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 تقدیر و تشکر

د الزم می داند از زحمات و همکاری بی دریغ افراد زیر صمیمانه تقدیر و تشکر پژوهشگر بر خو

 نموده و توفیق روز افزون این  عزیزان را در تمامی مراحل زندگانی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماید.

 به دلیل همکاری الزم در تدوین این مقاله ........... -1

 .........مدیر و معاون  محترم مدرسه  -2

 ..........همکاری و شرکت دانش آموزان عزیز مدرسه -3

 تقديم 

ماحصل آموخته هایم را تقدیم میکنم به آنان که مهر آسمانی شان، آرام بخش آالم زمینی ام    

هستند. به استوار ترین تکیه گاهم، دستان پر مهر پدرم به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان پاك مادرم که 

ق شما آموختم و هر چه بکوشم قطره ای از دریای بیکران مهربانی تان را سپاس هرچه آموختم در مکتب عش

نتوانم  گفت امروز هستی ام به امید شما ست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما،گران سنگ تر از این ارزان 

  نداشتم تا به خاك پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تالشم نسیم گونه، غبار خستگیتان را بزداید.

 بوسه بر دستان پر مهرتان
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 چكيده 

 دانش در را هنر در خالقیت توانستم چگونهبا این هدف که  ...........پژوهش انجام شده در سال تحصیلی    

عالقه نشان  رنگ آمیزی و نقاشیبه    دانش آموزانمصورت گرفت، زیرا متوجه شدم ؟. دهم؟ پرورش مانآموز

 د. در این اقدام پژوهی سعی شده به سؤاالت زیر پاسخ داده شود.نرا انجام نمی دهنداده و فعالیت های آن 

  چیست؟  نقاشی و رنگ آمیزیدر  دانش آموزانمعلت ضعف 

  را با تکنیك های مختلف هنری آشنا کرد؟  آنهاچگونه می توان 

  نشان داد؟ را به دانش آموزان و خانواده های آن ها نقاشی و رنگ آمیزیچگونه می توان اهمیت 

  و ریشه های آن را تا حد زیادی بر طرف کرد؟ نقاشی و رنگ آمیزیچگونه می توان علت بی توجهی به 

روش پژوهش به صورت پیش تجربی با تك گروه انجام شده و تکنیك های مورد استفاده شده در این   

 مشاهده و... می باشد. ، پژوهش پرسش نامه، مصاحبه

 حاصل شد عبارتند از:  نتایجی که از این پژوهش

  نقاشی و رنگ آمیزیبه     دانش آموزانمافزایش عالقه و اشتیاق 

  به سایر دروس. نقاشی و رنگ آمیزیافزایش خالقیت و نو آوری دانش آموزان عالوه بر 

  و سایر دروس وکاربردهای آن در زندگی و امور  نقاشی و رنگ آمیزیایجاد ارتباط خوب و معنی دار بین

 .روزانه

  از طریق هنر به دنیای اطراف و زندگی آن ها.    دانش آموزانمایجاد نگرش مثبت در 

 

 واژه ها: کليد

  .دانش آموزان  –یادگیری  –عالقه  –جذاب  –نقاشی و رنگ آمیزی 
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 مقدمه 

شایش و گ شکوه، دنیایی زیبا و زیبایی نوید واستن و دنیای برترین خواستن استهنر دنیای بی عیب خ  

که به وصف درآید  ندر وعدگاه زیبایی به هم می رسند چرا که پیش از آنگرش های مثبت می دهد و همه 

دروان غالمحسین یوسفی ، شازمانی و مکانی را از میان می برد. در اهمیت هنرکند و فاصله اعجاب تولید می

 نوشته است:« ی روشن چشمه»در کتاب 

. شگفتا در ینش هنرمندان و دید هنری دیده امدر هنر و آفررا وند من همیشه یکی از مظاهر صنع خدا 

.. که هر .ونوازنده لحن آفرین  ،و یا در پنجه گرم پویو خوش نویس  راشآن نقاش و پیکره تقلم جان بخش 

 ، هزاران تن به مدد هم نیز نمی توانند ذره ای از هنر آنانر و اندام ها نظیر هر فرد دیگرندچند از حیث پیک

آب و رنگ و امید به همراه خیال پروری آینده  ،گفته اند هنر بر بال خیال پرورش می یابدو  را به وجود آورند

و درك هنر و انتقال تجربه ی ارزشمند د نرا دیدنی تر می کند و پیوند امید و آینده را مستحکم تر می ساز

انسان مؤثر باشد و این همان ایجاد  هنری می تواند در تعادل جامعه و ارزشمند کردن گوهر وجودی هر

عظیم است که که سرمایه ای  در این راستا (2، 1334 :)تیموری. زمینه برای تحقق هنرمند مفید بودن است

سرمایه هنر ایران دارای  ا بی توجهی کم ارزش بداند زیراکه نباید آن را ب هنر است، معلمدست مایه هر 

را شناخت و یك معلم خوب و مهربان هنر می تواند منادی این شیوه  شکوه انکار ناپذیری است که باید آن

پس باید امید و  ،را با پاداش ملموس پاسخ دهد آن هاخود باشد و آرمان هنری  آموزانپسندیده برای دانش 

را به عنوان باوری عمیق در خود تکرار کنیم و نو شدن درون را که است آینده که دو بال پرواز برای هنرمند 

شناخت  ،پرورش دهیم و چون هنر می تواند قدرت درك آموزانبر پرمایگی و اصالت همراه است را در دانش 

های  مهارت ،های زیادی از جمله بهتر دیدن و شنیدن افزایش دهد و مهارت آموزانو یادگیری را در دانش 

در پیشبرد سایر که بنیادی دهد و نقش  اضطراب را به آنان و کاهش اعتماد به نفس ،اجتماعی ابراز وجود

هر کدام در جای  ،معلم و خود دانش آموز ،اولیا آموزان،در آموزش هنر به دانش  .توجه کرد را باید علوم دارد

کم کاری و عدم همکاری یکی از این سه مورد باعث اختالل در روند کار خواهد  ،سزایی دارنده خود نقش ب
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زیرا که به دالیل  ،را به این درس عالقه مند کند آموزاندانش  باید یك معلم خالق ین منظوربرای ا ،شد

آنان را  ،تنوعمبا بهره گیری از راهکارهای متفاوت و  ،عالقه خاصی به این درس ندارند آموزانزیادی دانش 

 آموزش داده شود با این آن هابه هنر و ساعت تدریس آن عالقه مند کرد تا الاقل در سطح اولیه و ابتدایی به 

