يزد بودند. نمونه پژوهش نیز دو کالس درس هنر از پايه چهارم  97-96سال تحصیلی 

آموز دانش 22انتخاب و هر کالس دارای  گیری تصادفی جايگزينیکه بر اساس صورت نمونه

 توسط 1993اين ابزار در سال ( بوده که CISبود. ابزارهای پژوهش؛ پرسشنامه عالقه به درس )

عالقه )انگیزه( به درس يک ابزار  .گويه و چهار خرده مقیاس ساخته شد 34در  «کلر و سوبیا»

های آن به طور مثبت و گويهکند میگیری يک درس را اندازهبندی شده است که انگیزه به درجه

گانه لیکرت صورت بندی بندی پنجکنند. اين ابزار بر درجهو منفی، انگیزش مربوطه را بیان می

گیرد و به ترتیب در تعلق می 5نمره  "کامال موافقم"شده است، به هر گويه مثبت در برابر گزينه 

 1، و 2، 3، 4به ترتیب  "کامال مخالفم"و  "مخالفم"، "نظری ندارم" "موافقم"های برابر گزينه

شود. خرده مقیاس توجه، بر روی هم توجه و کنجکاوی فرد را نسبت به درس نمره داده می

که ارتباط محتوای آموزشی را با نیازهای فراگیر  1خرده مقیاس ارتباط گیرد.مورد نظر اندازه می

که میزان اطمینان فراگیر نسبت به خود را جهت موفق شدن در  2نسنجد، خرده مقیاس اطمینامی

که میزان رضايت درونی و بیرونی  3گیرد. خرده مقیاس رضايتدرس مورد نظر اندازه می

سنجد. روايی صوری و محتوايی آن توسط متخصصان بدست يادگیرنده را در درس مذکور می

ی پرسشنامه عالقه به درس با توجه به ضريب بوده است. پاياي 85/0آن برابر با  cvrآمده که 

(، خرده آزمون ارتباط 91/0بدست آمد. کرونباخ خرده آزمون عالقه ) 93/0آلفای کرونباخ 

( بدست آمد. ابزار ديگر 86/0( و خرده آزمون راضیت )87/0(، خرده آزمون اطمینان )87/0)

( دارای 2003گیری مک فارلن )مقیاس عشق به ياد پژوهش؛ پرسشنامه عشق به يادگیری بوده که

باشد و در طیف لیکرت درجه بندی شده است. به هر گويه مثبت در برابر گزينه گويه می 39

 "درست نیست"های گیرد و به ترتیب در برابر گزينهتعلق می 1نمره  "اصال درست نیست"

شود. داده مینمره  5، 4، 3، 2به ترتیب  "بسیار درست است"و  "درست است"، "نظری ندارم"

روايی پرسشنامه عشق به يادگیری نیز با استفاده از روش تحلیل گويه و بر اساس همبستگی نمره 

                                                 
1. Relevance 

2. Confidence 

3. Satisfaction 
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 حاصل شد 76/0و پايايی آن به روش ضريب آلفای کرونباخ  85/0هر گويه با نمره کل 

 (.1387بیابانگرد، )

 ای انجام شده در پژوهش حاضر در جدول زير خالصه شده است؛ههمداخل

 های انجام شده در پژوهش: مداخله1جدول

  جلسات

 جلسه اول

 

معرفی مربی و صحبت در زمینه نقاشی چیست و جه فايده ای دارد و دانش آموزان يک نقاشی 

 کشیدند و به مربی تحويل دادند

 جلسه دوم 

 

با اصول نقاشی آشنايی ندارند. تنها سه نفر آموزان دانشمربی با بررسی نقاشیها، متوجه شد که 

آموزان دانشنقاشی را با اصول انجام داده بودند. بر اين اساس با اشکال هندسی نقاشی به 

آموزش داده شد. در اين جلسه دانش آموزان با نحوه ترسیم دايره، مربع، مستطیل و سه گوش 

ها برای ها ياد داد. تکلیف بچهبچهآشنا شدند و خانم مربی نحوه رنگ آمیزی صحیح را به 

 های هندسی و رنگ آمیزی آن بودجلسه بعد کشیدن شکل

ياد گرفتند با ترسیم يک خط، اشکال هندسی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند آموزان دانش جلسه سوم

