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چكیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان هوش هنری دانشآموزان متوسطه اول استان مازندران ،انجام شد .این
پژوهش ،کاربردی ،توصیفي از نوع پیمایشي بود .جامعهآماری ،کلیه دانشآموزان متوسطه اول استان مازندران در
سال تحصیلي  1398–99به تعداد  124796نفر بود که طبق جدول کرجسي و مورگان ،تعداد  375نفر به روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه محققساخته هوش هنری با 55
گویه بود که روایي سازه آن ،با استفاده از روش تحلیل عاملي و مقدار پایایي از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر
 0/94محاسبه شد .روش تجزیه و تحلیل دادهها استفاده از آزمون  tتک گروهي بود .یافتهها نشان داد که میزان
هوش هنری و مولفههای آن (استعداد هنری ،نگرش هنری ،ذوق هنری ،فعالیت هنری ،مهارت هنری و اقتصاد
هنر) در دانشآموزان متوسطه اول استان مازندران بیشتر از متوسط است.
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مقدمه
یادگیری و پ یشرفت تحصیلي و عوامل موثر بر آن ،همواره مورد توجه جدی روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده
است و در سالهای اخیر ،آنان همواره درصدد شناسایي متغیرهایي هستند که با کمک آنها بتوانند پیشرفت تحصیلي را ارتقاء
ببخشند (عاشوری .)1393 ،باید توجه داشت ،عملکرد و یادگیری هر فرد ،متاثر از فرآیندهای شناختي و عاطفي است .تفاوتهای
افراد در این زمینه ،نه تنها به علت تفاوتهای هوشي است ،بلکه تابعي از باورها ،قضاوتها ،افکار ،گرایشهای عاطفي ،نگرشها،
ارزشها و تجربیات پیشین است (اصغرنژاد وهمکاران .)1382 ،از جمله ویژگيهای انسان ،استعداد خاص او برای یادگیری است و
اهمیت نقش عواطف در یادگیری موجب شده است که از دیرباز به منظور تحریک ،تاثیرگذاری و هدایت اندیشهها ،این بُعد از وجود
انسان مورد توجه مربیان و دستاندرکاران تعلیموتربیت قرار گیرد .عالوهبراین ،شناخت عواطف و نحوه رشد و میزان تاثیرگذاری
آنها در یادگیری رفتار فردی و اجتماعي و نیز پرورش متعادل آنها جهت پیشگیری از فقر عاطفي و کسب پیشرفتهای علمي و
اخالقي از مباحث تربیتي است (شعارینژاد .)1375 ،بر اساس سالووی و همکاران ،)2002( 1تالشهای اولیه جهت افزایش پیشرفت
تحصیل ي ،بر عوامل شناختي متمرکز بوده است ،با این حال ،این متغیرها به طور عادی ،مقدار نسبتا کمي از تغییرپذیری در موفقیت
تحصیلي را تخمین ميزنند .از طرفي ،بنابر قنبرلو و همکاران ( ،)1394پژوهشگراني مانند مک الفین و همکاران ،)1998( 2الیاس و
همکاران ،)1997( 3بوتلر و همکاران ،)1997( 4گلمن )1995( 5و پاسي )1997( 6مدعي یک رابطه محکم و قوی بین انواع هوش
هیجاني و مولفههای آن و پیشرفت در بافتهای آموزشي مختلف بودهاند (قنبرلو و همکاران.)1394 ،
در میان انواع هوش و هوش هیجاني به عنوان یکي از شناخته شدهترین نوع هوش که تاثیراتي بر جنبههای مختلف زندگي
