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 آموزان دانشخالقیت پرورش هنر در  آموزش مؤثرتأثیر 
  

  ید یوسفی افراشتهمج
  اکبر شیخی فینی علی
  حسین مظفري صالح سلطان

  مهران رشیدي
  چکیده

ق بررسـی آمـوزش مــؤثر هنـر در پـرورش خالقیــت     یــهـدف از انجـام ایـن تحق   
 ي پسر سال سوم راهنمـایی ناحیـه   آموزان دانشاین پژوهش  ي جامعه. بود آموزان دانش

سه گروه آزمـایش و  ( نفري، پنج گروه 1760 یک همدان بودند که از بین این جمعیت
گـروه اول داراي سـه   . انتخـاب شـدند  اي  گیري خوشه به روش نمونه) دو گروه کنترل
گروه دوم به  ،)افزایش زمان آموزش، محتواي کارآمد و معلم متخصص( عامل مهم بود

گـروه   و )محتواي کارآمد و معلـم متخصـص  ( دو عامل از این عوامل دسترسی داشت
نترل از هیچ کدو گروه دیگر نیز به عنوان گروه . مند بود م تنها از معلم متخصص بهرهسو

آزمـون سـنجش خالقیـت جمـال عابـدي بـراي       . یک از این عوامل برخـوردار نبودنـد  
هـا بـا اسـتفاده از روش     داده. پیش و پس از عمل آزمایش به کار رفتهاي  گیري اندازه

عوامل سـه   نشان داد هر یک ازنتایج پژوهش . تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند
  .هستندمؤثر  آموزان دانشمذکور در آموزش درس هنر در پرورش خالقیت  ي گانه

  
  .آموزش هنر، خالقیت، پرورش خالقیت :يکلیدهاي  واژه

                                                
  مسئول ي نویسنده( دانشجوي دکتري سنجش آموزش دانشگاه تهران(            mjduosefi@gmail.com 

   دانشگاه هرمزگاناستادیار  
  کارشناس ارشد دانشگاه هرمزگان 

  دستیار علمی دانشگاه پیام نور، مرکز نهاوند 
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  مقدمه
 ،1فلوریـدا ( عوامل دسـتیابی بـه منـابع اقتصـادي    کلیدي و از هاي  یکی از قابلیتخالقیت 

و  2004 ،2و داو بیِتـو ، پالکـر ( تحوالت فردي و اجتماعی اسـت هاي  پیچیدگی و درك )2004
طوري که امروزه جوامع بشري به دلیل تحلیل منابع طبیعی، وابستگی متقابل ه ب). 2004 ،3رانکو

 کننـد  تغییرات نیاز به پرورش خالقیت را بیشتر احساس مـی  ي میان کشورها و سرعت فزاینده
بـدیع و  هـاي   نوین، تولید ایـده هاي  دیدگاه ي ائهتوانایی ار ).2004 ،4واسترنبرگ و گریگورینک(

د اتفـاق  ل ناقص تعریف شده از جمله عوامل مـور ائو تکمیل مس معنادار، طرح سؤاالت جدید
در ارتباط با نقـش   ).2007 ،بیِتو( از خالقیت صورت گرفته استدر تعاریف مختلفی است که 

ن اتفـاق نظـر   ا، بسیاري از محققآموزان دانش ي خالقه مدرسه در تشخیص و پرورش نیروهاي
روابـط بـین فـردي مـدیران،      و تـدریس هـاي   دارند که مدرسه از طریق محتواي درسی، روش

تواند باعث پرورش خالقیت و یـا در جهـت عکـس حتـی باعـث       ، میآموزان دانشمعلمان و 
وانی الزم بـراي پـرورش   فضایی که شرایط عاطفی و ردر  ).2005 ،5استارکو( تخریب آن شود

هـا را از   انتظـار داشـت تـا پدیـده     آمـوزان  دانـش تـوان از   می وجود دارد آموزان دانشخالقیت 
 ي صاحبنظران حوزهاز طرفی  ).2004 ،6پرکینز( مختلفی مورد دقت و توجه قرار دهندهاي  جنبه

رش تفکـر  دهنـد پـرو   مـی  که به آموزش هنر نسبت یدرسی، یکی از کارکردهاي مهم ي برنامه
اندیشمندان و پژوهشگران زیادي بـه تـأثیر آمـوزش هنـر در پـرورش خالقیـت       . خالق است

  ).2007 ،8و فونتاین 2007 ،7یورك وینی( اند تأکید کرده آموزان دانش

                                                
1-  Florida  
2-  Plucker, Beghetto, & Dow 
3-  Runco  
4-  Sternberg & Grigorinco  
5-  Starco  
6-  Perkinz  
7-  Yorke vinney  
8-  Fountain  
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در تعریـف نخسـت   . کنـد  پردازي هنر مطرح می را در مفهوم سه رویکرد) 2005( 1منکهی
د لمس شود، به دیوار نصب شود یا در مـوزه مـورد   توان هنر یک محصول فیزیکی است که می

 سومتعریف . شود در دومین تعریف بر فرایند تولید اثر هنري تأکید می. تماشاي عام قرار گیرد
تعریف . شود می ابتکاري است که منجر به تولید اثر منحصر به فرديفرایند خالقه و متمرکز بر 

  ).11 ص( سوم از هنر مقارن با تعریف خالقیت نیز هست
هنـر را داراي دو   3فیلسوف بزرگ پراگماتیست در کتاب هنر به عنوان تجربه 2جان دیویی

تـوان از هـم    هنـر را نمـی   ي داند و معتقد است این دو جنبـه  بعد خالقانه و زیبایی شناختی می
آموزش هنر در نظام آموزشی باعث پـرورش و افـزایش سـطح    . اند متمایز کرد و به هم وابسته

هـاي آموزشـی خـالق در     همچنـین اعمـال روش  . شـود  مـی  آمـوزان  دانـش ت عمـومی  خالقی
  ).2008، 4بِرِناتو درقل ن( شود هنري میهاي  هنري باعث ارتقاي کیفیت و تواناییهاي  آموزش

تربیت هنري کـرده   ي فراوانی در حوزههاي  به عنوان اندیشمندي که تالش) 1998( 5آیزنر
 )ب، پرورش تفکـر واگـرا   )الف :متصور استي آموزش هنري است چهار پیامد بنیادي را برا