ها آموزش داده و هر قسمت را جداگانه رنگ بزنند. باز هم نحوه رنگ امیزی صحیح به بچه

  شد

ها آموزش داده با رسم چند دايره، مربی نقاشیِ يک موش و رنگ آمیزیِ صحیح موش به بچه جلسه چهارم

شد. دانش آموزانی که سريعتر انجام دادند، خودشان يک خرگوش نیز کشیدند و برای گوش 

 خرگوش از مثلث استفاده کردند و در نهايت سه نقاشی بهتر بر روی برد کالس نصب شد.

آموزش نقاشیِ خرگوش والک پشت با دايره و مثلث و رنگ آمیزی آنها بود. اشکاالت دانش  نجمجلسه پ

يکی از اشکالی که ياد آموزان دانشآموزان بررسی شد. برای تکلیف جلسه بعد هر کدام از 

 های برتر روی برد کالس نصب شد.گرفته بودند، کشدند و با خود به مدرسه آوردند. نقاشی

 جلسه ششم

 

آموزش نقاشی بالن با دايره، مربع و مستطیل و رنگ آمیزی آن توسط فراگیران به سلیقه 

 خودشان بود

 جلسه هفتم

 

 آموزش نقاشی پروانه وگل با استفاده از اشکال هندسی و رنگ امیزی آن بود

 آموزش استفاده از قیچی برای چیدن نقاشی و چسباندن آن روی يک مقوا بود  جلسه هشتم

 نهمجلسه 

 

ها آموزش داده شد و با قیچی از کاغذ جدا و بر روی مقوا چسبانده و دمک به بچهآنقاشی 

 روی برد کالس نصب گرديد.

های رنگی يک ا آموزش داده شد با کاغذههآموزش اوريگامی يا همان کاغذ و تا بود. به بچ جلسه دهم

لیوان ويک قايق درست کنند. با لیوانشان آب بخورند و قايقها را درون ظرف آب گذاشتند. 
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در اين جلسه مربی متوجه شد که يکی از فراگیران، دوره کامل اوريگامی را آموزش ديده 

 آموزش دهد آموزان دانشاست. از آن دانش آموز خواسته شد که هر جلسه يک شکل را به 

 نقاشی درخت، ماهی، رود خانه و رنگ آمیزی صحیح آنها جلسه يازدهم

جمع آوری و يک آموزان دانشهای کشیدن نقاشی با موضوع آزاد. در پايان کالس نقاشی جلسه دوازدهم

 های دانش آموزان در نمازخانه مدرسه برپا شد.نمايشگاه از نقاشی

 نقاشیِ خانه با اشکال هندسی و نحوه رنگ آمیزی آنهاآموزش  جلسه سیزدهم

 آموزاننقاشی آزاد توسط دانش جلسه چهاردهم

 

 

 

 

 اههیافت

های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار نمرات ای توصیفی اين پژوهش شامل شاخصههيافت

 ارائه شده است.عشق به يادگیری و عالقه به درس و ابعاد آن میباشد که در جداول زير 

 آزمونو پسآزمون پیشمیانگین و انحراف معیار متغیر عشق به يادگیری در  -1جدول

 شاخص های توصیفی تعداد آزمون گروه ها

انحراف  میانگین

 استاندارد

 ماکزیمم مینیمم

 19.00 3.00 1.23 15.60 22 پیش آزمون آزمايش

 32.00 18.00 2.87 27.07 22 پس آزمون

 20.00 1.00 1.22 16.07 22 پیش آزمون کنترل

 21.00 3.00 1.78 18.80   22 پس آزمون

دهد که در پژوهش حاضر؛ در گروه آزمايش، نمره های آماری در جدول باال نشان میشاخص

به دست آمده است. در گروه  07/27بوده است آزمون پیشدر  60/15میانگین عشق به يادگیری 

 به دست آمده است.  80/18بوده و در پس آزمون 07/16کنترل نمره پیش آزمون 

 آزمونو پسآزمون پیشمیانگین و انحراف معیار متغیر عالقه به درس در  -2جدول 
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 شاخص های توصیفی تعداد آزمون گروه ها