 .دنوالدین را نیز عالقه مند می کن ،کار دانش آموز عالقه مند

شده آشکار می گردد که نقش و جایگاه هنر در زندگی انسان به چه میزان دارای  با توجه به مطالب گفته

در این سنین  زیراضروری تر است  آموزاناهمیت است و طبیعی است که این امر برای کودکان و دانش 

بدیع هستند و با پرورش خالقیت های هنری آنان می توان زمینه ی  وافکار ت و تفکرارای اوج خالقید

، کرده عمل از دیگران هنرمندان حس شان زودترهمیشه  و جامعه را هر چه بیشتر فراهم کردخود اعتالی 

ا فهم آینده نگر هستند و جلوتر از زمان خود حرکت می کنند و نمی شود انسان تربیت دینی داشته باشد ام

 (6، 1386 :) شریف زاده .و درك هنری نداشته باشد ولذت و زیبایی هنر را درك نکند

 . بودم نقاشی و رنگ آمیزیبه  دانش آموزان  به دنبال عالقه مند کردن  ،در این پژوهش

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص و بيان مسأله 

مت و سال سابقه خد ...........دارای  ،............ستان رس آموزش و پرورش شهرشاغل در مدا ............اینجانب   

تحقیق و اقدام ام  هرا به عهده داشت...............تدریس در مدرسه ............... در سال تحصیلی  ...........مدرك 

اما با توجه به موضوع اقدام پژوهی در جاهایی از نظرات و  است دانش آموزان مربوط به  پژوهی بنده

از نظر سایر  ی آموزشیو حتی در جلسه گروه هاآموزان دانش  و و همکاران آموزاندانش  سایر تجربیات

 همکاران هنر نیز استفاده شده است

با آن  دانش آموزان  متوجه شدم  ،پس از گذشت یك یا دو هفته که از شروع سال تحصیلی می گذشت  

که خیلی ابتدایی همراه با ایراد زیاد آن  یا این ردهباد ند یا دست به مدندروس وضعیت خوبی دار سایر که در

  بیشتر کارهایش و شدهبا بی حوصلگی و چهره ی درهم رفته مشغول کار و  میکشد و رنگ آمیزی میکندرا 
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یا درختهایی شبیه شبیه هم و یا خیلی ابتدایی و ساده در حد یك خانه که المپ آن از بیرون مشخص بود 

 .ضعیف می نمود   آموزبرای دانش  ها این  ،بستنی کیم 

که در راستای اهداف  ،نقاشی و رنگ آمیزیهای  در فعالیت آموزدانش  خود با توجه به محوری بودن  

 وهی هم هست به دنبال این بودم که:این اقدام پژ

  را     دانش آموزانمیزان عالقه مندی و هم مهارت هم چه راهکارهایی عملی را می توانم ارائه دهم تا

  ؟بیشتر کنم نقاشی و رنگ آمیزیبه 

 ؟چگونه می توان کالس را برای بچه ها جذاب و خوشایند کرد  

 به  ،که با توجه به وقت کم در کالس فعالیت های هنر را آموزانبم که دانش نه اطمینان یا چگو

  ؟خانه می برند خودشان با عالقه انجام می دهند

 را عوض کرد؟  نقاشی و رنگ آمیزیه ها به چگونه می توان نگرش منفی خانواد 

 اهداف پژوهش

  هدف کلی:

و  ،افزایش یافته نقاشی و رنگ آمیزیهای متنوع  به شرکت در فعالیت دانش آموزان  میزان عالقه مندی  

که کشف ارزش های هنری در هر ،مزیت های اصلی هنر مردم پسند آن را در زندگی خود دیده و به کاربرد

 سدچیز است بر

 اهداف جزئی:

  تثبیتی و معنا دار باشد،  ،افزایش و به صورت تعمقی آموزاندر دانش  نقاشی و رنگ آمیزییادگیری

عالوه بر تغییر تفکر، خالقیت و..... به رشد و توانایی، فکری و فرهنگی  آن هاافزایش این اعتقاد و نگرش در 

  .ثبتی در کل جامعه داردخودو خانواده هایشان نیز منجر می شود و این بازخورد م

 ایجاد نگرش مثبت در درس اساسی و کاربردی هنر 

  پرورش دقت، تمرکز، اعتماد به نفس، اثرات مثبت روانی و... در انجام تکالیف و در روحیه شخص و

 ایجاد توانایی کاربرد این فعالیتها در زندگی روزمره
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  درست اندیشیدن از طریق یادگیری  توانایی –تقویت قوه ابتکار و خالقیت، پرورش نظم فکری

 فعالیتهای مختلف هنری بوده است. 

مهمترین علل به دست آمده از اطالعات گرد آوری شده در  ،پس از جمع آوری داده ها و اطالعات الزم

به صورت  دانش آموزان  برای  نقاشی و رنگ آمیزیبی عالقگی و ضعف فعالیت هنری و عدم جذابیت  باره

  :د ازمختصر عبارتن

 با نشاط نبودن فضای کالس  

  نقاشی و رنگ آمیزی ترس از خراب کشیدن و درست نبودن  

 اولیاء مدرسه  ،اداره ،اهمیت ندادن خانواده ها  

 و نقش کاربردی در  نقاشی و رنگ آمیزی.. با اهداف و اهمیت .و آموزاندانش  ،آشنا نبودن والدین

 زندگی روزمره

  کارهای هنری به دیگران مخصوصاً خانواده  در آموزانوابسته بودن دانش 

 هایی که به نظر خودشان مهم است که  .. به درس.مدیر و معاون و آموزان،دانش  ،اهمیت دادن اولیاء

 نیست آن هاقطعاً هنر جزء 

  نقاشی و رنگ آمیزیبه  آموزاننگرش منفی بعضی از والدین و دانش 

 هاآن های و توانایی آموزانهای فردی دانش  ه تفاوتتوجه نداشتن بعضی از معلمان هنر و والدین ب 

 (1گرد آوري اطالعات و شواهد )

راه حل مسأله مورد نظر و نیاز مبرم به کسب اطالعات کافی و  ،برای اثبات وجود مشکل و به دنبال آن 

محترم به  همکاران مدرسه و مدیر و معاون ،والدین دانش آموزان  منطقی و مدارك الزم و جامع از وضعیت 

مشاهده و  ،نظر خواهی ،نامه پرسش ،که از طریق مصاحبه ،عنوان منابع اصلی جهت گرد آوری اطالعات

و اعتبار  از ارزش ،در نظر گرفته شد تا طرح ،مرتبط با موضوع ،های معتبر مطالعه یك سری مجالت و کتاب
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وری اطالعات به شرح زیر عمل آ گرد به منظور( 68، 1332 :) حبیبی فکور، سرمدیالزم برخوردار باشد 

او و سایر دانش ورت کنم و از مش دانش آموزان  برای حل این مشکل، ترجیح دادم ابتدا با خود کرده و

    . نظر خواهی کنم آموزان

 عالقه مند نیستند ؟ نقاشی و رنگ آمیزیچرا به  .1

  ؟چیست نقاشی و رنگ آمیزینظرشان درباره  .2

فرار میکنند ؟چرا ازانجام فعالیت درکالس  .3

  چیست؟ نقاشی و رنگ آمیزیو مشکالتشان در  دلیل ضعف .4

 :به این موارد دست یافتم که آموزانبعد از جمع آوری نظرات شفاهی و کتبی دانش   

 ما بلد نیستیم چیزی را بکشیم و خیلی سخت است. 

