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چكيده :

يك طراحي آموزشي انديشيده شده در برنامه درسي هنر ،ميتواند اهداف آموزشي بسيار گستردهاي را در دو حوزه تفكـر

شهودي و منطقي محقق نمايد .در اين طراحي آموزشي ،روش صحيح تدريس و نوع ارزشيابي ،در تحقـق اهـداف آموزشـي،
نقش مهمي ايفا ميكنند .براين اساس ،هدف اين پژوهش ،بررسي ميزان آگاهي معلمان دوره ابتدايي ،از روشهـاي آمـوزش و
ارزشيابي درس هنر و آسيب هاي مترتب بر آن است .پژوهش حاضر ،از نوع توصيفي-پيمايشي است كه با كمـك نـرمافـزار

 SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .روش گردآوري اطﻼعات ،از نوع ميداني ،كتاب خانهاي و پرسشنامـه اسـت.
براي بررسي اعتبار پرسشنامه ،از شاخص كفايت نمونه گيري كيزر -نير -اوكلين ) (KMOاستفاده شده است كـه مقـدار آن

برابر با  ٠,٨٧است كه به لحاظ دستهبندي مولفهها ،از اعتبار مناسبي برخوردار است .نتايج به دست آمده از اين پژوهش نـشان

ميدهد كه :عدم حضور معلمان هنرمند ،متخصص و خﻼق در كﻼسهاي هنر ،يكي از آسيبهايي است كـه معلمـان روي آن
تاكيد داشتند .همچنين استفاده از كتاب و ساير منابع مفيد و مناسب ،براي يكي از شيوههاي تدريس اين درس است كه به دليل

فقدان آگاهي معلمان در استفاده از كتب مخصوص درس هنر و نبود امكانات آموزشي در درس هنر ،ايـن روش اجـرا نمـي-

گردد.
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-١مقدمه :
هدف آموزش و پروش ،تعليم و تربيت

بــــــرسد و نظام آموزشي ،باتوجه به آسيبهاي

موجود ،بـــــراي برنامه ريزي آينـــــده و كيفيت

دانش آموزان و باﻻ بردن سطح آگاهي آنان است.

بخشيدن بـه آن تـﻼش نمايد.

بايد مورد توجـه ويــژهاي قرار بگيـرد .اگر درس

تمـ ـام تـ ـوان خـ ـود را بكار ميگيرند ،اما به نظر

خﻼقيت دست يابند .هنر ،در همه ايام و در زمينه

عهده دار شدن مسئوليت هاي ﻻزم در جامعه و

چـ ـون سرچـ ـشمه اصـ ـلي هنــر ،نـ ـوجــويي و

صاحب نظران ،اهميت و ارزش هنر و آموزش آن

بدين جهت ،براي دستيابي به اين هدف مهم،

آموزش هنر جزوِ دروسي محسوب ميگردد ،كه
هنر به درستي آموزش داده شود ،دانش آموزان

ميتوانند بــه ســطح باﻻيي از اعتمــاد بــه نفــس و
هاي مختلف تمدنها جاي ويژهاي دارد .هنر را

ميتوان بـه عنوان خلق زيباييها تعريــف كــرد،

انگيـزه درونــي انــسان بــه حــساب مـيآيـد.

امروزه مـــــــــا شاهد آن هستيم كه دست

اندركاران امر تعليم و تربيت ،با وجود ايـــنكـــه

نگارنده ،خروجــيهــاي آن همان دانش آموزاني
هـ ـستند كـ ـه ظرفيـ ـت و آمـ ـادگي ﻻزم را براي

گـذار از مـسيرهاي نــاهموار و رقــابتي جهــان

امـــروز را ندارنـــد .بنابراين با توجه به ديـــدگاه

بر كسي پوشيده نيـــست .بنــابراين براي رفع اين

)حــــوزوي .(١٣٨٧ ،بنابراين ،اگر برنامه آموزشي

نياز مهم ،ضروري اســـت كه آسيبهاي آموزشي

شخصيت ،فكر و احساسات دانش آموزان داشته

تربيت هنـــري و زيبـــا شـــناختـــي مي تواند،

هنر خوب تنظيم شــــود و اهداف متعالي را دنبال
كند ،مي تواند تأثيري مثبت در نحوه رشد

باشد .هيچ برنامه آموزشي ،بدون دخالت هنر

كامل نيست .هنر مي تواند در تــــدريس تمــــام
واحـدهاي آموزشـي بـه عنـوان كاتـاليزور عمـل
كند )هزاوه اي.(١٣٦٥ ،

روش صحيح تدريس هنر و نوع ارزشيابي

آن مي تواند اهداف تعلــيم و تربيــت را تــأمين

نمـــايد و انسان خﻼق ،فرهيخته و انديشمندي را
در عرصه هاي گوناگون تربيت نمايد .اين اتفاق

زماني رخ مـيدهـد كه آسيب هاي آموزش هنر و

ارزشيابي را شناخت و راهكارهاي مناسب را

جهت بهبود آن ارائه داد .در اين تحقيق ،سعي بر

درس هنر شناسايي شـــوند .نگارنده اين پژوهش،
نيز بر اين بـــــاور است ،كه توجه به درس هنر و

تغييراتي جدي در برنامه هاي يكنواخت آموزشي
ايجاد كند و نگاه دست اندركاران تعليم و تربيـت

را بـــه هنر و اهميت آن افزايش دهد .به نظر مي-

رسد كه جاي خالي اين امر مهم در نظام

آموزشـي مـا بـه وضـوح ،احساس ميشود.
يكي از اهداف اصلي آموزش درس

هنر در

مدارس ،تقويت حس زيبايـــــــيشناسي و رشد

سيستم بـــصري دانـــش آموزان ،پاسخ گــويي به
تخيل خﻼق و روح لطيف و شاعرانه كودكان و
نوجوانان است .عموماً اين اهداف ،در كﻼس

ساير دروس ،كمتر قابل مشاهده است.

آن اســـــت ،كه آسيبهاي آموزشي هنر در شيوه

)محسني .(١٣٩١،هدف كلي اين تحقيق ،شناسايي

هنر در سطح مدارس كشور بـ ـه حـ ـد مطلـ ـوب

سوال بنيادين كه در اين تحقيق مطـرح مـي شـود

ارزشـيابي و روش تـدريس مــورد شناسايي قرار

بگيرنــد ،تا با شناخت اين مولفهها كيفيت آموزش

آسيبهاي مبتني بـر روش تـدريس و ارزشـيابي

درس هنر در دوره ابتدايي است .بـر ايـن اسـاس

ايــن اســت كــه» :آسيب هاي روش تدريس هنر

دوره ابتدايي از نگاه معلمان ابتدايي كدامند؟«.