انحراف  میانگین

 استاندارد

 ماکزیمم مینیمم

 32.00 29.00 4.34 30.46 22 پیش آزمون آزمايش

 40.00 37.00 5.40 39.00 22 پس آزمون

 32.00 27.00 4.05 29.00 22 پیش آزمون کنترل

 33.00 26.00 4.62 30.66 22 پس آزمون

آزمون پیشدر  46/30؛ در گروه آزمايش، نمره میانگین عالقه به درس 2بر اساس جدول 

 29به دست آمده است. در گروه کنترل نیز نمره پیش آزمون  00/39آزمون پسبوده است که در 

 به دست آمده است. 66/30بوده و در پس آزمون 

آموزش درس هنر با رويکرد تربیت هنری بر میزان عشق به يادگیری دانش آموزان فرضیه اول: 

 مقطع ابتدايی شهر يزد تأثیر مثبت دارد.

 ن تحلیل کوواريانس عشق به يادگیری در دو گروه آزمايشی و کنترلآزمو-3جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی

 0.060 8.81 3040.702 1 3040.702 پیش آزمون

 0.000 23.63 1221.949 1 1221.949 گروه

   51.69 42 1395.831 خطا

  44 54776.00 کل

 05/0( در سطح معناداری ) F(27/1= )63/23مشخص شده است، ) 3همانگونه که در جدول 

> P های دو ا شده است. مالحظه میانگینههکه آموزش هنر باعث تغییر در گرودهد می( نشان

که نمره پس آزمون گروه آزمايش، نسبت به نمره پس آزمون گروه کنترل کند میگروه مشخص 

توان گردد. بنابراين میشود و فرض پژوهش تأيید میيعنی فرض صفر رد می افزايش يافته است.

 گفت که آموزش هنر بر افزايش عشق به يادگیری دانش آموزان مؤثر بوده است.
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فرضیه دوم: آموزش درس هنر با رويکرد تربیت هنری بر عالقه به درس و ابعاد آن در 

 .مقطع ابتدايی شهر يزد تأثیر داردآموزان دانش

 آزمون تحلیل کوواريانس عالقه به درس در دو گروه آزمايش و کنترل -4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 0.067 9.32 3142.652 1 3142.652 پیش آزمون

 0.000 26.01 1327.147 1 1327.147 گروه

   53.32 42 1642.214 خطا

  44 58736.00 کل

 

( P < 05/0( در سطح معناداری ) F(27/1= )01/26با توجه به مقدار، ) 4بر مبنای جدول 

شده است. مالحظه آموزان دانشبايد عنوان کرد که آموزش هنر باعث افزايش عالقه به درس در 

های دو گروه گواه آن است که نمره پس آزمونِ گروه آزمايش نسبت به نمره پس آزمون میانگین

 گروه کنترل افزايش يافته است. براين اساس فرض صفر رد و فرض پژوهش پذيرفته می شود. 

 گیری بحث و نتیجه

جامعه ای کار آمد برای توسعه مفاهیم مختلف در مکاتب گوناگون فکری و تربیتی، هنر را وسیله

ترين مراحل و ابعاد حیات و تربیت، شخصیت و جنبه اند که با در نظر داشتن اساسیدانسته

سازد. زبان هنر، زبان بیان حقايق زندگی روزمره معنوی و روحی افراد را با تحولی بارز مواجه می

بت هايی است که به درکی مناسب نسبه شکل غیر مستقیم است. رسالت هنر، دنبال نمودن هدف

های سازنده انسان در مسائل اصلی هستی نظر داشته باشد. گیریبه مفاهیم اساسی و جهت

هايی که با ارائه نوعی جهان بینی و ايدئولوژی مطلوب به درک و شناخت انسان و اعمال هدف

ی نظام ارزشی ها و ارائه ها، تحکیم گرايشو رفتار وی هماهنگی بخشد. تالش در ايجاد نگرش

های بیکران هنر صورت پذيرد. تربیت هنری کودکان را قادر  تواند با تکیه بر ظرفیتی میو تربیت

