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 چکیده 

آواموزمآدانشآميزیرنگتوانستمچگونهبااینهدفکه65-66پژوهشانجامشدهدرسالتحصيلی

رنگآميزیوبه...آموزمصورتگرفت،زیرامتوجهشدمدانش؟.بخشمبهبود...دبستاناولکالسدررا

ایننقاشی در انجامنمیدهد. فعاليتهایآنرا و بهسؤاالتزیرپژوهشعالقهنشاننداده سعیشده

پاسخدادهشود.

 چيست؟نقاشیورنگآميزیدردانشآموزمعلتضعف

 راباتكنيكهایمختلفهنریآشناکرد؟اوچگونهمیتوان

 رابهدانشآموزانوخانوادههایآنهانشانداد؟نقاشیورنگآميزیچگونهمیتواناهميت

 وریشههایآنراتاحدزیادیبرطرفکرد؟نقاشیورنگآميزیچگونهمیتوانعلتبیتوجهیبه

اینروشپژوهشبهصورتپيش در تكنيكهایمورداستفادهشده و انجامشده تكگروه تجربیبا

مشاهدهو...میباشد.،پژوهشپرسشنامه،مصاحبه

نتایجیکهازاینپژوهشحاصلشدعبارتنداز:

 نقاشیورنگآميزیبهآواآموزمدانشافزایشعالقهواشتياق

 بهسایردروس.نقاشیورنگآميزیافزایشخالقيتونوآوریدانشآموزانعالوهبر

 وسایردروسوکاربردهایآندرزندگیوامورنقاشیورنگآميزیایجادارتباطخوبومعنیداربين

روزانه.

 ازطریقهنربهدنيایاطرافوزندگیآنها.مایجادنگرشمثبتدردانشآموز



 كليد واژه ها:

.دانشآموزان–یادگيری–عالقه –جذاب–نقاشیورنگآميزی
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 مقدمه 

وگشایششكوه،دنياییزیباوزیبایینویدواستنودنيایبرترینخواستناستهنردنيایبیعيبخ

کهبهوصفدرآیدندروعدگاهزیباییبههممیرسندچراکهپيشازآنگرشهایمثبتمیدهدوهمه

دروانغالمحسينیوسفی،شایومكانیراازميانمیبرد.دراهميتهنرزمانکندوفاصلهاعجابتوليدمی

نوشتهاست:«یروشنچشمه»درکتاب

.شگفتادرینشهنرمندانودیدهنریدیدهامدرهنروآفررامنهميشهیكیازمظاهرصنعخداوند

..کههر.ونوازندهلحنآفرین،ویادرپنجهگرمپویوخوشنویسراشآننقاشوپيكرهتقلمجانبخش

،هزارانتنبهمددهمنيزنمیتوانندذرهایازهنرآنانرواندامهانظيرهرفرددیگرندچندازحيثپيك

آبورنگواميدبههمراهخيالپروریآینده،گفتهاندهنربربالخيالپرورشمییابدورابهوجودآورند

ودركهنروانتقالتجربهیارزشمنددنداميدوآیندهرامستحكمترمیسازرادیدنیترمیکندوپيون

اینهمانایجاد باشدو انسانمؤثر ارزشمندکردنگوهروجودیهر تعادلجامعهو هنریمیتوانددر

عظيماستکهکهسرمایهایدراینراستا(1364،2:)تيموری.زمينهبرایتحققهنرمندمفيدبودناست

بهنراست،معلمدستمایههر بیتوجهیکمارزشبداندزیراکهنبایدآنرا سرمایههنرایراندارایا

شكوهانكارناپذیریاستکهبایدآنراشناختویكمعلمخوبومهربانهنرمیتواندمنادیاینشيوه

پسبایداميدو،لموسپاسخدهدراباپاداشمآنهاخودباشدوآرمانهنریآموزانپسندیدهبرایدانش

رابهعنوانباوریعميقدرخودتكرارکنيمونوشدندرونراکهاستآیندهکهدوبالپروازبرایهنرمند

شناخت،پرورشدهيموچونهنرمیتواندقدرتدركآموزانبرپرمایگیواصالتهمراهاسترادردانش

هایمهارت،هایزیادیازجملهبهتردیدنوشنيدندهدومهارتافزایشآموزانویادگيریرادردانش

بهآنانوکاهشاعتمادبهنفس،اجتماعیابرازوجود درپيشبردسایرکهدهدونقشبنيادیاضطرابرا

هرکدامدرجای،معلموخوددانشآموز،اولياآموزان،درآموزشهنربهدانش.توجهکردرابایدعلومدارد

کمکاریوعدمهمكارییكیازاینسهموردباعثاختاللدرروندکارخواهد،سزاییدارندهودنقشبخ

بهایندرسعالقهمندکندآموزاندانشبایدیكمعلمخالقینمنظوربرایا،شد کهبهدالیل،را زیرا
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آنانرا،تنوعمارهایمتفاوتوبابهرهگيریازراهك،عالقهخاصیبهایندرسندارندآموزانزیادیدانش

