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Abstract
The purpose of this study was the review of the
impact of the discipline based art education
curriculum on art education of the primary school
students. A quasi-experimental study using pretest and post-test with control group. Study
population included 910 fifth grade students of
elementary schools in Branch in the number of
people in the academic year is 2010-2011. The
sample consisted of two groups of 25 people was
the experimental and control established through
fifth grade elementary school classes to sampling
Branch city, were selected randomly. Thesis titled
t-test assessment tool developed by the researchers
to measure the four components in the production
of artistic education, criticism, art history and
aesthetics were used. After verifying the validity,
reliability, Cronbach's alpha, respectively artistic
production by 0/81, art criticism 0/82, Art History
0/83, aesthetics 0/83 and 0/93 respectively in total.
The descriptive statistics of frequency charts,
mean and standard deviation and inferential
statistics multivariate analysis of covariance
(MANCOVA) is used. Art education includes
developing four production skills, criticism, art
history, and beauty of the students are. The results
of multivariate analysis of covariance showed that
the post of artistic education students in the fields
of production and art criticism in the two groups
was not significant. So discipline-based art
education curriculum in the field of art criticism
does not impact on the artistic education students.
While, the post of artistic education students in the
fields of art history and aesthetics in the two
groups was significant. The discipline-based art
education curriculum in the field of art history and
aesthetics on artistic education affects students.
Key words: Discipline-based art Education,
Curriculum, Art Education, Primary School.
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مقدمه
هنررر ( )Artدرسررا تس ر تث مضررن و رروور و د رروتر
همترتث با سایر علوم؛ لضکن چور نتضجه عضنا و آ کار
واننررآ آورروثش دوتنررآر و نو ررتن نآت ررته تس ر وررورد
سطحا نگرر وتقر رآو و برابرناوره رهرا رآو تسر
) (Mehrmohammadi and Amini,2001,p226یکرا تث
وبامن تساسا که در جریار تبضرضن جایگراو هنرر وطرر
تس نقآ وفهوم سوتد سرنتتا ( )Traditional literacyو
کو ش در جه باث ناسا تبعاد و مرآودوغوور آر تسر
) )Eisner,2008( (Mehrmohammadi,2004,p12به نقل
تث () Mehrmohammadi,2004وعتقآ تس بایآ بپذیریم
که سوتد ( )Literacyعبارت تس تث قابلض روزگشایا و
روزگردتنا ( )Decodingتث وعنا و وفهوم صرر نظرر تث
قالب یا فرم تجتواعا که وعنا با تستفادو تث آر تبرتث رآو
تس ) (Mehrmohammadi,2004,p13دقضقرا بره دلضرل
جایگاو و تهوض آوروثش هنرر در پررورش تفکرر و ر رآ
نادتا تس که آیزنر بردا تث تأغضرتت تربض هنرر در
توتنررایا ررنادتا رت تبضررضن وراکنررآ (Tamannayifar,
) Amini, Yazdanikashani,2010,p44تهرررآت کلر را
برناوه درسا هنر دورو آووثش عوووا به تین قررتر تسر
پرورش رومضه ثیبا ناسا؛ توتنایا برقررتر ترتبرا برا
طبضع ر ؛ آ ررنایا بررا ترراریخ هنررر تی ررتر؛ توتنررایا تولضررآ
وحصوالت (آغار) هنر ؛ توتنرایا نقرآ هنرر ( Planning
.)Department of the Arts, 2009, Pp14-15
صامب نظرتر بر تساس جه گضر هرا فکرر و فلسرفا
دود به توصضف داصا تث وعنا و وفهوم هنرر پردتدترهتنرآ
) (Amini, 2005, p1تربض هنر ( )Art Trainingوتأغر
تث تین دیآگاوها نسب به هنر و توجه به رویکردهرایا بره
آووثش هنر و یادگضر آر برهتیرنترتضرب تسر  :رویکررد
سنتا ()Traditition Approach؛ رویکرد تلفضقا؛ رویکررد
تولضآ هنرر (تولضرآ وحرور) ()Art production؛ رویکررد
ثیبا ناسا به رود (تمساس و وعنرا)؛ رویکررد وشراهآو
آغرررار هنرررر (پررررورش ورررنشهرررا ووتررراث فکرررر )
()Thinking Disposition؛ رویکرد وعرفر ثیبا رنادتا

()Aesthetic Cognition؛ رویکررررد دیسرررضپلضن وحرررور
(Discipline- Based Art
()Sharafi,2010,p61
) Education) (DBAEتث وضررار رویکردهررا و تلررف
تربض هنر "رویکررد دیسرضپلضن وحرور" وناسربترر تث
سایر رویکردها به نظر واآیآ چرتکه تین رویکرد در درجره
تول در پا تمرتث هوی دیسضپلضنا برت برناوه درسا هنر
تس و بهثعم بسضار تث وت صصار موثو تربض هنر تث
آر بهعنوتر رویکرد جاو یراد ورا رود تیرن رویکررد
تربض هنرر رت تث تبعراد چهارگانره تولضرآ هنرر تراریخ
هنر نقآ هنرر و ثیبرایا ناسرا ورورد بررسرا قررتر
وررادهررآ ( Kazempour, Rastegarpour and Seif
) ) Greer,1984) Naraghi,2008,p128تصطال «آوروثش
هنرررر دیسرررضپلضن وحرررور» ) (DBAEرت وضررر کررررد
() Mehrmohammadi, 2004, p193رویکررد دیسرضپلضن
وحور رت واتوتر وهم ترین رویآتد در ترتئه تلگو نظرر
بررررت آوررروثش هنرررر دتنسرر )(Dalvandi,2010,p14
) )Mathews,2005نضرز بره نقرل تث ))Schappelle,2006
عقضررآو دترد آورروثش هنررر دیسررضپلضن وحررور ()DBAE
آووثش هنرر رت برا تورکرز برر دتنرش عوضرقترر و کراربرد
وهررارتهررا تفکررر سررطل عررالا ترتقرراس دتدو تسرر
) )Schappelle,2006,p15برت یادگضر وحتوت تث طریرق
چنآین اده دتنش توّا به ویژو برت چهار موثو تساسا
هنر طرتما گردیآو تس تین چهار مروثو بره رر ثیرر
تس ))Dobbs,2003,p1
تلف -تولضآ هنر :تولضآ هنر بضانگر تبآیل قصآ و نضّ
هنررررر برررره یررررر دسررررتاورد هنرونآتنرررره تسرر ر
) (Amini,2005,p118رراول آ ررنا ررآر بررا وحررآود
گستردوت تث ووتد تبزتر تجهضزتت و فرنهرا هنرر تسر
) )Dobbs,1992,p83بر تین تساس مضطه تولضآ هنر بر
جنبررررههررررا علوررررا و کرررراربرد تأکضررررآ دترد
)(Sharafi,2010,p14