های شخصی و ای گوناگون برقراری ارتباط با ديگران را کشف کنند و ايدهههسازد که رامی

مبتکرانه خود را بیان کنند، در اغلب کشورهای جهان، تربیت هنری در آموزش ابتدايی صورت 
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ما متأسفانه در مدارس مقطع ابتدايی ايران به آموزش اين درس اهمیت چندانی داده پذيرد، امی

با مشکالتی روبرو هستند که باعث عدم عالقه و عشق به يادگیری درس آموزان دانششود و نمی

شود. در اين پژوهش به بررسی تأثیر آموزش هنر بر عالقه به اين درس و عشق به هنر می

مقطع ابتدايی پرداخته شد. نتايج پژوهش در راستای فرضیه اول مبنی وزان آمدانشيادگیری در 

تفاوت معناداری بین دو گروه بر تأثیر آموزش درس هنر در میزان عشق به يادگیری، نشان داد که 

آزمايش و کنترل در میانگین نمرات عشق به يادگیری وجود دارد. لذا، اين فرضیه پژوهش تأيید 

داشته آموزان دانشدر اين پژوهش تأثیر معناداری در عشق به يادگیری  شد يعنی آموزش هنر

( و 1382(، محمد پور )2003) 1های پريسای پژوهش با پژوهشههاست. در اين خصوص يافت

که به  باشد. نتايج حاصل از فرضیه دوم( همسو می1396غفاری، کاظم پور و اوقافی همدانی )

مقطع ابتدايی پرداخت، نشان آموزان دانشبررسی تأثیر آموزش درس هنر بر عالقه به درس در 

شود.  میآموزان دانشداد که آموزش هنر با رويکرد تربیت هنری باعث عالقه به درس هنر در 

( و زمانی 1390(، فالحی، صفری و يوسف فرحنک )2008ای پژوهش آدامز )ههاين نتايج با يافت

باشد. نتايج اين پژوهش رابطه معنادار بین آموزش هنر با رويکرد تربیت ( همسو می1395دارانی )

پسر مقطع ابتدايی شهر يزد را تأيید آموزان دانشهنری با عشق به يادگیری و عالقه به درس در 

ری و کرد. به اين معنا که آموزش هنر با رويکرد تربیت هنری منجر به باال رفتن عشق به يادگی

دهد که در نهايت باعث را در يادگیری افزايش میآموزان دانششود و درگیری عالقه به درس می

 شود فراگیران از فعالیت هنری لذت ببرند و در آن تسلط کسب کنند.می

آشنايی کودکان با اساس هنرها نه تنها به آنان يارای بیان انديشه با شیوه های هنری )زبان  

بلکه قدرت تجزيه و تحلیل رويدادهای اطراف و همچنین دقت را در آنها  دهد،هنر( را می

های پر بار و ذوق هنری، با فعالیت چوپای ذهن، رشد انديشهتقويت می کند. سیر تکاملی هنر 

ز توان ادقت حافظه نظری، فعالیت فیزيکی و سنجش نظری، ارتباط نزديک دارد. در مدارس می

های مورد نظر در ها و فرهنگهای مطلوب تقويت ارزشگرايشطريق آموزش هنر به پرورش 

ای مؤثر در جهت آموزش مفاهیم و اصول رشد از عنوان وسیله پرداخت و از آن بهآموزان دانش

                                                 
1. Paris 
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های آغاز تولد، ای عقالنی، اجتماعی، عاطفی و اخالقی افراد بهرهمند شد. کودکان از سالههجنب

دهند. آيند و نسبت به آنها واکنش نشان میسیقی به هیجان میدر برابر صداهايی چون سرود و مو

برد. کودکان گشايد، از تکرار کالم موزون لذت میکودک از همان هنگام که لب به سخن می

ا و مشاهده فیلمهای داستانی تمايل زيادی دارند. دقت نظر در حال و هههمچنین به شنیدن قص

های انی )از داستانهايی که به آن گوش فرا داده يا فیلمای بحرانی و هیجهههوای کودک در لحظ

اند( حاکی از جذابیت و تأثیر عمیق قصه و داستان بر اين گروه سنی داستانی که به تماشا نشسته

است. کودک خردسال از حدود دو سالگی که قادر به ترسیم خطوط اتفاقی بر روی کاغذ يا 

برد. وی از طريق نقاشی آن دخالت داشته است، لذت می آنچه در ايجاد شود، از مشاهدهديوار می