پرورش توجه و توانایی افراد ) د، تقویت قابلیت اکتشاف )ج، ایجاد وحدت بین شکل و محتوا
  .صحیح هستند ي مختلف قابل حل به شیوههاي  ه به شیوهمسائلی کدر مقابل 
یـادي در پـرورش   اعتقـاد دارنـد کـه هنـر ارزش ز    ) 2006( 6، هوکستپ و سیکنیکسوارد

هنـر بـه عنـوان ابـزاري جهـت      . له و تفکر انتزاعی داردأهاي مشاهده، تحلیل و حل مس مهارت
تجسم افراد و بر انگیختن ایشان به تفکر و تخیل، باعـث فـراهم آمـدن شـرایط      ي تحریک قوه

متعـددي  هـاي   لـذا پـژوهش  . شـود  مـی  آموزان دانشابتکار  ي مناسب براي بروز خالقیت و قوه
هنري جهت پرورش و ارتقاي سطح خالقیت کودکـان اسـتفاده   هاي  اند از آموزش یه کردهتوص
  .شود

                                                
1-  Hickman  
2-  Dewey 

3-  Art As Experience 

4-  Berenato 

5-  Eisner  
6-  Ward, Huckstep, & Tsakanikos 
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  ي تحقیق پیشینه

اي را با تمرکز بر تحلیل چگونگی نقش هنرهاي بصـري در   مطالعه) 2005( 1کاندا و دانیل
ـ . راهنمایی تحصیلی ترتیب دادند ي دوره آموزان دانشپرورش تفکر خالق و تفکر انتقادي  ن ای

  محققان نتیجه گرفتند که آموزش هنرهاي بصري به دلیل ماهیت و محتواي آن تأثیر مثبتـی بـر   
  

در ایـن پـژوهش اشـاره شـده اسـت کـه       . دارد آمـوزان  دانشپرورش خالقیت و تفکر انتقادي 
 ي با مواد و اشیاء ملموس و افـزایش انگیـزه   آموزان دانشهنرهاي بصري از طریق درگیر کردن 

در حـال  هـاي   در یادگیري و افزایش تمرکز بر فعالیـت  آموزان دانشریک مساعی یادگیري، تش
  .شود انجام به افزایش خالقیت آنان منجر می

دکتري خود به بررسی اثر آمـوزش هنرهـا بـر پیشـرفت      ي در رساله) 2007( یورك وینی
بـه  ایـن پـژوهش   . پرداختـه اسـت   آمـوزان  دانـش  تحصـیلی  ي خودپندارهتحصیلی، خالقیت و 

هنري گسترده هاي  اي که وجه تمایز آنها فعالیت سال پنجم از دو مدرسه آموزان دانش ي مقایسه
گیري  مفهوم خود نیز براي اندازه ي آزمون خالقیت تورنس و پرسشنامه. و محدود بود پرداخت

و  هـا  این مطالعه نشان داد افرادي که در مدارسی که آمـوزش . مورد نظر به کار رفتندهاي  مؤلفه
نسبت به گروه دیگـر پیشـرفت    کنند دهند، تحصیل می می اي را ارائه گستردههنري هاي  فعالیت

به عالوه خالقیت و مفهوم خود گـروه  . دارندتحصیلی باالتري در دروس ریاضیات و خواندن 
  .از گروه دوم گزارش شد و بهتر نخست بیشتر

 آمـوزان  دانـش تفکر خـالق  هاي  رتاتأثیر آموزش هنرهاي بصري را بر مه) 2008( 2پارکر
مـروري بـر مقـدمات    « گروهـی درسِ  :گروه بود سهاین پژوهش داراي . دبیرستان بررسی کرد

در طـول یـک سـال تحصـیلی     را » مقـدمات موسـیقی  « و گـروه دیگـر درسِ  » هنرهاي بصري
هنرهاي بصري دریافـت   ي به عنوان گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه سومگروه و  گذراندند

 سـه هنر دو دبیرستان را با هم ترکیب کرده و به طور تصـادفی  هاي  محقق مذکور کالس. ردنک
پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون . براي تدارك آزمایش انتخاب کرد را گروه از آنها

                                                
1-  Chanda & Daniel  
2-  Parker  
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دو نتایج این پـژوهش نشـان داد کـه     .اجرا شد آموزان دانشگیري خالقیت  تورنس براي اندازه
را دریافت کرده بودند از خالقیت باالتري نسبت به گروه کنترل هنري هاي  آموزش گروهی که

 ي همچنین گروهی که درس مقدمات هنرهاي بصري را گذرانده بودند نتیجـه  .برخوردار بودند
  .بهتري نسبت به گروهی که آموزش موسیقی دیده بودند، در آزمون خالقیت نشان دادند

آمـوزش هنـر بـا انگیـزش تحصـیلی،       ي به بررسی رابطـه ) 2008( 1مورفیلد النگهیسر و 
  در این پژوهش که . راهنمایی تحصیلی پرداختند ي دوره آموزان دانشخوداثر بخشی و خالقیت 

  

نتایج این پژوهش نشان . از دو روش مشاهده و مصاحبه استفاده شد شدبا رویکرد کیفی انجام 
صدر و سخت کوشی و امید در  ي حالی، سعهشهمراه با خو آموزان دانشداد آموزش هنر براي 

ارتقاي خالقیت و رشـد مهـارت همکـاري گروهـی از جملـه پیامـدهاي       . مدرسه همراه است
  .آموزش هنر بودند
 بر مشکالت آموزش درس هنـر  انجام شده در داخل کشور دالهاي  پژوهش ،با وجود این

سـوم راهنمـایی تحصـیلی     ي هبررسی مشکالت برنامه درسی هنرِ پای به) 1370( عباسی .است
کمبـود معلـم هنـر، عـدم توجـه بـه اسـتعدادهاي         :مهمتـرین آنهـا عبارتنـد از   . پرداخته اسـت 

 ي ، کمبود وقت، کمبود دسترسی به وسایل هنري مورد نیاز، نامناسب بـودن شـیوه  آموزان دانش
  . ارزشیابی در درس هنر، عدم استقالل درس هنر، کثرت جمعیت در درس هنر

هـاي   خود به بررسی برخی از موانـع و محـدودیت   ي نامه پایاندر ) 1377( ینیحاجی حس
راهنمایی تحصـیلی پرداختـه اسـت و در نتـایج      ي درسی هنر از نظر معلمان هنر دوره ي برنامه

کمبود مـواد و وسـایل آمـوزش    : کند گزارش میبه صورت زیر را خود مشکالت آموزش هنر 
منـد،   وي انسانی، کمبود کمی نیروي انسانی متخصص و عالقهپایین نیر ي هنر، کیفیت و انگیزه