ب -نقآ هنر :نقرآ هنرر نرابر برر توصرضف تفسرضر
ترث ضابا و نظریهپردتث در ورورد آغرار هنرر و نقرش و
جایگاو آر در جاوعه تس ) (Amini, 2005, p120بهثعرم
) )Brody,1992هنر به دتنش آووثتر تین توکار رت وادهرآ
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تا در درک دود تث تصرورتت و بردت ر هرا دترت بصرضرت
وبتنا بر تحلضل رونآ). (Fathi Vajargah, 2007, p197
) )Eisner, 1998تأکضآ بر تنتقاد در آووثش هنرر دترد؛ و
وتژوها دبررو ( )Connoisseurو دبرگرا رت بررت تبرآت
وفهرروم «تنتقرراد آووث را»( )Criticism Trainingوررورد
تستفادو قرتر وادهآ).(Fathi Vajargah,2007,p208
پرسشها تساسا در وورد مضطه نقآ هنر عبارتتنآ
تث :تغر ماصل چه وفهووا تس ؟ قرآر و ترثش تغرر هنرر
چه قآر تسر ؟ ووضرو تصرلا تغرر هنرر کرآتم تسر ؟
)(Amini, 2005, Pp 121-123

ج -تاریخ هنر :تاریخ هنر وسرتلزم بررسرا و پرژوهش
دربارو بسترها تاری ا تجتواعا و فرهنگا پآیرآوهرا
هنر تس ) (Amini, 2005, p124هر ولتا بایرآ تدرتک
تاری ا ولا و بضنتلوللا تث فرهنگ و توآر بشر رت نضرز
در دود ثنآو نگه دترد (Silver, Alexander and Lewis,
) 2001, p24تاریخ هنر بر نقش هنر در فرهنرگ و تراریخ
به وجود آوردر هنر تورکز واکنآ)) Dobbs,1992, p86
د -ثیبایا ناسا :ثیبایا ناسا ادهت تث فلسفه بره
وعنا وجووعه ت تث وفاهضم بنضاد و تصرول وربرو بره
واهضر ر ثیبرررایا ذوق هنرررر دلرررق هنرررر تسر ر
Lotfabadi,
Ebrahimzadeh
and
Mehr
(
)(Shepher and Ragan, Mohammadi,2010, p172

) ،1994وعتقآنآ تربضر هنرر بایرآ وعطرو بره تیجراد
قابلض ها ثیبایا نادتا در دتنشآووثتر و آگراهاهرا
ثیبرررایا ناسرررا ) (Aesthetic Awarenessدالقانررره
( )Creative Awarenessتنسانا ()Awareness Human
ترتبرررراطا ( )Awareness Communicationتنت رررراب
( )Awareness Selectionو تجربررررررررره (Experiences
 )Awarenessبا آ )(Amini, 2005, p114
با بررسا تجوالا رونآ برناوه آووثش هنر دورو تبتآتیا
آووثش هنر رت واتوتر وبتنا برر رویکررد تولضرآ وحرور
)(Production- basedقلورآتد کرد (Mehrmohammadi,
) 2004, p172در نظرام آووث را تیررتر کنرونا وشراهآو
وا ود که برناوه درسا هنر با تدتصاص وحتوت یکسار
برت تین درس در وهرووومها وتواد بضش تث  55سال