گويد، عقايد و افکار و عواطف خود را از آن طريق بیان و نیازها، تمايالت، مشکالت سخن می

توان در کند. از اين رو از طريق نقاشیِ کودکان میاش را بازگو میهای زندگیو محدوديت

توان در عاطفی استفاده کرد و همچنین میتشخیص چگونگی رشد ذهنی، عقالنی و مشکالت 

های مؤثری برداشت. نقاشی و طراحی از ارتقای بهداشت روانی و درمان مشکالت آنها گام

شود. اشتغال به مهمترين عوامل در بیان مقاصد، افکار، عقايد و نیازهای درونی بشر محسوب می

دوستی و ذوق هنری انسان، نقش تواند عالوه بر پرورش حس زيبايی اين فعالیت خالقه، می

مؤثری در رشد شخصیت، شناخت مشکالت و اختالالت روانی و درمان او داشته باشد. از طرفی 

گیرد، ا و اشکال مختلف صورت میهههای دنیای کودک، خیال پردازی است که به گوناز ويژگی

گذشت سن کودک، چنانکه گاه زندگی کودکان بین واقعیت و خیال در نوسان است. تخیل با 

دهد تا با کارهای عملی، ساختن کند. هنر به کودکان اين امکان را میتغییرات محسوسی پیدا می

سازی مستقیم آنان و طراحی کردن را تجربه کنند و اين خود، موجب پرورش خالقیت و نمونه

 (.1392شود )نبوی، می

تواند به بهبود پیشرفت تحصیلی هنری میای ههدر اين باره، آيزنر در مبحثی با عنوان آيا تجرب

شود؟ به توصیف و نقد مهمترين مطالعات در اين زمینه پرداخته و به ای علمی منجر ههدر حوز

های اين نتیجه رسیده که توجهی جدی به هنر موجب هر چه لذت بخشتر شدن تجربه مدرس
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ری ساير دروس از خود شوق و رغبت بیشتری به يادگیآموزان دانشطور عام شده است و به

(. البته اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که برای ايجاد 1383دهند )مهر محمدی، نشان می

عالقه به درس و يا عشق به يادگیری، صرفاً تدريس با تکیه بر تربیت هنری کافی نیست، وجود 

خصوص  ايران به معلم متخصص در اين زمینه بسیار حائز اهمیت است اما متأسفانه در مدارس

ابتدايی و متوسطه اول؛ اکثر مدرسان درس هنر، فاقد تخصص در اين زمینه هستند. گاهی مشاهده 

گیرند و از شود که معلمینی به دلیل پر نشدن ساعات تدريس، تدريس هنر را نیز بر عهده میمی

دهد چرا انجام میاين منظر در تضاد با گفته اين نکته است که معلم با تدريس هنر، کار موفقی 

های هنری را دوست دارند. در هر انسان ذوقی خالقانه وجود دارد، در ا انجام فعالیتههکه بچ

کند )سورتیجی کودکان بهطور يقین ذوقی درونی وجود دارد که خالقیت آنها را تحريک می

اين ( با توجه به عدم تخصص معلم در درس هنر و تدريس 1390اوکرکايی و رستگار نژاد، 

برد بلکه قوه از بین میآموزان دانشدرس، نه تنها عالقه به درس و يا عشق به يادگیری را در 

 شود.خالقیت آنها را نیز شکوفا نمی

 توان ارائه نمود:ای پژوهش پیشنهادهای زير را میههبر اساس يافت

دانش آموزان مندی هايی در ساير مقاطع تحصیلی از منظر آموزش درس هنر و عالقهپژوهش -

 به اين درس انجام دهند.

ای آموزشی و طراحی ههريزان درسی با ارائه برنامشود سیاستگزاران و برنامهپیشنهاد می -

های دانش راهبردهای اثر بخش در درس هنر، فرصت مناسبی را جهت رشد شايستگی

 آموزان در اين درس فراهم نمايند.