فرد اعم از تحصیلي ،اجتماعي ،روان شناختي و غیره دارند ،اخیرا مفهوم هوش هنری توسعه یافته است .در حقیقت ،از گذشته
تاکنون ،پدیده زیباشناسي به عنوان یک موضوع جذاب و چندبعدی مورد توجه بسیاری از فلسفهدانان و هنرمندان بوده است و
نظریههای متعددی در این حوزه مطرح شده است .زیباشناسي به بررسي موضوعهای صوری درباره هنر و شیوه تفکر ما درباره آنها
ميپردازد .داشتن تجارب زیبایي شناختي نه تنها با موضوعهای صوری در تعامل است بلکه به چگونگي احساس ما درباره این
موضوعها و چگونگي تفکر ما درباره هیجاناتي که موجب گسترش شناخت ميشوند ،بستگي دارد .حسین )2001( 7با نظریه مرحله-
ای رشد ،چارچوبي برای تشریح چگونگي درك آدمي از بسیاری مسایل ،از جمله زیباشناسي ارایه داد .او با الهام از فعالیتهای
پیاژه 8و ویگوتسکي ،9به دنبال الگو و نظمي در رفتارهای قابل مشاهده مردم در حوزه هنر بود و سعي ميکرد مشاهدههای خود را
تفسیر کند .از سویي ،رید )1984( 10باور داشت که در جریان درك آثار زیباشناسانه سه مرحله پشت سر گذاشته ميشود؛ نخست،
ادراك صرف کیفیتهای مادی (مانند رنگها ،حرکتها و بسیاری محركهای دیگر)؛ دوم ،آرایش اینگونه ادراكها و سازمانبندی
آنها به صورت شکلها و نقشهای لذتبخش .در مرحله سوم ،اینگونه آرایشها و سازمانبندیها را با حالت عاطفي ویژهای که از
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پیش وجود دارد ،هماهنگ کردن که در این صورت گفته ميشود ،فالن عاطفه یا احساس بیان شده است (رشید و همکاران،
 .)1396بنابراین ،هنگامي که فرد یاد ميگیرد درباره رویارویي خود با جهان پیرامون فکر کند ،یک ظرفیت نهان برای تجربههای
هنری بدست ميآورد .بهاینترتیب ،یادگیری در هنر به معنای آموختن شیوههای تفکر و بنابر آن گسترش یادگیری است .شناخت
روابط کیفي دیداری ،شکلي از مطالعه منطقي در زمینهای است که فرد از حواس ،تخیل ،راهبردها و ارزیابي خود استفاده ميکند.
لذا ،پیوند میان هیجانات و احساسات حسي ،هسته اصلي تجارب هوش هنری را شکل ميدهند .ازآنجایي که عوامل رواني و
اجتماعي بر ادراکات انسان اثراتي مهم بر جای ميگذارند ،در احساس او از هنر نیز مؤثرند .عامل هنری در کارهای آدمي ،در
دورنماها و آرمانهای او و همه انگیزههای اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي یکي از اساسيترین عوامل برانگیزاننده در راستای بیشتر
انسانيکردن پیرامون ما (طبیعت و اجتماع) است .بنابراین ،تنها از راه عواطف زیباشناختي است که انسان توانسته دلبستگي به
محیط را ایجاد کرده و برای کنار زدن هرگونه نارسایي و ناپیوستگي بکوشد (مهاجر.)1996 ،1
بخشي از آگاهي و توانایيهای کودکان و نوجوانان وابسته به تجربیاتي است که از حضور در محیط بهدست ميآورد .محیط باید
محرك و مشوق یادگیری ،خالقیت و فرآیند حلمسئله باشد ،درعینحال ،نیازمند آن است که امنیت و آسایش رواني و جسمي
کودکان و نوجوانان را تامین کند تا بتوانند فارغ از عوامل بازدارنده و کاهنده تمرکز ،افکارشان را پرواز دهند و تجربههای جدیدی