بآور توضضر وانآو بود هوچنضن ثوار تدتصراص یافتره بره
تین درس (دو هفتره  3سراع ) جوتبگرو تحقرق تهرآت
تربض هنر نبودو و تث سو دیگرر در بردرا تث ورآترس
نضز وعلوار غضروت صص و ناآگاو درثوضنه تربض هنرر
در کررالسهررا آورروثش هنررر دورو تبتررآتیا نض رز م ررور
دت تنآ
تسرتنفورد ) )Stanford,1990در نتررایپ پرژوهش دررود
چهار اده تشکضلدهنآو هنر تولضرآ تراریخ نقرآ و
ثیبایا ناسا رت بضار کردو تسر کره ونجرر بره آوروثش
وؤغر کالسها درس دورو تبتآتیا ورا رونآ (Wanda,
) Lantz and Rohr,1990طا پژوهشا وعتقآنرآ نقرآ در
ادهها هنر ووسضقا وجود دترد ) (Greer,1993به تین
نتضجه رسضآ که هنر واتوتنآ واننآ سایر برناوهها درسا
بررهصررورت دیسررضپلضن وحررور تجرررت ررود بررهثعررم
)(Hamblen,1993هنررر دیسررضپلضن وحررور بررا کرراربرد
ادهها تصلا درود رونرآ روبره ر رآ و وتناسرب برا
ووقعض ها و ررتی جآیرآ دترد (Rozek,1994) .وعتقرآ
بود توام تهآت برناوه وبتنا بر آوروثش هنرر دیسرضپلضن
وحور با گروو هآ بهطور وعنرادتر در توراوا مروثوهرا
بهبود یافر  )Wilson,1997) .در تحقضقرا آوروثش هنرر
دیسضپلضن وحرور رت برهعنروتر سرنگپایره؛ و ترالشهرا
وؤسسه آووث ا گترا رت بره عنروتر سروشرق بسرضار تث
رتهبردها گسرترشیافتره در ورآترس بره تغبرات رسرانآ
) )Carrol,1999به تین نتضجه وارسرآ کره آوروثش هنرر
دیسضپلضن وحور وراتوتنرآ چرارچوبا در رتسرتا توتفرق
هنرونآتر و ونتقآتر هنر ثیبایا ناسار و ووردار هنرر
ترتئه نوایآ )Stephens and Walkup, 2000) .در پژوهشا
آووثش جاو هنرر رت آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور یرا
برناوررره درسرررا تلفضقرررا ()Integrated curriculum
رررنادته رررآو وعرفرررا ورررانواینرررآ در پرررژوهش
) (Amini,2001نتایپ ماکا تث آر برود کره برناوره فعلرا
هنر دورو تبتآتیا تث نظر فرص ها یراددها -یرادگضر و
ضوو ها و تبزترها ترث رضابا در مرآ ضرعضفا قررتر دترد.
) )Omniewski, 2004در تحقضقررا تذعررار ورادترد نقررآ
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بررهعنرروتر فهوضررآر وشرر ص ررآو تسرر وطالعررات در
ثیبایا ناسا بچه ها رت قادر به فهوضآر و بحن در ورورد
ترررأغضر هنرهرررا ور راکنرررآ نترررایپ پرررژوهش تسرررکاپل
) )Schappelle,2006مرراکا تث آر تسرر کرره تعرراوالت
کالسا بضن دتنشآووثتر ونجر به تفسضر ثیباتر وا ود
) )Mollazehi,2005نشرررار دتد روشهرررا ترررآری و
ترث ضابا رتیپ در جهار با آنچه در تیرتر وورد تأکضآ تس
وتفاوت تس ؛ وعلوضن دورو تبتآتیا ت صص کافا بررت
تررررآری درس هنررررر نآترنررررآ نتررررایپ پررررژوهش
) )Aldosari,2006نشار دتد که رک کننآگار به وقرآتر
ثیاد تهوض نشار دتدر هنر و تاری چره هنرر رت درک
واکننآ و در ثیبرایا ناسرا و نقرآ هنرر پرایضنتررین
وضانگضن نگرش ها رت دت تنآ نتایپ وطالعه ))Surco,2006
نشار وادهآ که چگونه تآری وضارر تهت واتوتنآ در
کالس درس آووثش هنر به طرور ورؤغر برهکراربردو رود
) )Christiansen,2007در پژوهش دود تأکضآ واکنآ کره
رویکرد آووثش هنر دیسضپلضن وحور برت سراثگار کرردر
رتی وعلوار ونراب کرالس درس و وآرسره بررسرا و
(Kazempour,Rastegarpour and
طرتمرا رآو تسر
) Seif Naraghi, 2008در تحقضقرا نشرار دتدنرآ برناوره
درس را ووجررود هنررر وبتنررا بررر تولضررآ هنررر تسرر
درمالاکه با برناوه درسا وبتنرا برر نقرآ هنرر تراریخ
هنر و ثیبایا رنادتا تفراوت دترد ) )Carter, 2008در
پژوهشا بر نقش تجربه ثیبایا ناسا و دیرآگاو تلفضقرا
فرهنگ و جاوعه که هنر و جهار هنر رت در فرهنرگ قررتر
و رادهررآ تورکررز دترد )(Sharafi,2009وعتقررآ تس ر بررا
بررسا فعالض ها و وحتوت کتابها درسا هنر گذ رته
وشراهآو ورا رود بره تراریخ هنرر تیررتر تولضرآ هنرر
ثیبایا ناسا و نقآ هنر توجه گردیآو تس برر تسراس
پژوهش ) )Zaheri,2009مجم وحتوت برناوه درسا هنرر
دورو تبتررآتیا ثیرراد تسرر و بررا ثوررار و ف ررا در نظررر
گرفته آو تناسب وطلوبا نرآترد ))Mehdizadeh,2009
در پژوهشا فرتوو ا بُعرآ وحتروتیا هنرر نبرود ف را
آووث ا وناسب و سوستفاهم نسب به واهضر هنرر رت تث

دالیل تصلا ناکارآوآ آووثش هنر در ورآترس ورادتنرآ
یافته ها پژوهش ) )Lrkyan,2011نشار وادهآ رویکررد
وطلرروب برناورره درسررا هنررر رویکرررد «تربضرر هنررر
دیسضپلضن وحور» تس
بر تین تساس پژوهش ماضرر برا هرآ بررسرا ترأغضر
برناوه درسا آووثش هنر دیسضپلضن وحور بر رو تربضر
هنر دتنشآووثتر دورو تبتآتیا صورت گرفته تس نظرر
به تهوض قلورو تربض هنر و مساسض ر آ هنر در
دتنشآووثتر دورو تبتآتیا تث سویا و توجره بره جاوعضر
رویکرد دیسضپلضن وحور در موثو هنر به لحاظ پردتدتن
به چهار دیسضپلضن فرعا در جه تحقق تهرآت در نظرر
گرفته آو بررت برناوره درسرا هنرر دورو تبترآتیا تیرن
پژوهش بر آر آ که در پا آثوور فرضضهها ویرژو ثیرر
با آ:
 5آووثش هنر وبتنا بر دیسرضپلضن وحرور در مروثو
تولضآ هنر بر تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر دترد
 2آووثش هنر وبتنا بر دیسرضپلضن وحرور در مروثو
تاریخ هنر بر تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر دترد
 3آووثش هنر وبتنا بر دیسرضپلضن وحرور در مروثو
نقآ هنر بر تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر دترد
 4آووثش هنر وبتنا بر دیسرضپلضن وحرور در مروثو
ثیبایا ناسا بر تربض هنرر دتنرشآوروثتر ترأغضر
دترد
روش پژوهش
در تین پژوهش تث روش تحقضرق ربه آثوایشرا برا طرر
پضشآثوور و پ آثورور برا گرروو کنتررل تسرتفادو رآ
جاوعه آوار تین پژوهش توام دتنشآووثتر ددتر پایره
پررنجم تبتررآتیا هرسررتار تنکررابن در سررال تحصررضلا
 5389-90به تعرآتد  950نفرر بودنرآ نوونره تحقضرق دو
کالس  25نفرو در یر وآرسه که دتنشآووثتر دو کرالس
تث نظر ویژگاها دووگرتفضر وشابه بودنآ در نظر گرفتره
آ که به ضوو تصادفا دو رهت تنت راب رآنآ بررت
جو آور دتدو ها در تیرن پرژوهش برا تقتبراس تث آثورور
Kazempour,
Rastegarpour
and
Seif
(
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 540مآتکثر نورو تس که تفرتد واتوتننرآ کسرب کننرآ
تین آثوور چهار وؤلفه تولضآ هنر نقرآ هنرر تراریخ
هنر و ثیبایا ناسا رت وورد سنجش قرتر وادهرآ کره
در جآول تنابر ثیر وؤلفهها و پرسشها ورتب به آرها
آوآو تس