آموزشدادهشودبااینآنهابههنروساعتتدریسآنعالقهمندکردتاالاقلدرسطحاوليهوابتداییبه

.دنوالدینرانيزعالقهمندمیکن،کاردانشآموزعالقهمند

انسانبهچهميزاندارایشدهآشكارمیگرددکهنقشوجایگاههنردرزندگیباتوجهبهمطالبگفته

دراینسنينزیراضروریتراستآموزاناهميتاستوطبيعیاستکهاینامربرایکودکانودانش

تفكرد یوافكارارایاوجخالقيتو پرورشخالقيتهایهنریآنانمیتوانزمينه با و بدیعهستند

،کردهعملازدیگرانرمندانحسشانزودترهنهميشهوجامعهراهرچهبيشترفراهمکردخوداعتالی

آیندهنگرهستندوجلوتراززمانخودحرکتمیکنندونمیشودانسانتربيتدینیداشتهباشدامافهم

(1316،6:)شریفزاده.ودركهنرینداشتهباشدولذتوزیباییهنررادركنكند

.بودمنقاشیورنگآميزیبهآواوزمآمدانشبهدنبالعالقهمندکردن،دراینپژوهش

 بیان وضع موجود

متوسالسابقهخد...........دارای،............رسآموزشوپرورششهرستانشاغلدرمدا............اینجانب

بهعهدهداشت...............تدریسدرمدرسه65-66درسالتحصيلی...........مدرك وهشپژتحقيقوامهرا

توجهبهموضوعاستآواآموزمدانشمربوطبهبنده با سایردرجاهاییازنظراتوتجربياتپژوهشاما

ازنظرسایرهمكارانهنرنيزیآموزشیوحتیدرجلسهگروههاآموزاندانشووهمكارانآموزاندانش

استفادهشدهاست

باآنآواآموزمدانشمتوجهشدم،میگذشتپسازگذشتیكیادوهفتهکهازشروعسالتحصيلی

کهخيلیابتداییهمراهباایرادزیادآنیااینردهبدروسوضعيتخوبیداردیادستبهمدادنسایرکهدر

بيشترکارهایشوشدهبابیحوصلگیوچهرهیدرهمرفتهمشغولکاروميكشدورنگآميزیميكندرا

یادرختهاییشبيهیوسادهدرحدیكخانهکهالمپآنازبيرونمشخصبودشبيههمویاخيلیابتدای

.ضعيفمینمودآموزبرایدانشاینها،بستنیکيم
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کهدرراستایاهداف،نقاشیورنگآميزیهایدرفعاليتآموزدانشخودباتوجهبهمحوریبودن

همهستبهدنبالاینبودمکه:پژوهشاین

 آواآموزمدانشميزانعالقهمندیوهممهارتهمارهاییعملیرامیتوانمارائهدهمتاچهراهك

 ؟بيشترکنمنقاشیورنگآميزیرابه

 ؟چگونهمیتوانکالسرابرایبچههاجذابوخوشایندکرد 

 چگو توجهبهوقتکمدرکالسفعاليتهایهنرراآموزانبمکهدانشنهاطمينانیا به،کهبا

 ؟خانهمیبرندخودشانباعالقهانجاممیدهند

 راعوضکرد؟نقاشیورنگآميزیچگونهمیتواننگرشمنفیخانوادههابه



 اهداف پژوهش

  هدف کلی:

،افزایشیافتهنقاشیورنگآميزیهایمتنوعبهشرکتدرفعاليتآواآموزمدانشميزانعالقهمندی

کهکشفارزشهایهنریدرهر،مزیتهایاصلیهنرمردمپسندگیخوددیدهوبهآنرادرزندوکاربرد

چيزاستبرسد

 اهداف جزئی:

