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 تقديم 

گاه زندگیم، ماحصل آموخته اهيم را تقديم ميكنم هب آانن هك مهر آسمانی شان، آرام بخش آالم زمينی ام هستند. هب استوار رتین تكيه گاهم، دستان رپ     مهر پدرم هب سبزرتین ن

ز هستی ام هب اميد شما ست و فردا كليد باغ ان پاك ماردم هك رههچ آموختم رد مکتب عشق شما آموختم و ره هچ بكوشم قطره ای از ردیای بيکران مهربانی اتن را سپاس نتوانم  گفت امرو چشم

شتم ات هب خاك پايتان نثار کنم، باشد هك حاصل تال  شم نسیم گوهن، غبار خستگيتان را زبداید. بهشتم رضای شما،گران سنگ رت از این ارزان ندا

 بوهس رب دستان رپ مهراتن
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 چكیده 

 آوا آموزم دانش آميزي رنگ توانستم چگونهبا اين هدف که  15-16پژوهش انجام شده در سال تحصيلی    

رنگ آميزي و به  ...آموزم صورت گرفت، زيرا متوجه شدم دانش ؟. بخشم بهبود ... دبستان اول کالس در را

عالقه نشان نداده و فعاليت هاي آن را انجام نمی دهد. در اين اقدام پژوهی سعی شده به سؤاالت زير  نقاشی

 پاسخ داده شود.

  چيست؟  نقاشی و رنگ آميزيدر  دانش آموزمعلت ضعف 

 را با تكنيك هاي مختلف هنري آشنا کرد؟ او ه می توان چگون 

  را به دانش آموزان و خانواده هاي آن ها نشان داد؟ نقاشی و رنگ آميزيچگونه می توان اهميت 

  و ريشه هاي آن را تا حد زيادي بر طرف کرد؟ نقاشی و رنگ آميزيچگونه می توان علت بی توجهی به 

با تك گروه انجام شده و تكنيك هاي مورد استفاده شده در اين روش پژوهش به صورت پيش تجربی   

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

 نتايجی که از اين پژوهش حاصل شد عبارتند از: 

  نقاشی و رنگ آميزيبه  آوا آموزم دانشافزايش عالقه و اشتياق 

  به ساير دروس. و رنگ آميزي نقاشیافزايش خالقيت و نو آوري دانش آموزان عالوه بر 

  و ساير دروس وکاربردهاي آن در زندگی و امور  نقاشی و رنگ آميزيايجاد ارتباط خوب و معنی دار بين

 روزانه.

 از طريق هنر به دنياي اطراف و زندگی آن ها.   م ايجاد نگرش مثبت در دانش آموز 

 

 كليد واژه ها:

  .دانش آموزان  –گيريياد  –عالقه  –جذاب  –نقاشی و رنگ آميزي 
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 مقدمه 

و گشايش  شكوه، دنيايی زيبا و زيبايی نويد واستن و دنياي برترين خواستن استهنر دنياي بی عيب خ  

که به وصف درآيد  ندر وعدگاه زيبايی به هم می رسند چرا که پيش از آنگرش هاي مثبت می دهد و همه 

دروان غالمحسين يوسفی ، شاانی را از ميان می برد. در اهميت هنرزمانی و مكکند و فاصله اعجاب توليد می

 نوشته است:« ي روشن چشمه»در کتاب 

. شگفتا در ينش هنرمندان و ديد هنري ديده امدر هنر و آفررا من هميشه يكی از مظاهر صنع خداوند  

.. که هر .وه لحن آفرين نوازند ،و يا در پنجه گرم پويو خوش نويس  راشآن نقاش و پيكره تقلم جان بخش 

، هزاران تن به مدد هم نيز نمی توانند ذره اي از هنر آنان ر و اندام ها نظير هر فرد ديگرندچند از حيث پيك

آب و رنگ و اميد به همراه خيال پروري آينده  ،گفته اند هنر بر بال خيال پرورش می يابدو  را به وجود آورند

و درك هنر و انتقال تجربه ي ارزشمند د نو آينده را مستحكم تر می ساز را ديدنی تر می کند و پيوند اميد

هنري می تواند در تعادل جامعه و ارزشمند کردن گوهر وجودي هر انسان مؤثر باشد و اين همان ايجاد 

عظيم است که که سرمايه اي  در اين راستا (2، 1314 :)تيموري. زمينه براي تحقق هنرمند مفيد بودن است

سرمايه هنر ايران داراي  ا بی توجهی کم ارزش بداند زيراکه نبايد آن را ب هنر است، معلمايه هر دست م

شكوه انكار ناپذيري است که بايد آن را شناخت و يك معلم خوب و مهربان هنر می تواند منادي اين شيوه 

پس بايد اميد و  ،اسخ دهدرا با پاداش ملموس پ آن هاخود باشد و آرمان هنري  آموزانپسنديده براي دانش 

را به عنوان باوري عميق در خود تكرار کنيم و نو شدن درون را که است آينده که دو بال پرواز براي هنرمند 

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

هاي  مهارت ،هاي زيادي از جمله بهتر ديدن و شنيدن مهارت افزايش دهد و آموزانو يادگيري را در دانش 

در پيشبرد ساير که دهد و نقش بنيادي  اضطراب را به آنان و کاهش اعتماد به نفس ،اجتماعی ابراز وجود

هر کدام در جاي  ،معلم و خود دانش آموز ،اوليا آموزان،در آموزش هنر به دانش  .توجه کرد را بايد علوم دارد

کم کاري و عدم همكاري يكی از اين سه مورد باعث اختالل در روند کار خواهد  ،سزايی دارنده ب خود نقش

زيرا که به داليل  ،را به اين درس عالقه مند کند آموزاندانش  بايد يك معلم خالق ين منظوربراي ا ،شد
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آنان را  ،تنوعممتفاوت و با بهره گيري از راهكارهاي  ،عالقه خاصی به اين درس ندارند آموزانزيادي دانش 

آموزش داده شود با اين  آن هابه هنر و ساعت تدريس آن عالقه مند کرد تا الاقل در سطح اوليه و ابتدايی به 

 .دنوالدين را نيز عالقه مند می کن ،کار دانش آموز عالقه مند

به چه ميزان داراي  شده آشكار می گردد که نقش و جايگاه هنر در زندگی انسان با توجه به مطالب گفته

در اين سنين  زيراضروري تر است  آموزاناهميت است و طبيعی است که اين امر براي کودکان و دانش 