 )Naraghi,2008به نام تن تز در پژوهشا وشرابه آثورور
وحقق سادته تربض هنر در دورو تبتآتیا تهضه آ تین
آثوور در قالب  92سؤتل چنآگزینهت با طضف لضکرت (با
وقضاس چهاردرجهت دضلا کم -کم -ثیاد -دضلرا ثیراد)
بررودو تسر و چهررار وؤلفرره تولضررآ نقررآ ترراریخ هنررر و
ثیبایا ناسا تربض هنرر رت وراسرنجآ  35مرآتقل و

جدول  .9-5طرح تناظر سؤالها

حوزه سؤالها

شماره سؤالها

تولید هنری

5 ،4 ،7 ،52 ،52 ،32 ،32 ،32 ،23

نقد هنری

2 ،52 ،54 ،52 ،51 ،33 ،34 ،32 ،22

تاریخ هنری

3 ،2 ،2 ،57 ،35 ،32 ،37 ،22

زیباییشناسی

2 ،1 ،55 ،53 ،52 ،31 ،25 ،24 ،22

روتیا وحتوتیا ( )Validityتبرزتر بره تأیضرآ وت صصرار
علوم تربضتا و آووثش هنرر رسرضآ پایرایا آثورور تربضر
هنر اول  35سؤتل به کور آلفا کرونبرا بره وضرزتر
 0/93وحاسبه گردیآ پایایا سرؤتلهرا تولضرآ هنرر بره
وضزتر  0/85نقآ هنر به وضرزتر  0/82تراریخ هنرر بره
وضزتر  0/83و ثیبایا ناسا به وضزتر  0/83بود بهونظرور
تجرت طر آووثش هنر دیسضپلضن وحور بعرآ تث وطالعرات
الثم پضرتوور وبانا نظر تقآتم به تهضه تبرزتر رآ کره برا
کسب وجروث تث آوروثش وپررورش جهر تجررت طرر در
وآرسه جلسه توجضها با وآیر وآرسه و آووثگرار پایره و
وت صص هنر برگزتر آ پ تث وش ص رآر دو کرالس
گروو آثوایش و کنترل و توهضآ وقرآوات و تبرزتر و وسرایل
طر پضشآثورور برر رو هرر دو گرروو تجررت رآ طرر
آووثش هنر دیسضپلضن وحور در  9جلسه  50دقضقهت ترتئه
ررآ برناورره تجرررت ررآو رراول :رویکرررد :آورروثش هنررر
دیسضپلضن وحور اهداف :اول هآ هرا غرایا و تهرآت
کلا درس هنر محتوا :فعالض ها درثوضنه تربضر هنرر
(تولضآ هنر نقآ هنر تراریخ هنرر ثیبرایا ناسرا) راول
نقا ا برا ورآتد رنرگ برر رو ورق ت رتنبا (کرا ورورر
رتوسر) نقا ا بر رو بوم با رنگ و روغرن (دریرا درزر)

کالژ پل چشوه کضله برا وروتد تنت رابا توسر گرروو هرا
دتنشآووثتر بود و در تدتوه پ آثوور بر رو هر دو گرروو
آثوررایش و کنترررل تجرررت گردیررآ و نهایتررا پررضشآثوررور و
پ آثوور هر دو گروو وورد بررسا قرتر گرف در رتسرتا
تحلضررل یافتررههررا پررژوهش تث دو روش آوررار توصررضفا و
تسرتنباطا تسرتفادو رآ؛ کره در ب رش آورار توصرضفا تث
فرتوتنا نوودتر وضرانگضن و تنحررت تسرتانآترد و در ب رش
آوار تستنباطا تث آثورور تحلضرل کوتریران چنرآ وتوضررو
(وانکووت) تستفادو آ
یافتهها
قبررل تث تنجررام تحلضررل کوتریرران چنررآوتوضرو تبتررآت
پضشفرضها آر ورورد بررسرا قررتر وراگضررد پر تث
بررسا بهعولآورآو چرور رتبطره دطرا و وفروضرههرا
هوگنا واتری وتریان و کوتریران و وفروضره برتبرر
دطا وتریان ها و هوگنا ضب در رگرسرضور تأیضرآ
آو پژوهشگرتر وجاث تستفادو تث تحلضل کوتریران چنرآ
وتوضرو تنآ بررسرا وضرانگضن و تنحررت تسرتانآترد وضرزتر
تولضآ نقآ تاریخ هنر و ثیبایا ناسا گرروو آثورایش و
کنترل در جآول روارو  5گرزترش رآو تسر جرآتول
وربو به پضشفرضها تحلضل کوتریان :
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جدول  .0آزمون باکس جهت بررسی ماتریس واریانس و کوواریانس.

Box’s

F

df1

df2

 Pسطح معناداری

52/522

5/424

52

55252/521

2/542

بهونظور بررسا وفروضه هوگنرا وراتری وتریران و
کووتریان آثوور باک تنجام گرف با توجره بره نترایپ
جآول وارو  5چور سطل وعنادتر بضشترر تث P=0/05
تس لذت  Fوحاسبه آو تث لحاظ آورار وعنرادتر نضسر
پ فرض هوگنا واتری وتریران و کووتریران ورورد
تأیضآ قرترگرفته تس
بررسا وضزتر ضرریب هوبسرتگا برضن وتوضرر وتبسرته
تولضآ هنر نقآ هنر و تاریخ هنر و ثیبایا ناسا در
جآول  2گزترش آو تس
نتایپ جآول وارو  2نشار وادهآ که بضن وتوضرهرا
تولضآ هنر و نقآ هنر و تاریخ هنر و ثیبرایا ناسرا

رتبطه وعنادتر تث لحاظ آوار وجود دترد که تیرن روتبر
نبایآ تث  0/90بضشتر با رآ ثیررت سرهم نسربا هرکرآتم تث
وتوضرها وش ص نوا ود
بررسا وفروضه برتبر دطرا وتریران هرا در جرآول
وارو  3گزترش آو تس
در بررسا وفروضه برت دطا وتریان ها چور سطل
وعنادتر وتوضر وتبسته تولضآ هنر نقآ هنرر و تراریخ
هنر و ثیبایا ناسا بضشتر تث  0/05هس لذت دتدوهرا
وفروضه تساو دطا وتریان ها رت ثیر سؤتل نبردو تس
بررسا وفروضه هوگنا ضب هرا رگرسرضور در جرآول
وارو  4گزترش آو تس

جدول  .5همبستگی متقابل بین متغیرهای تولید هنری و نقد هنری و تاریخ هنری و زیباییشناسی.