٣

نظراو هدف تربيت هنري ،عبارت از توانا ساختن
دانش آموزان و افراد ديگربه كـسب مهـارتهـاي

-٢مباني نظري
-١-٢تربيت هنري
»نهاد آمـوزش و پـرورش در هـر جامعـهاي،

هنر و تاريخ آن است )همان(.

اين نهاد است ،تﻼش در جهت رشد و شـكوفايي

وي تربيت هنـري را بـه عنـوان »رشـد آگـاهي و

داراي كاركردهـاي مختلفــي اســت .يكــي از ايــن
كاركردها كه مبين بخش مهمي از اهداف اساسـي

قابليتها و استعدادهاي هنري و زيبايي شـناختي

دانشآموزان يا اصطﻼحاً تربيت هنري آنها اسـت.
اهميت كاركرد فوق متاثر از اين واقعيت است كه

آمـوزش هنــر و تربيـت هنــري در رشـد و بــروز

اســتعدادها و قابليــتهــاي شــناختي ،عــاطفي و

مهارتي دانش آموزان نقش و تـاثير سـازنده دارد«.

)اميني،١٣٨٤،ص .(١٣از نظر چاپمن ١،آمـوزش و
پرورش وظيفه دارد كه حواس و حـساسيتهـاي
اساسي مردم را پرورش دهد .دانشآموزان بايد ياد

بگيرند كه چگونه ببينند ،بشنوند ،ارتبـاط برقـرار

سازند و حركت كنند .آنها بايد بفهمند كه چگونـه

محيط شان ميتواند به احساس و عمل آنها شكل
دهد) .چاپمن.(١٩٧١،

 -٢-٢تعريف تربيت هنري:
مفهوم تربيت هنري از ديدگاه افلند  ،ناظر بـر
٢

دو معناي كاربردي )عملي( و تئوريـك )حـوزهي
پژوهشي( است» .لغت تربيت هنري هم به معناي
تدريس هنر به يك عمل يا فعاليـت اشـاره دارد و

به عنوان يك حوزه تحقيقي و پژوهـشي ،فرآينـد
يــاددهي و يــادگيري را در هنــر مــورد مطالعــه

وبررسي قرار ميدهد«) .افلند ١٩٩٤ ،ص .(٣٣٨از
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مربوط به بيان و ابراز هنرمندانه ،طراحـي ،ارزش-

گذاري و قدرداني نقادانه و نيز كـسب آگـاهي از
يك مورد ديگر از تعاريفي كه در مورد تربيـت

هنري ارائه شده ،تعريف تحليلي بنت رايمر است.

حساسيت نسبت به ويژگيهـاي زيبـايي شناسـانه

اشــياء و پديــدههــا« تعريــف مــيكنــد )رايمــر،
،١٩٧٢ص (٢٩از نظر اين صاحب نظـر عناصـر و
مفاهيم اساسي ايـن تعريـف براسـاس يـك نظـام

معكوس )از آخر به اول( عبارتنـد از -١ :اشـياء و

پديــدههــا  -٢ويژگــيهــاي زيبــايي شناســانه -٣
حساسيت  -٤رشد .در اينجـا منظـور از اشـياء و

پديدهها موضوعات ،اشـياء و پديـدههـا و وقـايع
قابل مشاهده و ادراك ميباشد .همچنين مجموعه
خصائص و ويژگيهاي محسوس و ادراك شدني
كه منتقل كننده يك احساس و نشانگر يك حالت

تجلـي يافتــه و بيانگرانـه ٣هــستند ،تحـت عنــوان
»ويژگيهـاي زيبـايي شناسـانه« قـرار مـيگيرنـد.

بنابراين نكته حـائز اهميـت در تربيـت هنـري آن

است كه :اوﻻَ ايـن ويژگـيهـا دقيقـاً مـشخص و

شناســايي گردنــد .ثاني ـاً جهــتگيــري اصــلي در
تدريس هنر ،معطوف به تدريس ايـن ويژگـيهـا

باشد .توانايي برقـراري ارتبـاط و تعامـل فعـال و
تجربــه كــردن ويژگــيهــاي زيبــايي شــناختي،

»حساسيت« نام دارد .از نظـر رايمـر ٤،حـساسيت،

همان بهرهمندي از ادراك زيبا شناسانه اسـت كـه
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وي آن را از طريــق دو نــوع رفتــار  ،متمــايز و

مشخص ميكند .

-٣-٢تاريخچة تربيت هنري:
نخستين نشانههاي توجه و استفاده از هنـر در
آموزش را در يونـان باسـتان و بـه ويـژه در كـار

كرد .آهنگهايي را بايد نواخت و برگامهايي بايـد
آهنگ ساخت كه يا جرأت را در مـا برانگيزنـد و

يا آرامش و هماهنگي را پديـد آورنـد و زمينـهاي
باشد براي ميانه روي و خويشتنداري«).همان( بـا

مرور انديشههاي افﻼطون به نظر ميرسـد كـه او

فﻼسفهاي مانند افﻼطون و ارسطو مﻼحظـه مـي-

اولين فيلسوفي است كه بـه نقـش و كاركردهـاي

موسيقي ،شعر و  ...را به عنوان عناصر ضروري در

بعد از پستالوزي ،فروبل ١مربي آلماني با تأكيد

كنيم .در حـدود  ٥قـرن قبـل از مـيﻼد مـسيح در
آموزش و پرورش آتن ،تئاتر و هنرهايي همچـون
امر آموزش به كار ميگرفتند و جوانان بـه شـدت

در اين زمينههـا تعلـيم داده مـيشـدند» .در آتـن
موسيقي به عنوان يكي از موضوعات اساسـي كـه

هر شهروندي بايـد آن را بدانـد و آن را بـشناسد

موسيقي و هنرهاي زيبا در آموزش و پـرورش
انديشيده و به آن توجه و تاكيد داشته است.