بديع هستند و با پرورش خالقيت هاي هنري آنان می توان زمينه ي  وافكار اراي اوج خالقيت و تفكرد

، کرده عمل از ديگران حس شان زودتر هنرمندانهميشه  و جامعه را هر چه بيشتر فراهم کردخود اعتالي 

آينده نگر هستند و جلوتر از زمان خود حرکت می کنند و نمی شود انسان تربيت دينی داشته باشد اما فهم 

 (6، 1336 :) شريف زاده .و درك هنري نداشته باشد ولذت و زيبايی هنر را درك نكند

 . بودم نقاشی و رنگ آميزيبه  اآو آموزم دانشبه دنبال عالقه مند کردن  ،در اين پژوهش

 توصیف وضعیت موجود و تشخیص و بیان مسأله 

مت و سال سابقه خد ...........داراي  ،............رس آموزش و پرورش شهرستان شاغل در مدا ............اينجانب   

تحقيق و اقدام ام  هداشترا به عهده ...............تدريس در مدرسه  15-16در سال تحصيلی  ...........مدرك 

اما با توجه به موضوع اقدام پژوهی در جاهايی از نظرات و  است آوا آموزم دانشمربوط به  پژوهی بنده

از نظر ساير  ي آموزشیو حتی در جلسه گروه هاآموزان دانش  و و همكاران آموزاندانش  ساير تجربيات

 همكاران هنر نيز استفاده شده است

با آن  آوا آموزم دانشمتوجه شدم  ،ا دو هفته که از شروع سال تحصيلی می گذشتپس از گذشت يك ي  

که خيلی ابتدايی همراه با ايراد زياد آن  يا اين ردهبدروس وضعيت خوبی دارد يا دست به مداد ن ساير که در

  رهايشبيشتر کا و شدهبا بی حوصلگی و چهره ي درهم رفته مشغول کار و  ميكشد و رنگ آميزي ميكندرا 

يا درختهايی شبيه شبيه هم و يا خيلی ابتدايی و ساده در حد يك خانه که المپ آن از بيرون مشخص بود 

 .ضعيف می نمود   آموزبراي دانش  اين ها  ،بستنی کيم 
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که در راستاي اهداف  ،نقاشی و رنگ آميزيهاي  در فعاليت آموزدانش  خود با توجه به محوري بودن  

 هم هست به دنبال اين بودم که: وهیاين اقدام پژ

  آوا آموزم دانشميزان عالقه مندي و هم مهارت هم چه راهكارهايی عملی را می توانم ارائه دهم تا  

  ؟بيشتر کنم نقاشی و رنگ آميزيرا به 

 ؟چگونه می توان کالس را براي بچه ها جذاب و خوشايند کرد  

 به  ،که با توجه به وقت کم در کالس ي هنر رافعاليت ها آموزانبم که دانش نه اطمينان يا چگو

  ؟خانه می برند خودشان با عالقه انجام می دهند

  را عوض کرد؟  نقاشی و رنگ آميزيچگونه می توان نگرش منفی خانواده ها به 

 

 اهداف پژوهش

  هدف کلی:

 ،افزايش يافته ينقاشی و رنگ آميزهاي متنوع  به شرکت در فعاليت آوا آموزم دانشميزان عالقه مندي  

که کشف ارزش هاي هنري در هر ،مزيت هاي اصلی هنر مردم پسند آن را در زندگی خود ديده و به و کاربرد

 چيز است برسد

 اهداف جزئی:

  تثبيتی و معنا دار باشد،  ،افزايش و به صورت تعمقی آموزاندر دانش  نقاشی و رنگ آميزييادگيري

عالوه بر تغيير تفكر، خالقيت و..... به رشد و توانايی، فكري و فرهنگی  آن هاافزايش اين اعتقاد و نگرش در 

  .خودو خانواده هايشان نيز منجر می شود و اين بازخورد مثبتی در کل جامعه دارد

 ايجاد نگرش مثبت در درس اساسی و کاربردي هنر 

 و در روحيه شخص و  پرورش دقت، تمرکز، اعتماد به نفس، اثرات مثبت روانی و... در انجام تكاليف

 ايجاد توانايی کاربرد اين فعاليتها در زندگی روزمره

  توانايی درست انديشيدن از طريق يادگيري  –تقويت قوه ابتكار و خالقيت، پرورش نظم فكري

 فعاليتهاي مختلف هنري بوده است. 
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گرد آوري شده در مهمترين علل به دست آمده از اطالعات  ،پس از جمع آوري داده ها و اطالعات الزم

به صورت  آوا آموزم دانشبراي  نقاشی و رنگ آميزيبی عالقگی و ضعف فعاليت هنري و عدم جذابيت  باره

  :مختصر عبارتند از

 با نشاط نبودن فضاي کالس  

  نقاشی و رنگ آميزي ترس از خراب کشيدن و درست نبودن  

 اولياء مدرسه  ،اداره ،اهميت ندادن خانواده ها  

 و نقش کاربردي در  نقاشی و رنگ آميزي.. با اهداف و اهميت .و آموزاندانش  ،ودن والدينآشنا نب

 زندگی روزمره

  در کارهاي هنري به ديگران مخصوصاً خانواده  آموزانوابسته بودن دانش 

 هايی که به نظر خودشان مهم است که  .. به درس.مدير و معاون و آموزان،دانش  ،اهميت دادن اولياء

 نيست آن هاهنر جزء قطعاً 

  نقاشی و رنگ آميزيبه  آموزاننگرش منفی بعضی از والدين و دانش 

 هاآن هاي و توانايی آموزانهاي فردي دانش  توجه نداشتن بعضی از معلمان هنر و والدين به تفاوت 

 (1گرد آوری اطالعات و شواهد )

و نياز مبرم به کسب اطالعات کافی و  راه حل مسأله مورد نظر ،براي اثبات وجود مشكل و به دنبال آن 

همكاران مدرسه و مدير و معاون محترم به  ،والدين آوا آموزم دانشمنطقی و مدارك الزم و جامع از وضعيت 

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

و اعتبار  از ارزش ،در نظر گرفته شد تا طرح ،مرتبط با موضوع ،هاي معتبر مطالعه يك سري مجالت و کتاب

وري اطالعات به شرح زير عمل گرد آ به منظور( 63، 1312 :) حبيبی فكور، سرمديالزم برخوردار باشد 

او و ساير دانش ورت کنم و از مش آوا آموزم دانشبراي حل اين مشكل، ترجيح دادم ابتدا با خود کرده و

    . اهی کنمنظر خو آموزان

 عالقه مند نيستند ؟ نقاشی و رنگ آميزيچرا به  .1
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  ؟چيست نقاشی و رنگ آميزينظرشان درباره  .2

چرا ازانجام فعاليت درکالس فرار ميكنند ؟ .3

  چيست؟ نقاشی و رنگ آميزيو مشكالتشان در  دليل ضعف .4

 :که به اين موارد دست يافتم آموزانبعد از جمع آوري نظرات شفاهی و کتبی دانش   

 ما بلد نيستيم چيزي را بكشيم و خيلی سخت است. 