 تثبيتیومعنادارباشد،،افزایشوبهصورتتعمقیآموزاندردانشنقاشیورنگآميزییادگيری

هرشدوتوانایی،فكریوفرهنگیعالوهبرتغييرتفكر،خالقيتو.....بآنهاافزایشایناعتقادونگرشدر

 .خودوخانوادههایشاننيزمنجرمیشودواینبازخوردمثبتیدرکلجامعهدارد

 ایجادنگرشمثبتدردرساساسیوکاربردیهنر 

 پرورشدقت،تمرکز،اعتمادبهنفس،اثراتمثبتروانیو...درانجامتكاليفودرروحيهشخصو

 داینفعاليتهادرزندگیروزمرهایجادتواناییکاربر

 فكری پرورشنظم خالقيت، و ابتكار یادگيری–تقویتقوه طریق از تواناییدرستاندیشيدن

 فعاليتهایمختلفهنریبودهاست.
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 مقایسه با شاخص :

درمقایسهباشاخصتواناییدانشآموزاندررنگآميزیبایدافزایشیابد.

 جمع آوری اطالعات

راهحلمسألهموردنظرونيازمبرمبهکسباطالعاتکافیو،ثباتوجودمشكلوبهدنبالآنبرایا

همكارانمدرسهومدیرومعاونمحترمبه،والدینآواآموزمدانشمنطقیومداركالزموجامعازوضعيت

آوریاطالعات طریقمصاحبه،عنوانمنابعاصلیجهتگرد از خ،نامهپرسش،که و،واهینظر مشاهده

واعتبارازارزش،درنظرگرفتهشدتاطرح،مرتبطباموضوع،هایمعتبرمطالعهیكسریمجالتوکتاب

باشد سرمدیالزمبرخوردار 1361:)حبيبیفكور، وریاطالعاتبهشرحزیرعملگردآبهمنظور(61،

و خودکرده با ابتدا ترجيحدادم مشآواوزمآمدانشبرایحلاینمشكل، از سایردانشورتکنمو و او

.نظرخواهیکنمآموزان

 عالقهمندنيستند؟نقاشیورنگآميزیچرابه .1

؟چيستنقاشیورنگآميزینظرشاندرباره .2

چراازانجامفعاليتدرکالسفرارميكنند؟ .3

چيست؟نقاشیورنگآميزیومشكالتشاندردليلضعف .4

:بهاینموارددستیافتمکهآموزانراتشفاهیوکتبیدانشبعدازجمعآورینظ

 مابلدنيستيمچيزیرابكشيموخيلیسختاست.

 خيلیسختاست.نقاشیورنگآميزی 

 م.یکهاهميتچندانیندارد،بپردازنقاشیورنگآميزیخانوادههایمادوستندارندمابه
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 اطالعات از طریق همکاران 

شور جلسه مدیرمعلمایدر حضور با همكاران،ان تعدادیاز و ،معاون دالیلبیآنهااز مورد در

هایبهسؤاالتیپرسيدمکهبعضیازجوابنقاشیورنگآميزیوعالقهیکمبهآموزانتوجهیدانش

:شرحزیراست

 مخصوصاًتر،وطراحیو...(درپایههایپایيننقاشی،)خطنقاشیورنگآميزیاهميتندادنبه

.آموزاندانشفقطوفقطسرگرمکردن،ابتدایی

 آموزانفقدانتصویرذهنیدرستوقبلیازطراحیونقاشیدرذهندانش

 انهنرکهازتخصصبرخوردارنيستندبهمهارتهایهنریوگذراندنمعلممجهزنبودنبعضیاز

 .انسایردروسبرایایندرسمعلماستفادهازعملیودورههایآموزشهنربهصورتنظریو

 اهميتندادنخانوادههابههنر

 نقاشیورنگآميزیوحتیاولياءمدرسهبهاهميتآموزاندانش،آشنانبودنوالدین

 مدیر( مسئوالن از طرفهيچكدام از معلم از نخواستن در،معاون،توضيح ) اداره حتی و اولياء

سازطرفمعلمصورتدرسندادنایندرسدرکال

  و هنر کار کردن رنگآميزیموکول اوقاتنقاشیو برایگذراندن تابستان به طرفوالدین از

.آنهمبهصورتغيراصولیوفقطوقتگذرانی،فراغت

 اطالعات از طریق والدین 

،ددرسهبرایهمهیدروستشكيلشدرجلسهایکهبرایوالدینبهصورتگروهیدرنمازخانهیم

والدین بعضیاز از بودنکهبنده بهپيشرفتفرزندانشانخيلیاهميتمیدادنددصاحبنظر سواالتیو

:بهشرحزیرمیباشدآنهابعضیازنظراتنيزبهرهمندشومآنهانظرازپرسيدمکه

 فرزندمناصالًعالقهایبههنرونقاشیندارد.