بيشتري بر يادگيري حسي ،بازيها و فعاليتهـاي
آزاد ،به مثابه طبيعيترين راه يادگيري و آگاهي از
محيط و خود ،توجه ميكند .در واقع در ربـع دوم

قرن نوزدهم »اعتقاد به اين كـه كودكـان از طريـق

تلقــي مــيگرديــد« )كــورتيس و اســپيكر،١٩٧٧ ،

خود انگيختگي يـاد مـيگيرنـد ،فروبـل را بـر آن

گويي را ابزاري مهم و كارساز براي تربيت روحي

كودكان ترغيب و تشويق ميكـرد« )افلنـد،١٩٩١،

ص .(١٤٢در ميان فﻼسفه قديم ،افﻼطون نخستين
فيلسوفي است كه هنرهاي زيبا ،موسيقي و داستان

و رواني دانش آموزان قلمداد ميكنـد و بـا توجـه

به تأثير عميـق آن از ديـدگاه تربيتـي ،بـه تحليـل
انتقادي انواع داستانها و موسيقيهايي ميپـردازد
كه براي كودكان و نوجوانان در نظر گرفتـه شـده

بود )نقيبزاده» .(١٣٧٤،افﻼطون معتقد بود كه در

داشت تا مجموعـهاي از اشـتغاﻻت را بـه وجـود
آورد كه بـداعت ،فـيالبـداهگي و نـوآوري را در

ص .(٣٢٦او بــراي نخــستين بــار يــك موســسه
آموزش كودكان قبل از سن تحصيل رسمي كه نام

"باغ كودكان"٢را بر آن نهاد تاسيس كـرد .بعـد از
فروبل ،باغ كودكـان بـه اسـم عـامي بـراي تمـام

كودكستانها در اروپا و آمريكا تبديل شد .در واقع

داستانهاي مذكور ،تصويري هراسناك و خـوف-

وي با عنوان باغ كودكان ،تلويحـاً مـيرسـاند كـه

كسي كه مرگ را چنين هولناك بپندارد ،هـيچگـاه

نهاده است) .نقيـب زاده" .(١٣٧٤،مطالعـات روان

آور از خــدا ارائــه شــده اســت .تــاثير بــد چنــين

تصويري ،همانا از ميان بردن جرأت اسـت .زيـرا

نميتواند جسور و پردل و جرات باشـد .و بـراي
گريز از مرگ ،به هر خواري تن در خواهـد داد«.

)همان ،ص (٤٥همچنين افﻼطـون مـيگفـت» :از

نواختن آهنگهايي كه سـستي و افـسردگي مـي-
آورند و نيز آهنگهايي كـه هـوس انگيزنـد و بـا
خويشتن داري ناسازگار هستند ،بايـد خـودداري

كودكان همانند نهـالهـايي هـستند كـه طبيعـت،
نيروي رشد و تحول را در درون آنهـا بـه وديعـه

شناختي دانشآموزان كه بـر مبنـاي بررسـيهـاي
تئوريك و تجربي اواخر دههي  ١٨٠٠رشد يافتـه
بود ،سكوي پرتاب مهمي را براي تحـول تربيـت
هنري در مدارس قرن جديد فراهم آورد" )افلنـد،
Froble
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1
2

٥

 .(١٩٩٤بــه عنــوان يكــي ديگــر از اقــدامات و

معنوي را مورد توجه قرار ميدهد ،باعث شد كـه

مدرسه با هاوس در سال  ١٩١٩در وايمار آلمـان

»كراتول ،در اين اهداف ،بر اهميت آگـاهي و

تحوﻻت كه در اين دوران تاثير قابـل تـوجهي بـر

روي هنر و تربيت هنـري نهـاد ،بايـد از تاسـيس

يــاد كــرد كــه درصــدد ايجــاد تحــول و تغييــر در
وضــعيت و جايگــاه تربيــت هنــري بــود .اســاس

برنامهي درسي اين مدرسه كه بهوسيله فـردي بـه

نام آيتن ١تدوين شده بود ،مبتني بـر رويكردهـا و
روشهاي جديد آموزش هنر بود كه از سايزك و

كرشن اشتاينر اقتباس شده بـود .در ايـن مدرسـه،
موضــوعات درســي و آموزشــي در يــك مــسير

خوشايند و در عين حال سيستماتيك مورد مطالعه

و بررسي قرار ميگرفتند تا دانشآموزان قـادر بـه

يافتن و كشف ويژگيهـاي اصـلي واساسـي آنهـا
باشند .در دهـه  ١٩٢٠و  ١٩٣٠اثـر گـذاري جـان
ديويي و نهضت منسوب به او يعني نهضت پيشرو

در تاكيد هر چه بيـشتر بـر خﻼقيـت و بـازي بـه

عنوان يكي از عوامل مهم رشد دانشآموزان نمود
پيدا كرد )اميني ،١٣٨٤ ،ص.(٣٦

در خﻼل جنگ جهاني دوم ،هنر به اوج تعالي

اهداف جديـدي بـه مـوازات اهـداف شـناختي و
عقﻼني و رواني ،حركتي مطرح شوند.

معرفت زيبـايي شناسـانه ،بـه عنـوان يـك عامـل

اخﻼقي معنوي در آموزش و پرورش تاكيد نمود.

اين توجه و تاكيد جدي بر فرآينـدهاي يـادگيري

غير شناختي و رشـد آگـاهيهـاي مـشاهدهاي در

دوران كودكي ،بيانگر بعضي از مفاهيمي است كـه
باغ كودكان فروبل براساس آن استوار بود« .

-٤-٢رويكردهاي تربيت هنري در نظام هاي
آموزشي
هريك از صاحب نظران عرصه تربيت هنري،

با توجه به ديدگاه هاي فكري كه نسبت به اهداف
و غايات تربيت هنري داشته اند ،رويكرد ويژه اي
را مطرح نموده انـد .بحـث رويكردهـاي تربيـت

هنري در نظـــام هاي برنامه ريزي درسي را بايد

مهم ترين موضوع و مبحث اجرايي در اين زمينـه

دانست كه بر اساس آن براي ساير اجزا و مو لفـه-
هاي برنامه ،هم چون محتواي ،روش و ارزشيابي،

٢

خطوط كلي تعيين مي شـود .مﻼحظـه و بررسـي

صـــلح بـــين المللـــي را ارتقـــاء مـــيبخـــشد«.