 خيلی سخت است. نقاشی و رنگ آميزي 

  م.يکه اهميت چندانی ندارد، بپرداز نقاشی و رنگ آميزيخانواده هاي ما دوست ندارند ما به  

 

 اطالعات از طريق همكاران 

در مورد داليل بی  آن هااز  ،معاون و تعدادي از همكاران ،ان با حضور مديرمعلمدر جلسه شوراي   

هاي به  سؤاالتی پرسيدم که بعضی از جواب نقاشی و رنگ آميزيو عالقه ي کم به  آموزانتوجهی دانش 

 :شرح زير است

  مخصوصاً  و طراحی و...( در پايه هاي پايين تر،نقاشی  ،)خط نقاشی و رنگ آميزياهميت ندادن به

 .انآموزدانش فقط و فقط سرگرم کردن  ،ابتدايی

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

  ان هنر که از تخصص برخوردار نيستند به مهارتهاي هنري و گذراندن معلممجهز نبودن بعضی از

 .ان ساير دروس براي اين درسمعلماستفاده از  عملی ودوره هاي آموزش هنر به صورت نظري و

  ها به هنر اهميت ندادن خانواده  

 نقاشی و رنگ آميزيو حتی اولياء مدرسه به اهميت  آموزاندانش  ،آشنا نبودن والدين  

 اولياء و حتی اداره ( در  ،معاون ،توضيح نخواستن از معلم از طرف هيچكدام از مسئوالن )مدير

 صورت درس ندادن اين درس در کالس از طرف معلم
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  از طرف والدين به تابستان براي گذراندن اوقات  ينقاشی و رنگ آميزموکول کردن کار هنر و

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

 اطالعات از طريق والدين 

 ،درسه براي همه ي دروس تشكيل شددر جلسه اي که براي والدين به صورت گروهی در نماز خانه ي م  

 سواالتیشرفت فرزندانشان خيلی اهميت می دادند و به پي دصاحب نظر بودن کهبنده از بعضی از والدين 

 :به شرح زير می باشد آن هابعضی از نظرات  نيز بهره مند شوم آن هانظر  ازپرسيدم که 

 فرزند من اصالً عالقه اي به هنر و نقاشی ندارد. 

 هاي اضا فه اي  هاي بچه ها در اين مدرسه به خاطر تيزهوشان بودن زياد است و درس حجم درس

 .نمی گذارد نقاشی و رنگ آميزيوقت براي  ،هاي تقويتی اضافه فيزيك و شيمی و کتاب مثل

 ما خانوادگی خط و نقاشی امان خوب نيست و استعداد هنر نداريم. 

 می فرستم کالس خط و نقاشی برايتابستان او را  ،هايش برسد االن بايد به درس. 

 ؟ چه شودکه  هنر ياد بگيرد 

را به خدا خواهش می کردند که ت ،يشينه ي کاري ام داشتندشناختی از بنده و پ کهو تعدادي از والدين 

 .کمی هم به هنر بچه ها اهميت بدهيد

 از طريق همكاران متخصص

نقاشی و به مطرح کردن اين مسأله که چرا  ،برگزار شدنقاشی در جلسه اي که با همكاران سر گروه   

 ،عالقه ي چندانی به آن نشان نمی دهند آموزانو دانش  در مدارس زياد مورد توجه نيست رنگ آميزي

و آشنايی با مشكل نظراتی ارائه دادند که براي من از اهميت پرداختم که همكاران عزيز با توجه به تخصص 

 پرداخته می شود آن هاه در زير به ويژه اي برخوردار بود ک

  کارگاهی است پس نمی توان هنر يك درس  و چونخيلی اندك است  نقاشی و رنگ آميزيساعت

 را شناخت آموزانوحيه و کار دانش زياد ر
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  بعضی از مطالب کالس بسيار سنگين است و نياز به وقت و زمان زيادي براي فهماندن آن دارد و

 ن باعث خستگی دانش آموز می گردد بايد در چند جلسه اجرا شود که اي

  و متأسفانه  کردهرا سرگرم  آموزاننش فقط دا ،غير تخصصی به خاطر مهارت کمان معلماغلب

ي اين همكاران هم براي ارتقاء سطح سواد هنر نقاشی و رنگ آميزيهاي ضمن خدمت مخصوص  کالس

 تشكيل نمی شود 

  نقاشی و رنگ آميزيبراي پرداختن به  آموزانپشتيبانی نكردن خانواده ها از دانش 

  درسه فعاليت خاصی صورت نمی گيرد مدر  ،نقاشی و رنگ آميزيبه  آموزانبراي تشويق دانش 

 کار نشده و يك  ،بعضی از رشته هاي هنري که با يد در دوره ابتدايی و از اول به آن پرداخته شود

باعث  ، که ايندر متوسطه اول با حجم زياد به آموزش آن پرداخته می شود مثل درس موسيقی باره

 می شود  آموزانسردرگمی و بی عالقگی دانش 

  ترسند به انجام فعاليت بپردازندکار خود دارند و می  ،از خراب شدن آموزاناغلب دانش ترسی که  

 

  کتاب ها و مجالت از طريق مطالعه

اينترنت و مراجعه به کتاب  درو جستجو استان نقاشی و رنگ آميزيي از سرگروه هاو مشورت  با تحقيق 

ی به پاسخ هاي .. براي مطالعه بيشتر و دسترسخانه شخصی خود چندين منبع، کتاب، مجله و فصل نامه و..

در جريان نظرم موثر بودند يادداشت کرده ومنابع نكاتی که به مشكل، تهيه و با مطالعه اين حل  درست

اشاره شده  آن هابهره بردم و در قسمت منابع به ذکر نام  آن هااز  نقاشی و رنگ آميزي ف،فعاليت هاي مختل

 است.