کسب نمایند .از طرفي ،هنر جهان گستردهای است که همزمان ميتواند نقش درونسازی و برونسازی را برای هر فرد ایفا کند،
جهان درون خود را به نمایش بگذارد ،از طریق درك آثار هنری به بینشي نو دست یابد و یا حتي چیزهایي فراتر از دنیای واقعیت و
ملموس فعلي را تجربه کند (عباسي و همکاران .)1395 ،عالوه بر این ،هنر شیوهای مناسب برای بیان غیرمستقیم است .کاربرد
نقاشي ،قصه ،داستان و نمایش در تشخیص مشکالت عاطفي و نابسامانيهای رواني ،بهخصوص در رواندرماني کودك و نوجوان
مورد تأکید قرار دارد ،زیرا در مرحله درمان ،کاربرد هنر از طرق مختلف انجام ميشود و در رهاسازی هیجانات ،کاهش فشارهای
رواني ،کسب بینش و بصیرت نسبت به خود نقشي سازنده دارد .مشارکت کودك در بیان قصه و گفتن داستانهایي با زبان خودش،
عالوه بر پرورش نیروی تخیل و قدرت خالقیت وی ،در تشخیص و درمان اختالاللت رواني تأثیرات مناسبي دارد .بهخصوص این
که گاه کودك از این طریق به بحثهای مستقیم ،توضیح و تشریح مشکالت خود ميپردازد (نبوی .)1392 ،در این راستا ،پژوهش
صادقيسیاح ( ،) 1391نشان داد هنر درماني در سازگاری تحصیلي ،اجتماعي و هیجاني کودکان نقش دارد .در پژوهشي دیگر،
طاعتیان و اصغرزاده ( )1394نیز نشان دادند دانشآموزاني که هوش فضایي و بصری قوی دارند ،از دوربین عکاسي و فیلمبرداری
برای یادگیری استفاده ميکنند و از معماهای دیداری لذت ميبرند .این افراد موضوعاتي را مجسم ميکنند که هوش کالمي آن را
توصیف ميکند .در این نوع هوش ،افرادی که از آن بهرهور هستند ترجیح ميدهند به شکل تصویری فکرکنند .لذا استفاده و کاربرد
اشکال و انواع مختلف نقشه ،نمودار ،جدول ،منحني ،تصویر ،عکس ،پوستر ،اسالید ،فیلم ،معماهای بصری ،نرمافزارهای گرافیکي
رایانهای ،اشکال سه بعدی ،داستانسرایي تخیلي ،استعارههای تصویری ،طراحي بصیری ،کوالژ ،گرافیگ ،مجسمهسازی ،سفالگری،
نقاشي ،آبرنگ ،طراحي ذهني و تمامي حوزههای هنرهای تجسمي در رشد و پرورش هوش فضایي و بصری دانشآموزان تاثیر
دارند .در پژوهشي دیگر ،نبوی ( ،)1392نشان داد هنر ميتواند به عنوان یک ابزار در خدمت آموزشوپرورش دانشآموزان در دوره-
های مختلف تحصیلي قرار گیرد و اهداف کلي و غایي نظام تعلیموتربیت را محقق سازد.
باید توجه داشت نگرش علمي به هوش هنری از این نظر دارای اهمیت است که جنبههای سلیقهای و فردی نقد هنری که از
اعتباری کمتر برخوردار است ،ميتواند با متدولوژی تجربي مورد بررسي دقیقتری قرار گیرد .از سوی دیگر ،امکان بهرهگیری از
فعالیت هنری را نه تنها در زندگي روزمره ،بلکه در حیطه روانشناسي و روانپزشکي نیز امکانپذیر ميسازد .چرا که هنر جامعهنگر
و مردمي مي تواند از سیطره خواص و غیرقابل دسترس برای عام ،از تبعیدگاه موزه و گالری و از سالنهای کنسرت خارج شود و راه
1 . Mohajer
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را برای کارکرد علمي در خدمت کیفیت بخشیدن به شناخت و آگاهي جمعي و دگرگوني اجتماعي باز کرده و رسالت اصلي خویش