 خیلی سخت است. نقاشی و رنگ آمیزی 

  م.یکه اهمیت چندانی ندارد، بپرداز رنگ آمیزینقاشی و خانواده های ما دوست ندارند ما به  

 اطالعات از طريق همكاران 

در مورد دالیل بی  آن هااز  ،معاون و تعدادی از همکاران ،ان با حضور مدیرمعلمدر جلسه شورای   

های به  سؤاالتی پرسیدم که بعضی از جواب نقاشی و رنگ آمیزیو عالقه ی کم به  آموزانتوجهی دانش 

 :است شرح زیر

  مخصوصاً  و طراحی و...( در پایه های پایین تر،نقاشی  ،)خط نقاشی و رنگ آمیزیاهمیت ندادن به

 .آموزاندانش فقط و فقط سرگرم کردن  ،ابتدایی

  آموزانفقدان تصویر ذهنی درست و قبلی از طراحی و نقاشی در ذهن دانش  

  تند به مهارتهای هنری و گذراندن ان هنر که از تخصص برخوردار نیسمعلممجهز نبودن بعضی از

 .ان سایر دروس برای این درسمعلماستفاده از  عملی ودوره های آموزش هنر به صورت نظری و
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  اهمیت ندادن خانواده ها به هنر  

 نقاشی و رنگ آمیزیو حتی اولیاء مدرسه به اهمیت  آموزاندانش  ،آشنا نبودن والدین  

 اولیاء و حتی اداره ( در  ،معاون ،دام از مسئوالن )مدیرتوضیح نخواستن از معلم از طرف هیچک

 صورت درس ندادن این درس در کالس از طرف معلم

  از طرف والدین به تابستان برای گذراندن اوقات  نقاشی و رنگ آمیزیموکول کردن کار هنر و

 .آن هم به صورت غیر اصولی و فقط وقت گذرانی ،فراغت

 اطالعات از طريق والدين 

 ،درسه برای همه ی دروس تشکیل شدجلسه ای که برای والدین به صورت گروهی در نماز خانه ی م در  

 سواالتیو به پیشرفت فرزندانشان خیلی اهمیت می دادند  دصاحب نظر بودن کهبنده از بعضی از والدین 

 :به شرح زیر می باشد آن هابعضی از نظرات  نیز بهره مند شوم آن هانظر  ازپرسیدم که 

 فرزند من اصالً عالقه ای به هنر و نقاشی ندارد. 

 های اضا فه ای  های بچه ها در این مدرسه به خاطر تیزهوشان بودن زیاد است و درس حجم درس

 .نمی گذارد نقاشی و رنگ آمیزیوقت برای  ،های تقویتی اضافه مثل فیزیك و شیمی و کتاب

 هنر نداریم ما خانوادگی خط و نقاشی امان خوب نیست و استعداد. 

 می فرستم کالس خط و نقاشی برایتابستان او را  ،هایش برسد االن باید به درس. 

 ؟ چه شودکه  هنر یاد بگیرد 

را به خدا خواهش می کردند که ت ،یشینه ی کاری ام داشتندشناختی از بنده و پکه و تعدادی از والدین 

 .کمی هم به هنر بچه ها اهمیت بدهید
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 تخصصاز طريق همكاران م

نقاشی و به مطرح کردن این مسأله که چرا  ،برگزار شدنقاشی در جلسه ای که با همکاران سر گروه   

 ،عالقه ی چندانی به آن نشان نمی دهند آموزاندر مدارس زیاد مورد توجه نیست و دانش  رنگ آمیزی

دند که برای من از اهمیت و آشنایی با مشکل نظراتی ارائه داپرداختم که همکاران عزیز با توجه به تخصص 

 پرداخته می شود آن هاه در زیر به ویژه ای برخوردار بود ک

  هنر یك درس کارگاهی است پس نمی توان  و چونخیلی اندك است  نقاشی و رنگ آمیزیساعت

 را شناخت آموزانوحیه و کار دانش زیاد ر

 برای فهماندن آن دارد و  بعضی از مطالب کالس بسیار سنگین است و نیاز به وقت و زمان زیادی

 ن باعث خستگی دانش آموز می گردد باید در چند جلسه اجرا شود که ای

  و متأسفانه  کردهرا سرگرم  آموزانفقط دانش  ،غیر تخصصی به خاطر مهارت کمان معلماغلب

ی این همکاران هم برای ارتقاء سطح سواد هنر نقاشی و رنگ آمیزیهای ضمن خدمت مخصوص  کالس

 نمی شود  تشکیل

  نقاشی و رنگ آمیزیبرای پرداختن به  آموزانپشتیبانی نکردن خانواده ها از دانش 

  درسه فعالیت خاصی صورت نمی گیرد در م ،نقاشی و رنگ آمیزیبه  آموزانبرای تشویق دانش 

 کار نشده و یك  ،بعضی از رشته های هنری که با ید در دوره ابتدایی و از اول به آن پرداخته شود

باعث  ، که ایندر متوسطه اول با حجم زیاد به آموزش آن پرداخته می شود مثل درس موسیقی ارهب

 می شود  آموزانسردرگمی و بی عالقگی دانش 

  ترسند به انجام فعالیت بپردازندکار خود دارند و می  ،از خراب شدن آموزانترسی که اغلب دانش  
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  کتاب ها و مجالت از طريق مطالعه

اینترنت و مراجعه به کتاب  درو جستجو استان نقاشی و رنگ آمیزیی از سرگروه هاو مشورت  با تحقیق 

ی به پاسخ های خانه شخصی خود چندین منبع، کتاب، مجله و فصل نامه و.... برای مطالعه بیشتر و دسترس

در جریان ونظرم موثر بودند یادداشت کرده منابع نکاتی که به مشکل، تهیه و با مطالعه این حل  درست

اشاره شده  آن هابهره بردم و در قسمت منابع به ذکر نام  آن هااز  نقاشی و رنگ آمیزی ف،فعالیت های مختل

 است.