 ضرورت تحقیق

به هنر و فعاليتهاي هنري و نتايج به دست آمده  آموزانشناخت عوامل اصلی در نوع نگرش دانش بعد از 

به يك طبقه بندي کلی از داده هاي صورت گرفته که مربوط به  ،که ذکر شد آموزاناز پرسشنامه هاي دانش 

 .ار دادمرا مورد تجزيه و تحليل کلی قر آن هاهم هستند و در يك طبقه قرار دارند پرداخته و 
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 ان تخصصی و غير تخصصی به هنر و فعاليت هاي گسترده و جذاب آن: معلمعدم تسلط برخی از . 1

هايی که در درس کلی هنر به دانش آموز متوسطه اول آموزش داده می شود بايد در  مفاهيم و فعاليت  

 ،طراحی ،نقاشیلذا شرط اول تدريس دروسی مثل  ،چارچوب اصول و مبانی هنرهاي تجسمی قرار گيرد

هاي هنري در حد  .. تسلط کامل و همه جانبه معلم به دانش و فعاليت.نمايش و ،خوشنويسی ،سفالگري

اما از آنجا که جذب معلم  .می باشد نقاشی و رنگ آميزيو از آن مهمتر عالقه خود معلم به  .مورد نياز است

اين امر خود می تواند يكی  ،ت نمی گيردهنر در آموزش و پرورش بر اساس تخصص و مهارت و توانايی صور

که با  عالقه مند هستند معلمانی،باشد نقاشی و رنگ آميزيدر  آموزاناز علل اصلی بی عالقگی و افت دانش 

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

  .منتقل کنند

  تفاوت هاي فردي از طرف معلمان:عدم توجه به . 2

اشدکه خاصی برخوردار است اين نكته می ب از اهميت نقاشی و رنگ آميزييكی از مسائلی که در آموزش  

قدرت و سرعت يادگيري و توانايی و حتی گاهی شرايط مالی و رفاهی هر دانش آموز با ديگران يكسان 

هاي  ي برخوردار است پس گاهی عدم توجه به تفاوتيكی تجسم قوي دارد و ديگري از ديد قوي تر ،نيست

از حداقل توانايی هاي خود هم استفاده  آموزانفردي از طرف همكاران باعث می شود تعدادي از دانش 

و... نكرده و همواره در اين درس به نظر ضعيف آيند و به علت تمسخر توسط سايرين و گاهی تنبيهات لفظی 

هاي شلوغ و پر جمعيت و مدارس حاشيه اي  اين مشكل در کالس،شوند توسط معلم از اين درس متنفر

 .بيشتر نمود دارد

  عدم ارزشيابی صحيح .3

از  آموزانارزشيابی آموزشی جزو ذاتی فرايند ياد دهی و ياد گيري است و براي معلم و خانواده و دانش  

 ،اهی دانش آموز يك خط سادهشكل پيش می آيد گماهميت بااليی برخوردار است در اين مورد خاص دو 

اين  ،ايراد يا صحبتی به او نمره بيست می دهد ،گونه بدون هدف و بدون رنگ می کشد و معلم بدون هيچ

دانش آموز انگيزه اي براي درست ياد گرفتن و اهميت دادن به هنر را نمی بيند چون می داند نمره اش قانع 
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هيچ وقت مورد بحث قرار نمی گيرد چون احساس ،واده ها همکننده است که متأسفانه اين مورد از طرف خان

زحمت و شرايط  ،اين است که معلم بدون توجه به توانايی اولاز نظر نمره سود برده اند و مورد  ،می کنند

کار هنري دانش آموز چون خود از سطح علمی کافی برخوردار نيست نمره هاي پايين می دهد که يك نوع 

 .هاي هنري می شود و فعاليت نقاشی و رنگ آميزين باعث زدگی دانش آموز از بی عدالتی است و اي

 عدم به کار گيري تنوع، بازي و مفرح بودن کالس هنر  .4

اتحاد و روحيه تعاون و خالقيت را می  ،مشارکت پذيري ،روابط اجتماعی ،با بازي و تفريح آموزان،دانش  

زشی و يادگيري می شود و آن را لذت بخش می کند و يادگيري آموزند و عالوه بر آن موجب رشد فرايند آمو

هاي متأسفانه ديده شده که اغلب کالس (132، 1312:لذت بخش هيچ گاه فراموش نمی گردد )ميرزا بيگی

دروسی  در حالی که .. برگزار می شود.عربی و ،دينی ،هنر با بی دقتی بعضی از همكاران مانند درس رياضی

 يد از خصوصيات ذکر شده برخوردار باشند.مثل هنر و ورزش با

 (163، 1332عدم توجه به پيش نيازهاي درس جديد و آموخته هاي قبلی دانش آموزان:)سيف:. 5

نقاشی و حتی طراحی بدون هيچ تمرين و کارکردي در دورة  ،موسيقی ،نمايش ،دروسی مثل خوشنويسی 

که اين خود براي دانش آموز عدم ارتباط  ،شده اند ،به صورت خيلی گسترده در دوره متوسطه آورده ،ابتدايی

ايجاد می کند چرا که هيچ زمينه اي در ذهن خود ندارد و تنها زمينه فكري او محدود است به نوشتن 

خوشنويسی به صورت تحريري اگر توسط معلمين ابتدايی کار شود و نقاشی با مداد رنگی به صورت غير 

  .اصولی

نقاشی و رنگ و اشاره به کاربرد  اولدر دوره متوسطه  نقاشی و رنگ آميزياز عدم ادامه استفاده  .6

 در کتابهاي درسی و فرايند تدريس معلمان: آميزي

سودمند و کاربردي احساس کند در فراگيري آن برانگيخته تر شده  ،موضوعی را مفيد ،هر گاه دانش آموز

هم اگر چنين حسی را در دانش آموز به  آميزينقاشی و رنگ  ،و آن را براي هميشه به خاطر می سپارد

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

نمی شود مثل خوشنويسی در نوشتن اغلب  آن هامختلف هنر استفاده می شود هيچ گونه اشاره اي به 
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.. طراحی و نقاشی در بيشتر دروس به کار می .اجتماعی و ،زبان ،يخاجراي نمايش در دروسی مثل تار ،درسها

غير از هنرستان ها که معموالَ اين تصور می شود که دانش  ،اولروند از طرفی ديگر متأسفانه در متوسطه 