را ایفا کند .افزون بر این ،قوت گرفتن تجربههای گوناگون هنری و زیبایيشناختي در بین عامه مردم و گرایش انبوه مردم به
هنرهایي مانند موسیقي پاپ ،عکاسي و سینما ،درك زیبایي شناختي جدیدی را بوجود آورده است که نميتوان از آن چشم پوشید،
لذا توجه بیشتر مردم به هنر ميتواند زمینهای بسیار مناسب برای اجرای برنامههای آموزشي ،پرورشي و غیره باشد ،بهگونهای که
بتوان با شناخت توانایيهای افراد و قرار دادن آنان در کالسهای هنری گوناگون ،زمینه شکوفایي استعدادهای آنان فراهم گردد
(رشید و همکاران .)1396 ،در این میان ،پرداختن به بازیهای هیجاني ،نظر به ارضای نیازهای رواني و توأم بودن با تحرك بدني
ميتواند از عوامل مفید در سالمت رواني محسوب گردد .برای نمونه ،بازیهای نمایشي از سویي بر تقلید ،تلقینپذیری و
همانندسازی کودك با بزرگترها مبتني است و از سوی دیگر ،تالش کودك را در رهایي از محدودیتها و فشارهای محیط بیان
ميکند و خواستهها ،تمایالت و توانایيهای وی را آشکار ميسازد (نبوی.)1392 ،
نظر به اینکه مباحث مربوط به هنر و هوش هنری و نقش آن در رشد ابعاد مختلف جسمي ،روحي و رواني آدمي بهخصوص
کودکان و نوجوانان ،از جمله موضوعاتي است که مورد توجه و دقت صاحبنظران در حوزههای مختلف علوم قرار گرفته است .با-
اینوصف ،بررسيها حاکي از آن است که کمتر پژوهشي وجود دارد که به هوش هنری دانشآموزان پرداخته باشد ،دستکم نتایج
پژوهشهای انجام شده ،منتشر نشده و در اختیار سایر پژوهشگران قرار نگرفته است ،به همین سبب ،بررسي موضوع در یک جامعه
دانشآموزی و در دوران نوجواني که مقطع بسیار حساسي از زندگي فرد است ،اهمیت بسیاری دارد .از آنجا که دانشآموزان ،نیروی
انساني برگزیده و سازندگان فردای کشور هستند ،شناخت انواع هوش و به ویژه هوش هنری که تجلي از احساس زیبایيشناسي و
مثبت اندیشي و تفکر مثبت است ،غیر قابل انکار است .لذا ،با عنایت به موارد مطرح شده ،این پژوهش در پي یافتن پاسخ این سوال
است که میزان هوش هنری دانشآموزان متوسطه اول استان مازندران چگونه است؟
روش
طرح پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از لحاظ روش ،جزء مطالعات پیمایشي ميباشد .جامعه آماری
عبارت است از کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلي  1398–99که تعداد کل این جامعه آماری
برابر  124796نفر است .جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسي و مورگان ( )1970مراجعه شد .بر این اساس ،تعداد نمونه برابر
 375نفر بدست آمد .الزم به توضیح است که این جدول انتخاب حجم نمونه در سطح اطمینان نودوپنج درصد ( )α=0/05حداکثر
حجم نمونه را نشان ميدهد .در این پژوهش برای انتخاب افراد نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفي خوشهای چند مرحلهای استفاده
شد .برایناساس ،استان مازندران از نظر پراکندگي شهرستان/منطقه آموزشوپرورش به نواحي غرب (بلده ،تنکابن ،چالوس،