آموزشـی   محتواي ارائه شده در کتـب و  آموزان دانشعدم تناسب و ناهماهنگی بین سطح سنی 
 .هنر

خود به بررسی و تجزیه و تحلیل کتب و آمـوزش هنـر در    ي نامه پایاندر ) 1379( تاجیک
مدرك تحصیلی اغلب معلمان  :زج وي عبارتند ااز مهمترین نتای. مقطع راهنمایی پرداخته است
انتخاب درس هنر براي تدریس از پنج سال سابقه تدریس دارند؛ فوق دیپلم و بیشتر آنها کمتر 

                                                
1-  Heather & Moorefeild- Lang  
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از جانب معلمان بر اساس عالقه نبوده است؛ وسایل و ابزار الزم براي انجـام کارهـاي هنـري    
 آموزان دانشنري محدود است؛ اکثر ههاي  فراهم نیست؛ وقت در نظر گرفته شده براي آموزش

در آموزش اسـتفاده   گرا ؛ اکثر معلمان از سبک تفکر همدانند درس هنر را درسی کم اهمیت می
 .ایی وجود نداردمابتدایی و راهن ي ارتباطی بین هنر دوره کنند تا واگرا؛ می

 ي ر دورهآموزش هنر دهاي  خود به بررسی و تحلیل روش ي نامه پایاندر ) 1382( حسینی
هـاي   که داراي تخصص و فعالیترا وي پنجاه نفر از معلمان هنر . راهنمایی تحصیلی پرداخت

بسـته و بـاز    ي زیاد تدریس هنر بودند انتخاب کـرد و بـا پرسشـنامه    ي هنري و همچنین سابقه
در این پژوهش از عوامل مؤثر در آموزش هنر به عوامل زیر . پاسخ به بررسی نظر آنها پرداخت

ابزارها و ) 4 ،مربی هنر) 3 ،یت ظاهري کالس و مدرسهوضع) 2 ،خانواده) 1 :شاره شده استا
 .ساعت درسی) 5 و لوازم هنري

. به بررسی آموزش هنر در مقطع راهنمـایی تحصـیلی پرداختـه اسـت    ) 1385( مؤمن زاده
شـی  ایشان پس از تجزیه و تحلیل نظري مطالب چند پیشنهاد را در جهت بهبود وضعیت آموز

ایجاد کارگاه هنـر در   ،آموزشی معلمانهاي  اصالح رویکرد و روش: کرده است رائهاین درس ا
افـزایش سـاعات    ،تفکیک بخش خوشنویسی و نقاشی از هـم  ،ارزشیابی ي تغییر شیوه ،مدارس

هاي هنر و ابـزار و لـوازم کمـک     مدارس به کتابهاي  تجهیز کتابخانه ،تدریس هنر در مدارس
 .با درس هنرآموزشی مرتبط 

آمـوزش هنـر در   هـاي   خود به بررسی موانع و محـدودیت  ي نامه در پایان) 1388( یوسفی
رغـم   کنـد کـه آمـوزش هنـر علـی      می گیري وي نتیجه. پرداخت آموزان دانشپرورش خالقیت 

از جملـه موانـع   . پتانسیلی که براي پرورش خالقیت دارد با موانعی در ایـن راه مواجـه اسـت   
موانع انگیزشی معلمان، موانـع شخصـیتی و   : در آموزش درس هنر عبارتند ازپرورش خالقیت 

آموزشی معلمان، ساختار و محتواي آموزشی و لوازم و هاي  ها و روش نگرشی معلمان، توانایی
 .تجهیزات آموزشی مورد استفاده در آموزش هنر

کشـورهاي   ي و توجه ویژه آموزان دانشهنر در پرورش خالقیت اهمیت و جایگاه آموزش 
بـا   تـا  .کنـد  تر مـی  نمایان را لزوم توجه به بعد مغفول نظام آموزشی مایافته به این مقوله  توسعه

 .اساسـی در جهـت رفـع آنهـا بـرداریم     هـاي   تربیتی مهـم گـام   ي مداقه در مشکالت این حوزه
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 انجام شده در داخل کشور در مورد تعدد و تنوعی از مشکالت آموزش هنر اتفاقهاي  پژوهش
بنابراین مشکالت . باشد می ها مشابه هم بسیاري از موارد اشاره شده در این پژوهش. نظر دارند

 وسـیعی از موضـوعات بـدیهی بـه نظـر      ي آموزش هنر در کشور شناخته شده و الاقل در دامنه
مطـرح   انجام شده در داخـل کشـور  هاي  نع و مشکالتی که پژوهشابندي مو در جمع. رسند می

محدودیت زمـانی آمـوزش در هنـر بـه ویـژه در       )1: قابل استنتاج است عامل مهمسه اند  کرده
مند بـا تحصـیالت    هتعداد کم معلمان هنر متخصص و عالق )2 ،دوم و سوم راهنماییهاي  سال

لـذا   .درسـی ارائـه شـده   مشـکالت مربـوط بـه محتـواي      )3و  تدریس هنـر  ي مرتبط و تجربه
آمـوزش هنـر در    ي دهاي رفع مشـکالت شـناخته شـده   بعدي باید متمرکز بر پیامهاي  پژوهش

چگونگی رفع آنهـا عمـالً    کشور باشد تا هم روایی مشکالت مطرح شده به مداقه درآید و هم
بنابراین پژوهش حاضر با تمرکز بر این ضرورت و با رویکردي تجربی قصد دارد  .بررسی شود

اي  از آموزش هنر در نمونـه  بردهرفع موانع نام را پس از آموزان دانشوضعیت پرورش خالقیت 
تـوان   مـی  این پژوهش را به این صـورت  ي بنابراین به طور خالصه مسأله .محدود بررسی کند

آموزش هنـر در   شود؛ آموزان دانشتواند منجر به پرورش خالقیت  می آموزش هنر :مطرح کرد
شـده در   سـه مـورد از مهمتـرین موانـع مطـرح      ها و مشـکالتی اسـت؛   کشور ما دچار کاستی

گرایی در تـدریس درس هنـر و    محدودیت زمانی، عدم تخصص: قبلی عبارتند ازهاي  پژوهش
کند با رفع این مشکالت و محدودیت ها آموزش هنر  می این پژوهش فرض. محتواي آموزشی

 .شود آموزان می دانشمنجر به پرورش خالقیت 

 ازاي  ست کـه بـه رفـع پـاره    بنابراین منظور از آموزش مؤثر هنر در این پژوهش آموزشی ا
پردازد و آنها را بنا بر ادبیات نظري عوامل مـؤثر   می قبلیهاي  موانع مهم اشاره شده در پژوهش