ناسب، از جمله استفاده از مربیان متخصص در امر شود مدارس با ايجاد شرايط مپیشنهاد می -

ای متنوع و غیره، زمینه هههای مادی و معنوی، اتخاذ برنامآموزش هنر، به کار گیری مشوق

 عالقه به درس هنر و عشق به يادگیری را در دانش آموزان تقويت نمايند.

 منابع

 علیرضا سمیع آذر. تهران: نظر.. ترجمه: جهانی شدن و هنر جديد (.1396اسمیت، ادوارد لوسی )

 . تهران: دورانهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیروش(. 1387بیابانگرد، اسماعیل )
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 )چاپ هفتم(. تهران: فرهنگ معاصر. دايره المعارف هنر(. 1387پاکباز، روبین )

ه اول از ديدگاه های درس هنر دوره متوسطبررسی مشکالت و محدوديت(. 1395زمانی دارانی، فاطمه )

های مديريت و علوم انسانی در ايران. تهران: . سومین همايش ملی پژوهشمعلمان شهرستان فريدن

 موسسه پژوهشی مديريت مدبر.

رابطه آموزش هنر با رويکرد تربیت هنری (. 1390سورتیجی اوکرکايی، علی اصغر و رستگار نژاد، حسن )

. ابتکار و خالقیت 1387-88 های ايران در سال تحصیلیپايه پنجم دبستانآموزان دانشو خالقیت 

 .1-27(: 3) 1در علوم انسانی.

 . تهران: پیام نور.در آمدی بر نقش هنر در مدارس(. 1390شاه محمدی، انور )

طراحی (. 1394صابری، رضا؛ کیذوری، امیرحسین؛ محبی امین، سکینه و پورکريمی هاوشکی، مجتبی )

 10درسی. مطالعات برنامه های عمومی )ابتدايی و متوسطه اول(.آموزشدرسی هنر  الگوی برنامه

(39 :)154-133. 

تأثیر برنامهدرسی آموزش هنر (. 1396غفاری، خلیل؛ کاظم پور، اسماعیل و اوقافی همدانی، مريم )

: 52ريزی درسی. . پژوهش در برنامهدوره ابتدايیآموزان دانشديسیپلین محور بر تربیت هنری 

110-98. 

نامه کارشناسی )پايان اثر آموزش هنرهای محیط زيست بر خالقیت مدارس ابتدايی(. 1391فالحتی، ز )

 ارشد(. تهران: دانشگاه تهران.

تأثیر آموزش با رويکرد تربیت هنری بر (. 1390فالحی، ويدا؛ صفری، يحیی و يوسف فرحنک، ماندانا )

های آموزشی. . نوآوریدانش آموزان پايه چهارم ابتدايیهای فرايندی های هنری و مهارتفعالیت

10 (39 :)101- 118. 

جايگاه محورهای تربیت (. 1397فیروزی، محمد؛ سیفی، محمد؛ حسینی مهر، علی و فقیهی، علیرضا )

های درسی فرهنگ و هنر دوره درسی در کتابهنری، ساختار محتوايی و الگوی سه وجهی برنامه

 .31-66(: 11) 6و عمل در برنامه درسی.  . نظريهاول متوسطه

ای زيبايی شناسی ههبازشناسی مؤلف(. 1394گرمابی، حسنعلی؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید و افهمی، رضا )

 10درسی. . مطالعات برنامهدرسی از منظر منابع مکتوب و ديدگاه صاحب نظرانو هنر برای برنامه

(39 :)70-49. 

 . تهران: منادی تربیت. ابتدايی آموزش هنر در مدارس دوره. (1382محمد پور، آيت اهلل )
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طراحی (. 1397مهديزاده تهرانی، آيدين؛ عصاره، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود و امام جمعه، محمد رضا )

وسطه( ای ابتدايی و اول متهههای مورد انتظار معلمان هنر )دورالگوی نظام دستیابی به صالحیت

 .107-138(: 50) 13درسی ايران.مطالعات برنامه ر.آموزش هندر دوره کارشناسی 

 . تهران: سمت.درسی و آموزش هنر در مدارسبرنامه (.1399مهرمحمدی، محمود و کیان، مرجان )

 )چاپ دوم(. تهران: مدرسه. آموزش عمومی هنر، چیستی، چرايی، چگونگی(. 1383مهرمحمدی، محمود )
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