چمستان ،رامسر ،عباسآباد ،فریدونکنار ،کجور ،کالردشت ،محمودآباد ،نور و نوشهر) ،نواحي مرکز (آمل ،بابل ،بابلسر ،بندپي شرقي،
بندپي غربي ،بهنمیر ،جویبار ،چهاردانگه ،دودانگه ،ساری ،1ساری ،2سوادکوه ،سوادکوه شمالي ،سیمرغ ،قائمشهر و الریجان) و
نواحي شرق (بهشهر ،گلوگاه ،میاندرود و نکا) تقسیم شد .بهطور کامال تصادفيشده (براساس قرعهکشي) ناحیه مرکز انتخاب شد
(خوشه نخست) .در میان شهرستان/منطقه آموزشوپرورش در مرکز استان مازندران بهطور کامال تصادفيشده 8 ،شهرستان/منطقه
آمل ،بابل ،بهنمیر ،جویبار ،ساری ،1ساری ،2سوادکوه و قائمشهر ،انتخاب شد (خوشه دوم) .در ادامه ،از بین مدارس شهری و
روستایي مستقر در این  8شهرستان/منطقه ،بهتصادف مدارس شهری (خوشه سوم)؛ از میان دانشآموزان دختر و پسر ،بهتصادف
دانشآموزان دختر (خوشه چهارم)؛ از بین انواع مدارس (دولتي ،غیردولتي ،شاهد ،تیزهوشان و هیأت امنایي) بهتصادف مدارس
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دولتي (خوشه پنجم) و از بین پایههای متوسطه اول (هفتم ،هشتم و نهم) ،بهتصادف پایه نهم (خوشه ششم)؛ انتخاب شد .به این
ترتیب ،نمونهگیری تا آنجا ادامه یافت که تعداد نمونه به حد مورد نظر پژوهش ( 375نفر) برسد .در این میان ،پرسشنامههایي که به
هر دلیل مخدوش بود و یا اطالعات برخي از صفحات به طور کامل پر نشده بود از چرخه نمونهگیری خارج ميشده است تا تعداد
نمونه واقعي برابر  375نفر باشد .جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز در خصوص متغیرهای مورد بررسي در این پژوهش ،از
پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد.
 پرسشنامه هوش هنري :پژوهشگران این پرسشنامه (محققساخته) را در قالب  55گویه طراحي نمودند که در آن ،از
طیف نگرشسنج لیکرت در مقیاس فاصلهای استفاد شد و پاسخگو با انتخاب گزینه خیليزیاد 5 ،امتیاز؛ زیاد 4 ،امتیاز؛ تا-
حدودی 3 ،امتیاز؛ کم 2 ،امتیاز و خیليکم  1امتیاز کسب مينمود .از این رو ،عدد  3به عنوان نقطه برش (میانگین نظری)
در نظر گرفته شد .روایي صوری و محتوایي این پرسشنامه با نظر  7تن از استادان عضو هیئت علمي در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد گرگان مورد تایید قرار گرفت .روایي سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملي محاسبه و مشخص شد که
شش مولفه شناسایي شده (استعداد هنری ،نگرش هنری ،ذوق هنری ،فعالیت هنری ،مهارت هنری و اقتصاد هنر) ،در
مجموع  88/63درصد از کل واریانس را تبیین مينمایند .مقدار پایایي پرسشنامه (کل) نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ برابر  0/94به دست آمد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  tتک گروهي با نرم افزار  SPSS23استفاده شد.
یافتهها
جدول  ،1تجزیهوتحلیل توصیفي (شاخصهای مرکزی و پراکندگي) متغیرهای مورد بررسي را نشان ميدهد.
جدول  :1شاخصهاي مرکزي و پراکندگی متغیرها
متغیر