  .پندارد آموزان می دانشبر پرورش خالقیت 
  

  :عوامل مورد نظر در این پژوهش عبارتند از
یـن  ، معلـم متخصـص بـراي آمـوزش هنـر در ا     »آموزش هنـر  ي در زمینه معلمتخصص «

بـه  ( تدریس ممتـد هنـر   ي ، سابقه)لیسانس( که داراي تحصیالت هنري استپژوهش، معلمی 
  . مند به تدریس هنر بود و عالقه) سال 6 مدت
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زمان (اي  دقیقه 45 به جاي زمانآزمایشی هاي  ، در این پژوهش گروه»آموزشیمدت زمان «
  .تجربه کردند وزشمدت زمان دو ساعت را براي آم) کنترلهاي  آموزش جاري و گروه

کمک درسـی  هاي  آزمایشی عالوه بر کتب درسی، معلمان از کتابهاي  در کالس، »محتوا«
 ).آموزش نقاشی و یا خوشنویسیهاي  مثل کتاب ؛کردند می هنري استفادههاي  نیز در آموزش

  
  تحقیقهاي  فرضیه

آمـوزان   دانـش افزایش مدت زمان ساعت درسی آموزش هنر منجـر بـه پـرورش خالقیـت      -1
  .شود می

  .شود آموزان می دانشمحتوایی متنوع و مرتبط با آموزش هنر منجر به پرورش خالقیت  -2
  .شود آموزان می دانشآموزش هنر منجر به پرورش خالقیت  ي تخصص معلم در زمینه -3

  تحقیقشناسی  روش
  روش تحقیق

  .بوده استپیش آزمون و پس آزمون روش تحقیق از نوع طرح تجربی 
  

  گیري روش نمونهمعه و جا
 شهر همـدان یک  ي ناحیهسال سوم راهنمایی تحصیلی  آموزان دانشاین پژوهش  ي جامعه

ـ  1387-88دوم سال تحصیلی  ي در نیمه بـه گـزارش سـازمان آمـوزش و      انبودند که تعداد آن
کـه در  اي  با استفاده از روش خوشـه . بود نفر 1760 پرورش استان در سال تحصیلی مورد نظر

پـس  . صورت تصادفی انتخاب شدکالس به  10گیري بود،  هر کالس به عنوان واحد نمونه آن
دیگر اینکه  ي نکته .مورد نظر بر اساس طرح پژوهش مراجعه شدهاي  به کالستوافق  از جلب

پـژوهش وجـود    ما به دنبال پنج کالسی بودیم که در سه کالس از آنها معلم مورد نظر در ایـن 
کالس انتخاب شده کامالً وجود نداشت، اقدام  10جه به اینکه این شرایط در با تو. داشته باشد

. فی انتخاب شده بودندکالس تصادفی نمودیم که به طور تصاد 10به انتخاب کالسی خارج از 
 )یک معلـم ( معلم مورد نظر که در سه کالس از آنها دست پیدا کردیم در نهایت به پنج کالس
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دیگر نیز که قرار بود به سبک رایج تدریس هنـر اداره شـوند بـه     دو کالس. کرد می ما تدریس
   .کنترل انتخاب شدندهاي  عنوان گروه

  

  وري اطالعاتآ جمع ابزار
از آزمون سنجش  )پس آزمون( وابستهو ) پیش آزمون( کمکی هايگیري متغیر جهت اندازه

یـه و تـدوین و   ته) 1373( این آزمون کـه توسـط عابـدي   . خالقیت جمال عابدي استفاده شد
گزینـه   3ه و مـاد  60به فارسی برگردانده شده اسـت حـاوي  ) 1373( توسط شکرکن و کفایت

، 22، 16پذیري و بسط را به ترتیـب بـا    ابتکار، سیالی، انعطاف ي این آزمون چهار مؤلفه .است
  . گیرد سؤال اندازه می11، 11

   

  پایایی ابزار تحقیق
  و توسط شکرکن و  85/0ي از طریق بازآزمایی توسط عابد آزمون سنجش خالقیتپایایی 

  

با استفاده از روش تنصیف و آلفاي کرانباخ در کـل آزمـون   ) 1379( و ممبینی) 1373( کفایت
 ،برومند نسب، نجاریان، و شهنی ییالق ،شکرکن درنقل ( گزارش شده است 87/0تا  81/0 بین

1381.(  
  

  فرایند اجرا و طرح پژوهش
هـر یـک از سـه    . بندي آزمایش پرداخته شـد  به طرحمورد نظر ي ها پس از انتخاب کالس

گروه اول گروهی بود که هم معلم . کردند می گروه آزمایش نسبتی از عوامل مورد نظر را تجربه
گروه دوم  .کرد می متخصص، هم افزایش زمان تدریس و هم محتواي متنوع و جذاب را تجربه

آموزشـی بـه    مند بود ولی طـول سـاعت   زشی بهرهگروهی بود که از همان معلم و محتواي آمو
گروه سوم گروهی بود که تنهـا بـه عامـل معلـم      .)دقیقه الی یک ساعت 45( رایج بود ي شیوه

هـیچ  ) کنتـرل ( دو گروه دیگر). قبلی بودهاي  که همان معلم گروه( متخصص دسترسی داشت
 ي آموزش در آنها بـه شـیوه   ي را دریافت نکردند و شیوه) از این سه عامل( گونه عامل تقویتی

 آمـوزان  دانـش  ي آزمون سنجش خالقیت جمال عابدي از همه قبل از آغاز آموزش .معمول بود
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نیـز  اي  هفتـه  9آموزشی  ي همچنین این آزمون پس از سپري شدن دوره پنج گروه به عمل آمد
  .هدد می پژوهش را نشانبه طور خالصه طرح آزمایشی  1 لجدو. در مورد آنها اجرا شد

  
  مداخالت آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون ي ها و نحوه گروه . 1 جدول

  پس آزمون  ساعت آموزشی  محتواي آموزشی  معلم  پیش آزمون  
  *  ساعت 2  فراتر از محتواي درسی  متخصص  *  گروه اول
  *  -  فراتر از محتواي درسی  متخصص  *  گروه دوم
  *  -  -  متخصص  *  گروه سوم

  *  -  -  -  *  گروه چهارم
  *  -  -  -  *  گروه پنجم

  
تأثیر هر عامل  ي دربارهها با هم  گروه ي شود با مقایسه می استنباط 1 همانطور که از جدول