 ضرورت تحقيق

به هنر و فعالیتهای هنری و نتایج به دست آمده  آموزانبعد از شناخت عوامل اصلی در نوع نگرش دانش 

به یك طبقه بندی کلی از داده های صورت گرفته که مربوط به  ،که ذکر شد آموزاناز پرسشنامه های دانش 

 .را مورد تجزیه و تحلیل کلی قرار دادم آن هاهم هستند و در یك طبقه قرار دارند پرداخته و 

 ان تخصصی و غیر تخصصی به هنر و فعالیت های گسترده و جذاب آن: معلمعدم تسلط برخی از . 1

س کلی هنر به دانش آموز متوسطه اول آموزش داده می شود باید در هایی که در در مفاهیم و فعالیت  

 ،طراحی ،لذا شرط اول تدریس دروسی مثل نقاشی ،چارچوب اصول و مبانی هنرهای تجسمی قرار گیرد

های هنری در حد  .. تسلط کامل و همه جانبه معلم به دانش و فعالیت.نمایش و ،خوشنویسی ،سفالگری

اما از آنجا که جذب معلم  .می باشد نقاشی و رنگ آمیزین مهمتر عالقه خود معلم به و از آ .مورد نیاز است

این امر خود می تواند یکی  ،هنر در آموزش و پرورش بر اساس تخصص و مهارت و توانایی صورت نمی گیرد

که با  ندعالقه م هستند معلمانی،باشد نقاشی و رنگ آمیزیدر  آموزاناز علل اصلی بی عالقگی و افت دانش 

نداشتن تخصص و مهارت هنری، خود به آموزش و فراگیری هنر پرداخته اند تا بتوانند آن را به دانش آموز 

  .منتقل کنند

  عدم توجه به تفاوت های فردی از طرف معلمان:. 2
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اشدکه خاصی برخوردار است این نکته می ب از اهمیت نقاشی و رنگ آمیزییکی از مسائلی که در آموزش  

رت و سرعت یادگیری و توانایی و حتی گاهی شرایط مالی و رفاهی هر دانش آموز با دیگران یکسان قد

های  یکی تجسم قوی دارد و دیگری از دید قوی تری برخوردار است پس گاهی عدم توجه به تفاوت ،نیست

هم استفاده از حداقل توانایی های خود  آموزانفردی از طرف همکاران باعث می شود تعدادی از دانش 

و... نکرده و همواره در این درس به نظر ضعیف آیند و به علت تمسخر توسط سایرین و گاهی تنبیهات لفظی 

های شلوغ و پر جمعیت و مدارس حاشیه ای  این مشکل در کالس،توسط معلم از این درس متنفر شوند

 .بیشتر نمود دارد

  عدم ارزشیابی صحیح .3

از  آموزانفرایند یاد دهی و یاد گیری است و برای معلم و خانواده و دانش  ارزشیابی آموزشی جزو ذاتی 

 ،شکل پیش می آید گاهی دانش آموز یك خط سادهماهمیت باالیی برخوردار است در این مورد خاص دو 

این  ،ایراد یا صحبتی به او نمره بیست می دهد ،گونه بدون هدف و بدون رنگ می کشد و معلم بدون هیچ

موز انگیزه ای برای درست یاد گرفتن و اهمیت دادن به هنر را نمی بیند چون می داند نمره اش قانع دانش آ

هیچ وقت مورد بحث قرار نمی گیرد چون احساس ،کننده است که متأسفانه این مورد از طرف خانواده ها هم

زحمت و شرایط  ،ه تواناییاز نظر نمره سود برده اند و مورد دوم این است که معلم بدون توجه ب ،می کنند

کار هنری دانش آموز چون خود از سطح علمی کافی برخوردار نیست نمره های پایین می دهد که یك نوع 

 .های هنری می شود و فعالیت نقاشی و رنگ آمیزیبی عدالتی است و این باعث زدگی دانش آموز از 

 عدم به کار گیری تنوع، بازی و مفرح بودن کالس هنر  .4

اتحاد و روحیه تعاون و خالقیت را می  ،مشارکت پذیری ،روابط اجتماعی ،با بازی و تفریح آموزان،نش دا 

آموزند و عالوه بر آن موجب رشد فرایند آموزشی و یادگیری می شود و آن را لذت بخش می کند و یادگیری 

های ده که اغلب کالسمتأسفانه دیده ش (132، 1332:لذت بخش هیچ گاه فراموش نمی گردد )میرزا بیگی
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دروسی  در حالی که .. برگزار می شود.عربی و ،دینی ،هنر با بی دقتی بعضی از همکاران مانند درس ریاضی

 مثل هنر و ورزش باید از خصوصیات ذکر شده برخوردار باشند.

 (163، 1382عدم توجه به پیش نیازهای درس جدید و آموخته های قبلی دانش آموزان:)سیف:. 5

نقاشی و حتی طراحی بدون هیچ تمرین و کارکردی در دورة  ،موسیقی ،نمایش ،سی مثل خوشنویسیدرو 

که این خود برای دانش آموز عدم ارتباط  ،شده اند ،به صورت خیلی گسترده در دوره متوسطه آورده ،ابتدایی

است به نوشتن  ایجاد می کند چرا که هیچ زمینه ای در ذهن خود ندارد و تنها زمینه فکری او محدود

خوشنویسی به صورت تحریری اگر توسط معلمین ابتدایی کار شود و نقاشی با مداد رنگی به صورت غیر 

  .اصولی

نقاشی و رنگ در دوره متوسطه دوم و اشاره به کاربرد  نقاشی و رنگ آمیزیعدم ادامه استفاده از  .6

 در کتابهای درسی و فرایند تدریس معلمان: آمیزی

سودمند و کاربردی احساس کند در فراگیری آن برانگیخته تر شده  ،موضوعی را مفید ،نش آموزهر گاه دا

هم اگر چنین حسی را در دانش آموز به  نقاشی و رنگ آمیزی ،و آن را برای همیشه به خاطر می سپارد

وجود آورد باعث ذوق و شوق و عالقه او می گردد، اما متأسفانه با این که در تمام دروس از جنبه های 

نمی شود مثل خوشنویسی در نوشتن اغلب  آن هامختلف هنر استفاده می شود هیچ گونه اشاره ای به 

.. طراحی و نقاشی در بیشتر دروس به کار می .اجتماعی و ،بانز ،اجرای نمایش در دروسی مثل تاریخ ،درسها

