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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد دانشآموزان پایه ششم است.
در این پژوهش روش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل و آزمایش استفاده شد .جامعة
آماری دانشآموزان دختر پایه ششم شهرستان نظرآباد در سال  96 _97بود 60 .نفر ( 30گروه آزمایش و  30گروه
کنترل) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .گروه آزمایش ،به صورت تلفیقی با هنر و گروه کنترل ،بدون
تلفیق طی  12جلسه درس را گذراندند .دادهها با استفاده از آزمون عملکردی محققساخته جمعآوری و عملکرد
یادگیری ،مشتمل بر حیطه های شناختی و عاطفی ،گردآوری شد .روایی صوری و محتوایی  ،از طریق  9صاحبنظر
تأیید شد .پایایی از آلفای کرونباخ انجام شد و عدد  0/73به دست آمد که نشان دهنده دامنه اعتبار خوبی است .تحلیل
دادهها از تحلیل کوواریانس یک راهه ( )ANCOVAانجام شد .به طور کلی عملکرد تحصیلی دانشآموزان گروه
آزمایش و کنترل در پسآزمون تفاوت معنادار داشت؛ یعنی اجرای این برنامه درسی توانست سبب افزایش نمرة
عملکرد گروه آزمایش در حیطه شناختی و حیطه عاطفی (سطح دریافت) شود .اما در سطح ارزشگذاری حیطه عاطفی
عملکرد مثبتی به دست نیامد.
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مقدمه
پژوهش حاضر درصدد است تا اثربخشی برنامه درسی تلفیقی مطالعات اجتماعی و هنر را بر
عملکرد یادگیری دانشآموزان از این درس بررسی نماید .کسب توانمندیهای اجتماعی یکی از
اهداف اساسی درس مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی است .لذا ،برنامههای درسـی  ،از جمله
مطالعات اجتماعی ،بایـد حـاوی محتوا و روشهای آموزشی باشد که نیازهای نسل امروز را
برآورده سازد .به عالوه ،یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی ایجاد و تقویت
مهارتهای زندگی و سازگاری با محیط است که نیازمند دانشهای مرتبط بازندگی است،1390( .
 .)naguib zadehهنر سهم ارزشمندی را در آموزش بهویژه در رابطه با عملکرد تحصیلی،
نگرش به مدرسه و ادراک یادگیری دارد .هنر دانشآموزان را به محیط یادگیری و جامعه پیوند داده
درک ارزشهای متنوع را امکانپذیر ساخته است ( .)Mahgoub,2015نظریه تلفیق هنر در تعلیم
و تربیت اولین بار در قرن چهارم قبل از میالد توسط  Platoمطرح شد که بیان داشت باید
شکلهای هنر به منزله اساس تعلیم و تربیت در نظرگرفته شود .نیز توسط Gagnepain Jean
در نظریه تسهیلگری بیان کرد که انسانها از چند طریق از جمله نشانهها ،ابزارها ،جوامع ،تاریخ و
هنجارها با محیط اطرافشان ارتباط برقرار کردهاند