در اينجا  .با سطح سواد پايين به اين مدارس می روند هيچ ردي از درس کاربردي هنر پيدا نيست آموزان

صر اصلی را برنامه ريزان و مؤلفين کتب درسی دانست که با وجود آگاهی و دانش نسبت به اين بايد مق

 .موضوع نسبت به آن بی توجه بوده و هستند

 :نقاشی و رنگ آميزيعدم استفاده از امكانات و محيط الزم براي  .7

هاي هنر بايد به صورت کارگاهی برگزار شود و کالس موضوعی داشته باشد و معلم با  معموالَ کالس 

.. استفاده کند و حتی گاهی مدل هايی از بيرون .کالس و ،درختان ،توجه به امكانات مدرسه از حياط مدرسه

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

 از دانش آموزان در فرايند تدريس و يادگيري و منفعل بودن آن ها:  عدم مشارکت بعضی .8

نيز که يك درس تجربی است  نقاشی و رنگ آميزيبا توجه به اينكه يادگيري نتيجه تجربه است پس بايد 

با حضور فعال و مشارکت کامل دانش آموز تدريس شود و به اجراي دانش آموز احترام گذاشت و او را در 

 .س سهيم دانست تا به خود اعتماد کند و جذب فراگيري آن شودجريان تدري

و تأثيري که فعاليت هاي هنري می تواند بر  نقاشی و رنگ آميزيآگاه نبودن خانواده ها به اهميت  .9 

  شخصيت، منش و ديدگاه فرزندانشان داشته باشد.

حالی که به طور مثال دانش  در ،فرزندانشان را در اين مورد خاص تشويق نمی کنندوالدين  معموال 

آموزي که يك ساز موسيقی را به خوبی می نوازد، چون از طرف ديگران دائماً تشويق می شود و مورد 

. و همين اعتماد به .. است.تحسين قرار می گيرد، از نظر شخصيتی، انسانی با اعتماد به نفس باال، اجتماعی و

 نفس باعث رشد او در ساير دروس می شود.

در مدرسه تدريس نمی شود و يا معلم  نقاشی و رنگ آميزيپيگير نبودن خانواده ها، در مورد اين که،  .11

 ندارد.
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عدم آگاهی خانواده ها به اين موضوع که انجام فعاليت هاي هنري می تواند يكی از سرگرمی هاي  .11

 سالم باشد:

هاي مخرب دور ساخته و مسير درستی را  را از دنياي مجازي و ساير سرگرمی هنر می تواند دانش آموازن

 .قرار دهد آن هاپيش روي 

 تجزيه و تحلیل و تفسیر اطالعات و داده های پژوهش 

والدين و  آموزان،پس از جمع آوري علل و عوامل مشكل مذکور و با تجزيه و تحليل نظرات دانش 

به اين نتيجه رسيدم که اين  همكاران و با توجه به مشاهدات خود و مطالعه در کتب و نشريات آموزشی

 در فعاليت آموزانمشكل به صورت ملموس وجود دارد و مهمترين علل عدم عالقه و جذب و مشارکت دانش 

معلم و خود دانش آموز است که هر کدام به شكلی در به وجود آمدن اين  ،عامل خانواده 3هاي هنري، 

نوبه خود کليد اصلی مسئله باشد و به متفاوت مشكل دست دارند سهم هر يك از اين سه عامل می تواند 

د ذوق هنري و يا عدم رشد آن شوند و وجود يا نبود عامل در تعامل با هم می تواند رش 3د اين شومحسوب 

  .باعث اختالل در کار خواهد شد آن هاهر يك از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلم

 

علل عدم عالقه 

 دانش آموزان به

-درس هنر و فعاليت
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 انتخاب راه حل جديد و موقت

ده از طريق مطالعه کتابها و چند نمونه تحقيق انجام شده و پس از گرد آوري و تهيه اطالعات به دست آم

همكاران و مشاهده ي تأثير هنر در ساير  آموزان،دانش مجالت و پرسش نامه و مصاحبه و نظر خواهی 

 :آمد دستبه راه حلهاي زير  ،با همكاران .. و تبادل تجربه.روس ود

  منظور مهم دانستن اين درس به نقاشی و رنگ آميزيقرار دادن يك کالس موضوعی براي  

 دور تا دور کالس ،چيدمان کالس به صورت کنفرانسی 

 هاي  هاي بدون کالم و گاهی با کالم مورد تأيد آموزش و پرورش که در کالس استفاده از آهنگ

 قرار گرفته بود  ،تهران در اختيار مدرسين کشور یتأمين مدرس

  به شاخه هاي درباره عالقه منديشان  آموزان نظر خواهی از دانش ،براي تنوع دادن به کالس

 آن ها در کالس و شنيدن پيشنهادات آن هامختلف هنر و انجام 

  اجراي حتمی درس نمايش در کالس با توجه به عالقه اي  تنوع و اثر بخش بودن کالس هنر،مي برا

 به نمايش و کارهاي نمايشی و گاهی عروسكی دارند آموزانکه بيشتر دانش 

 از نرم افزارهاي سمعی و بصري و برنامه ي پاور پوينت در اجراي تدريس بعضی از فعاليت  استفاده

 به منظور تنوع دادن به تدريس هاي هنري

  هاي فردي و توانايی هر کدام از  توجه به تفاوت ،برايدر زمان کالس انجام کارهاي فردي و گروهی

 آموزاندانش 

 اه دائمی در کالسبرگزاري نمايشگ 

 ايجاد انگيزه بيشترحداقل يك اثر از هر دانش آموز به منظور  انتخاب 

  با توجه به توانايی  آن هاها و درست اجرا کردن به انجام فعاليت آموزانتشويق فراوان دانش

و و خريد توسط پرسنل مدرسه آموزان عضی از آثار دانش برگزاري نمايشگاه در مدرسه و فروش ب ،هايشان

 وزاندانش آمدر  ايجاد شوق
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 به منظور  آموزانو ساير دانش  خود اننجمن مدرسه براي ديدن آثار فرزنددعوت از والدين و ا

  .هاي هنري در انجام فعاليت آموزانآشنايی بيشتر و توجه به ميزان توانايی دانش 

 اجرای طرح جديد و نظارت بر آن 

وزش بهتر ارائه هايی را براي آم وشمتخصصان و معلمان هنر می توانند از خالقيت خود استفاده کنند و ر