هوش هنری

مولفهها

کمینه

بیشینه

میانگین نمونه

انحراف استاندارد

استعداد
نگرش
ذوق
فعالیت
مهارت
اقتصاد
کل

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

3/70
3/66
3/20
3/88
3/86
3/92
3/70

1/21
0/95
1/22
1/00
0/96
0/84
0/62

جدول  ،1نشان داد که میانگین هوش هنری ( )3/70و مولفههای آن (استعداد هنری ( ،)3/70نگرش هنری ( ،)3/66ذوق
هنری ( ،)3/20فعالیت هنری ( ،)3/88مهارت هنری ( )3/86و اقتصاد هنر ( ))3/92در دانشآموزان ،بیشتر از متوسط (نقطه برش)3 :
است.
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جهت تعیین وضعیت میزان هوش هنری از آزمون  tتک گروهي استفاده شد .نتایج در جدول  2گزارش شد.
جدول  :2آزمون  tتک گروهی؛ بررسی وضعیت میزان هوش هنري
متغیر

تعداد

t

میانگین

میانگین

نمونه

نظري

محاسباتی

درجه

سطح

بحرانی

آزادي

معناداري

استعداد

375

3/70

3

11/26

1/96

374

0/000

نگرش

375

3/66

3

13/50

1/96

374

0/000

ذوق

375

3/20

3

3/28

1/96

374

0/000

فعالیت

375

3/88

3

17/16

1/96

374

0/000

مهارت

375

3/86

3

17/34

1/96

374

0/000

اقتصاد

375

3/92

3

21/05

1/96

374

0/000

هوش هنری

375

3/70

3

21/84

1/96

374

0/000

یافتههای جدول  2نشان داد که سطح معناداری ( )Sig.=0/000از مقدار خطای پیشبینيشده ( ) =0/05کوچکتر است .لذا
با اطمینان  95درصد ميتوان قضاوت نمود که فرضیه پژوهش ( )H1تایید ميگردد؛ یعني بین میانگین نمونه با میانگین نظری
(مقدار متوسط در نظر گرفته شده در این پژوهش )3 :تفاوت آماری معناداری وجود دارد و چون میانگین نمونه از میانگین نظری
بیشتر است ،پس هوش هنری و مولفههای آن (استعداد هنری ،نگرش هنری ،ذوق هنری ،فعالیت هنری ،مهارت هنری و اقتصاد
هنر) در دانشآموزان متوسطه اول استان مازندران بیشتر از متوسط است
بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف شناسایي هوش هنری دانشآموزان متوسطه اول استان مازندران ،انجام شد .یافتهها نشان داد که میزان
هوش هنری و مولفههای آن (استعداد هنری ،نگرش هنری ،ذوق هنری ،فعالیت هنری ،مهارت هنری و اقتصاد هنر) در دانش-
آموزان متوسطه اول استان مازندران بیشتر از متوسط است .نتیجه حاصله با پژوهشهای طاعتیان و اصغرزاده ( ،)1394نبوی
( )1392و صادقيسیاح ( ،)1391همسو است .در تبیین نتایج به دست آمده ،از آنجا که گستره هنر در همه پدیدههای خلقت وجود
دارد و اساس آفرینش انسان نیز با هنر عجین شده ،همچنین ،از طریق هوش هنری ،انسان ميتواند احساسات خود را با زبان بي-
زباني ابراز کند ،مي توان هوش هنری را عاملي برای شکوفایي ابتکارات ،خالقیت و نوآوری استعدادهای هر فرد در نظر گرفت که با
ایجاد خودباوری ،خودشکوفایي ،نشاط ،شادابي ،امیدواری ،حس ماندگاری ،همدلي ،مهارتهای ارتباطي و به خصوص عزتنفس به
افراد کمک نماید .در اکثر جوامع ،افراد ،بهخصوص نوجوانان و جوانان ،با ناگفتههای هیجاني توان ابراز عواطف خود را از دست
دادهاند ،درحالي که هر انساني در شرایط عادی باید قدرت ابراز هیجانات رواني خود را داشته باشد تا بتواند در انجام امور محوله
بهخوبي ایفای نقش نماید .کار هنری ميتواند دغدغههای ذهني را کاهش دهد و به مغز فرصت دهد تا بهتر و صحیحتر فکر کند.
فعالیتهای هنری سبب درگیری مداوم مغز و اعصاب ميشود و این درگیری باعث ميشود که از فراموشي و آلزایمر تا حد زیادی
جلوگیری شود .تفکر خالق و مهارت حل مسئله مزایای دیگری هستند که فعالیتهای هنری برای انسان به ارمغان ميآورند از
طریق درگیر شدن در برنامههای هنری ،افراد ميتوانند ارتباطات اجتماعي خود را بازسازی و از طریق آن به کاهش تنهایي و انزوا
کمک نمایند .بنابراین ،هوش هنری موجب ایجاد ارتباط معنيدار ،بیان خالق و شخصي ،اشتیاق به مشاهده ،کاوش و توسعه