دو گروه اول و  ي به طور مثال مقایسه. توان قضاوت نمود آموزان می دانشدر پرورش خالقیت 
  . کند می شخصم آموزان دانشدوم، اثر افزایش ساعت آموزشی درس هنر را در خالفیت 

  تحقیقهاي  یافته
فاده شـده بـود،   با توجه به اینکه در اجراي این پژوهش از پیش آزمون و پس آزمـون اسـت  

هدف از انجام این آزمون . از روش آماري تحلیل کواریانس استفاده شدجهت تجزیه و تحلیل 
 هـومن، ( ی اسـت بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته، پس از حذف یا کنترل متغیر کمک

مبتنـی بـر    پارامتریـک  آمـاري هـاي   روش نیـز ماننـد بسـیاري از روش   این ). 219 ص ،1387
. حاصل را زیر سـؤال ببـرد  نتایج اعتبار تواند  می مفروضاتی است که در صورت تخطی از آنها

شود و در قسمت بعدي به  می تحلیل کواریانس پرداخته مهم لذا در ادامه به بررسی مفروضات
  .شود می ها پرداخته ن فرضیهآزمو

  
  اه همگنی واریانس

کل آزمـون ایـن    ي  مرهندر بررسی . آزمون لوین استفاده شداز  مفروضهجهت بررسی این 
لـذا  . بود که بـاالتر از سـطح قابـل قبـول اسـت      39/0 داري یداراي سطح معن =04/1Fمقدار 
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همگنـی واریـانس برقـرار     ي ضـه هم ندارند و مفرو بااي  ها تفاوت قابل مالحظه واریانس گروه
  :بررسی همگنی واریانس در سطوح مختلف آزمون نیز نتایج زیر را به دست داد .است

  
  نتایج آزمون لوین براي همگنی واریانس  .2جدول 

  وضعیت  داري یسطح معن  Fمقدار   سطوح آزمون
  ابتکار
  سیالی

  انعطاف پذیري
  بسط

22/0  
65/1  
09/0  
54/0  

92/0  
69/0  
99/0  
78/0  

  مطلوب
 مطلوب
  مطلوب
  مطلوب

  
  .آزمون برقرار است ي همگنی واریانس در هر چهار مؤلفه ي جدول باال مفروضهنتایج  طبق

  
  همگنی ضرایب رگرسیون

جهت بررسی . مختلف همگون باشندهاي  متغیرهاي کمکی و وابسته باید در گروه ي رابطه
. اسـتفاده شـد  ) پـیش آزمـون  ( کمکـی و متغیر ) گروه( این مفروضه از اثر متقابل متغیر مستقل

نتـایج  . هـا اسـت   همگنی ضرایب رگرسیون در دادهعدم صفر دال بر  ي بدیهی است رد فرضیه
به . تفکیک سطوح در جدول زیر آمده استبررسی این مفروضه براي کل آزمون و همچنین به 

ـ  مختلـف  هـاي   این معنا که ضرایب رگرسیون در گروه ر واقـع  داري ندارنـد و د  یتفـاوت معن
  . همگون هستند

  
  آزمونهاي  مختلف به تفکیک مؤلفههاي  نتایج آزمون همگنی رگرسیون در گروه . 3 جدول

 مقدار  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجموع مجذورات  سطوح

F 
  وضعیت  داري یمعن

  مطلوب  30/0  24/1 34/2  4  36/9  ابتکار
  مطلوب  06/0  26/2  36/9  4  46/37  سیالی

  نامطلوب  008/0  64/3  39/3  4  57/13  انعطاف پذیري
 مطلوب  075/0  17/2  35/2  4  41/9  بسط

 مطلوب  17/0  62/1  36/34  4 44/137  مجموع
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  گانه در پیش آزمون و پس آزمون پنجهاي  میانگین و انحراف استاندارد گروه . 4 جدول
  آزمون  پیش آزمون  پس آزمون

انعطاف   بسط  مجموع وضعیت ابعاد   ابتکار  سیالی  ف انعطا  بسط  مجموع  ابتکار  سیالی
 M  خالقیت

S  
M 
S  

M 
S  

M 
S 

M 
S 

M 
S  

M 
S  

M 
S  

M 
S  

M 
S  

151  
91/6  

27  
33/1  

10/27  
13/1  

39/55  
25/3  

75/40  
84/1  

128  
78/5  

14/23  
38/1  

18/23  
05/1  

64/47  
08/2  

82/34  
56/1  

  گروه اول

140  
71/5  

30/25  
20/1  

30/25  
12/1  

90/51  
20/2  

83/37  
51/1  

130  
58/3  

43/23  
79/6  

43/23  
79/6  

96/47  
44/1  

07/35  
01/1  

  گروه دوم

134  
35/4  

20/24  
0.92  

13/24  
0.97  

50  
2  

33/36  
27/1  

126  
02/8  

83/22  
51/1  

87/22  
57/1  

75/46  
97/2  

87/33  
28/2  

  گروه سوم

127  
6  

90/22  
20/1  

83/22  
14/1  

03/47  
21/2  

17/34  
60/1  

45/127  
28/5  

10/23  
14/1  

03/23  
12/1  

03/47  
23/2  

28/34  
28/1  

  گروه چهارم

04/129  
46/4  

29/23  
06/1  

25/23  
89/0  

86/47  
74/1  

86/34  
27/1  

25/129  
98/2  

39/23  
68/0  

32/23  
72/0  

57/47  
20/1  

75/34  
80/0  

  گروه پنجم

  
ابتکار، سیالی، هاي  دهد همگنی ضرایب رگرسیون در مؤلفه می نشان 3 همانطور که جدول

  انعطاف پذیري بـه عنـوان یکـی از     ي دارد و تنها مؤلفه بسط و همچنین نمره کل آزمون وجود
  

مهم نیست و در تفسیر نتـایج حاصـل از    ي داراي این مفروضه) انعطاف پذیري( سطوح آزمون
در ادامه جهت توصیف مناسب و شفافی از نتـایج بـه دسـت آمـده ابتـدا       .آن باید احتیاط کرد

  .گزارش شده است) تاندارددو شاخص میانگین و انحراف اس( توصیفیهاي  یافته
بر متغیر ) گروه( در ادامه نتایج حاصل از تحلیل کواریانس براي بررسی اثر متغیر مستقل

 جدول .شده است ، ارائه)ابتکار، سیالی، انعطاف پذیري و بسط( و سطوح آن) خالقیت( وابسته
  . پردازد می )تحلیل کواریانس( به نتایج حاصل از این تحلیل 5
  