اين انعطاف پذيري را  ها و راهكارها انعطاف پذيري است طوري که دانش آموز نكته مهم در اين روش ،دهند

طعاً اگر دانش آموز اين برنامه ها را نظير آموزش رياضی و يا ادبيات سخت و خشك بداند ق ،احساس کند

 .(63، 1312 :) تيموريهمكاري الزم را نخواهد داشت

ابتدا علی رغم موضوعی نبودن کالسها در مدرسه فرزانگان يك کالس  ،براي اجراي طرح جديد. 1

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

ن چيدمان همه بچه ها معلم و صندلی هاي خود را مرتب کنند با اي ،به صورت کنفرانسی و يا نعلی شكل

رفت و آمد کند  آن هاتخته را به صورت کامل ديده و معلم نيز راحت می توانست براي ديدن آثار و کارهاي 

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

  عاليت کنند.ند تا راحت تر در کارهاي گروهی فتقسيم شد

خواسته می شد اين کار احساس  آن هاشده و نظر براي انجام هر فعاليت ابتدا با بچه ها مشورت . 2 

 ارزشمند بودن عقايد شان را به همراه داشت.

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

 .براي مدل عينی استفاده کنند که خيلی مورد استقبال قرار گرفت ی کالس طراح آورده و در

 خواسته می شدمثالً از بچه ها  شدبا بازي هاي دقتی شروع  ،اولين جلسة کالس بعد از تغييرات. 4

تشكيل می شد چند در چوبی وجود دارد و يا چند تا در آنجا  هنر که کالس اولبگويند که در راهروي طبقه 

را مورد ارزيابی قرار می  آن هاو در عين حال دقت  وداين کار تنوعی به کالس داده ب ،.. قرار دارد.وپله  ،المپ

 داد 
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را به ديدن مكان هاي تاريخی شهرستان و يا نمايشگاه هايی که در سطح  آموزانگاهی دانش  .5

 قويت شود.تو چشم آن ها با ديدن آثار  آموزانشهرستان برگزار می شد برده تا روحيه دانش 

تأثير و کاربرد آن در ساير دروس و  ،نقاشی و رنگ آميزيدرباره اهميت  آموزانبا دانش  معلم صحبت.  6

 ،می تواند چه تأثيري در انتخاب لباس آن هاها و خواص  که شناخت رنگ يا زندگی روزمره اشان مثالً اين

بوجود آوردن  نقاشی و رنگ آميزيدف اصلی اين که ه ... داشته باشد.اتاق و دکور آن و ،چيدمان سفره غذا

 و عوض کردن نگاه آن هادر ديد  تغيير.. نيست بلكه .ونگوگ و کمال الملك و ،هنرمندان زيادي مثل پيكاسو

هاي موجود در طبيعت  مثل رنگ ،طبيعت و هر آنچه که تا حاال به آن توجه نكرده اند ،شان به دنياي اطراف

 ،هاي موجود در بدن حيوانات ها و نقش توجه به رنگ ،اتفاقی می افتاد ها نبودند چه و اگر اين رنگ

صداي  ،صداي آبشار ،موجود در طبيعت که زياد به آن توجه نشده آواهاي گوش نواز.. .حشرات و ،پرندگان

و در زنگ تفريح و  گرفتهقرار  آموزان.. که اين موارد خيلی مورد توجه دانش .حرکت بال پرنده و ،باران

 در مورد آن صحبت می کردند. نقاشی و رنگ آميزيت غير ساع

هنر و اهميت آن و تأثيري که هنر می تواند براي والدين و صحبت درباره ی ل يك جلسه توجيهتشكي. 7

تأثيري که هنر در  ،و همچنين ساير دروس آنان داشته باشد آموزانبر شخصيت و رفتار و عمل دانش 

گوشه گيري عدم اعتماد به نفس و... دانش  مثل خجالتی بودن،،بچه ها مشكل روانی و فرديکردن  برطرف

را مورد تشويق قرار دهند و  آموزاندانش ، و اين که در هنگام انجام فعاليت هاي هنري باشدداشته  آموزان

 که چگونه هنر و انجام فعاليت و ايندر دراز مدت ببينند  آن هاو شخصيت تأثير آن را بر روي فرزندانشان 

و بيكاري که می تواند جلوي خيلی از مشكالت اوقات فراغت  است هاي هنري يكی از سرگرمی هاي مفيد

 تلف می شود را بگيرد... .که اغلب در فضاي مجازي و آموزاندانش 

 ،انواع دوخت،هفته بعد خوش نويسی ،دستیهاي هنري مثالَ يك هفته کار کردن فعاليتمتنوع . 3

نقطه کوبی روي  ،جلد سازي ،براي جلوگيري از بی حوصلگی مدل هابه انواع طراحی  ،نمايش ،سفالگري

جلوگيري از اين کار باعث .. .نقاشی و طراحی هاي ذهنی و خيالی و ،کاشی کاري با کاغذ هاي رنگی ،سفال

  .هاي هنري می شدخستگی در انجام کار
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تا کمتر ايجاد  هرت گروهی قرار دادفعاليت هايی که نياز به وسايل و زمان بيشتر داشتند را به صو .1

 مشكل کند 

ی که در انجام بعضی از فعاليت هاي هنري تخصص داشتند به آموزانان و دانش معلماستفاده از . 12

 معلمی کالس هنر مثالَ براي تدريس نقطه کوبی از تجربيات سرکار خانم عبدالملك بهمنظور تنوع و جذابيت 

که به  آموزاناز دانش هاي چرمی از تجربيات يكی  در تدريس دوخت کيفو يا  کار و فناوري استفاده شد

ساير دانش  و حس مشارکت در تشويقاين کار باعث  ،اشتند استفاده شدن کار تخصص دهمراه مادرش در اي

 .گرديدمی آموزان

 .. با موضوعات مختلف در کالس اين درس خيلی مورد.وهاي عروسكی و پانتوميم  اجراي نمايش. 11

هايی که با استقبال کارمعموالَ  ،ندنمايش داشته باشبود و اصرار داشتند که هر هفته  آموزانتوجه دانش 

که از اين استعداد  ،دروس ديگرو پيشنهاد به همكاران  گرفتمیبيشتر انجام  ،شدبا می مواجه آموزاننش اد

 .کننداستفاده  می توان به روش نمايشی اجرا کرد،هايی که بچه ها در درس

تدوين شد  یقانونداشت اين بود که روز اول  هنر روبه رشد کالس در روندنكته اي که تأثير بسزايی . 12