Mehr Mohammadi and Kian,

) .)1397رویکرد مطلوب در این زمینه رویکرد تربیت هنری دیسیپلین محور است .با توجه به
اصول حاکم بر تربیت هنری و براساس رویکرد تربیت هنری دیسیپلینمحـور در دوره ابتدایی،
میتـوان اهـداف برنامـه درسـی را تعیین کرد؛ از این منظر میتوان گفت در دوره ابتدایی ،در
مرحله تعیین اهداف کلی و جهتگیریهای اساسـی ،باید به زمینههای فرهنگی و هنری توجه شود
تا بر اسـاس آنها بتوان سازوکارهای مناسب برای محقق سـاختن ایـن اهداف کلی را فراهم کرد
( .)Kian et al,1392از تربیت هنری میتوان به صور متفاوت از ظرفیت تلفیق و بهبود کارایی و
اثربخشی در برنامه درسی بهرهمند شد .رویکرد تربیت هنری در رشد مهارتهای تفکر ،توانایی
یادگیری و غلبه بر موانع یادگیری و شکلدهی ارزشها سهیم بوده است ( Zolfagharian et
 .)al,1393اهمیت رویکرد تلفیقی به این دلیل است که ارتباطات بین شکل خاص هنر با حیطه
برنامه درسی ایجاد شده و استراتژی برای درگیر شدن در یادگیری و موفقیت تحصیلی آنها است.
تلفیق هنر رویکردی آموزشی است که در سرعت یادگیری مؤثر است ( & Biscoe
.)Wilson,2015
از سوی دیگر این مسئله مطرح است که بـه دلیل عدم وجود رابطه معنیدار بین محتوای
دروس بازندگی و موقعیتهای خارج از محیط آموزشی ،نیاز به برنامه درسی تلفیقی محسوستر
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است ( .)MehrMohammadi,1390در این میان ،اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی
بخش عمدهای از توانمندیهای اجتماعی کودکان و نوجوانان را دنبال میکند ،که البته آموزش آنها
به شکل تلفیقی به عنوان یک گزینه مطرح است .در این راستا ،برنامه درسی تلفیقی مطالعات
اجتماعی با هنر ،یکی از تازهترین شیوههای آموزش این درس محسوب میشود .تلفیق این شیوه،
بیانگر رویکردی است که با ارتباط دادن و پیوند مواد درسی مختلف میتواند آموزش مدرسهای را
به زندگی واقعی دانشآموزان نزدیک کند .مسئله اینجا است که دانش مورد نیاز درس مطالعات
اجتماعی ،بیشتر شامل مفاهیم پایه و مهارتها است .در عین حال ،مرزبندی میان دانشها منجر به
پیچیده شدن آنها میشود و انتقال دانشها به شکل موضوعات مجزا ،باعث کندی یادگیری و ایجاد
اختالل در برقراری پیوند منطقی بین دانشهای آموخته شده میشود .به این دلیل ،اجرای درس
مطالعات اجتماعی به صورت مجزا و غیرتلفیقی ،باعث عدم یادگیری عمیق شده و عموماً
آموختههای مدرسهای در زندگی فرد کاربردی نخواهد داشت .اکنون این مسئله برجسته است که
اثر اجرای برنامه درسی تلفیقی مطالعات اجتماعی و هنر ،بر عملکرد یادگیری دانشآموزان چگونه
است؟ این مسئلهای است که در عرصة مطالعات آموزشی در ایران به ویژه در استان البرز ،کمتر به
آن پرداخته شده است و پژوهش حاضر تالش دارد آن را مورد بررسی دقیق قرار دهد.
درباره موضوع پژوهش حاضر ،مبانی نظری متعددی وجود دارد .برنامه درسی تلفیقی یک جنبة
مهم یادگیری است و از این طریق دانشآموزان میتوانند مهارت و درک خود را در زمینههای
مختلف یادگیری نشان دهند ( .)Box, 2016این نوع برنامه درسی با هدف مرتبط ساختن مطالب
معنادار و تلفیق مفاهیم ،مضامین و مهارتها را در مقابل برنامههای درسی مجزا و محتوا محور
قرار میدهد و فراگیر دانش ارزشمند را بهطور عمیق جستجو کرده و با آن ارتباط برقرار میسازد.
برنامه درسی که پایهای برای آموزش مداوم باشد برای طراحی ،مطلوب است
(.)Ghadery,1393
از سوی دیگر ،هنر جزء مهمی از آموزش ابتدایی است و کالسهای درس ،بسیاری از مزایای
مثبت آن از جمله کمک به توسعه فکری ،ایجاد درک بهتر از دیدگاههای مختلف و بهبود نمره در
آزمونها را نشان دادهاند ( .)Gattis, 2016استفاده از تلفیق هنر در کالس بر روی یادگیری
دانشآموزان متمرکز است .معلمان از هنر استفاده کرده و یک برنامه آموزشی تهیه میکنند.
دانشآموزان از طریق هنر با برنامه درسی ارتباط برقرار کرده و در نهایت فهم خود را با یک شکل
هنری نشان میدهند ( .)Fagan,2015هنر با موضوعات دیگر تلفیق شده و راهی مؤثر برای
جذب دانشآموزان در یادگیری بهصورت کاربردی است .محتوا توسط بهکارگیری هنر بیشتر قابل
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دسترس است و آنان را قادر میسازد تا مفاهیم انتزاعی را درک و بیان کنند و مهارتهای خود را
توسعه دهند (.)Worcesl et al, 2017
باید خاطر نشان کرد استفاده از رویکردهای تلفیقی که بهخوبی برنامهریزی شده باشد ،در
درس مطالعات اجتماعی و دیگر برنامههای درسی نقش مهمی در تدریس دارد .مباحث تلفیقی
برنامهریزی شده بهطور منظم ،میتواند زمینههایی را فراهم کند که در آن دانش و مهارتها در
طیف وسیعی توسعه یابند .چنین رویکردی از زمان آموزش و یادگیری بهطور مؤثر بهره میبرد و
توسعه اجتماعی ،عاطفی ،نگرشی و اخالقی کودک با کسب دانش و مهارتها درهم آمیخته است.
( .)Magu, 2014هنرهای تجسمی میتوانند ابزار مؤثر برای تدریس تاریخ باشند .وقتی
دانشآموزان فرصت مطالعه هنرهای گذشته را دارند ،درک میکنند چگونه هنر ارزش جامعه را
بازتاب میدهد ( .)Briggs, 2015تلفیق هنر با استفاده از اشکال هنری چندگانه ،محتوای علمی
را آموزش میدهد و یادگیری را در تمامی زمینههای موضوعی در اختیار دانشآموزان قرار داده
است ( .)Biscoe et al, 2015با استفاده از هنرهای نمایشی نیز دانشآموزان رویکرد چند
حسگرایی را برای یادگیری درس مطالعات اجتماعی فراهم میکنند .هنگامیکه مفاهیم مطالعات
اجتماعی برای کودکان دشوار شد ،موسیقی میتواند یک راه برای برقراری ارتباط با آنها را فراهم
کند ( .) Burstein et al, 2011
دربارة موضوع پژوهش حاضر ،برخی مطالعات در خارج و داخل ایران انجام شده است .از
جمله ،در خارج ایران ،نتایج پژوهش ) )Brezovnik, 2015در زمینه بررسی مزایای تلفیق هنر
در ریاضیات در دوره تحصیلی ابتدایی ،نشان داد که مشارکت دراز مدت در فعالیتهای هنری
مناسب ،موجب بازتاب نحوه ایجاد ایدههای خالقانه و یادگیری میشود .همچنین یافتههای
پژوهش ( )Tuazon, 2015نشان داد شیوه تلفیقی موجب بهبود یادگیری در برنامه درسی
میشود و بهطور خاص تلفیق موسیقی در یادگیری چند فرهنگی همراه با افزایش مشارکت و درک
دانشآموزان از مفاهیم و مهارتهای ریاضی افزایش مییابد .مطالعه ) ( Dhanapal, 2014نیز
نشان دادکه تلفیق هنرهای تجسمی به رشد و پیشرفت دانشآموزان در یادگیری کمک میکند .این
مطالعه نشان داد که دانشآموزان قادر به یادگیری بیشتر بودند و درک مثبتی نسبت به تلفیق
هنرهای تجسمی در علوم پیدا کردند .پژوهش ) ( Cinder et al, 2014نشان داد که پیشرفت
یادگیری در اثر برنامه درسی تلفیقی افزایش مییابد .نتایج پژوهش ) ( Billingsley,2013نیز
بیانگر این بود که درسهای تلفیق شده ،تأثیر مثبتی در یادگیری عمیقتر دارند .همچنین یافتههای
) )Poldberg, 2013ضمن این که مؤید تأثیر مثبت و پایدار رویکرد تلفیقی بر موفقیت
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دانشآموزان است ،نشان داد که هنر راهی برای درک و دریافت مفاهیم ،پردازش اطالعات ،تجسم
و توسعه تواناییهای فکری است و رویکرد تلفیقی تأثیر پایدار بر موفقیت دانشآموزان دارد .نتایج
پژوهش ) ( Kaptan& Seyhaglu, 2011نیز بیانگر این بود که استفاده از آثار هنری در یادگیری
درس مطالعات اجتماعی ،مؤثر بوده و نگرش دانشآموزان را تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین در داخل ایران ،پژوهش ) (Hashemnejad, 1395در زمینة بررسی اثر تلفیق
برنامه درسی بر پیشرفت یادگیری دانشآموزان ،نشان داد اجرای برنامه درسی تلفیقی سبب افزایش
نمرة پیشرفت دروس ریاضی ،علوم ،مطالعات اجتماعی ،فارسی و هنر در سه حیطة شناختی،
عاطفی ،روانی-حرکتی دانشآموزان شده است .همچنین ،یافتههای مطالعه (kazempour,
) 1394نیز بیانگر آن بود که میزان یادگیری دانشآموزانی که از طریق هنر در درس ریاضی
آموزش دیدهاند نسبت به آموزش بهصورت سنتی بیشتر بوده است .به عالوه ،یافتههای
) (aftabsavar,1393نیز تأثیر رویکرد تلفیقی برنامه درسی بر انگیزة پیشرفت ،خودکارآمدی و
عملکرد تحصیلی دانشآموزان را نشان داد .نتایج پژوهش ) (sovaizy, 1391هم نشان داد به
موجب بهکارگیری برنامه درسی تلفیقی ،دانشآموزان به اهداف حوزة دانش و نگرش و نیز تا
حدودی به اهداف حوزة مهارت دست یافتهاند .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی اجرای
برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم
ابتدایی بود .در این راستا ،فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضیه اصلی :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس
مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی:
)1

اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح درک و فهم) دانشآموزان در

درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
)2

اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح کاربرد) دانشآموزان در

درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
)3

اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح تجزیهوتحلیل) دانشآموزان

در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
)4

اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح ترکیب) دانشآموزان در

درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
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اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح ارزشیابی) دانشآموزان در

درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
)6

اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح دریافت) دانشآموزان در

درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
)7

اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح ارزشگذاری) دانشآموزان

در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.

روش پژوهش
این پژوهش از حیث نتایج کاربردی و از حیث روش اجرا ،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون
– پسآزمون با گروه کنترل است .در این راستا از گمارش تصادفی گروهها ،به گروه کنترل و
آزمایش ،استفاده شد .آزمون اول (پیشآزمون) قبل از اعمال متغیر مستقل بر گروه آزمایش از هر
دو گروه به عمل آمد و آزمون دوم (پس آزمون) بعد از اعمال متغیر مستقل بر گروه آزمایش از هر
دو گروه به عمل آمد .از آنجا که امکان گزینش و گمارش یکبهیک دانشآموزان با توجه به
محدودیتهای اداری و قانونی در آموزش و پرورش وجود نداشت از کالسها و دانشآموزان
موجود در آنها بهعنوان نمونه پژوهشی استفاده شد تا به روال عادی برنامه مداس خللی وارد نشود.
گروهها تا حد امکان بهصورت زیر همگن و مشابهسازی شدند:



1

هر دو گروه از دانشآموزان دختر انتخاب شدند؛

یک کالس بهعنوان گروه کنترل و یک کالس بهعنوان گروه آزمایش انتخابشد؛



کالسهای انتخابی همه از پایه ششم است؛



مبحث انتخابی برای تدریس در هر دو گروه موضوع واحدی است؛



شرایط آغازین هر دو گروه ،ابتدا با پیشآزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.

جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر پایه ششم شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز
در سال تحصیلی  97 _96بود که از طریق روش نمونهگیری در دسترس ،دو کالس پایه ششم از
دانشآموزان انتخاب شدند .بهگونهای که از بین دوپایه ششم مدرسه ،یکی از کالسها بهصورت
تصادفی بهعنوان گروه آزمایش و کالس دیگر بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .تعداد دانشآموزان
دو کالس  60نفر بود که  30نفر در گروه کنترل و  30نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند.

 .1پژوهشگر به مدارس دخترانه از طریق معرفینامه آموزش و پرورش دسترسی داشته است.
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برای گردآوری دادهها از آزمون عملکردی محقق ساخته ،مرتبط با برنامه درسی تلفیقی هنر و
مطالعات اجتماعی استفاده شد (قالب سؤالهای آزمون به صورت  8تستی 8 ،سؤال جای خالی8 ،
پاسخ کوتاه 8 ،سؤال تشریحی پاسخ بلند از دروس مختلف مطالعات اجتماعی در تعداد  32سؤال
طراحی شدند .پیشآزمون و پسآزمون سؤالهای مربوط به این درس بودند که بر اساس اهداف
برنامه درسی تلفیقی هنر و مطالعات اجتماعی تدوین شد و در دو بخش و به تعداد  32سؤال
طراحیشد تا مباحث کل کتاب را پوشش داده باشد .روایی صوری و محتوایی ابزار ،از طریق
دریافت نظر  9متخصص (شامل متخصصان برنامه درسی ،هنر و معلمان پایه ششم با سابقه تدریس
بیش از  10سال) مورد تأیید قرار گرفت .به منظور بررسی پایایی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده
شد و عدد  0/73بهدست آمد که نشان دهنده دامنه اعتبار خوبی است.
مراحل اجرای پژوهش به شرح ذیل پیگیری شد:
 .1با توجه به الگوی تلفیقی ،برای تدوین این طرح از معلمان پایه ششم نظرخواهی شد .این
طرح شامل هدفهای کلی ،عینی ،روال کار و محتوای تلفیقشده است .دانشآموزان در گروههای
 5نفره بر اساس عالیق خود انتخاب شدند .سپس وظیفة هر دانشآموز توسط سرگروه مشخص
شد .ابزارها و وسایل مورد نیاز معرفی شدند و محتوای تهیه شده در قالب طرح درس تلفیق شده
بهوسیله هنر تدریس شد.
 .2مباحث تلفیق شده از کل محتوای کتاب انتخاب شدند.
 .3آزمون عملکرد تحصیلی از مباحث انتخاب شده انجام شد ،بهطوریکه سؤالها به سطوح
شناختی بلوم (درک و فهم ،کاربرد ،ترکیب ،تجزیهوتحلیل و ارزشیابی) اختصاص یافت .در این
آزمون از سؤاالتی که معلمان پایه ششم پیشنهاد شده ،نیز استفاده شد .محتوای این آزمون بهعنوان
پیشآزمون آزمون نهایی مورد استفاده قرارگرفت.
مراحل اجرای پژوهش بدین صورت بود که ابتدا از هر دو گروه کنترل و آزمایش ،پیشآزمون
گرفته شد .سپس گروه آزمایش ،درس مطالعات اجتماعی را با تلفیق فعالیتهای هنری در قالب
کاردستی ،نقاشی ،نمایش و داستان ویژة دوازده فصل کتاب طی  12جلسه گذراندند (هر جلسه به
مدت  45دقیقه در طول هر هفته و در  3ماه آموزشی انجام شد) .گروه گواه طی  12جلسه ،این
درس را بدون تلفیق با هنر ،سپری کردند .از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد.

اثربخشی اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان ...
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جدول  .1جلسات اجرای برنامه درسی تلفیقی مطالعات اجتماعی و هنر پایه ششم
جلسه

گامها و محتوای برنامه درسی تلفیقی

تجهیزات و امکانات

1

اجرای پیشآزمون

آزمون کتبی

2

دوستان ما (اجرای نمایشنامه)

نمایشنامه ،لباس ،لوازم طراحی صحنه

3

تصمیمگیری (اجرای نمایشنامه)

نمایشنامه ،لباس ،لوازم طراحی صحنه

4

کشاورزی در ایران (معرفی غذاهای محلی ،نقاشی از

گلدان ،خاک ،گیاه ،نقاشی ،غذاهای محلی  ،عکس

محصوالت زراعی و باغی (کاشت گیاه)

کشت گلخانهای

5

ایران ،منابع انرژی (کوالژ الیههای رسوبی)

شنهای رنگی ،صدف ،آب

6

شکوفایی علوم و فنون پس از ظهور اسالم (مطالعه تاریخ

عکس ،لوازم نقاشی ،چسب ،مقوا و تحقیقات

از طریق عکسهای موجود)

دانشآموزان

سفری به اصفهان (عکس ،تهیه نقشه گردشگری از

عکس بناهای تاریخی اصفهان ،نقاشی

7

روستای محل)
اوقات فراغت (نقاشی ،عکس دانشآموزان در مکانهای

لوازم نقاشی ،عکس و پوستر

8

پوشاک ما (معرفی فرهنگها با لباسهای محلی،

دانشآموزان بالباسهای محلی ،وسایل موردنیاز

فعالیتهای اجتماعی راهاندازی یک خط تولید ساده)