و ) خالقیـت ( بر متغیر وابسـته ) گروه( نتایج تحلیل کواریانس براي بررسی اثر متغیر مستقل . 5جدول 
  سطوح آن

  داري یسطح معن Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  ها مؤلفه
  > P 05/0  93/94  53/180  4  13/722  ابتکار
 > P 05/0  83/68  04/295  4  1180  سیالی
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 > P 05/0  04/84  34/78  4  35/313  انعطاف پذیري
 > P 05/0  48/69  85/77  4  38/313  بسط

 > P 05/0  63/106  2260  4  9040  مجموع

  
، داري به افزایش سطح ابتکار یآموزش مؤثر هنر به طور معندهد  می نتایج تحلیل نشان

به . منجر شده است آموزان دانش کل خالقیت ي سیالی، انعطاف پذیري، بسط و همچنین نمره
جهت . اند داري داشته یتفاوت معن ها ن معنا که میانگین اصالح شده پنج گروه در این مؤلفهای

ها در  مؤلفه ي نتایج این آزمون براي همه .پسین از آزمون توکی استفاده شدهاي  انجام مقایسه
  .آمده است 6جدول 

 ي ر همهابتکا ي براي مؤلفه. گزارش شده است 6نتایج حاصل از آزمون توکی در جدول 
به طوري که میانگین گروه اول . هم دارند داري با یتفاوت معن 5و  4هاي  ها به غیر گروه گروه

توان نتیجه  می بنابراین. دو و سه در مراتب بعدي بودندهاي  باالترین مقدار را داشت و گروه
 آموزان دانشتواند به پرورش خالقیت  می گرفت که افزایش ساعت کالسی در درس هنر

که وجه تمایز آنها میزان ) (83/37( و گروه دوم) 75/40( چرا که میانگین گروه اول ؛ینجامدب
  میانگین گروه دوم ي مقایسه. داري با هم دارند یتفاوت معن) ساعت آموزشی بوده است

  

  کل خالقیت  ها و نمره ها در مؤلفه نتایج آزمون توکی براي مقایسه دو به دوي میانگین گروه . 6 جدول
  مجموع  بسط  انعطاف  سیالی  ابتکار  پژوهشهاي  گروه

  گروه اول

  گروه دوم
  گروه سوم

  گروه چهارم
  گروه پنجم

*92/2  
*42/4  
*58/6  
*89/5  

*49/3  
*39/5  
*36/8  
*53/7  

*8/1  
*97/2  
*27/4  
*85/3  

*7/1  
*8/2  
*1/4  
*71/3  

*11  
*17  
*24  
*22  

  گروه دوم
  گروه سوم

  گروه چهارم
  گروه پنجم

*5/1  
*66/3  

*3  

9/1  
*87/4  
*04/4  

*17/1  
*48/2  
*05/2  

*1/1  
*4/2  

*2  

*6  
*13  
*11  

  گروه چهارم  گروه سوم
  گروه پنجم

*19/2  
*47/1  

*3  
*14/2  

*3/1  
*88/0  

*3/1  
*88/0  

*7  
*5  

  -2  -42/0  -43/0  -83/0  -69/0  گروه پنجم  گروه چهارم
  05/0دار در سطح کمتر از  معنی*= 
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چرا که تمایز گروه دوم بـه   ؛کند می وزشی را منعکساثر محتواي آم )33/36( و سوم )83/37(
میـانگین ایـن دو گـروه نیـز تفـاوت      . سوم تنها با محتواي متفـاوت و متنـوع آموزشـی اسـت    

 چهـار هـاي   از میـانگین گـروه  ) 33/36( با همین استدالل میانگین گروه سـه . داري دارند یمعن
ثیر تخصـص معلـم   أت ي دهنده ه نشانداري باالتر است ک یبه طور معن) 76/34( و پنج) 17/34(

داري به دست ندادند که حاصل شـرایط   یگونه تفاوت معن ر و پنج هیچاچههاي  اما گروه .است
   .برابر و مساوي دو گروه بوده است

میـانگین گـروه اول   . سیالی گزارش کرد ي آزمون توکی نتایج نسبتاً مشابهی را براي مؤلفه
 ي در رتبـه ) 50( دوم و گـروه سـوم   ي داراي رتبه) 90/51( دوم، گروه )36/55( باالترین مقدار

ـ  ) 93/47( و پنج) 03/47( چهارهاي  گروه. سوم در مقدار میانگین بودند داري  ینیز تفـاوت معن
امـا  . دار بـود  هـا معنـی   ها براي گروه یک با همه گروه داري تفاوت گروه یبررسی معن. نداشتند

بـه طـور   هـا   گـروه  ي بقیـه  ولـی بـا  داري را نشان نـداد   یعنگروه دوم تنها با گروه سه تفاوت م
. تفاوت داشت پنجو  چهارهاي  داري با گروه یگروه سه نیز به طور معن. داري متفاوت بود یمعن

 بنابراین در .داري نداشتند چهار و پنج بر اساس شرایط مشابه و برابر تفاوت معنیهاي  اما گروه
  . دار به دست آمد یو تخصص معلم معناین مؤلفه نیز اثر زمان آموزشی 

  ابتکـار   ي انعطاف پذیري نیز نتایج کامالً مشابهی بـا مؤلفـه   ي پسین براي مؤلفههاي  مقایسه
  ج

ها  گروه ي به عنوان باالترین میانگین با همه )10/27( در این مؤلفه میانگین گروه اول .نشان داد
 ، چهار)13/24( سههاي  گروهاز نیز  )40/25( مگروه دومیانگین . داري را نشان داد یتفاوت معن

یـز از دو  نبه همین صورت گـروه سـه   . داري بیشتر بود یبه طور معن )46/23( و پنج )83/22(
، بنابراین در این مؤلفه نیز اثر زمان آموزشی. گروه چهار و پنج میانگین باالتري را به دست داد

همانطور که قبالً هـم اشـاره شـد بـا     . آمددار به دست  یعنو تخصص معلم م محتواي آموزشی
همگنی ضرایب رگرسیون باید نتایج حاصل در این مؤلفه را  ي توجه به عدم برقراري مفروضه

  .با احتیاط نگریست
آزمون تـوکی نتـایج کـامالً مشـابهی بـا      بسط نیز  ي بر مؤلفهثیر متغیر مستقل أدر بررسی ت

به عنـوان بـاالترین   ) 1/27( نیز میانگین گروه اولدر این مؤلفه . انعطاف پذیري داشت ي مؤلفه
از نیـز  ) 30/25( میـانگین گـروه دوم  . داري را نشـان داد  یها تفاوت معن گروه ي میانگین با همه