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

ازه داشتند که از لباس کار بچه ها اج نقاشی و رنگ آميزيدر ضمن در ساعت ،کردن آثار ديگران را ندارد

کالس به انجام فعاليت  مانتوي خود را درآورده و راحت در ،و در صورت نداشتن لباس کار کننداستفاده 

رنگ نگران کثيف شدن مانتوي مدرسه خود به وسيله که اين کار کمك می کرد آن عده از بچه ها  ،بپردازند

  .بپردازند هايفراغ بال به انجام فعاليت هستند با.. .و آب و

 جشنبراي هاي متفرقه مثل تزئين فعال در امور فرهنگی و هنري و فعاليت آموزاناستفاده از دانش . 13

هاي هنري و شناخته شدن توسط ساير دانش به منظور تشويق به انجام فعاليت و و زيبا سازي مدرسه ها

 .اولمتوسطه  آموزانو معلمان و اولياء مدرسه و حتی دانش  آموزان
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به صورت گروهی که خيلی مورد عالقه ويتراي باطلق هاي رنگی تزيين شيشه هاي کالس به صورت  . 14

با ورود به و همكاران هم  آموزانو ساير دانش  دهقرار گرفت و باعث شد کالس هنر متمايز ش آموزاندانش 

 .کالس متوجه اين موضوع شوند

در مناسبت هاي مختلف  آن هاهنري ويسی و فعاليت هاي برگزاري نمايشگاه از آثار نقاشی و خوشن .15

  .مثل دهه فجر

دانش آموز براي کمبود نمره به اين  شيابی آثار براي جلوگيري از اضطرابايجاد يك ابتكار در ارز. 16

يعنی بيست  ،نمره کاملمطابق توان خود بپردازد،  شكل که هر دانش آموزي که به انجام فعاليت هاي هنري

اين کار  و... (22 + +( يا )22 +هاي اضافه می گيرد مثالَ ) و هر کس فعاليت بيشتر انجام دهد مثبت هراگرفت

اي و هم بر شتخيلی ارزش داکه اتفاقاً در اين مدرسه برايشان کمبود نمره را هم براي خانواده ها  اضطراب

  .هاي هنري نمی شدو مانع انجام فعاليت از بين برده آموزانخود دانش 

 براي ايجاد اعتماد به نفس بيشتر و به شرکت در مسابقات مختلف هنري آموزانتشويق دانش . 17

  .که از طرف مدرسه يا اداره برگزار می شد احساس رضايت از خود

فقط خط تحريري تدريس می شد که ،در درس خوشنويسی براي جلوگيري از استرس و کمبود وقت. 13

 ،حروفوحرکات غذ پوستی براي انداختن کاغذ بر روي سرمشق معلم و تمرين آن هم استفاده از کادر انجام 

اما دانش آموز با انداختن کاغذ پوستی بر روي قبالً يك نوع تقلب حساب می شد  اين کاره را اجباري کرد

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

خيلی مورد و اظهار می کردند مراجعاتی که در طول سال به مدرسه داشتند وه از طرف خانواده ها با اين شي

-خود به اين روش به تمرين خط با فرزنداناذعان داشتند که ما نيز  آن هاتوجه قرار گرفت و حتی خيلی از 

  .مان می پردازيم

واص و روان شناسی رنگ ها و تأثير آن خ ،ها به آموزش رنگدر بحث نقاشی به صورت خيلی ساده . 11

که در نقاشی يا  خواسته می شداز نظر روانی بر انسان و يا ساير رنگ ها پرداخته و به صورت کاربردي 

مثالً .. به کار ببرند ،.جلد سازي و ماکت ،کاردستی و ساير فعاليت هاي هنريشان مثل ساخت کتاب قصه
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و خانواده  آموزاناين ها براي دانش  ،يا بزرگی فضا دارند تأثيري که رنگ هاي سرد و گرم در کوچكی

  اشاره می کردندبه اين مهم  می شدو در نظر خواهی هايی که در طول سال هايشان خيلی جذاب می نمود 

 ،با نقاشی و طراحی خود هايیپستالهايی مثل روز معلم و يا عيد نوروز بچه ها کارت در مناسبت. 22

 ،براي روز پدر و روز مادر ،اشان کادو می دادندکردند و به دوستان و معلمان و خانوادهمی کشيده و تزيين 

مادرشان را دقيقاً شبيه عكسشان  و تصوير پدر يابچه ها از تكنيك طراحی به روش شطرنجی استفاده کرده 

حاضر ير همكاران و حتی سا آموزانخود دانش  ،از طرف خانواده هاتكنيك اين  ،کادو دادند آن هاکشيده به 

  .در مدرسه مورد استقبال قرار گرفت

که خيلی براي  استفاده کردهها از تابلو هاي دست ساز خود در تزيين اتاق خود و خانه اشان  بچه. 21

  .و خانواده هايشان خوش آيند بود دانش آموزان

هاي هنري و کالس ه کارگابتدايی و متوسطه اول در دوره ار باال بردن سطح آگاهی همكاران به منظو. 22

  .اين مشكل را از پايه از بين برد تاحدي تشكيل داده تا شايد بتوانهاي ضمن خدمت در سطح شهرستان 

 

 (2گرد آوری اطالعات )شواهد 

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

 .گذارندمیبيشري دارند و وقت 

 از طوري که دادههاي مربوط به آن عالقه و رغبت زيادي نشان و فعاليت نقاشی و رنگ آميزي به 

 .شده بودمدير مدرسه درخواست 

 تكاليف هنر را بدون کمك گرفتن از اولياء و خانواده و با عالقه وافر انجام می دهند  ،بيشتر بچه ها  

  يگر و زندگی روزمره و مسائل روزانه آشنا در دروس د نقاشی و رنگ آميزيتا حد زيادي با کاربرد

  .هاي روز مره بهره می برندبراي انجام فعاليت آن هاشده و از 

 ( مسابقات ثل طراحی در محيط باز )داخل حياطهايی مبا روحيه خيلی شاد و سرزنده در فعاليت

  .کردندتراشی نمی.. شرکت کرده و بهانه .خوشنويسی و ،نقاشی ،روزنامه ديواري
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  نقاشی و رنگ آميزيخود نسبت به  ير در ذهنيت و ديدگاه فرزنداناز تغي آموزاناغلب اولياء دانش 

معاون و يا حضوري  ،مدير به رضايت داشته و اين مطالب را چه از طريق تلفن امورو کاربرد آن در ساير 