غیر از هنرستان ها که معموالَ این تصور می شود که دانش  ،روند از طرفی دیگر متأسفانه در متوسطه دوم

در اینجا  .با سطح سواد پایین به این مدارس می روند هیچ ردی از درس کاربردی هنر پیدا نیست آموزان

لی را برنامه ریزان و مؤلفین کتب درسی دانست که با وجود آگاهی و دانش نسبت به این باید مقصر اص

 .موضوع نسبت به آن بی توجه بوده و هستند

 :نقاشی و رنگ آمیزیعدم استفاده از امکانات و محیط الزم برای  .7
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شد و معلم با های هنر باید به صورت کارگاهی برگزار شود و کالس موضوعی داشته با معموالَ کالس 

.. استفاده کند و حتی گاهی مدل هایی از بیرون .کالس و ،درختان ،توجه به امکانات مدرسه از حیاط مدرسه

 .به کالس ببرد و کالس را جذاب نموده و مناسب برای آموزش هنر قرار دهد

 عدم مشارکت بعضی از دانش آموزان در فرایند تدریس و یادگیری و منفعل بودن آن ها:  .8

نیز که یك درس تجربی است  نقاشی و رنگ آمیزیبا توجه به اینکه یادگیری نتیجه تجربه است پس باید 

با حضور فعال و مشارکت کامل دانش آموز تدریس شود و به اجرای دانش آموز احترام گذاشت و او را در 

 .جریان تدریس سهیم دانست تا به خود اعتماد کند و جذب فراگیری آن شود

و تأثیری که فعالیت های هنری می تواند بر  نقاشی و رنگ آمیزیاه نبودن خانواده ها به اهمیت آگ .9 

  شخصیت، منش و دیدگاه فرزندانشان داشته باشد.

در حالی که به طور مثال دانش  ،فرزندانشان را در این مورد خاص تشویق نمی کنندوالدین  معموال 

نوازد، چون از طرف دیگران دائماً تشویق می شود و مورد  آموزی که یك ساز موسیقی را به خوبی می

. و همین اعتماد به .. است.تحسین قرار می گیرد، از نظر شخصیتی، انسانی با اعتماد به نفس باال، اجتماعی و

 نفس باعث رشد او در سایر دروس می شود.

درسه تدریس نمی شود و یا معلم در م نقاشی و رنگ آمیزیپیگیر نبودن خانواده ها، در مورد این که،  .11

 ندارد.

عدم آگاهی خانواده ها به این موضوع که انجام فعالیت های هنری می تواند یکی از سرگرمی های  .11

 سالم باشد:

های مخرب دور ساخته و مسیر درستی را  را از دنیای مجازی و سایر سرگرمی هنر می تواند دانش آموازن

 .قرار دهد آن هاپیش روی 
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 يه و تحليل و تفسير اطالعات و داده هاي پژوهش تجز

والدین و  آموزان،پس از جمع آوری علل و عوامل مشکل مذکور و با تجزیه و تحلیل نظرات دانش 

همکاران و با توجه به مشاهدات خود و مطالعه در کتب و نشریات آموزشی به این نتیجه رسیدم که این 

 در فعالیت آموزانرین علل عدم عالقه و جذب و مشارکت دانش مشکل به صورت ملموس وجود دارد و مهمت

معلم و خود دانش آموز است که هر کدام به شکلی در به وجود آمدن این  ،عامل خانواده 3های هنری، 

نوبه خود کلید اصلی مسئله باشد و به مشکل دست دارند سهم هر یك از این سه عامل می تواند متفاوت 

د ذوق هنری و یا عدم رشد آن شوند و وجود یا نبود در تعامل با هم می تواند رش عامل 3د این شومحسوب 

  .باعث اختالل در کار خواهد شد آن هاهر یك از 
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 انتخاب راه حل جديد و موقت

پس از گرد آوری و تهیه اطالعات به دست آمده از طریق مطالعه کتابها و چند نمونه تحقیق انجام شده و 

همکاران و مشاهده ی تأثیر هنر در سایر  آموزان،دانش پرسش نامه و مصاحبه و نظر خواهی  مجالت و

 :آمد دستبه راه حلهای زیر  ،با همکاران .. و تبادل تجربه.روس ود

  به منظور مهم دانستن این درس نقاشی و رنگ آمیزیقرار دادن یك کالس موضوعی برای  

 ا دور کالسدور ت ،چیدمان کالس به صورت کنفرانسی 

 های  های بدون کالم و گاهی با کالم مورد تأید آموزش و پرورش که در کالس استفاده از آهنگ

 قرار گرفته بود  ،تهران در اختیار مدرسین کشور یتأمین مدرس

  به شاخه های درباره عالقه مندیشان  آموزاننظر خواهی از دانش  ،برای تنوع دادن به کالس

 آن ها در کالس و شنیدن پیشنهادات هاآن مختلف هنر و انجام 

  اجرای حتمی درس نمایش در کالس با توجه به عالقه ای  تنوع و اثر بخش بودن کالس هنر،می برا

 به نمایش و کارهای نمایشی و گاهی عروسکی دارند آموزانکه بیشتر دانش 

 ریس بعضی از فعالیت استفاده از نرم افزارهای سمعی و بصری و برنامه ی پاور پوینت در اجرای تد

 به منظور تنوع دادن به تدریس های هنری

  های فردی و توانایی هر کدام از  توجه به تفاوت ،برایدر زمان کالس انجام کارهای فردی و گروهی

 آموزاندانش 

 اه دائمی در کالسبرگزاری نمایشگ 

  ایجاد انگیزه بیشترانتخاب حداقل یك اثر از هر دانش آموز به منظور 

 با توجه به توانایی  آن هاها و درست اجرا کردن به انجام فعالیت آموزانق فراوان دانش تشوی

و و خرید توسط پرسنل مدرسه آموزان عضی از آثار دانش برگزاری نمایشگاه در مدرسه و فروش ب ،هایشان

 دانش آموزاندر  ایجاد شوق
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 به منظور  آموزانسایر دانش  و خود اننجمن مدرسه برای دیدن آثار فرزنددعوت از والدین و ا

  .های هنری در انجام فعالیت آموزانآشنایی بیشتر و توجه به میزان توانایی دانش 

 اجراي طرح جديد و نظارت بر آن 

وزش بهتر ارائه هایی را برای آم متخصصان و معلمان هنر می توانند از خالقیت خود استفاده کنند و روش

این انعطاف پذیری را  و راهکارها انعطاف پذیری است طوری که دانش آموزها  نکته مهم در این روش ،دهند