 /64فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /سال دوم /شماره پنجم /زمستان1400

مناسبترین شکلها و شیوههای ارائه ،توانایي حس زیبایيشناسي ،احترام به میراث فرهنگي ،آگاهي از زندگي و کار هنرمندان،
آشنایي با تکنیکهای جدید تولید هنری ،تلفیق آموختنيهای تازه با تجربیات گذشته و نظایر آن ميشود ،هنرجویان همچنان که با
فراگیری کلمات و جمالت از راه توانایيهای زباني مانند گوشدادن و صحبتکردن ،مطالب مورد عالقهشان را از طریق خواندن و
نوشتن ارائه ميکنند ،با عنصرهای اساسي همچون خط ،رنگ ،شکل ،وزن و غیره ،از راه تولید هنری و با کمک توانایيهای هنری
نظیر زیبایيشناسي ،تاریخ هنر و نقد هنری اندیشهشان را نشان دهند که در مجموع ميتوانند سبب ایجاد احساس آرامش روحي و
رواني در افراد مختلف گردند .از جهتي ،هنر جهان گستردهای است که همزمان ميتواند نقش درونسازی و برونسازی را برای هر
فرد ایفا کند و شیوهای مناسب برای بیان غیرمستقیم نیز محسوب ميشود ،زیرا در رهاسازی هیجانات ،کاهش فشارهای رواني،
کسب بینش و بصیرت نسبت به خود نقشي سازنده دارد .مشارکت کودك و نوجوان در بیان قصه و گفتن داستانهایي با زبان
خودش ،عالوه بر پرورش نیروی تخیل و قدرت خالقیت وی ،در تشخیص و درمان اختالاللت رواني تأثیرات مناسبي دارد .به-
خصوص این که گاه کودك از این طریق به بحثهای مستقیم ،توضیح و تشریح مشکالت خود ميپردازد .از همینرو ،ميتواند به
عنوان یک ابزار در خدمت آموزشوپرورش دانشآموزان در دورههای مختلف تحصیلي قرار گیرد و اهداف کلي و غایي نظام تعلیمو-
تربیت را محقق سازد .با عنایت به نتایج این پژوهش ،در راستای تقویت هر چه بیشتر هوش هنری در دانشآموزان ،پیشنهاد مي-
گردد مسئوالن و دستاندرکاران نظامهای آموزشي ،اعم از آموزشوپرورش و آموزش عالي با ایجاد تغییرات مثبت در نگرشها و
باورهای دانش آموزان و دانشجویان ،بر ضرورت توجه به هوش هنری به عنوان یکي از عوامل رشد و توسعه بهداشت فردی و
اجتماعي تاکید ورزیده و از طریق برنامهها و الگوهای درسيوآموزشي ،تولید محتواهای مناسب درکتابهای درسي دانشآموزان،
برگزاری جلسات آموزشي برای خانوادهها ،برگزاری سمینارهایي برای دانشجویان به ویژه دانشجویان رشتههای علوم تربیتي و
روانشناسي و غیره ،از طریق بکارگماری متخصصان برنامههای درسي هنری ،این مهم را بیش از پیش پیگیری نمایند .همچنین
انتظار ميرود نسبت به افزایش توانمندیها و صالحیتهای حرفهای معلمان درس هنر در همه پایههای تحصیلي در سراسر کشور،
مورد اهتمام جدی مسئوالن و دستاندرکاران آموزشوپرورش قرار گیرد .مدیران مدارس نیز ميتوانند با ایجاد فرصتهای الزم،
زمینههای مورد نیاز برای شکوفایي استعدادها و مشارکت همه دانشآموزان با استعداد و ذوق هنری را فراهم ساخته و از طریق
تشکر و قدرداني و اهداء جوایز در مناسبتهای مختلف از آنان ،زمینه های دلگرميشان برای بروز مهارتهای هنریشان را فراهم
سازند.
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