متفاوتي در زمينه جهتگيريهاي اساسـي برنامـه

معنايي خود رسيد .يعني آن گاه كه هربرت ريـد

اظهار داشت كه »هنر ،مسائل و مشكﻼت مربـوط

به مليگرايي و سياست را منزه و پالوده ميكنـد و

)افلنــد ،١٩٩٤،ص (٣٢٩امــا طبقــهبنــدي اهــداف
آموزشي از سوي ديويـد كراتـول ٣و ارائـه حيطـه
جديدي تحت عنـوان حيطـه عـاطفي كـه عمـدتاً
حــصول و تحقــق اهــداف آموزشــي مربــوط بــه

ارزشگــذاري و ايجــاد نگــرشهــاي اخﻼقــي و
Itten
Herbert Read
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رويكردهاي مختلف تربيت هنري ،مويد آن است
كه در ايـن حـوزه  ،برداشـتهـا و نگـرشهـاي

درسي هنر وجود دارد.

 -١-٤-٢رويكرد سنتي
اين رويكرد ،هنر را صرفا به عنوان حوزه اي كه
مختص ابراز خﻼقانه خويش است معرفي مي كند.

هنر ،در چارچوب اين انديشه  ،محملي براي آزاد

سازي ظرفيت هاي خﻼق و آفرينش گرايانه فـرد

است تا در سـطوح بـاﻻتر و پيـشرفته بتوانـد بـه

٦

احساس ،ادراك ،تصور و انديشه هاي خود فرم يا

پرورش مهارتهاي دست ورزي و ساخت اشـيا

صورتي خارجي بدهد و بـه ديگـران منتقـل كنـد.

معطوف نمود .با توجه به مطالب فـوق مـي تـوان

داند  .اما منتقدان رويكرد سنتي ،براين باورند كـه

مهارتهاي عملي ،نيات و تمنيات دروني خود را

ميتوان گفت كه اين رويكرد ،آزادي مطلق دانش

آموزان را در تربيت هنري از لوازم قطعي آن مـي

گر چه هنر به شكل غير قابل تشكيكي بـا ابـراز و

گفت كه در رويكرد توليد هنري دانش آمـوزان از

طريق ساخت و توليد آثار مختلـف ضـمن رشـد

در اشكال نمادين توليد و ابراز مـي دارنـد .بـدين-

اظهار خﻼقانه عجين است اما آن را برابر دانـستن

وسيله شناخت و آگاهي و ارزشگذاري خود را از

نوع رويكردي نسبت به تربيت هنري را نمي توان

 -٣-٤-٢رويكرد مبتني بر فهم عميق معاني

با اعطاي آزادي عمـل مطلـق بـه دانـش آمـوزان

درست نيست .بنابراين چنين ميتوان گفت كه هر
مـورد قبـول دانـست .از ايـن رو تامـل دربـاره

رويكردهاي متنوعي كه در اين زمينه مورد توجـه

است ضروري و اجتناب ناپذير به نظـر مـيرسـد.

)مهر محمدي.(١٣٨٣ ،

پديده هاي مختلف هنري رشـد و گـسترش مـي-

دهند) .همان.(١٣٨٤ ،

يا دريافت احساس و معنا
اين رويكرد بر قراري تعامل فعال با پديده ها

و آثار هنري براي درك و شناخت عميق آنها و نيز

به استنباط و استخراج معاني و مضامين اصلي آنها

تاكيد مي كند .نماينده برجسته اين رويكرد برودي

 -٢-٤-٢رويكرد توليد هنري يا توليد محور
دراين رويكرد  ،هنر سازي يـا توليـد هنـري،

است او تاكيد مي كند اساسا جايگاه هنر و تربيت

بتواند مهارتها و قابليتهاي كـاركردي زيبـايي

اساس تاثير و كمكي كه به رشد ارزش هاي زيبايي

هنري را نه بر مبناي توليد محصوﻻت غير زيبايي

مفهوم محوري و اصلي اسـت .از ايـن رو برنامـه

هاي درسي هنر ،آن گاه داراي اثر بخشي است كه

شـناختي و كاركردهـاي ثانويـه آن بلكـه بايـد بـر

شـناختي را در دانـش آمـوزان بـهوجـود بيـاورد.

شـناختي مـي كنـد بـه رسـميت شـناخت)امينـي،

هاي ناظر به رشد و تحول طبيعي انسان و يادگيري

شناسي ،به توليد و خلق اثر هنري به عنـوان يـك

)اميني.(١٣٨٤ ،

بحث گاردنر ١در زمينه چگونگي تركيب يافته

در چارچوب نظام رسمي آموزشـي ،بحثـي كلـي

است كه از نظر وي پيش نياز يا مبناي نظري او در

رويكرد توليد محورش به آموزش است .در واقع

گاردنر تاكيد مي كند كه در قلمرو تربيت هنري و

.(١٣٨٤

برودي ،در بحث مربوط بـه تربيـت زيبـايي

ضرورت مينگرداو مـيگويـد كـه :سـواد زيبـايي

شناختي ،نيازمند حـداقل قابليـت هـا در كـاربرد

رسانه هاي گوناگون براي خلق اثر  ،البته نه در حد

و انـدازهي يـك هنرمنـد حرفـه اي اسـت) مهـر

در مسير آفرينش و ساخت اشياء و آثار هنري و به

محمدي.(١٣٨٣ ،

آموزان اقدام كـرد و توجـه و تاكيـد عمـده را بـر

توجه فراوان محافل علمي و همچنين محيطهـاي

ويژه در مقطع ابتدائي بايد به شكل محدود و اندك
 ،به بيان و ارائه دانش كﻼمي و مفهومي به دانـش
.Gardener.H
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 -٤-٤-٢رويكرد ديسيپلين محور
اين رويكرد از دهه ١٩٨٠مطـرح شـد و مـورد
آموزشي قرار گرفت .اين رويكرد به هنر به عنوان

يك ديسيپلين مينگرد و از اين حيث بايد در زمره

تﻼش هايي منظور شود كـه احـراز صـﻼحيت و

٧

دانش آموزان فرصت مي دهند كه از تـوان ذهنـي
خويش ،براي نيل بـه هـدفي خـاص ،كـه همـان

شايستگي هنر را مرهون نگاه ديسيپليني به آن مي-

دستيابي به يك راه حل براي مـساله اسـت ،بهـره

كه داراي چهارچوب و حد و مرز محتوايي تعريف

اشكال پيچيده و بسيار ارزشمند تفكر نيز مي شود

دانند .استفاده از واژه  disciplineدر اين رويكرد،

تربيت هنري را به عنوان يك قلمرو معرفتي خاص

شده است معرفي مي كند .چرا كه اين واژه نخست
دﻻلت بر مجموعه اي از دانش محتوايي مـدون و