طعاً اگر دانش آموز این برنامه ها را نظیر آموزش ریاضی و یا ادبیات سخت و خشك بداند ق ،احساس کند

 .(63، 1332 :) تیموریهمکاری الزم را نخواهد داشت

کالسها در مدرسه فرزانگان یك کالس  ابتدا علی رغم موضوعی نبودن ،برای اجرای طرح جدید. 1

که  خواسته شد آموزاناختصاصی برای هنر که از نور کافی و مطلوبی برخوردار بود انتخاب کرده و از دانش 

صندلی های خود را مرتب کنند با این چیدمان همه بچه ها معلم و  ،به صورت کنفرانسی و یا نعلی شکل

رفت و آمد کند  آن هاز راحت می توانست برای دیدن آثار و کارهای تخته را به صورت کامل دیده و معلم نی

نفره  5به گروه های  آن ها آموزانبعد با انتخاب خود دانش قرار گرفت  آموزانخیلی مورد توجه دانش و 

  ند تا راحت تر در کارهای گروهی فعالیت کنند.تقسیم شد

خواسته می شد این کار احساس  آن هاه و نظر شدبرای انجام هر فعالیت ابتدا با بچه ها مشورت . 2 

 ارزشمند بودن عقاید شان را به همراه داشت.

از بچه ها خواسته شد از ظروفی که دور ریختنی هستند یا به درد خانه نمی خورد با خود به مدرسه . 3

 .برای مدل عینی استفاده کنند که خیلی مورد استقبال قرار گرفت کالس طراحی  آورده و در

 خواسته می شدمثالً از بچه ها  شدبا بازی های دقتی شروع  ،اولین جلسة کالس بعد از تغییرات. 4

تشکیل می شد چند در چوبی وجود دارد و یا چند در آنجا  هنر بگویند که در راهروی طبقه دوم که کالس
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را مورد ارزیابی قرار  آن هات و در عین حال دق وداین کار تنوعی به کالس داده ب ،.. قرار دارد.پله و ،تا المپ

 می داد 

را به دیدن مکان های تاریخی شهرستان و یا نمایشگاه هایی که در سطح  آموزانگاهی دانش  .5

 تقویت شود.و چشم آن ها با دیدن آثار  آموزانشهرستان برگزار می شد برده تا روحیه دانش 

تأثیر و کاربرد آن در سایر دروس و  ،گ آمیزینقاشی و رندرباره اهمیت  آموزانبا دانش  معلم صحبت.  6

 ،می تواند چه تأثیری در انتخاب لباس آن هاها و خواص  که شناخت رنگ یا زندگی روزمره اشان مثالً این

بوجود آوردن  نقاشی و رنگ آمیزیاین که هدف اصلی  ... داشته باشد.اتاق و دکور آن و ،چیدمان سفره غذا

 و عوض کردن نگاه آن هادر دید  تغییر.. نیست بلکه .ونگوگ و کمال الملك و ،وهنرمندان زیادی مثل پیکاس

های موجود در طبیعت  مثل رنگ ،طبیعت و هر آنچه که تا حاال به آن توجه نکرده اند ،شان به دنیای اطراف

 ،تهای موجود در بدن حیوانا ها و نقش توجه به رنگ ،ها نبودند چه اتفاقی می افتاد و اگر این رنگ

صدای  ،صدای آبشار ،موجود در طبیعت که زیاد به آن توجه نشده آواهای گوش نواز.. .حشرات و ،پرندگان

و در زنگ تفریح و  گرفتهقرار  آموزان.. که این موارد خیلی مورد توجه دانش .حرکت بال پرنده و ،باران

 در مورد آن صحبت می کردند. نقاشی و رنگ آمیزیساعت غیر 

هنر و اهمیت آن و تأثیری که هنر می تواند برای والدین و صحبت درباره ی جلسه توجیهل یك تشکی. 7

تأثیری که هنر در  ،و همچنین سایر دروس آنان داشته باشد آموزانبر شخصیت و رفتار و عمل دانش 

 گوشه گیری عدم اعتماد به نفس و... دانش مثل خجالتی بودن،،مشکل روانی و فردی بچه هاکردن  برطرف

را مورد تشویق قرار دهند و  آموزاندانش ، و این که در هنگام انجام فعالیت های هنری باشدداشته  آموزان

 که چگونه هنر و انجام فعالیت و ایندر دراز مدت ببینند  آن هاو شخصیت تأثیر آن را بر روی فرزندانشان 

و بیکاری مشکالت اوقات فراغت که می تواند جلوی خیلی از  است های هنری یکی از سرگرمی های مفید

 تلف می شود را بگیرد... .که اغلب در فضای مجازی و آموزاندانش 
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 ،انواع دوخت،هفته بعد خوش نویسی ،دستیهای هنری مثالَ یك هفته کار کردن فعالیتمتنوع . 8

روی  نقطه کوبی ،جلد سازی ،برای جلوگیری از بی حوصلگی مدل هاطراحی به انواع  ،نمایش ،سفالگری

جلوگیری از این کار باعث .. .نقاشی و طراحی های ذهنی و خیالی و ،کاشی کاری با کاغذ های رنگی ،سفال

  .های هنری می شدخستگی در انجام کار

تا کمتر ایجاد  هفعالیت هایی که نیاز به وسایل و زمان بیشتر داشتند را به صورت گروهی قرار داد .3

 مشکل کند 

ی که در انجام بعضی از فعالیت های هنری تخصص داشتند به آموزانان و دانش معلماستفاده از . 12

 معلمی کالس هنر مثالَ برای تدریس نقطه کوبی از تجربیات سرکار خانم عبدالملک بهمنظور تنوع و جذابیت 

 که به آموزاناز دانش های چرمی از تجربیات یکی  و یا در تدریس دوخت کیف کار و فناوری استفاده شد

سایر دانش  و حس مشارکت در تشویقاین کار باعث  ،اشتند استفاده شدن کار تخصص دهمراه مادرش در ای

 .گردیدمی آموزان

.. با موضوعات مختلف در کالس این درس خیلی مورد .وهای عروسکی و پانتومیم  اجرای نمایش. 11

هایی که با استقبال کارمعموالَ  ،ندشنمایش داشته بابود و اصرار داشتند که هر هفته  آموزانتوجه دانش 

که از این استعداد  ،دروس دیگرو پیشنهاد به همکاران  گرفتمیبیشتر انجام  ،شدبا می مواجه آموزاننش اد

 .استفاده کنند می توان به روش نمایشی اجرا کرد،هایی که بچه ها در درس

تدوین شد  یقانونشت این بود که روز اول دا هنر روبه رشد کالس در روندنکته ای که تأثیر بسزایی . 12