متغیرهای وابسته
تولید هنری و نقد هنری
نقد هنری و تاریخ هنری
تاریخ هنری و زیباییشناسی
تاریخ هنری و تولید هنری

R
*2/252
**2/422
**2/471
**2/422

p
2/232
2/2225
2/2225
2/225

n
22
22
22
22

**سطح معناداری در سطح * 2/25سطح معناداری در سطح 2/22
دول  .9مفروضه برابری خطای واریانسها

تولید هنری
نقد هنری
تاریخ هنری
زیباییشناسی

F
3/312
2/224
2/244
335/2

df1
5
5
5
5

سطح معناداری p
2/527
2/451
2/222
2/271

df2
42
42
42
42

جدول  .4مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون

منبع تغییرات
گروه مستقل و پیشآزمون تولید هنری
گروه مستقل و پیشآزمون نقد هنری
گروه مستقل و پیشآزمون تاریخ هنری
گروه مستقل و پیشآزمون زیباییشناسی

مجموع
مجذورات
ss
5/343
2/227
32/275
4/142

درجه
آزادی
df
5
5
5
5

میانگین
مجذورات
ms
5/343
2/227
32/275
4/142

f
5/223
5/322
2/537
2/227

سطح
معناداری
P
2/332
2/374
2/227
2/222

اندازه
اثر
Eta
2/227
2/222
3/422
2/224

توان
آزمون
2/331
2/513
2/225
2/422
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پ ر تث بررسررا بررهعوررلآوررآو چررور رتبطرره دطررا و
وفروضررههررا هوگنررا ورراتری وتریرران و کوتریرران و
وفروضه برتبر دطا وتریان ها و هوگنرا رضب در
رگرسضور تأیضآ آو پژوهشرگر وجراث تسرتفادو تث تحلضرل
کوتریان چنآ وتوضرو تس بررسرا وضرانگضن و تنحررت
تستانآترد وضزتر تولضآ هنر و نقآ هنر تراریخ هنرر و
ثیبایا ناسا گروو آثوایش و کنترل در جآول روارو 5
گزترش آو تس
نتایپ وضانگضن تعآیل یافته و تنحرت تسرتانآترد تولضرآ
نقآ و تاریخ هنر و ثیبرایا ناسرا در جرآول روارو 6
گزترش دتدو آو تس

نتایپ جرآول روارو  4نشرار ورادهرآ چرور سرطل
وعنادتر تعاول بضن گروو وسرتقل و پرضشآثورور تولضرآ
هنر و تعاول بضن گروو وستقل و پضشآثوور نقآ هنرر
و تعاول بضن گروو وستقل و پرضشآثورور تراریخ هنرر و
تعاول پضشآثوور و ثیبرایا ناسرا تث  p=0/05برزر ترر
تس لذت  fوحاسبه آو تث لحراظ آورار وعنرادتر نضسر
چور تعاول وعنادتر نضس بنابرتین فرض هوگنرا رضب
رگرسضور تأیضآ وا ود و دتدوها فرض ضب رگرسرضور
رت تأیضآ واکنآ و فرض هوگنا ضب رگرسضور ثیر سؤتل
نرفته تس

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

گروه آزمایش

متغیرها

گروه کنترل

میانگین x

انحراف استاندارد s

میانگین x

انحراف استاندارد s

پیشآزمون تولید هنری

22

0/202

22

0/203

پسآزمون تولید هنری

23/00

1/091

22/20

1/424

پیشآزمون نقد هنری

19

0/209

20

0/410

پسآزمون نقد هنری

20/20

2/422

29/20

2/119

پیشآزمون تاریخ هنری

10

0/202

22

0/214

پسآزمون تاریخ هنری

24/20

4/022

19/20

2/924

پیشآزمون زیباییشناسی

21

2/11

23/90

2/30

پسآزمون زیباییشناسی

20/92

2/922

22/12

2/201

جدول  .1میانگین تعدیلیافته و انحراف استاندارد

گروه آزمایش

متغیرها

X

گروه کنترل

X

S

S

تولید هنری

0/100 23/190

22/222

0/100

نقد هنری

0/433 20/432

29/402

0/433

تاریخ هنری

0/242 22/301

20/139

0/242

زیباییشناسی

0/222 20/121

22/929

0/222

جدول  .7میزان اثر ( )Etaبر اساس آزمون المبدای ویلکز ( )Wilks Lambdaبرای متغیر ترکیبی

متغیر
گروه

ارزش
Value
0/292

F
2/943

df2 df1
4

41

سطح
معناداری p
0/0001

اندازه اثر
Eta
0/404

توان
آزمون
0/909
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وجذور تتا ( )Etaبهعنوتر وقآتر سهوا تث وتریان تس
که به وتوضر ترکضبا جآیآ ورتب تسر کره در پرژوهش
ماضر وتوضر تولضآ تاریخ و نقآ هنر و ثیبایا ناسرا رت
اول ورا رود کره وراتروتر وتوضرر ترکضبرا جآیرآ رت

"آووثش هنر دیسضپلضن وحور" ناوضآ تیرن وقرآتر 0/404
تس که نشاردهنآو تنآتثو تغر آووثش بر وتوضرر تولضرآ
نقآ تاریخ هنر و ثیبرایا ناسرا تسر تنرآتثو تغرهرا
باالتر تث  0/54نشاردهنآو تغر ثیاد تس

جدول  . 8تحلیل نتایج کواریانس برای متغیرهای تولید ،نقد و تاریخ هنری و زیباییشناسی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات ss

آزادی df

مجذورات ms

تولید هنری

4/202

1

4/202

2/942

نقد هنری

12/922

1

12/922

2/292

0/129

تاریخ هنری

142/091

1

142/091

14/922

0/0001

0/222

زیباییشناسی

12/222

1

12/222

10/232

0/001

0/194

منبع پراش

گروه

بر تساس نتایپ بهدس آوآو تث جآول روارو  8و بررت
تحلضل وتوضرهرا وتبسرته تولضرآ نقرآ و تراریخ هنرر و
ثیبایا ناسرا در دو گرروو آثورایش و کنتررل تث آلفرا
وضزتر آو بن فرونا ( )0/052تستفادو آو تس پ تث
تعآیل وضانگضن پضش آثوور وتوضر تولضآ هنر بره وضرزتر
( )25/86بر تساس نتایپ بهدس آوآو تث جآول روارو 8
برت وتوضر تولضآ هنرر برا توجره بره  Fوحاسربه رآو
 44( = 5/943 p =0/059  =0/559و  df)5بررررررا F
2