به همـین  . داري بیشتر بود یبه طور معن) 25/23( و پنج) 83/22( ، چهار)13/24( سههاي  گروه
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بسط  ي بنابراین در مؤلفه. یانگین باالتري داشتیز از دو گروه چهار و پنج منصورت گروه سه 
  .دار به دست آمد ینیز اثر زمان آموزشی، محتواي آموزشی و تخصص معلم معن

به طوري کـه   .کل آزمون نیز به کار برده شد ي پسین با آزمون توکی براي نمرههاي  مقایسه
هـاي   میانگین. ها را داشت در بین گروه) 150( همچنان گروه اول داراي بیشترین مقدار میانگین

بندي به لحاظ آمـاري هـم    این رتبه. بعدي بودندهاي  در رتبه )134( و سه )140( دوهاي  گروه
ـ . دار به دست آمد یمعن هـا   گـروه  ي داري از همـه  یبه طوري که میانگین گروه اول به طور معن

گـروه   و. االتر به دست آمدها به غیر از گروه یک ب گروه ي میانگین گروه دو از همه. باالتر بود
چهار هاي  گروه .داري داراي میانگین باالتري بود یچهار و پنج به طور معنهاي  سه نیز از گروه

بنـابراین در بررسـی    .داري نشان ندادنـد  یو پنج نیز همچنان به دلیل شرایط مشابه اختالف معن
  . دار به دست آمد یمعن کل آزمون اثر زمان آموزشی، محتواي آموزشی و تخصص معلم ي نمره

   .شود پژوهش تأیید می ي گفت هر سه فرضیهتوان  می شده ارائههاي  یافتهبا توجه به 
  

 گیري حث و نتیجهب
تنظیم  آموزان دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش هنر در پرورش خالقیت 

ـ   هاي  مؤلفه. شد   د و پژوهشـگران  آموزش مؤثر هنر که برآمده از متون تخصصـی و معتبـر بودن
  

معلمی متخصـص  : آنها اشاره کرده بودند عبارت بودند ازهاي  ها و محدودیت داخلی به کاستی
در . هت تـدریس ائه شده جو عالقمند به تدریس هنر، ساعت آموزشی درس هنر و محتواي ار

 از طـرح  آموزان دانشها در پرورش خالقیت  این پژوهش براي بررسی اثر هر یک از این مؤلفه
  .تحقیق شبه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد

ر بدون پنج گروه در این پژوهش به کار گرفته شدند که سه گروه آنها آزمایشی و دو گروه دیگ
چگـونگی چیـنش    1جـدول  . نام برده، گـروه کنتـرل بودنـد   هاي  مندي از مؤلفه هیچ گونه بهره

آموزش مؤثر هنر را برخـوردار  هاي  ها نسبتی از مؤلفه ر یک از گروهه .دهد می ها را نشان گروه
 معلم متخصص و محتوايهاي  گروه دوم مؤلفه .کرد می گروه اول هر سه مؤلفه را تجربه. بودند
جهت بررسـی هـر   . کردند می شده و گروه سوم آزمایش نیز تنها معلم متخصص را تجربه ارائه

هـاي   ماري تحلیل کواریانس و آزمون توکی بـراي مقایسـه  از روش آتحقیق هاي  یک از فرضیه
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نشان داد هـر یـک از    در قسمت قبل آورده شدنتایج پژوهش که به تفصیل  .استفاده شدپسین 
  .کنترل عملکرد بهتري را در آزمون خالقیت نشان دادندهاي  سه گروه آزمایش نسبت به گروه

ساعت درسی بود، اثر سـاعت درسـی را   یک و دو که تنها تفاوت آنها هاي  گروه ي مقایسه
یک و هاي  گروه ي آزمون توکی براي مقایسه .کرد می منعکس آموزان دانشدر پرورش خالقیت 
بـه برابـري دیگـر     ثیر را بـا توجـه  أاین ت. ثیر بهتر گروه اول بودأحاکی از تدو به کار رفت که 

انجـام  هـاي   یشتر پـژوهش ب. توان به افزایش زمان ساعت درسی نسبت داد می شرایط آموزشی
؛ 1370 عباسـی، ( انـد  گرفته در باب آموزش هنر به کمبود زمان ساعت درسی آن اشـاره کـرده  

بـه طـور مسـتقیم    ) 1388( یوسـفی ). 1382 حسینی، و 1379 ؛ تاجیک،1377 حاجی حسینی،
 محدودیت زمان آموزشی را به عنوان یکی از موانع آموزش هنر در پـرورش خالقیـت معرفـی   

نظران آموزش هنر در کشور نیز زمان  نیز به عنوان یکی از صاحب) 1382( مهرمحمدي. کند می
اختصاص داده شده به درس هنر را با کشورهاي توسعه یافته مقایسـه کـرده و بـه محـدودیت     

انجـام  نتایج این پژوهش که با رویکردي شبه آزمایشـی  . نموده است کیدأتزمانی آن در کشور 
  .باشدنظري  کیداتأتپژوهشی و هاي  یید یافتهدر تأ گرفته است گامی اساسی

دو و سه که تنها تفاوت آنهـا محتـواي آموزشـی بـود، چگـونگی اثـر       هاي  گروه ي مقایسه
معلم و . چرا در دیگر شرایط داراي وضعیت یکسانی بودند ؛کرد می محتواي آموزشی را داللت

ي  طبـق شـیوه  ( مربـوط در گـروه دوم  معلم . زمان آموزشی براي هر دو کالس کامالً مشابه بود
محتـوایی کـه   . کرد می از محتواي تکمیلی و جانبی در تدریس هنر استفاده) تدریس رایج خود

و همچنـین مطـالبی در مـورد    ) با خودکـار ( خطی و خوش) با قلم( شامل آموزش خوشنویسی
. بال گرفتـه بـود  ن مـورد اسـتق  کرد که بنا بر نظر دیگر معلمان و مسئوال می نقاشی ارائهآموزش 

این . آزمون توکی حاکی از عملکرد بهتر گروه دوم نسبت به گروه سوم در آزمون خالقیت بود
  . آموزشی ارائه شده نسبت دادتوان به محتواي  می تأثیر بهتر را

گونـه   دهه است که هـیچ  شود چندین می محتواي درسی رسمی که براي آموزش هنر ارائه
ه در کشور بر مشکالت محتوایی تانجام گرفهاي  پژوهش. ه استتغییري در آن صورت نپذیرفت