سازمان يافته دارد .دوم اين كه مطالعه و عملكـرد

ببرند  .حل مساله در حوزه هنر  ،عﻼوه بر اينكـه

داراي كاركرد انگيزشـي اسـت  ،سـبب پـرورش

كه در ساير مواد درسي كمتر مورد استفاده قرار مي

گيرد .طرفداران اين رويكرد تصريح مي كنند كـه

در يك نگرش جامع و وسيع ،بايد زمينه مشاركت

تخصصي دراين حوزه را به ذهن متبادر مي كنـد و

دادن ودرگير ساختن دانش آمـوزان را بـا ابعـاد و

چهار گانه را ممكن و تسهيل مـي كنـد .از جملـه

داد) مهر محمدي.(١٣٨٣،

برآمده از خلـق آثـار تجـسمي را تجربـه كننـد و

عنوان »مباني هنرهاي سنتي« به ايـــ ـن نتيجـــ ـه

سوم اين كه داراي مجموعه اي از روش هاي ويژه
است كه كشف و مطالعه هر يـك از حـوزه هـاي

اهداف برنامه درسي در اين رويكرد ميتوان به اين
موارد اشاره كرد -١ :كودكان بايـد لـذت بخـشي

فرصت كسب مهارتهاي ﻻزم براي دسـتيابي بـه
اين تجربه ي لـذت بخـش را داشـته باشـند-٢ .

كاركردهاي مختلف هنر فراهم كرد نه اينكه صرفا

يك جنبه يا كاركرد خاص هنر را مورد توجه قرار

-٦-٢پيشينه تحقيق
شريف زاده ) (١٣٨٥در مقاله خـــود بــــا

دسـت يافتــه اســت كــه دانش آموزان به دليل
داشتن استعدادهاي فراوان در زمينههاي گوناگون

حساسيت بصري بايد در كودكان پرورش يابد-٣ .

بايد مورد توجه قرار گيرند و معلمـــان هنر نبايد

دائمي درباره ماهيت هنر شركت كنند و مﻼكهايي

جمله قصه و قصه گويي ،نمايش ،كاردستي و ...را

-٥-٤-٢رويكرد مساله محور يا موضوع مدار
اين رويكرد تاثير واحد و منحصري بـر يـك

محسني) (١٣٩١در مقاله خـــود بـــا عنوان

كودكان بايد رابطه ميان فرهنگ و هنر را دريابنـد

 -٤.كودكان بايد ياد بگيرند كه چگونه در گفتگوي

را بــراي قــضاوت زيباشــناختي خويــشتن داشــته

باشند) .موسسه گتي.( ٢٠٠٠،

حوزه هنري خاص ندارد ،بلكه به منزلـه نگرشـي

در كﻼس فقط به يك رشته هنري نقاشي و خط

توجه نمايند آموزش هنر رشـتههـاي مختلفـي از

شامل ميشود كه هر دانشآموز بايــد برحــسب
عﻼقـه و استعداد خود آموزش ببيند.

»آسيب شناسي آموزش هنر در مدارس« به اين

نتيجه رسيد كــــــه نگاه ابزاري به هنر و هنرمند،

جامع تر نسبت به آموزش و يادگيري هنري است.

آنچه را كه متاسفانه بـ ـسياري از مـ ـديران و بـ ـه

فعاليتهاي مساله محور هستند .اين فعاليتها به

مي توانند براي مدرسه افتخاراتي را كــــــــسب

فعاليتهاي يادگيري كه به احتمال قوي مي توانند

رضايت درونـي يادگيرنـدهگـان را فـراهم كننـد،

تبـع آن كارشناسـان فرهنگـي گرفتــار آن هستند
و عدم توجه به دانشآموزان به عنوان كسي كه

٨

-٣روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـــ پيمايــشي

نمايـد و يـا بــا بــي توجهي به معلم هنر كه مي
تواند تأثيرات زيادي را با آموزش هنر خود بر

روي دانش آموزان داشته باشـد ،همـه ايـن موارد
را

اســت .با توجه به اين كـــه هـــدف از مطالعـــه

به عنوان موانع پيشرفت آموزش هنر در

حاضـر توصـيف  ،شرايط و ميزان آشنايي معلمان

عنوان »هنر و نقش آن در پرورش خﻼقيت ،ارتقاء

ارزشيابي اســت ،ايــن پژوهش در قالب توصيفي

مدارس دولتي و غيردولتي اشاره كرد.

دوره ابتدايي در ارتبــ ـاط بــ ـا آســ ـيب هــ ـاي

عباسي شاهكوه ) (١٣٩١در مقاله اي بـــــــا

آمـــوزش هنـــر در روش تـــدريس و شـــيوه

ســﻼمت رواني و سواد بصري دانشآموزان« بــه

قرار مي گيرد .جامعه آماري آن شامل همه معلمان

ايـن نتيجـه رســيد كــه :مــواد آمــوزش بايــد

دوره ابتدايي شهرستان نور مـــيشـــود .تعداد كل

قـدرت تخيـل و تصويرسازي ذهني دانش آموزان

معلمان ابتدايي براساس آمار گروه آموزش ابتدايي

را تقويت كند .معلم بايد از فعاليت هاي ديگري

آموزش و پرورش شهرستان نـــور معادل  ٣٠١نفر

نيز در برنامه هـــاي آمـــوزشخﻼق خود استفاده

هــــــــستند كه از بين مدارس دخترانه و پسرانه

مختلف بخواهد آنها را به انجام فعاليتهاي هنري

گردآوري اطﻼعات ميداني از روش پرسشنامهاي

كند .دانش آموزان را به گردش هاي علمي و

انتخاب شدند .در ايـــن پـــژوهش روش جمـــع

هنـري ببـرد از آنهـا تحقيقـي دربـاره موضوعات

آوري از نوع ميداني و كتابخانهاي اســـــت .براي

مثل نمايشنامه ،نمايشگاه ،عكس ،تهيــــه نشريه و

محقـق سـاخته بـا ساختار علمي استفاده شد.

-٤يافته ها و نتايج حاصل از تحقيق
سؤال اول -آسيب هاي روش تدريس هنر دوره

تــــشويق  ...نمايد .آنها را با ابزارهاي گوناگون و

طريقه استفاده از آنهــا آشنا كنــد و از وســـايل
كمـــــك آموزشـــــي جهت پيشرفت آموزشي

ابتدايي از نگاه معلمان ابتدايي كدامند؟

فراگيران استفاده نمايد.