 هایاضافهایخاطرتيزهوشانبودنزیاداستودرسهایبچههادراینمدرسهبهحجمدرس

.نمیگذاردنقاشیورنگآميزیوقتبرای،هایتقویتیاضافهمثلفيزیكوشيمیوکتاب
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 ماخانوادگیخطونقاشیامانخوبنيستواستعدادهنرنداریم.

 تممیفرسکالسخطونقاشیبرایتابستاناورا،هایشبرسداالنبایدبهدرس.

 ؟چهشودکههنریادبگيرد

رابهخداخواهشمیکردندکهت،يشينهیکاریامداشتندشناختیازبندهوپکهوتعدادیازوالدین

.کمیهمبههنربچههااهميتبدهيد

 از طریق همکاران متخصص

بهمطرحکردناینمسألهکه،برگزارشدنقاشیدرجلسهایکهباهمكارانسرگروه نقاشیوچرا

دانشرنگآميزی مدارسزیادموردتوجهنيستو ،عالقهیچندانیبهآننشاننمیدهندآموزاندر

وآشناییبامشكلنظراتیارائهدادندکهبرایمنازاهميتپرداختمکههمكارانعزیزباتوجهبهتخصص

پرداختهمیشودآنهاهدرزیربهویژهایبرخورداربودک

 هنریكدرسکارگاهیاستپسنمیتوانوچونخيلیاندكاستنقاشیورنگآميزیتساع

راشناختآموزانوحيهوکاردانشزیادر

 بعضیازمطالبکالسبسيارسنگيناستونيازبهوقتوزمانزیادیبرایفهماندنآنداردو

رددنباعثخستگیدانشآموزمیگبایددرچندجلسهاجراشودکهای

 معلماغلب مهارتکمان خاطر تخصصیبه آموزانفقطدانش،غير سرگرم متأسفانهکردهرا و

یاینهمكارانهمبرایارتقاءسطحسوادهنرنقاشیورنگآميزیهایضمنخدمتمخصوصکالس

تشكيلنمیشود

 زینقاشیورنگآميبرایپرداختنبهآموزانپشتيبانینكردنخانوادههاازدانش

 درسهفعاليتخاصیصورتنمیگيرددرم،نقاشیورنگآميزیبهآموزانبرایتشویقدانش

 کارنشدهویك،بعضیازرشتههایهنریکهبایددردورهابتداییوازاولبهآنپرداختهشود

درسموسيقیباره مثل میشود پرداخته آموزشآن به زیاد حجم با اول متوسطه ایندر که عثبا،

میشودآموزانسردرگمیوبیعالقگیدانش
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 ترسندبهانجامفعاليتبپردازندکارخوددارندومی،ازخرابشدنآموزانترسیکهاغلبدانش

 

  کتاب ها و مجالت از طریق مطالعه

اینترنتومراجعهبهکتابدروجستجواستاننقاشیورنگآميزییازسرگروههاومشورتباتحقيق

یبهپاسخهایخانهشخصیخودچندینمنبع،کتاب،مجلهوفصلنامهو....برایمطالعهبيشترودسترس

اینحلدرست مطالعه با و تهيه بهمشكل، ومنابعنكاتیکه بودندیادداشتکرده موثر جریاننظرم در

اشارهشدهآنهابهذکرنامبهرهبردمودرقسمتمنابعآنهاازنقاشیورنگآميزیف،فعاليتهایمختل

است.

 ضرورت تحقیق

بههنروفعاليتهایهنریونتایجبهدستآمدهآموزانبعدازشناختعواملاصلیدرنوعنگرشدانش

بهیكطبقهبندیکلیازدادههایصورتگرفتهکهمربوطبه،کهذکرشدآموزانازپرسشنامههایدانش

.راموردتجزیهوتحليلکلیقراردادمآنهادارندپرداختهوهمهستندودریكطبقهقرار

انتخصصیوغيرتخصصیبههنروفعاليتهایگستردهوجذابآن:معلمعدمتسلطبرخیاز. 1

هاییکهدردرسکلیهنربهدانشآموزمتوسطهاولآموزشدادهمیشودبایددرمفاهيموفعاليت

مبانیه گيردچارچوباصولو شرطاولتدریسدروسیمثلنقاشی،نرهایتجسمیقرار ،طراحی،لذا

فعاليت.نمایشو،خوشنویسی،سفالگری همهجانبهمعلمبهدانشو تسلطکاملو هایهنریدرحد..