برای نمایش خط تولید لباس

10

دریاهای ایران (کشیدن نقشه ایران)

مقوا و لوازم نقاشی

11

ایران و همسایگان (تهیه نقشه بهصورت جورچین،

عمومی ،پوستر)
9

مقوا ،لوازم نقاشی ،قیچی ،چسب ،چوب بستنی

عکسهایی از جشنها و اعیاد در کشور ایران و همسایه
12

ایستادگی در برابر بیگانگان (ماکت ،تهیه پرچم ایران و

چسب ،مقوا ،قیچی ،لباس

امریکا ،اجرای نمایش)
13

خرمشهر در دامان میهن (عکس شهدا ،ماکت مراسم هفته

عکس و شعر ،گونی ،لباس نظامی ،کاله و...

دفاع مقدس)
14

آزمون کتبی

اجرای پسآزمون

یافتهها
یافتههای توصیفی
جدول  2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و
گواه را نشان میدهد .تفاوت میانگین پسآزمون و پیشآزمون در گروه آزمایش برای تمام
متغیرهای پژوهش بیش از گواه است (جدول .)2
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای گروه آزمایش و گواه در پیش و پسآزمون
متغیر

گروه

عملکرد تحصیلی

آزمایش

M
54/56

SD
8/6

M
70/8

SD
5/1

گواه

53/9

12/16

65/66

9/1

آزمایش

20/13

3/53

25/23

3/19

سطح درک و فهم
کاربرد
ترکیب
ارزشیابی
دریافت
ارزشگذاری

پیش آزمون

پس آزمون

گواه

19/06

5/15

23/6

4/6

آزمایش

16/43

3/03

19/66

1/97

گواه

15/53

3/68

18/4

2/93

آزمایش

4/9

1/86

7/1

1/1

گواه

5/16

1/76

6/7

1/44

آزمایش

1/33

0/88

1/7

0/46

گواه

1/56

0/72

1/5

0/50

آزمایش

1/9

1/18

3/73

0/63

گواه

3/2

0/96

3/4

0/62

آزمایش

9/93

1/91

13/23

1/07

گواه

9/36

3/03

12/06

1/52

یافتههای استنباطی
برای تحلیل دادههای آماری مربوط به این فرضیههای پژوهش از روش تحلیل کوواریانس یک
راهه ( )ANCOVAبا رعایت تمامی پیش فرضهای الزم ،استفاده شد.
فرضیه اصلی :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس
مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
در جدول ،3رعایت شرط همگنی شیب رگرسیون و فرض همسانی واریانس که الزمه این
آزمون است ،گزارش شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون
منبع

SS

df

MS

F

sig

گروه

38/247

1

38/247

0/824

0/368

پیش آزمون

288/208

1

288/208

6/206

0/016

گروه پسآزمون

99/66

1

99/66

2/146

0/149

خطا

2600/508

56

46/438

کل

282906

60
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود تعامل بین گروه و پیشآزمون عملکرد تحصیلی
معنادار نیست .به عبارت دیگر ،دادهها از فرضیة همگنی شیبهای رگرسیون حمایت میکنند
(  sig: 0.14و .)F: 2.14
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون عملکرد تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه
منبع
پیشآزمون

SS
459/190

گروه

414/795

1

خطا

2705/344

57

df
1

MS
459/190

F
9/675

sig
0/003

414/795

8/739

0/005

47/46

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی،
بین اثر دو گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ( sig: 0.005و .)F: 8.739
بنابراین فرض صفر رد و فرضیهی پژوهشگر پذیرفته میشود (جدول .)4
فرضیههای فرعی
فرضیه فرعی اول :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح درک و فهم)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون سطح حیطه شناختی بلوم (درک و فهم) در دو
گروه آزمایش و گواه
منبع

SS

df

MS

F

Sig

درک و فهم

151/329

1

151/329

11/243

0/001

گروه

60/484

1

60/484

4/493

0/038

خطا

767/237

57

13/460

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سطح شناختی درک و فهم در درس مطالعات اجتماعی ،بین
اثر دو گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ( sig: 0.038و .)F: 4.493
بنابراین فرض صفر رد و فرضیهی پژوهشگر پذیرفته میشود (جدول .)5
فرضیه فرعی دوم :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح کاربرد)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
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جدول  .6تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون سطح حیطه شناختی بلوم (کاربرد) در دو گروه
آزمایش و گواه
منبع

SS

df

MS

F

sig

کاربرد

2/807

1

2/807

0/446

0/507

گروه

25/871

1

25/871

4/107

0/047

خطا

359/060

57

6/299

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سطح شناختی کاربرد در درس مطالعات اجتماعی ،بین اثر دو
گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ( sig: 0.047و  .)F: 4.107بنابراین
فرض صفر رد و فرضیهی پژوهشگر پذیرفته میشود (جدول .)6
فرضیه فرعی سوم :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح تجزیهوتحلیل)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون سطح حیطه شناختی بلوم (تجزیهوتحلیل ) در دو
گروه آزمایش و گواه
منبع