جدول  (١نتايج حاصل از محاسبه شيوه تدريس آزمودني ها از طريق آزمون توزيع دو جمله اي
متغير

روش تدريس

گروه

طبقه

تعداد

گروه ١

باﻻتر از متوسط

٧٨

گروه ٢

پايينتر از متوسط

٩٤

جدول فوق نشان ميدهد كه معلمان اغلـب،

شيوه تدريس پايينتر از متوسط را انتخاب

نمودند .بنــ ـابراين نتايج نشان ميدهد كه در حال
حاضر شيوه تدريس مناسب آموزش هنر در بين
معلمان در جامعه مربوط بـــــــه پژوهش حاضر

رعايت نمي شود.( P>0/05).

مشاهده
٠/٤٥
٠/٥٥

آزمون

معني داري

٠/٥٠

٠/٢٥٣

سؤال دوم -آسيب هاي روش ارزشيابي هنر دوره
ابتدائي از نگاه معلمان ابتدائي كدامند؟

٩
جدول  (٢نتايج حاصل از محاسبه ارزشيابي آزمودني ها از طريق آزمون توزيع دو جمله اي.

متغير

شيوه ارزشيابي

گروه

طبقه

تعداد

گروه ١

باﻻتر از متوسط

٩٦

گروه ٢

پايينتر از متوسط

٧٦

جدول فوق نشان ميدهد كـــه هرچند معلمان

شيوه ارزشيابي در جهت تحقق اهداف آموزش

مشاهده
٠/٥٦
٠/٤٤

آزمون

معني داري

٠/٥٠

٠/١٤٧

حاضـر شــيوه ارزشــيابـي صـحيح جهت تحقق
اهداف هنر صورت نميگيرد( P>0/05 ).

ســـــوال اول عبارت است؛ از آسيب هاي اصلي

هنر براساس معيار باﻻتر از متوسط را انتخاب

روش تدريس هنر ابتدائي از ديدگاه معلمان

نمودند ،اما نتايج نشان مي دهد كه در حـــــــال

كدامند؟

جــدول  (٣نتايج حاصل از محاسبه شيوه تدريس در استفاده از كتاب ،ميزان تسلط معلم ،عﻼقمندي به هنر ،استفاده از
وسايل كمك آموزشي ،كمبود زمان تدريس و شيوه تدريس آزمودنيها از طريق آزمون دو جملهاي

متغير

كتاب
تسلط معلم
عﻼقه مندي به هنر
وسايل كمك آموزشي
كمبود زمان تدريس
شيوه تدريس

گروه ١

باﻻتر از متوسط

تعداد

٧٩

مشاهده

گروه

گروه ٢

پايينتر از متوسط

٩٧

٠/٥٦

گروه ١

باﻻتر از متوسط

٩٩

٠/٥٨

گروه ٢

طبقه

پايين تر از متوسط

٧٥

٠/٤٦

٠/٤٤

گروه ٢

پايين تر از متوسط

٧٣

٠/٤٣

گروه ٢

پايين تر از متوسط

٨٣

٠/٤٨

گروه ٢

پايين تر از متوسط

٥٥

گروه ١
گروه ١
گروه ١
گروه ٢

باﻻتر از متوسط
باﻻتر از متوسط
باﻻتر از متوسط

پايين تر از متوسط

همان گونه كه در جدول باﻻ مشاهده ميشود

تنها در مولفه كمبود زمــ ـان تــــدريس تعــ ـداد

٨٩

٠/٥٣

١١٧

٠/٦٨

٧٨

٠/٤٥

٩٤

٠/٣٢
٠/٥٥

آزمون

٠/٥٠

معني داري
٠/٣٣٢

٠/٥٠

٠/١٠٩

٠/٥٠

٠/٠٥٦

٠/٥٠

٠/٧٠٣

٠/٥٠
٠/٥٠

٠/٠٠٠
٠/٢٥٣

بيـــــــشتري از معلمان معيار باﻻتر از متوسط را

انتخاب نمودند .بنابراين نتايج مربوط به اين مولفه

١٠

بيانگر معنا دار بودن آن )عليـرغم معنـادار نبـودن

شيوه تدريس مناسب آموزش هنـــ ـر در بـــ ـين

پــايينتــر از متوســط را بيــشتر انتخــاب نمودنــد.

سؤال دوم عبارت است ازآسيب هاي اصلي روش

مولفــه هــاي ديگــر( هــستند ) (p<0/01همچنــين

جدول فوق نشان ميدهد معلمان شـيوه تـدريس

بنابراين نتايج نشان مي دهـد كـه در حـال حاضر

معلمـان در جامعـه مربـوط بـه پـژوهش حاضـر
رعايـت نميشود(p>0/05) .

ارزشيابي هنر ابتدايي از ديدگاه معلمـان كدامند ؟

جـــــــــدول  (٤نتايج حاصل از محاسبه ارزشيابي در اعمال سليقه ،نحوه برگزاري ،استفاده از وسايل كمك آموزشي ،توزيع

سئواﻻت،عيني بودن سئواﻻت ،توجه به تفاوت هاي فردي و شيوه ارزشيابي آزمودنيها از طريق آزمون توزيع دو جملهاي.
گروه

متغير

سليقه اي بودن
نحوه برگزاري امتحان
كاربرد

آموزشي

وسايل كمك

توزيع سواﻻت
عيني بودن
توجه به تفاوتهاي فردي
شيوه ارزشيابي

طبقه

تعداد

مشاهده

گروه١

باﻻتر از متوسط

١٠٥

گروه ٢

پايين تر از متوسط

٦٧

١٠٧

٠/٦٢

گروه٢

پايين تر از متوسط

٦٥

٠/٣٨

گروه١
گروه١

باﻻتر از متوسط
باﻻتر از متوسط

٧١

٠/٦١
٠/٣٩

٠/٤١

گروه٢

پايين تر از متوسط

١٠١

٠/٥٩

گروه٢

پايين تر از متوسط

١٤٤

٠/٨٤

گروه٢

پايين تر از متوسط

١٠٨

٠/٦٣

پايين تر از متوسط

٩٧

٠/٤٤

گروه١
گروه١
گروه١
گروه٢
گروه١
گروه٢

باﻻتر از متوسط
باﻻتر از متوسط
باﻻتر از متوسط
باﻻتر از متوسط

پايين تر از متوسط

همان گونه كه در جدول فوق مشاهده مي-

شود ،معلمان بيشتري مولفههاي سـليقه اي بـودن
و نحـوه برگزاري كاربرد وسايل كمك آموزشي و