و هیچ کس حق مسخره  نباشد کارهایشان را ارائه دهند حتی اگر به نظر خودشان خوب بچه ها که همه

بچه ها اجازه داشتند که از لباس کار  نقاشی و رنگ آمیزیدر ضمن در ساعت ،کردن آثار دیگران را ندارد

کالس به انجام فعالیت  مانتوی خود را درآورده و راحت در ،ارو در صورت نداشتن لباس ک کننداستفاده 

رنگ نگران کثیف شدن مانتوی مدرسه خود به وسیله که این کار کمك می کرد آن عده از بچه ها  ،بپردازند

  .بپردازند هایفراغ بال به انجام فعالیت هستند با.. .و آب و
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 جشنبرای های متفرقه مثل تزئین و هنری و فعالیت فعال در امور فرهنگی آموزاناستفاده از دانش . 13

های هنری و شناخته شدن توسط سایر دانش به منظور تشویق به انجام فعالیت و و زیبا سازی مدرسه ها

 .متوسطه دوم آموزانو معلمان و اولیاء مدرسه و حتی دانش  آموزان

صورت گروهی که خیلی مورد عالقه  بهویترای باطلق های رنگی تزیین شیشه های کالس به صورت  . 14

با ورود به و همکاران هم  آموزانو سایر دانش  دهقرار گرفت و باعث شد کالس هنر متمایز ش آموزاندانش 

 .کالس متوجه این موضوع شوند

در مناسبت های مختلف  آن هاهنری برگزاری نمایشگاه از آثار نقاشی و خوشنویسی و فعالیت های  .15

  .مثل دهه فجر

دانش آموز برای کمبود نمره به این  شیابی آثار برای جلوگیری از اضطرابایجاد یك ابتکار در ارز. 16

یعنی بیست  ،نمره کاملمطابق توان خود بپردازد،  شکل که هر دانش آموزی که به انجام فعالیت های هنری

این کار  و... (22 + +( یا )22 +)های اضافه می گیرد مثالَ  و هر کس فعالیت بیشتر انجام دهد مثبت راگرفته

ای و هم بر شتخیلی ارزش داکه اتفاقاً در این مدرسه برایشان کمبود نمره را هم برای خانواده ها  اضطراب

  .های هنری نمی شدو مانع انجام فعالیت از بین برده آموزانخود دانش 

 د اعتماد به نفس بیشتر وبرای ایجا به شرکت در مسابقات مختلف هنری آموزانتشویق دانش . 17

  .که از طرف مدرسه یا اداره برگزار می شد احساس رضایت از خود

فقط خط تحریری تدریس می شد که ،در درس خوشنویسی برای جلوگیری از استرس و کمبود وقت. 18

 ،وفحروحرکات آن هم استفاده از کاغذ پوستی برای انداختن کاغذ بر روی سرمشق معلم و تمرین در انجام 

اما دانش آموز با انداختن کاغذ پوستی بر روی قبالً یك نوع تقلب حساب می شد  این کاره را اجباری کرد

را فراگرفته و انجام می داد خط معلم و یا سرمشق شیوه درست حرکت دست و نوشتن آن حرف یا اتصال 

خیلی مورد و اظهار می کردند  مراجعاتی که در طول سال به مدرسه داشتنداین شیوه از طرف خانواده ها با 
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-خود به این روش به تمرین خط با فرزنداناذعان داشتند که ما نیز  آن هاتوجه قرار گرفت و حتی خیلی از 

  .مان می پردازیم

خواص و روان شناسی رنگ ها و تأثیر آن  ،ها به آموزش رنگدر بحث نقاشی به صورت خیلی ساده . 13

که در نقاشی یا  خواسته می شدسایر رنگ ها پرداخته و به صورت کاربردی از نظر روانی بر انسان و یا 

مثالً .. به کار ببرند ،.جلد سازی و ماکت ،کاردستی و سایر فعالیت های هنریشان مثل ساخت کتاب قصه

و خانواده  آموزاناین ها برای دانش  ،تأثیری که رنگ های سرد و گرم در کوچکی یا بزرگی فضا دارند

  اشاره می کردندبه این مهم  می شدو در نظر خواهی هایی که در طول سال خیلی جذاب می نمود هایشان 

 ،با نقاشی و طراحی خود هاییپستالهایی مثل روز معلم و یا عید نوروز بچه ها کارت در مناسبت. 22

 ،روز پدر و روز مادربرای  ،اشان کادو می دادندمی کردند و به دوستان و معلمان و خانوادهکشیده و تزیین 

مادرشان را دقیقاً شبیه عکسشان  و تصویر پدر یابچه ها از تکنیك طراحی به روش شطرنجی استفاده کرده 

حاضر و حتی سایر همکاران  آموزانخود دانش  ،از طرف خانواده هاتکنیك این  ،کادو دادند آن هاکشیده به 

  .در مدرسه مورد استقبال قرار گرفت

که خیلی برای  استفاده کردهز تابلو های دست ساز خود در تزیین اتاق خود و خانه اشان ها ا بچه. 21

  .و خانواده هایشان خوش آیند بود دانش آموزان

های هنری و کالس ه بتدایی و متوسطه اول کارگادر دوره ار باال بردن سطح آگاهی همکاران به منظو. 22

  .این مشکل را از پایه از بین برد تاحدی تا شاید بتوانتشکیل داده های ضمن خدمت در سطح شهرستان 

 (2گرد آوري اطالعات )شواهد 

  دقت و تمرکز کافی را  و بخصوص دانش آموز مورد پژوهش در نقاشی و رنگ آمیزی آموزاندانش

 .گذارندمیبیشری دارند و وقت 
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  از طوری که دادهنشان های مربوط به آن عالقه و رغبت زیادی و فعالیت نقاشی و رنگ آمیزیبه 

 .شده بودمدیر مدرسه درخواست 

 تکالیف هنر را بدون کمك گرفتن از اولیاء و خانواده و با عالقه وافر انجام می دهند  ،بیشتر بچه ها  

  در دروس دیگر و زندگی روزمره و مسائل روزانه آشنا  نقاشی و رنگ آمیزیتا حد زیادی با کاربرد

  .های روز مره بهره می برندم فعالیتبرای انجا آن هاشده و از 

 ( مسابقات ثل طراحی در محیط باز )داخل حیاطهایی مبا روحیه خیلی شاد و سرزنده در فعالیت

  .کردندتراشی نمی.. شرکت کرده و بهانه .خوشنویسی و ،نقاشی ،روزنامه دیواری

  نقاشی و رنگ آمیزینسبت به خود  یر در ذهنیت و دیدگاه فرزنداناز تغی آموزاناغلب اولیاء دانش 