SS

تجزیهوتحلیل

1/78

1

گروه

13/104

1

خطا

130/220

57

F

sig

df

MS

0/381
0/020

1/78

0/779

13/104

5/736

2/285

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سطح شناختی تجزیهوتحلیل در درس مطالعات اجتماعی ،بین
اثر دو گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ( sig: 0.02و  .)F: 5.736بنابراین
فرض صفر رد و فرضیهی پژوهشگر پذیرفته میشود (جدول .)7
فرضیه فرعی چهارم :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح ترکیب)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون سطح حیطه شناختی بلوم (ترکیب) در دو گروه
آزمایش و گواه
منبع

SS

df

MS

F

sig

ترکیب

0/257

1

0/257

0/149

0/701

گروه

3/114

1

3/114

1/807

0/184

خطا

98/210

57

1/723
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پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سطح شناختی ترکیب در درس مطالعات اجتماعی ،بین اثر دو
گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد ( sig: 0.184و  .)F: 1.807بنابراین
فرض صفر تأیید و فرضیة پژوهشگر پذیرفته نمیشود .به عبارت دیگر ،تفاوت معناداری بین
میانگینهای گروه آزمایش و گواه مشاهده نشد (جدول .)8
فرضیه فرعی پنجم :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح ارزشیابی)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
جدول  .9نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون سطح حیطه شناختی بلوم (ارزشیابی ) در دو گروه
آزمایش و گواه
منبع

SS

df

MS

F

sig

ارزشیابی

0/59

1

0/59

0/245

0/622

گروه

0/535

1

0/535

2/218

0/142

خطا

13/741

57

0/241

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سطح شناختی ارزشیابی در درس مطالعات اجتماعی ،بین اثر
دو گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد ( sig: 0.142و .)F: 2.218
بنابراین فرض صفر تأیید و فرضیة پژوهشگر پذیرفته نمیشود .به عبارت دیگر ،تفاوت معناداری
بین میانگینهای گروه آزمایش و گواه مشاهده نشد (جدول .)9
فرضیه فرعی ششم :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح دریافت)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
جدول .10نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون سطح حیطه عاطفی بلوم (دریافت) در دو گروه
آزمایش و گواه
منبع

SS

df

MS

F

sig

دریافت

2/063

1

2/063

5/598

0/021

گروه

3/427

1

3/427

9/3

0/003

خطا

21/004

57

0/368

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سطح عاطفی دریافت در درس مطالعات اجتماعی ،بین اثر دو
گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ( sig: 0.003و  .)F: 9.3بنابراین فرض
صفر رد و فرضیة پژوهشگر پذیرفته میشود (جدول شماره .)10
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فرضیه فرعی هفتم :اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی (سطح ارزشگذاری)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تأثیر دارد.
جدول .11نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پسآزمون سطح حیطه عاطفی بلوم (ارزشگذاری) در دو
گروه آزمایش و گواه
منبع

SS

df

MS

F

sig

ارزشگذاری

5/021

1

5/021

2/975

0/09

گروه

22/493

1

22/493

13/325

0/001

خطا

96/212

57

1/688

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون سطح عاطفی ارزشگذاری در درس مطالعات اجتماعی ،بین
اثر دو گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ( sig: 0.001و .)F: 13.325
بنابراین فرض صفر رد و فرضیة پژوهشگر پذیرفته میشود (جدول .)11