٣٨
٦٤
٩٣
٩٦
٧٦

٠/١٦
٠/٣٧
٠/٥٦
٠/٥٦
٠/٤٤

آزمون

معني داري

٠/٥٠
٠/٥٠

٠/٥٠

٠/٥٠
٠/٥٠
٠/٥٠
٠/٥٠

عيني بودن ارزشيابي را انتخاب نمودند .براساس
اين مولفـــــههـــــا نتايج نشان ميدهد كه شيوه

ارزشيابي در جهت تحقق اهداف آموزش صورت

١١

ميگيــرد ( P<0/01) .امــا در مولفــــههــــاي

فقدان معلمان متخـصص هنـر در كــﻼس درس

صــــورت نميگيرد) ( P<0/01) .به طور كلــي

معلمـــان متخصص و هنرمند و همچنين بيانگيزه

توجــه بــه تفــاوتهـــاي فـــردي و شـــيوه

ارزشــيابي در جهــت تحقــق اهـــداف هنـــر
جدول فوق نشان مي دهد كــه هرچند كــه اغلــب

معلمان شيوه ارزشيابي در جهت تحقــــق اهداف
را

آموزش هنر براساس معيار باﻻتر متوسط

انتخاب نمودند ،اما نتايج نشان ميدهد كه در حال
حاضر شيوه ارزشيابي در جهت تحقق اهداف

آموزش هنر صورت نمي پذيرد( P>0/05 ).
-٥نتيجه گيري

ميتواند آسيبهاي جدي را در آموزش اين درس

ايجاد نمايد.محسني ) (١٣٩١نيـــز عـــدم فقـــدان
بودن معلمان هنر را جزو آسيب هاي آموزش

هنـر مـي داند كــه بــا يافتههاي اين پژوهش نيز
همسو اســـــت همچنين چرس تينا ) (٢٠١١عدم

تخصص معلمان را مانع آمــــــوزش صحيح هنر
ميداند و معتقد است كـه اين امر دانش آموزان را

از درس هنر و اهميـت آن دور مـيســازد .ايــن

نتيجه با يافتههاي فوق همسو و هم جهت است.

با توجه به نتايج تحقيقات صـــورت گرفتـــه

در شيوه تدريس هنر استفاده از كتاب و ساير

آموزش هنر دوره ابتدايي مانع بروز خﻼقيت،

دليــــل تسلط نداشتن معلمان در استفاده از كتاب

آسيبهاي آموزش هنر در بخش تـــــــدريس و

رعايت نميشود .معلمــــان بـــا تأكيد بر تقليد و

داخلي و خارجي و مطالعات به عمل آمده در
ايـ ـن خـ ـصوص ،وجود آسيب هاي گوناگون در

اعتماد به نفس ،ادراك زيبايي شـــناختي مي شود.

نگارنده در اين پژوهش سعي نموده تا با شناسايي
شــــــــــيوه ارزشيابي زمينه مساعدي را جهت
ارزشگذاري به اين درس در مـــدارس فـــراهم

سازد.

سوال اول پژوهش :آسيب هاي

روش

تدريس آموزش هنر كدامند؟ ايـــن پـــژوهش در

بررسي و تجزيه و تحليل دادهها در شيوه تدريس
به اين نتيجه رسيد كه در حال حاضر عدم حضور
معلمان هنرمند ،متخصص و خﻼق در كﻼس هنر

يكي از آسيبهايي اســـت كـــه معلمان روي آن
تأكيد داشتهاند .اين يافته ها با نظرات گودرزي

) (١٣٧٧نزديــك و همــسو اســت ،ايـ ـشان نيز در

بررسيهاي به عمل آمده به اين نتيجه رســـيد كه

منابع براي تدريس به عنوان سؤال اين پــ ـژوهش

مطـ ـرح اســت با توجه به نتايج به دســت آمده به

خاص هنر و نبود امكانات آموزش درس هنر در

حال حاضر اين شيوه تدريس در بين معلمان
الگوبرداري ،دانش آموزان را از اندوختههاي
گذشته خود آموزش ميدهند ،كه اين عامـل ،مانع

بروز خﻼقيت و نوآوري ميشود .نتايج به عمل

آمده با نظرات عبدالهي) (١٣٧٣همسو اســــــت.

نگارنــده به اين نتيجه دست يافت كه نبود الگوي
مناسب فرهنگي ميتوانــد ،راه تقليـ ـد را همـ ـوار

سـازد و خﻼقيت را از دانش آموزان سلب نمايد.

پرنسس )  (٢٠٠٠نيز به ايــ ـن نتيجــ ـه دســ ـت

يافـت كـه هنـر اســاس شناخت اوليه است .اگر
آموزش هنر بهطــــــــور صحيح و عدم تقليد از

الگوهاي خاص صـ ـورت پـ ـذيرد موجــب رشد

١٢

اجتماعي فراگيران مي شود و كيفيت زندگي فرد

محيط كﻼس آسيب جدي بر رشد خﻼقيت هنري

هنر از ديدگاه مـــديران ،معلمـ ـان و والـــدين در

اكثر مدارس در آموزش هنر دچار مشكل و

را فراهم مي سازد.

عدم شناخت كافي از ارزش و جايگاه آموزش

پــــــــــــرورش حس و تفكر فرزندان يكي از

آسيبهايـــــي است كه اين پژوهش به آن دست

دانش آموزان وارد ميكند .بديهي است كه معلمان
هنر به دليل فقدان محـيط مناسب كارگاه هنري در

سـردرگمي هستند .شــرفي ) (١٣٧٥در بررسي و
مطالعــــه خــــود به اين نتيجه رسيد كه :جدا از

يافته است .همانگونه كه مديران و اوليا به درس-

مشكﻼت محتوايي و فكــــــري در آموزش ،هنر

بايد به اهميت آموزش هنر پي ببرنـــد و براي آن

مــــدارس بسياري از معلمان را به رها كردن اين

هــــــــاي علوم پايه توجه ويژهاي دارند و براي

آموزش فرزندان خود در اين زمينه تﻼش ميكنند

نيز جايگاه ويژهاي را در نظر داشته باشند .عــ ـدم
آگـــاهي ﻻزم در زمينه ارزش هنر در بعد تعليم و

تربيت ،اين معضل را به وجود آورده است

)مهرمحمدي (١٣٧٦ ،كه والدين و مديران هنـر را

فقــ ـط در ســ ـطح لذت آفريني و فراهم ساختن
فضايي براي سرگرم كردن دانش آموزان ميداننــد.