معاون و یا حضوری  ،مدیر به رضایت داشته و این مطالب را چه از طریق تلفن امورو کاربرد آن در سایر 

  .متذکر می شدند

 های فوق بیشتر همکاران در دفتر و در هر فرصتی به خاطر تغییر در نوع نوشتار و انجام فعالیت

و  کردهدر ارتباط بودند و به بهترین شکل صورت می گرفت تشکر برنامه سایر دروس که بیشتر با هنر 

 ارزشیابی تأثیر اقدامات جدید و اعتبار بخشی به آن  .احساس خوبی داشتند

که بتوانم ارزشیابی و قضاوتی منطقی از اقدامات انجام شده داشته باشم و تأثیر آن را به درستی برای این 

( 2و وضعیت ثانویه )شواهد ( 1مقایسه ای بین وضعیت اولیه )شواهد  ،(77، 1332: ) فکور و همکارانبسنجم

د. شزیر حاصل نتایج ( 7( و)4از بررسی دو جدول شماره )که  هانجام داد

 

مجموع میانگین  مجموع میانگین خیلی کم

 کم

مجموع میانگین 

 متوسط

مجموع میانگین 

 زیاد

 مجموع میانگین خیلی زیاد

48 2/23 3/12 3/3 3/2 

2/77 3/12 2/4 
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مجموع میانگین خیلی 

 کم 

مجموع میانگین 

 کم 

مجموع میانگین 

 متوسط

مجموع میانگین 

 زیاد 

مجموع میانگین خیلی 

 زیاد 

4/2 8/2 4/12 1/38 1/46 

2/3 8/11 2/84 

 

تن از آن را در اختیار دو  ،به منظور اعتبار بخشی به طرح آن هاپس از انجام جمع بندی ها ونتایج ارزیابی 

تا نظرات خود  هنظران و متخصصان آشنا به برنامه های معلمان پژوهنده و مدرسان این دوره قرار دادصاحب

نیز این طرح را مثبت و با  هاآنپس از بررسی که  ،را در خصوص مراحل مختلف طرح کتباً گزارش کنند

  .باالیی ارزیابی کردند و دقتاعتبار

 ي بيان گزارش نهايی و نتيجه گير

به یادگیری و انجام با  آموزاندر ایجاد عالقه مندی دانش  نقاشی و رنگ آمیزی و هنر تنوع در موضوع 

بر این اساس سعی شد کالس را  ،(51، 1332 :توماس،ج.سیلكهای هنری تأثیر بسزایی دارد )عشق فعالیت

در کالس  امی امکانات موجودهای فردی و استفاده از تمتوجه به تفاوتماندهی کرده و به بهترین شکل ساز

به این نتیجه  ،با اجرای این طرح را به کار برده و آموزاندر حل مسائل درسی و مشکالت دانش  ،و مدرسه

 نقاشی و رنگ آمیزیکه برای ارائه و اثر بخشی ه رسید

  ؟چه به صورت فردی و چه گروهی است آموزاناولین عامل تشویق دانش 

  آن هاو نظرات نیاز ها و عالئق  ،های فردیتوجه به تفاوت 

 بازید از اماکن دیدنی در دسترس برگزاری نمایشگاه و 

  در مورد بسیاری موارد الزم و ضروری است  آموزاناستفاده از توان علمی خود دانش 

  و خانواده های آن ها در فعالیت های جذاب آن آموزانمشارکت دادن دانش 
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 دارد آن هازیادی به تثبیت و تعمق یادگیری  های کارگاهی و عملی کمكانجام فعالیت. 

  های هنری و جذابیتی که این درس برایشاناز انجام فعالیت نداشتن ترسبه دلیل  آموزاندانش 

در طول کالس احساس خستگی و کسالت نمی کردند و تا آخر کالس پویا و پر جنب و جوش  ،شده ایجاد

 .بودند

  نقاشی و رنگ از نتوانستن و انجام ندادن و یاد نگرفتن  وزانآمنگرانی و ترس و ناراحتی های دانش

  .کاهش یافته است آمیزی

 والدین از پیشرفت و بهبود وضعیت هنر ، توسط خود بچه ها صورت گرفته و هاتکالیف و فعالیت

 .فرزندانشان اظهار رضایت می کردند

  درمیان آثارشان دیده می شد آموزانخالقیت و نوآوری دانش. 

 نوع  ،مثل نوع لباس پوشیدن آن هاو همچنین در زندگی روزمره  دیدهد هنر را در سایر دروس کاربر

 .. .تزئین کتب و دفتر و خانه و

 های هنری زیاد شده که سرعت در انجام فعالیت آن هامهارت و توانایی  ،به دلیل تکرار و تمرین

 را باال برده است. آن هایادگیری 

 و بررسی آثار خود و سایر دوستانشان را داشته و به اظهار نظر در مورد  قدرت تجزیه و تحلیل و نقد

 .آثار آنان می پردازند

 تا حد زیادی اثر که های کارگاهی و ضمن خدمت برای دبیران غیرتخصصی تشکیل شده کالس

 بخش بود.

  در و با کنجکاوی به تحقیق و جستج و در برخی موارد های هنریدامة کالسا،به پیگیریعالقه

 .. .و و نمایش نقطه کوبی ،مثل جلد سازی کتابها و اینترنت می پرداختند،

  ها گوشه گیر و منزوی بودند خیلی راحت در فعالیت ،ی که در کالس منفعلآموزانخیلی از دانش

 .نداعتماد به نفس باالیی برخوردار شرکت کرده در مورد آثار خود و دوستانشان صحبت کرده و از
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 پيشنهادها

 چه تخصصی و چه غیر تخصصی به منظور  نقاشی و رنگ آمیزیفی و تشویق معلمان موفق در معر

 .ایجاد انگیزه برای سایر معلمین

  هر دانش  ،بایدو آثارشان با یکدیگر آموزانتوجه شدید به توانایی های فردی و مقایسه نکردن دانش

 .روند کارش ایجاد شده است نظر بگیرند و تغییراتی که درخودش در آموز را نسبت به پیشرفت 

  نقاشی با شن در کف  آموزانمدیران مدارس فضاهای مناسب برای انجام فعالیت های گروهی دانش

 سالن مدرسه یا نقاشی دیواری و...

 .به نقاشی و طراحی ذهنی در بحث طراحی و نقاشی بیشتر پرداخته شود 

 مخصوصاً تلویزیون بیشتر شود.در رسانه ها تقیم ) تلنگر به ذهن(آموزش به صورت غیر مس ، 
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