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بود .یافتههای پژوهش بیانگر تأثیر
مثبت معنادار اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در این درس بود.
نتایج حاکی از این است که بین میزان یادگیری دانشآموزانی که با تلفیق هنر و دانشآموزانی که با
روش سنتی آموزشدیدهاند تفاوت معناداری وجود دارد .طبق نتایج این پژوهش تأثیر اجرای برنامه
درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم مورد
تأیید قرار گرفت .اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر و مطالعات اجتماعی میتواند موجب تحقق
یادگیری معنادار شود .بر مبنای نتایج آماری انجام شده ،میتوان استنباط نمود که برنامه درسی
تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی تأثیر دارد که با نتایج زیر
همسو است ( ;Hashemnejad, 1395; aftabsavar,1393; kazempour, 1394
&sovaizy, 1391; Tuazon, 2015; Dhanapal, 2014; Brezovnik, 2015; Kaptan
.)Seyhaglu, 2011
تأثیر اجرای برنامه درسی تلفیقی بر عملکرد تحصیلی (سطح درک و فهم) دانشآموزان در
درس مطالعات اجتماعی مورد تأیید است .دانشآموزانی که با تلفیق مطالعات اجتماعی و هنر
آموزش دیده بودند نسبت به رویکرد سنتی در حیطه شناختی (سطح درک و فهم) نتایج بهتری را
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کسب کردند که با نتایج پژوهشهای ( ;Hashemnejad, 1395; sovaizy, 1391
 )Poldberg, 2013; Dhanapal, 2014; Tuazon, 2015همخوانی دارد.
همچنین طبق نتایج ،تأثیر اجرای برنامه درسی تلفیقی اجرای برنامه درسی تلفیقی بر عملکرد
تحصیلی (سطح کاربرد) دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم مورد تأیید قرار گرفته
است و نسبت به آموزش رویکرد سنتی در حیطه شناختی (سطح کاربرد) نتایج بهتری را کسب شد
( )Hashemnejad, 1395; sovaizy, 1391مؤید نتایج پژوهش حاضر است.
به عالوه ،تأثیر اجرای برنامه درسی تلفیقی بر عملکرد تحصیلی (سطح تجزیهوتحلیل) در
درس مطالعات اجتماعی پایه ششم مورد تأیید قرار گرفته است .بر مبنای نتایج آماری
دانشآموزانی که با برنامه درسی تلفیقی مطالعات اجتماعی و هنر آموزش دیده بودند نسبت به
رویکرد سنتی در حیطه شناختی (سطح تجزیهوتحلیل) نتایج بهتری کسب کردند .پژوهشهای
( )Hashemnejad, 1395; sovaizy, 1391; Poldberg, 2013مؤید نتایج پژوهش حاضر
است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد اجرای برنامه درسی تلفیقی بر عملکرد تحصیلی (سطح
ترکیب) دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم مورد تأیید قرار گرفته است؛
دانشآموزانی که با این برنامه درسی آموزش دیده بودند نسبت به آموزش رویکرد سنتی در حیطه
شناختی (سطح ترکیب) نتایج بهتری کسب کردند .پژوهشهای ( ;Hashemnejad, 1395
 )sovaizy, 1391مؤید نتایج پژوهش حاضر است.
اجرای برنامه درسی تلفیقی بر عملکرد تحصیلی (سطح ارزشیابی) دانشآموزان در درس
مطالعات اجتماعی پایه ششم مورد تأیید قرار نگرفت .در ارتباط با این فرضیه با توجه به نتایج
بهدست آمده پس از اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر با برنامه درسی تلفیقی مطالعات اجتماعی
مشخص شد بین میانگین نمرات عملکرد تحصیلی در درس مطالعات اجتماعی تفاوت معناداری
مشاهده نشد و این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت و پژوهشی مبنی بر تأیید این فرضیه یافت نشد.
این پژوهش اجرای برنامه درسی تلفیقی بر عملکرد تحصیلی (سطح دریافت) دانشآموزان در
درس مطالعات اجتماعی پایه ششم مورد تأیید قرارگرفته است .پژوهشهای ( ;sovaizy, 1391
 )Hashemnejad, 1395مؤید نتایج پژوهش حاضر است.
همچنین ،تأثیر اجرای برنامه درسی تلفیقی بر عملکرد تحصیلی (سطح ارزشگذاری)
دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم مورد تأیید قرارگرفته است .دانشآموزانی که
بهوسیله برنامه درسی مطالعات اجتماعی بهوسیله هنر آموزشدیده بودند نسبت به آموزش رویکرد
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سنتی در حیطه عاطفی در سطح ارزشگذاری نتایج بهتری را کسب کردند .نتایج پژوهشهای
( )sovaizy, 1391; Hashemnejad, 1395; Kaptan& Seyhaglu, 2011مؤید نتایج
پژوهش حاضر است.
یافتههای پژوهش نتایج ارزیابی فرضیههای پژوهش ،تأثیر اجرای طرح برنامه درسی تلفیقی را
بر افزایش توان درک و فهم ،کاربرد ،تجزیهوتحلیل ،ترکیب ،دریافت و سطح ارزشگذاری و
افزایش مجموع نمره را در این حیطهها نشان داد .به عبارتی افزایش میانگین نمرات دانشآموزان
پایه ششم در درس مطالعات اجتماعی در سه حیطه (شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی) مؤید این
است که تلفیق محتوای درس مطالعات اجتماعی با هنر موجب بهبود عملکرد تحصیلی
دانشآموزان شده است .در این پژوهش ابتدا برنامه درسی تلفیقی طرح شده است ،شیوه و مراحل
سازماندهی تدوین و سپس اجرا شده است .این امر از بحث نظری فراتر رفته جنبه عملی پیدا کرده
است نکته مهمتر اینکه دانشآموزان در طرح این برنامه سهیم شدند که از این طریق یادگیری با
عمل معنیدارتر خواهد شد و این امر در یادگیری درس مطالعات اجتماعی مؤثر بوده است.
یافتههای این پژوهش ضمن فراهم آوردن بستری برای پژوهشهای مشابه در حوزه تلفیق،
میتواند مدیران و برنامهریزان درسی وزارت آموزش و پرورش را در بازبینی و تجدیدنظر در
شیوههای سنتی تدریس و بهکارگیری شیوه تدریس تلفیقی ،بهویژه تلفیق دروس مختلف با هنر
یاری رساند .کتب درسی فعالیتمدار تهیه و تولید گردد .بهمنظور افزایش موفقیت دانشآموزان و
تعمیق یادگیری در رویکرد تلفیقی هنر و مطالعات اجتماعی بسیار مناسب است که معلمان،
دانشآموزان را در فعالیتهای یاددهی–یادگیری درگیر کنند .جهت بهبود عملکرد تحصیلی در
سطح کاربرد بهتر است معلمان در اجرای رویکردهای تلفیقی هنر و مطالعات اجتماعی برای
دانشآموزان تکالیفی را برای خارج از مدرسه تعیین کنند که با مسائل زندگی آنان مرتبط باشد .در
شروع کار ،بهتر است مسائلی که دانشآموزان بهطور روزمره در زندگی واقعی با آن روبهرو هستند
در رویکردهای تلفیقی مورد توجه معلمان قرار گیرد .در آغاز راه ،بسیار مناسب است که حیطه
تلفیقی محدود شده و در چند موضوع خاص اجرا شود .معلمان میتوانند در رویکردهای تلفیق
هنر و مطالعات اجتماعی از تصاویر و فیلمها برای افزایش سطح درک و فهم دانشآموزان استفاده
نمایند .بهمنظور افزایش عالقه دانشآموزان جهت انجام تکالیف هنری بهتر است اولیاء ،آنها را
تشویق کنند.
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Introduction
The present study aimed to examine the effectiveness of an integrated curriculum of
social studies and art in improving performance of students in the social studies course.
Acquiring social skills is one of the main goals of social studies course at elementary
school. Curricula should include such educational content and methods that can be
effective in meeting the needs of today's generation. One of the most important goals of