رابـرت بيچنيـق ) (١٩٩٧به اين نتيجه رسيدند كه:

زماني ذهن و خﻼقيت فرزندان رشد كــــــرده و

شكوفا ميشود ،كه نگاه معلمان و خـــــانواده ،به
درس هنر و آموزش آن يك نگاه سطحي و بي
ارزش نباشد.

فقــدان فضاي مناسب آموزشي و نبود كارگاه

هنري در مدارس نيــــز يكياز سواﻻت پژوهشي
بـــود كه معلمان از آن به عنوان يك آسيب جدي
تأكيد داشتند ،هنر بــهدليل شرايط خاص كاري در

بخش آموزش و تربيت نياز به يك فضاي مناسب

و كارگاه تخصصي دارد كه دانش آموزان با قرار

گـرفتن در آن فـضا حــس زيبايـي شناختي خود
را به كار مــيگيرنــد و آثار بسيار زيبايي را خلق
مـــينمايند .نبود اين گونه فضا و تكــ ـراري بودن

فقــــدان فضاي مناسب و امكانات كارگاهي مورد

نياز در تــــــــدريس درس هنر و آموزش آن در
برنامه درسي و آموزش آن وا داشته است .

يكي ديگر از مواردي كه اين پژوهش به آن

دست يافته است عدم اطﻼع كافي معلمــــــان و
دانشآمـــوزان از ابزار و وسايل كمك آموزشي و

طريقه استفاده از آنها است معلمـان دوره ابتدايي
به دليل نبود آموزش كــــافيجهت آموزش هنر و

آشنايي با ابزار و وسايل هنر ،را جزو آسيب هايي
ميدانند كه در آموزش هنـر نقش زيادي دارد.

همچنين به دليل عدم آگاهي ﻻزم معلمــان

دوره ابتدايي به شيوه صـحيح تــدريس هنــر در

جنبــــه هــــايگوناگون و عدم توجه دست اندر

كاران نظام آموزشي به درس هنر آسيب هاي
جدي را ميتــــوان بــــر افكــــار دانش آموزان

احساس كرد ،اگــر تــاثيرات ســوء اين آسيبها از

آموزش و پرورش ما برداشـته نـشود تهديــد آن

قابــــلجبران نيست .پژوهش فوق به شناسايـــي
آسيب هاي شيوه ارزشيابي نيز دست يافته است.

عـ ـدم توجـ ـه بـ ـه تفاوت نگاه سطحي و بررسي

سليقه اي نيز از جمله آســـيب هـــاي ،فردي در
ارزشيابي آثار دانش آموزان است كه معلمـــان در
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اين پژوهش بــــــــــــر آن تأكيد داشتند .نواب

كافي صورت نگيرد ،آينده نظام آموزشي در بخش

ارزشيابي سبب پيشرفت ذهن خﻼق دانش آموزان

كه خﻼقيت و نوآوري از آن ســـــلب شده است.

صفوي) (١٣٨٥در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد

كـــــــــه :توجه به تفاوت هاي فردي در هنگام

ميشـود و فراگيران را آماده مي سازد تـا قـدرت
انتقادپذيري داشته باشند.

سوال دوم پژوهش :آسيبهاي شيوه ارزشيابي

آموزش هنر كدامند؟

آموزش هنر دچار مشكﻼت فراوانـي مـيشـود و

نتيجـه آن گونهاي تربيـت نيــروي انساني اسـت
بنابراين براي پويا ساختن آموزش هنر در مدارس

و رفع موانع آن كه به ناكارآمدي نظام آموزشي
هنر انجاميده است ،ايجاد انگيزه و ارادهاي مـصمم
براي حركت در اين مسير و تغيير بينش و ديدگاه

در شيوه ارزشيابي هنر نيز يكي از آسيب-

مديران آمـوزشي در سـطح كـﻼن و بــسياري از

اين موضوع باعث رنجش خاطر دانـش آمــوزان

آمــــوزان ﻻزم است كـــه آسيب هاي موجود را

هاي كه به آن پرداخته شد و مورد تأكيد معلمـــان

بــود ،مقايسه آثار دانش آموزان با يكديگر استكه

ميشود ،نواب صفوي ) (١٣٨٥نيز در بررسيهاي

خـــــــود به اين نتيجه رسيد كه نبايد آثار دانش

آموزان را با يكـــديگر مقايـــسه و مورد ارزيابي
قرارداد چون هر دانش آموز بر حسب توانايي و

احساس خود با محيط پيرامون خود ارتباط برقرار
مــــيكنــــد و آن را مي شناسد .بنابراين يكي از

آسيبهايي مهمي كه در اين پژوهش در شيوه

ارزشيابي به آن دست يافـت ،تقليــد از الگوهاي
هنري اسـت كه معلمــان به دانش آموزان ارائه مي
كنند .درحقيقت با ايـن شـيوه معلـم خﻼقيــت و

احساس دانش آموزان را محصور و منحصر مـي-

كنـــــد به آنچه كه خود مي خواهد نه آنچه را كه
دانش آموز دوسـت دارد و مي تواند نقش و اثري
را خلق كند.

با وجود يافتههاي ايـــــن پژوهش و نگاه

مهآلود نظام آموزشي و بنـابر افكـار متخصـصين،

ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اگر به درس هنر به

دليل اهميت و ويژگــيهــاي خاصيكه دارد توجه

معلمـــــان و والدين در سطوح پائينتر نسبت به
حقيقت و ماهيت هنر و كاركرد آن در دانــــــش

شناسايي و جهت رفع آن تﻼش نمود .بــه دليــل
عدم آگاهي و نداشتن تسلط كافي در بخش

آموزش هنر از سوي معلمان و والدين به كودكان،

فرصت داده نميشود كه هنگام فعاليتهاي هنري،

افكار خود را آزادانه بيان كنند گاه نيز بـا قواعــد

و قـوانين مربوط به آموزش بزرگساﻻن به تعليم و
تربيت كودكان مـــي پردازنـــد .بـــا ايـــن روش

درحقيقــــت كودكــــان را مجبور مي كنند تا از
خﻼقيت دست بكشند و به نسخهبرداري كه در

بهترين صورت تنها به كـسب مهــارت ختم مي-

شود بپردازند.
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