چور سطل وعنرادتر بضشرتر تث آلفرا وضرزتر رآو برن
فرونا ( )0/052تس بنابرتین  Fوحاسربه رآو تث لحراظ
آوار وعنادتر نضس لذت واتوتر گفر کره برضن نوررتت
پ آثوور تولضرآ هنرر در دو گرروو آثورایش و کنتررل
تفاوت وعنادتر وجود نآترد
پ تث تعآیل وضانگضن پضشآثوور وتوضر نقآ هنر بره
وضزتر ( )26/88بر تساس نتایپ برهدسر آورآو تث جرآول
وارو  8برت وتوضر با توجه به  Fوحاسربه رآو =0/05
 p= 0/529  2و  44( =2/396و  df)5با  Fچور سرطل
وعنادتر کوتر تث آلفا وضزتر آو برن فرونرا ()0/052
تس بنابرتین  Fوحاسربه رآو تث لحراظ آورار وعنرادتر
نضس لذت واتوتر گف که بضن نوررتت پر آثورور نقرآ

F

سطح

اندازه اثر

معناداری p

Eta

0/119

0/119

0/222

0/02

0/220
0/922
0/009

توان آزمون

هنرر در دو گرروو آثورایش و کنتررل تفراوت وعنررادتر
وجود نآترد
پ تث تعآیل وضانگضن پضشآثوور وتوضر تراریخ هنرر
به وضزتر ( )25/58بر تساس نتایپ بهدس آوآو تث جرآول
رروارو  8برررت وتوضررر بررا توجرره برره  Fوحاسرربه ررآو
 p=0/0005  2 =0/253و  44( =54/932و  df)5چور
سطل وعنادتر کوترر تث آلفرا وضرزتر رآو برن فرونرا
( )0/052تس بنابرتین  Fوحاسبه رآو تث لحراظ آورار
وعنادتر تس لذت واتوتر گف که بضن نورتت پ آثورور
ترراریخ هنررر در دو گررروو آثوررایش و کنترررل تفرراوت
وعنادتر وجود دترد
پررر تث تعرررآیل وضرررانگضن پرررضشآثورررور وتوضرررر
ثیبررایا ناسررا برره وضررزتر ( )25/22بررر تسرراس نتررایپ
بهدس آوآو تث جآول وارو  8برت وتوضر با توجه بره F
وحاسرربه ررآو  p= 0/0005  2 =0/594و =54/932
( 44و  df)5با  Fچور سرطل وعنرادتر کوترر تث آلفرا
وضزتر آو بن فرونا ( )0/052تس بنابرتین  Fوحاسربه
آو تث لحاظ آوار وعنادتر تس واتوتر گف کره برضن
نورتت پ آثوور ثیبرایا ناسرا در دو گرروو آثورایش و
کنترل تفاوت وعنادتر وجود دترد
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با عنای به وعنادتر آر تفاوت وضانگضنهرا برا 0/95
تطوضنار بضار واکنرضم کره برناوره درسرا آوروثش هنرر
دیسضپلضن وحور در موثوها تولضآ و نقآ هنر بر تربض
هنر دتنشآووثتر تأغضر نآت ته درمالاکه در موثوهرا
تاریخ هنر و ثیبایا ناسا بر تربض هنر دتنشآووثتر
تأغضر دت ته تس
بحث و نتیجهگیری
تولضن یافته پژوهش نشار دتد« :برناوه درسا تولضآ هنرر
بر تربض هنر دتنشآووثتر گروو آثوایش ترأغضر نرآترد »
بر تساس دتدوها جآول  6وضانگضن دو گرروو آثورایش و
کنترل با هم تفاوت نآترنآ برر تسراس یافترههرا جرآول
وارو  8تثآنجاکه تربض هنر دتنشآووثتر بضن دو گروو
آثوایش و گوتو تفراوت وعنرادتر وجرود نرآترد بنرابرتین
برناوه درسا آووثش هنر دیسضپلضن وحور در موثو تولضرآ
هنر بر تربض هنر دتنشآووثتر ترأغضر نرآترد تیرن در
مالا تس که وضرانگضن برناوره درسرا تولضرآ هنرر برر
تربض هنر دتنشآووثتر گروو آثوایش نسرب بره گرروو
کنترل بضشتر تس ولا تث نظر آوار تین تفاوت وعنرادتر
نضسرر نتضجرره تیررن پررژوهش بررا یافتررههررا پژوهشررا
Kazempour,
Rastegarpour
and
Seif
(
) Naraghi,2008که برضن عولکررد هنرر دتنرشآوروثتر
ماصل تث تجرت دو برناوه درسا هنرر در وضر ووجرود و
برناوه درسا وبتنا بر تولضآ هنر تفراوت وجرود نرآترد
) )Christiansen,2007متترا وعلورار باتجربره بره دلضرل
ترث ونآ تولضآ هنر در قالب آوروثش هنرر دیسرضپلضن
وحررور تث آر بررهعنرروتر وررآل تصررلا تسررتفادو و راکننررآ
) )Wanda,19990در وحتوت تربضتا برناوه درسا هنر به
تولضآ هنر توجه داصا رآو تسر توّرا تجررت آر تحر
تأغضر وعلم و گرووهرا تجتوراعا و قرآرت سضاسرا قررتر
دترد ) )Aldosari,2006بره دلضرل کارآورآ تولضرآ هنرر
درثوضنه ها و تلف وورد پذیرش و کاربرد وعلورار هنرر
پایه تبتآتیا قرتر گرفته تس بنابرتین نتضجه تین پرژوهش
با نتایپ پژوهش ها وزبور در موثو تولضآ هنر وطابقر
دترد