  .متذکر می شدند

  هاي فوق نوشتار و انجام فعاليتبيشتر همكاران در دفتر و در هر فرصتی به خاطر تغيير در نوع

و  کردهبرنامه ساير دروس که بيشتر با هنر در ارتباط بودند و به بهترين شكل صورت می گرفت تشكر 

 ارزشيابی تأثير اقدامات جديد و اعتبار بخشی به آن  .احساس خوبی داشتند

ته باشم و تأثير آن را به درستی که بتوانم ارزشيابی و قضاوتی منطقی از اقدامات انجام شده داشبراي اين 

( 2و وضعيت ثانويه )شواهد ( 1مقايسه اي بين وضعيت اوليه )شواهد  (،77، 1312: ) فكور و همكارانبسنجم

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

 

مجموع ميانگين  مجموع ميانگين خيلی کم

 کم

مجموع ميانگين 

 متوسط

ع ميانگين مجمو

 زياد

 مجموع ميانگين خيلی زياد

43 2/21 1/12 3/3 1/2 

2/77 1/12 2/4 

 

 

مجموع ميانگين خيلی 

 کم 

مجموع ميانگين 

 کم 

مجموع ميانگين 

 متوسط

مجموع ميانگين 

 زياد 

مجموع ميانگين خيلی 

 زياد 

4/2 3/2 4/12 1/33 1/46 

2/3 3/11 2/34 

 

آن را در اختيار دو تن از  ،به منظور اعتبار بخشی به طرح آن هاارزيابی  پس از انجام جمع بندي ها ونتايج

تا نظرات خود  هنظران و متخصصان آشنا به برنامه هاي معلمان پژوهنده و مدرسان اين دوره قرار دادصاحب
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نيز اين طرح را مثبت و با  هاآنپس از بررسی که  ،را در خصوص مراحل مختلف طرح کتباً گزارش کنند

  .بااليی ارزيابی کردند و دقتاعتبار

 بیان گزارش نهايی و نتیجه گیری 

به يادگيري و انجام با  آموزاندر ايجاد عالقه مندي دانش  نقاشی و رنگ آميزي و هنر تنوع در موضوع 

بر اين اساس سعی شد کالس را  ،(51، 1312 :توماس،ج.سيلكهاي هنري تأثير بسزايی دارد )عشق فعاليت

در کالس  هاي فردي و استفاده از تمامی امكانات موجودتوجه به تفاوتماندهی کرده و رين شكل سازبه بهت

به اين نتيجه  ،با اجراي اين طرح را به کار برده و آموزاندر حل مسائل درسی و مشكالت دانش  ،و مدرسه

 نقاشی و رنگ آميزيکه براي ارائه و اثر بخشی ه رسيد

  ؟چه به صورت فردي و چه گروهی است موزانآاولين عامل تشويق دانش 

  آن هاو نظرات نياز ها و عالئق  ،هاي فرديتوجه به تفاوت 

 بازيد از اماکن ديدنی در دسترس برگزاري نمايشگاه و 

  در مورد بسياري موارد الزم و ضروري است  آموزاناستفاده از توان علمی خود دانش 

  آن ها در فعاليت هاي جذاب آنو خانواده هاي  آموزانمشارکت دادن دانش 

 دارد آن هاهاي کارگاهی و عملی کمك زيادي به تثبيت و تعمق يادگيري انجام فعاليت. 

  هاي هنري و جذابيتی که اين درس برايشاناز انجام فعاليت نداشتن ترسبه دليل  آموزاندانش 

س پويا و پر جنب و جوش در طول کالس احساس خستگی و کسالت نمی کردند و تا آخر کال ،شده ايجاد

 .بودند

  نقاشی و رنگ از نتوانستن و انجام ندادن و ياد نگرفتن  آموزاننگرانی و ترس و ناراحتی هاي دانش

  .کاهش يافته است آميزي

 والدين از پيشرفت و بهبود وضعيت هنر ، توسط خود بچه ها صورت گرفته و هاتكاليف و فعاليت

 .دفرزندانشان اظهار رضايت می کردن

  درميان آثارشان ديده می شد آموزانخالقيت و نوآوري دانش. 
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  نوع  ،مثل نوع لباس پوشيدن آن هاو همچنين در زندگی روزمره  ديدهکاربرد هنر را در ساير دروس

 .. .تزئين کتب و دفتر و خانه و

 ه سرعت هاي هنري زياد شده کدر انجام فعاليت آن هامهارت و توانايی  ،به دليل تكرار و تمرين

 را باال برده است. آن هايادگيري 

  قدرت تجزيه و تحليل و نقد و بررسی آثار خود و ساير دوستانشان را داشته و به اظهار نظر در مورد

 .آثار آنان می پردازند

 تا حد زيادي اثر که هاي کارگاهی و ضمن خدمت براي دبيران غيرتخصصی تشكيل شده کالس

 بخش بود.

  و در با کنجكاوي به تحقيق و جستج و در برخی موارد هاي هنريدامة کالسا،به پيگيريعالقه

 .. .و و نمايش نقطه کوبی ،مثل جلد سازي کتابها و اينترنت می پرداختند،

  ها گوشه گير و منزوي بودند خيلی راحت در فعاليت ،ی که در کالس منفعلآموزانخيلی از دانش

 .نداعتماد به نفس بااليی برخوردار ن صحبت کرده و ازشرکت کرده در مورد آثار خود و دوستانشا

 پیشنهادها

  چه تخصصی و چه غير تخصصی به منظور  نقاشی و رنگ آميزيمعرفی و تشويق معلمان موفق در

 .ايجاد انگيزه براي ساير معلمين

  دانش هر  ،بايدو آثارشان با يكديگر آموزانتوجه شديد به توانايی هاي فردي و مقايسه نكردن دانش

 .نظر بگيرند و تغييراتی که در روند کارش ايجاد شده استخودش در آموز را نسبت به پيشرفت 

  نقاشی با شن در کف  آموزانمديران مدارس فضاهاي مناسب براي انجام فعاليت هاي گروهی دانش

 سالن مدرسه يا نقاشی ديواري و...

 داخته شود.به نقاشی و طراحی ذهنی در بحث طراحی و نقاشی بيشتر پر 

 در رسانه ها، مخصوصاً تلويزيون بيشتر شود. تقيم ) تلنگر به ذهن(آموزش به صورت غير مس 
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