education and training is development of life skills and making adaptation to the
environment. This requires life-related knowledge (Naghibzadeh, 2011). Art can make a
major contribution to children's education in terms of academic performance and
conception of learning (Mahghoub, 2015).The theory of integrating art into education and
training was first proposed by Plato in the fourth century. He believed that art forms
should be considered as the basis for education. Based on the theory of facilitation by
Jean Gagnepain, humans interact with their surroundings in several different ways,
including signs, tools, societies, history, and norms (Mehr Mohammadi & Kian, 2018).
Considering the above, discipline-based art education (DBAE) can be the optimal
approach to decent education. Regarding the "principles" dominating artistic education
and based on the approach of DBAE, the objectives of the curriculum can be determined.
From this perspective, cultural and artistic fields should be taken into account in
determining primary goals and basic orientations because they can help in providing
precise effective mechanisms for achieving ultimate goals (Kian et al., 2013). The
integrated approach is significant because it can help establish communication between
specific forms of art and curriculum. This can be considered as a successful strategy for
effective learning and academic success. Integration of art into the social studies
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curriculum is an educational approach which can contribute to the improvement of
students' personal skills and speed of learning (Biscoe & Wilson, 2015).
The Main Hypothesis
Integration of art into the social studies curriculum can improve academic
performance of sixth graders in the social studies course.
Sub-hypotheses
1)
Integration of art into the social studies curriculum can improve sixth graders'
comprehension level in the social studies course.
2) Integration of art into the social studies curriculum can improve sixth graders'
application level in the social studies course.
3) Integration of art into the social studies curriculum can improve sixth graders'
analysis level in the social studies course.
4) Integration of art into the social studies curriculum can improve sixth graders'
composition level in the social studies course.
5)
Integration of art into the social studies curriculum can improve sixth graders'
assessment level in the social studies course.
6) Integration of art into the social studies curriculum can improve sixth graders'
reception level in the social studies course.
7) Integration of art into the social studies curriculum can improve sixth graders'
evaluation level in the social studies course
Methods
Quasi-experimental design, with pretest and posttest and control and experimental
groups, was used for conducting this study. The study population of this study were
female sixth graders at Nazarabad schools, Alborz Province, Iran, over the academic year
2017-2018. Concerning the study sample, 60 students, 30 for the experimental group and
30 for the control group, were selected through convenient sampling approach. The
experimental group were offered the integrated course over 12 sessions, and the control
group took the usual social studies course. The research data was collected using a
researcher-made social studies test which was designed by taking into account the
cognitive and emotional domains of learning. Face and content validity of the instrument
was confirmed by nine experts. Cronbach's alpha was further used to assess reliability of
the test, and a coefficient value 0.73 was obtained which indicated that the test was highly
reliable. One-way analysis of covariance (ANCOVA) was also used to determine if there
was any significant difference between the groups.
Results: The academic performance of the experimental and control groups in the
posttest was significantly different. The integrated course of social studies and art had
improved performance of the experimental group in the cognitive domain. In other words,
it had caused an increase in participants' levels of comprehension, application, analysis,
composition, and evaluation. It had also affected performance of the experimental group
in the emotional domain and increased this group of participant's' level of reception.
However, no important change was observed in students' level of emotional evaluation
after implementation of the integrated curriculum.

Discussion and Conclusion
The objective of the present study was to investigate the effect of an integrated
curriculum of social studies and art on academic performance of sixth graders in the social
studies course. The findings indicated that the curriculum had a significant positive effect
on improving students' academic performance. Moreover, there was a significant
difference between learning rate of students who were following the integrated
curriculum and those who were taught in the traditional way. Integrated curricula can help
transfer the knowledge, skills, and attitudes which students need for living an active,
balanced, and rational life, and can lead to meaningful learning. The results further
revealed that the integrated curriculum can lead to an increase in the comprehension,
application, analysis, composition, perception and evaluation levels, and thus students'
total scores. In this research project, first an integrated curriculum was proposed, and
then the procedures for its application were presented; therefore, this study can be of both
theoretical and practical significance. More significantly, students, themselves, took part
in developing their curriculum. This could make their learning process more effective
Keywords: integrated curriculum; social studies; art; academic performance;
elementary education