اماازآنجاکهجذبمعلم.میباشدنقاشیورنگآميزیوازآنمهمترعالقهخودمعلمبه.موردنيازاست

اینامرخودمیتواندیكی،درآموزشوپرورشبراساستخصصومهارتوتواناییصورتنمیگيردهنر

کهباعالقهمندهستندمعلمانی،باشدنقاشیورنگآميزیدرآموزانازعللاصلیبیعالقگیوافتدانش

نندآنرابهدانشآموزنداشتنتخصصومهارتهنری،خودبهآموزشوفراگيریهنرپرداختهاندتابتوا

.منتقلکنند
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  عدمتوجهبهتفاوتهایفردیازطرفمعلمان:. 2

اشدکهخاصیبرخورداراستایننكتهمیبازاهميتنقاشیورنگآميزییكیازمسائلیکهدرآموزش

دیگران با دانشآموز رفاهیهر حتیگاهیشرایطمالیو تواناییو سرعتیادگيریو یكسانقدرتو

هاییكیتجسمقویداردودیگریازدیدقویتریبرخورداراستپسگاهیعدمتوجهبهتفاوت،نيست

دانش تعدادیاز طرفهمكارانباعثمیشود هماستفادهآموزانفردیاز حداقلتواناییهایخود از

و...وگاهیتنبيهاتلفظینكردهوهموارهدرایندرسبهنظرضعيفآیندوبهعلتتمسخرتوسطسایرین

ایندرسمتنفرشوند هایشلوغوپرجمعيتومدارسحاشيهایاینمشكلدرکالس،توسطمعلماز

.بيشترنموددارد

  عدمارزشيابیصحيح.3

ازآموزانارزشيابیآموزشیجزوذاتیفرایندیاددهیویادگيریاستوبرایمعلموخانوادهودانش

،شكلپيشمیآیدگاهیدانشآموزیكخطسادهمیبرخورداراستدراینموردخاصدواهميتباالی

این،ایرادیاصحبتیبهاونمرهبيستمیدهد،گونهبدونهدفوبدونرنگمیکشدومعلمبدونهيچ

هاشقانعدانشآموزانگيزهایبرایدرستیادگرفتنواهميتدادنبههنررانمیبيندچونمیداندنمر

هيچوقتموردبحثقرارنمیگيردچوناحساس،کنندهاستکهمتأسفانهاینموردازطرفخانوادههاهم

زحمتوشرایط،ایناستکهمعلمبدونتوجهبهتواناییاولازنظرنمرهسودبردهاندومورد،میکنند

نمرههایپایينمیدهدکهیكنوعکارهنریدانشآموزچونخودازسطحعلمیکافیبرخوردارنيست

.هایهنریمیشودوفعاليتنقاشیورنگآميزیبیعدالتیاستواینباعثزدگیدانشآموزاز

 عدمبهکارگيریتنوع،بازیومفرحبودنکالسهنر.4

قيترامیاتحادوروحيهتعاونوخال،مشارکتپذیری،روابطاجتماعی،بابازیوتفریحآموزان،دانش

آموزندوعالوهبرآنموجبرشدفرایندآموزشیویادگيریمیشودوآنرالذتبخشمیکندویادگيری

هایمتأسفانهدیدهشدهکهاغلبکالس(1361،131:لذتبخشهيچگاهفراموشنمیگردد)ميرزابيگی
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دروسیدرحالیکه..برگزارمیشود.عربیو،دینی،هنربابیدقتیبعضیازهمكارانماننددرسریاضی

مثلهنروورزشبایدازخصوصياتذکرشدهبرخوردارباشند.