دووضن یافته پرژوهش نشرار دتد« :برناوره درسرا نقرآ
هنر بر تربض هنر دتنشآووثتر گرروو آثورایش ترأغضر
نآترد » بر تساس دتدو هرا جرآول  6وضرانگضن دو گرروو
آثوایش و کنترل با هم تفاوت نآترنآ بر تساس یافته هرا
جآول وارو  8تثآنجاکه تربض هنر دتنشآووثتر برضن
دو گروو آثوایش و گروتو تفراوت وعنرادتر وجرود نرآترد
بنابرتین برناوه درسا آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور در
موثو نقآ هنر بر تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر نرآترد
تین در مالا تس که وضانگضن برناوه درسا نقآ هنر برر
تربض هنر دتنشآووثتر گروو آثوایش نسرب بره گرروو
کنترل بضشتر تس ولا تث نظر آوار تین تفاوت وعنرادتر
نضسرر نتضجرره تیررن پررژوهش بررا یافتررههررا پژوهشررا
) )Wanda,19990نقآ در هنر ووسضقا وجرود دترد و نقرآ
هنر در وحتروت تربضترا برناوره درسرا هنرر در کترب
درسا تبتآتیا توجه رآو تسر ) )Hamblen,1993نقرآ
هنر رونآ روبه ر آ با ووقعض ها و ررتی جآیرآ دترد
) )Omniewski,2004نقآ بهعنوتر تبزتر بررت فهوضرآر
در هنررر وجررود دترد ) )Christiansen,2007وعلوررار برره
دلضل ترث ونآ نقآ هنر در آووثش هنرر تث تیرن ورآل
بهعنوتر وآل تصلا تستفادو واکننآ بنابرتین نتضجه تیرن
پژوهش با نتایپ پژوهش ها وزبور در مروثو نقرآ هنرر
وطابق دترد
سووضن یافته پژوهش نشرار دتد« :برناوره درسرا تراریخ
هنر بر تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر دترد » بر تسراس
دتدوها جآول  6وضانگضن دو گروو آثوایش و کنتررل برا
هم تفاوت دترنآ بر تسراس یافترههرا جرآول روارو 8
تثآنجاکه تربض هنر دتنشآووثتر بضن دو گروو آثورایش
و گوتو تفاوت وعنادتر وجود دترد بنابرتین برناوه درسرا
آووثش هنر دیسضپلضن وحرور در مروثو تراریخ هنرر برر
تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر دترد نتضجه تین پژوهش
با یافتهها پژوهشا (Kazempour, Rastegarpour and
) Seif Naraghi,2008برناوه درسا تاریخ هنر برر تربضر
هنرر دتنرشآوروثتر ترأغضر دترد ))Mehdizadeh,2009
آووثش تاریخ هنر براعن آ نایا دتنرشآووثتر با وضررتث
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فرهنگررا و هنررر گذ ررته تیرررتر و هنرونررآتر و را ررود
) )Standford,1990تاریخ هنرر ونجرر بره آوروثش ورؤغر
کالس ها درس دورو تبتآتیا و درنتضجه توجه به سروتبق
در ووترد دیگر وا ود ) )Hamblen,1993تراریخ هنرر در
قالب آووثش هنر دیسضپلضن وحرور رونرآ روبره ر رآ و
وتناسرررب برررا ووقعضررر هرررا و ررررتی جآیرررآ دترد
) (Rozek,1994آووثش ضون دآو وعلوار باعن بهبود
و ترتقاس کضفض آووثش تاریخ هنر در کرالسهرا درس و
درنتضجررره آوررروثش ورررؤغر دتنرررشآوررروثتر ور را رررود
) )Carrol,1999تاریخ هنر در قالب آووثش هنر دیسضپلضن
وحور واتوتنرآ برضن ووردرار هنرر توتفرق تیجراد نوایرآ
تلآوسررار ( )2006برره دلضررل کارآوررآ ترراریخ هنررر
درثوضنه ها و تلف وورد پذیرش و کاربرد وعلورار هنرر
پایه تبتآتیا قرتر گرفتره تسر ) )Christiansen,2007در
نتایپ پژوهش دود آوردو متا وعلوار باتجربره بره دلضرل
ترث ونآ تاریخ هنرر در قالرب آوروثش هنرر دیسرضپلضن
وحور تث آر بهعنوتر وآل تصلا تستفادو واکننآ بنابرتین
نتضجه تین پژوهش با نتایپ پژوهش هرا وزبرور در مروثو
تاریخ هنر وطابقر دترد و بضرانگر آر تسر کره برناوره
درسا تاریخ هنر بر تربض هنرر دتنرشآوروثتر ترأغضر
دترد
چهرراروضن یافترره پررژوهش نشررار دتد «برناورره درسررا
ثیبایا ناسا بر تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر دترد » بر
تساس دتدو ها جرآول  6وضرانگضن دو گرروو آثورایش و
کنترل با هم تفاوت دترنرآ برر تسراس یافترههرا جرآول
وارو  8تثآنجاکه تربض هنر دتنشآووثتر بضن دو گروو
آثوایش و گوتو تفاوت وعنادتر وجود دترد بنابرتین برناوه
درسرررا آوررروثش هنرررر دیسرررضپلضن وحرررور در مررروثو
ثیبایا ناسا بر تربض هنرر دتنرشآوروثتر ترأغضر دترد
نتضجه تین پژوهش با یافتهها پژوهشرا ( Kazempour,
)Rastegarpour and Seif Naraghi,2008برناوه درسرا
ثیبایا ناسا بر تربض هنرر دتنرشآوروثتر ترأغضر دترد
) )Mcwhinnie, 1990برررا وررررتب کرررردر نظریرررات
صامبنظرتر با وآل برتر بضن وآل برتر و ثیبرایا ناسرا