). 1388، و یوسـفی  1382 ؛ حسـینی، 1379 تاجیک،( کنند می و ظاهري کتب درسی هنر تأکید
آموزشی به کار  ي کنونی از نظر جامعیت هنرهاي موجود و همینطور شیوه ي شده محتواي ارائه

 مهرمحمـدي، ( مـوزش هنـر قـرار گرفتـه اسـت     ران آظن رفته در آن مورد نقد معلمان و صاحب
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نتایج حاصل از این پژوهش که با کاربندي آزمایشی به دست آمـد دال بـر اثـر مثبـت     . )1382
دیگري که هاي  این یافته با یافته. است آموزان دانشمحتواي آموزشی تکمیلی بر میزان خالقیت 

  .جهت است همپیمایشی یا کیفی به دست آمده است هاي  با استفاده از شیوه
آموزش هاي  ترین کاستی مند به تدریس هنر از مهم هعالق) طبیعتاً( کمبود معلم متخصص و

 ؛ حاجی حسـینی، 1370 عباسی،( هنر است که در تحقیقات قبلی مکرر به آن اشاره شده است
لذا در این پژوهش به عنوان یکی ). 1385 زاده، مؤمن و 1382 ؛ حسینی،1379 ؛ تاجیک،1377
تنها تفاوت گروه سه با چهار و پنج . کارآمد در آموزش مؤثر هنر به کار گرفته شدهاي  لفهاز مؤ

. مـوارد شـرایط مشـابهی داشـتند     ي مند به تدریس هنر بـود و در بقیـه   همعلم متخصص و عالق
. معلم به تدریس هنر نسـبت داد  ي توان به تخصص و عالقه می بنابراین تفاوت مشاهده شده را

چهار هاي  مرتبط با تدریس هنر ولی گروهاي  اي معلمی با سابقه تحصیلی و حرفهگروه سه دار
. هنري بودنـد  ي تدریس متنوع و متفاوت با زمینه ي و پنج داراي معلمانی با تحصیالت و سابقه

زمون خالقیت آدر وم نسبت به دو گروه کنترل عملکرد بهتر گروه س نتایج آزمون توکی دال بر
ترین شرایط تدریس هر درسـی   مندي معلم به نظر یکی از بدیهی هلی و عالقارتباط تحصی .بود

حتی در کشور ما هـم بـراي   . شود می این اصل در بیشتر کشورهاي دنیا با دقت پیگیري. است
یکرد مشابهی وجود دارد، اما در مورد آموزش هنـر  رو...  دروسی مثل ریاضی، عربی، شیمی و

 پـیش هـاي   یبسـیاري از کاسـت   ي به عنوان ریشهگرایی  صتخص توان از عدم می .جاري نیست
مـوزش هنـر بـا انگیـزه و     آمنـد بـه    هچرا که معلم متخصص و عالق ؛روي آموزش هنر نام برد

  .نماید می فردي سعی در کاهش آنهاهاي  خالقیت
  

  تحقیقهاي  محدودیت
مهـم  اي هـ  ترین محدودیت یکی از مهم. هایی نیز بوده است این پژوهش داراي محدودیت

مکـرر  هـاي   پیگیري. این پژوهش استفاده از یک معلم خاص در سه گروه آزمایشی بوده است
انجامید یا هماهنگی بـا معلمـان بـه انجـام      می لفت مدارساانجام گرفته در این ارتباط یا به مخ

د، شدند که متعلق به مدارسی با امکانات کامالً متفاوت بودن می رسید و یا معلمانی انتخاب نمی
امـا بـه یقـین    . جز استفاده از یک معلم خاص براي ما بـاقی نگذاشـت  اي  که در مجموع چاره

توانست تفاوت احتمالی ناشی از شخص  می آزمایشیهاي  استفاده از معلمانی متفاوت در گروه
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. محدودیت دیگر این پژوهش به تعریف آمـوزش مـؤثر هنـر تعلـق دارد    . معلم را آشکار سازد
توانند به بهبود آموزش هنـر بیانجامنـد و حتـی برخـی از آنهـا مثـل        می گريشک عوامل دی بی

هـا چـه بـه     چنین تنوعی از گروه آزمایش با ي و ادارهاما هدایت . امکانات هنري اساسی هستند
حتـی  . توان پژوهشگران و چه به ماهیت چنین تحقیقی نسبت داده شـود، بسـیار مشـکل بـود    

  .آموزشی هنر امکان دستکاري و مداخله را نداشتاي ه برخی از عوامل مهم مثل کارگاه
  

  تحقیقپیشنهادهاي 
  :کلی به صورت زیر قرار داد ي دسته توان در دو می را تحقیقهاي  پیشنهاد

  پیشنهادهاي کاربردي )الف
از مشـکالت مطروحـه در   اي  این پژوهش با رویکردي شبه آزمایشی و با هدف رفع پـاره 

میزان تأثیر هر یک از عوامل آموزش مؤثر هنـر را در پـرورش   سطح محدودي انجام گرفت تا 
داد آموزش هنـر در   نتایج این پژوهش دال بر بهبود برون. به مداقه گذارد آموزان دانش خالقیت

 آمـوزان  دانـش پس از رفع برخی از مشکالت آموزش هنـر بـر خالقیـت     آموزان دانشخالقیت 
ان آموزش و پرورش پیشنهادهایی بـر اسـاس   رو دست اندرکا نالئوبه مس بر این اساس .است

توجه ویژه و دقیق به انتخاب معلمانی با سـوابق و عالیـق    :شود یم ارائهاین پژوهش هاي  افتهی
  افزایش سـاعت درسـی هنـر بـه      ،تدریس کارآمد هنرهاي  هنري و تالش براي پرورش مهارت

  

درسـی هنـر و    ي محتواي برنامه بازبینیو  ساعت 2مکان تا کنونی و حداال ي دقیقه 45بیش از 
  .سعی در اصالح و کاربردي نمودن آن

  

  پیشنهادهاي پژوهشی )ب
شود موضوعات پژوهشی خود را با  می مند به موضوع حاضر پیشنهاد هعالق به پژوهشگران

بـر  ( آمـوزان  دانـش مختلفـی از   ي انجام این پژوهش در جامعـه  :توجه به موارد زیر تنظیم کنند
ط آنها در شـرای  ي ن متفاوت جهت مقایسهاستفاده از معلما، ...)لی، شهر و حسب مقطع تحصی

  .دیگر ي مشابه در متغیرهاي وابستههاي  بررسی تأثیر آموزش مؤثر هنر با ویژگیو  مشابه
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