توتفرق تیجراد کررد ) )Stand ford, 1990ثیبرایا ناسرا
ونجر به آووثش وؤغر کالسهرا درس وقطر تبترآتیا و
تفررزتیش وهررارتهررا تدرتکررا و را ررود وتنررآت ()5990
ثیبایا ناسا در وحتوت تربضتا برناوه درسا هنر ورورد
توجه قرتر گرفته توّرا تجررت آر تحر ترأغضر گرروو هرا
تجتورراعا و قررآرت سضاسررا قرررتر دترد ))Kaagan,1990
وکتررب ثیبررایا ناسررا تأکضررآ بررر رو آورروثش هنررر در
وآترس آوریکا رت با ترتئه تسرترتتژ هرایا بررت گسرترش
تجربضات هنر تث طریق آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور
تس ) )Mcwhinnie,1990تولوی ها ثیبرایا ناسرا رت
بر تساس تولوی ها ثیبایا ناسرا دتنشرجویار ر رته
طرتمرررا وناسرررب دتنسررر ) )Hamblen,1993کررره
ثیبایا ناسرا در قالرب آوروثش هنرر دیسرضپلضن وحرور
رونآ روبه ر آ و وتناسب با ووقعض ها و رتی جآیرآ
دترد ) (Rozek,1994آووثش ضون دآو وعلوار باعرن
بهبررود و ترتقرراس کضفضرر آورروثش ثیبررایا ناسررا در
کالسها درس و درنتضجه آوروثش ورؤغر دتنرشآوروثتر
وا ود ) )Carrol,1999با آووثش هنر دیسرضپلضن وحرور
ورراترروتر بررضن ثیبررایا ناسررار توتفررق تیجرراد نوررود
) )Omniewski,2004وطالعات در ثیبایا ناسا بچهها رت
قادر به فهوضآر و بحن در ورورد ترأغضر هنرهرا وراکنرآ
) )Aldosari,2006برره دلضررل کارآوررآ ثیبررایا ناسررا
درثوضنه ها و تلف وورد پذیرش و کاربرد وعلورار هنرر
پایره تبترآتیا قررتر گرفتره تسر ))Christiansen,2007
وعلوار باتجربه بره دلضرل ترث رونآ ثیبرایا ناسرا در
قالب آووثش هنر دیسضپلضن وحرور تث آر برهعنروتر ورآل
تصلا تستفادو واکننآ بنابرتین نتضجره تیرن پرژوهش برا
نتایپ پژوهش ها وزبور در موثو ثیبایا ناسا وطابقر
دترد و بضانگر آر تس که برناوه درسا ثیبایا ناسرا برر
تربض هنر دتنشآووثتر تأغضر دترد
بر تساس نتضجه تدذ آو تث فرضضه تول پضشنهاد ورا رود
تث تین ب ش (تولضآ هنرر) در رویکررد تلفضقرا در سرایر
دروس تستفادو گردد و ثوضنه ها و توکانات وورد نضاث بررت
آووثش هنرر رت فرتهرم آوریم چررتکه نبود توکانات باعن
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عآم وجود کضفض وناسب آووث را ورا رود برر تسراس
نتضجه تدذ آو تث فرضضه دوم ف ا وناسب تبرتث نظررتت
در دروس وبامثهتیا با ثوضنره تمسراس تونضر فررتهم
ود در تآوین وحتوت تین ووضو لحاظ ود و در رتستا
ترویپ تفکر تنتقاد فعّالضّ ها آووث ا صورت گضرد برر
تساس نتضجه تدذ آو تث فرضضه سوم در ترآری سرایر
دروس به پضشضنهها و رونآها تاری ا بهصرورت تلفضقرا
توجه ود که واتوتنرآ برا تاری چرهت و تصرر تث وحرل
تحصضل و یا وحل ثنآگا آغاث گرردد کره تلبتره تقرآتواتا
تین چنضن وسئولض رت تث تدترتت آوروثشوپررورش جهر
تآترک نگاردانهها هنر و یا ووثوها وناسب دوروها
تحصضلا سلب نوراکنرآ برر تسراس نتضجره تدذ رآو تث
فرضضه چهارم توصضه وا ود در دورو تبتآتیا تث جنبره
عضنررا و ولورروس ثیبررایا ناسررا آورروثش دتدو ررود و
جلووها آر رت در ف را آووث را درک کننرآ کره تیرن
وسرررتلزم وسررراعآت تدترتت آوررروثشوپررررورش تولضررراس
دتنشآووثتر با وآیر وآرسه تس
و درنهای بر تساس یافتهها پژوهش ماضر پضشرنهاد
وا ود با وشارک صامبنظرتر هنر در جهر ترآوین
وحتوت وناسب تقآتم ود یکا تث رتوملها وشکالت و
وع الت پضش رو آووثش هنر به وجود آوردر ررتیطا
تس که بر تساس آر توکار تستفادو تث تبزترها گونراگور
آووث ا بهصورت یکنوتد و یکسار برت هوگرار وضسرر
ود ثوانا کوض به مرآ وطلروب و قابرلقبرول دوتهرآ
رسضآ که توکانات آوروثش برهطرور یکسرار بررت هوره
قشرها وهضا با آ و در تدتضار هوگرار قررتر دت رته با رآ
تأوضن کضفض ثوانا تحقق وایابآ که قابلض هرا کضفرا
وناسب به و اطب ترتئه ود با تیجاد پضشثوضنره توکرار
درک تین کضفض ها برت و اطب فررتهم ورا رود بررت
تیجاد بستر وناسب به آووثش بصر و تجربا توجّه ود
بهجا تکضه برر فررد در برناورهریرز برر تسراس نظرام و
برناورره آووث ررا کارآوررآ و تجربضررات هورره ورتکررز و
وؤسسات تقآتم گردد و رتیطا تیجاد کنضم که هم هنرجو
و هم نظام آووث را کراوال آگاهانره مرکر کننرآ برضن

هنرها سنتا و هنر نوین با ترثشگرذتر یکرا و پسر
نوودر دیگر ثوضنه توجّه به یکا و غفل تث دیگر رت
فرتهم نضاوریم و هضچیر تث راده هرا هنرر رت کرمترثش
تلقررا نکنررضم پضشررنهاد و را ررود برررت هرکررآتم تث تیررن
ادهها عرصره و توکانرات داصرش رت فررتهم سراثیم در
تآوین برناوه درسا دوروها و تلف ترثش و بها درس
هنر بهعنوتر وهرارت چهرارم در سروتد لحراظ و ثوضنره
دروج تث وهجوری تحوضل آو فرتهم گرردد برا تفرزتیش
ساعات آووثش هنر و بهکارگضر وعلوار هنر آووثشدیآو
به طور ت صصا و برگزتر هم تنآیشاها و جشرنوترو هرا
هنر در دورو ها تحصضلا و نشریات ت صصا وناسرب
روما تاثو بر کالبآ باجار آووثش هنر در وآترس دوضآو
ود در پایرار پضشرنهاد ورا رود قبرل تث هرآ گرذتر
رتی و توکانات و وناب ووجود وورد بررسرا و برا توجره
به کا (گپ) ووقعض ووجود و ووقعض وطلروب تقرآتم
به برناوهریز ود که وجود برناوه بآور تجرت وناسب و
بهووق غور ن وتهآ دت
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