 (1311،163عدمتوجهبهپيشنيازهایدرسجدیدوآموختههایقبلیدانشآموزان:)سيف:. 5

ةنقاشیوحتیطراحیبدونهيچتمرینوکارکردیدردور،موسيقی،نمایش،دروسیمثلخوشنویسی

کهاینخودبرایدانشآموزعدمارتباط،شدهاند،بهصورتخيلیگستردهدردورهمتوسطهآورده،ابتدایی

نوشتن استبه محدود زمينهفكریاو تنها و ندارد ذهنخود ایدر کههيچزمينه میکندچرا ایجاد

 نقاشیبا مدادرنگیبهصورتغيرخوشنویسیبهصورتتحریریاگرتوسطمعلمينابتداییکارشودو

.اصولی

6. از استفاده ادامه رنگآميزیعدم نقاشیو متوسطه دوره اولدر کاربرد به اشاره رنگو نقاشیو

درکتابهایدرسیوفرایندتدریسمعلمان:آميزی

هسودمندوکاربردیاحساسکنددرفراگيریآنبرانگيختهترشد،موضوعیرامفيد،هرگاهدانشآموز

برایهميشهبهخاطرمیسپارد دردانشآموزبهنقاشیورنگآميزی،وآنرا هماگرچنينحسیرا

جنبههای دروساز تمام در اینکه با متأسفانه اما میگردد، او عالقه شوقو باعثذوقو آورد وجود

 ایبه اشاره هيچگونه میشود استفاده مثلخوشنویسآنهامختلفهنر نوشتناغلبنمیشود یدر

..طراحیونقاشیدربيشتردروسبهکارمی.اجتماعیو،زبان،اجراینمایشدردروسیمثلتاریخ،درسها

اینتصورمیشودکهدانش،اولروندازطرفیدیگرمتأسفانهدرمتوسطه غيرازهنرستانهاکهمعموالَ

نيستباسطحسوادپایينبهاینمدارسمیروندهيچآموزان دراینجا.ردیازدرسکاربردیهنرپيدا

این دانشنسبتبه آگاهیو وجود با مؤلفينکتبدرسیدانستکه ریزانو برنامه اصلیرا بایدمقصر

.موضوعنسبتبهآنبیتوجهبودهوهستند

 :نقاشیورنگآميزیعدماستفادهازامكاناتومحيطالزمبرای.7
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کالس معلمباهایهنمعموالَ باشدو کالسموضوعیداشته شودو بایدبهصورتکارگاهیبرگزار ر

..استفادهکندوحتیگاهیمدلهاییازبيرون.کالسو،درختان،توجهبهامكاناتمدرسهازحياطمدرسه

.بهکالسببردوکالسراجذابنمودهومناسببرایآموزشهنرقراردهد

 نشآموزاندرفرایندتدریسویادگيریومنفعلبودنآنها:عدممشارکتبعضیازدا.8

زکهیكدرستجربیاستنينقاشیورنگآميزیباتوجهبهاینكهیادگيرینتيجهتجربهاستپسباید

در باحضورفعالومشارکتکاملدانشآموزتدریسشودوبهاجرایدانشآموزاحترامگذاشتواورا

 .جریانتدریسسهيمدانستتابهخوداعتمادکندوجذبفراگيریآنشود

هنریمیتواندبروتأثيریکهفعاليتهاینقاشیورنگآميزیآگاهنبودنخانوادههابهاهميت .9 

  شخصيت،منشودیدگاهفرزندانشانداشتهباشد.

خاصتشویقنمیکنندوالدینمعموال اینمورد در مثالدانش،فرزندانشانرا طور به حالیکه در

مورد و تشویقمیشود دائماً طرفدیگران از چون خوبیمینوازد، به موسيقیرا یكساز آموزیکه

.وهميناعتمادبه..است.د،ازنظرشخصيتی،انسانیبااعتمادبهنفسباال،اجتماعیوتحسينقرارمیگير

نفسباعثرشداودرسایردروسمیشود.

درمدرسهتدریسنمیشودویامعلمنقاشیورنگآميزیپيگيرنبودنخانوادهها،درمورداینکه، .11

ندارد.

بهاینمو .11 ضوعکهانجامفعاليتهایهنریمیتواندیكیازسرگرمیهایعدمآگاهیخانوادهها

سالمباشد:

هایمخربدورساختهومسيردرستیراراازدنيایمجازیوسایرسرگرمیهنرمیتوانددانشآموازن

.قراردهدآنهاپيشروی

 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات و داده های پژوهش 

عوام و علل آوری جمع دانشپساز نظرات تحليل و تجزیه با و مذکور مشكل وآموزان،ل والدین

توجهبهمشاهداتخودومطالعهدرکتبونشریاتآموزشیبهایننتيجهرسيدمکهاین با همكارانو
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درفعاليتآموزانمشكلبهصورتملموسوجودداردومهمترینعللعدمعالقهوجذبومشارکتدانش

 بهوجودآمدناین،لخانوادهعام3هایهنری، استکههرکدامبهشكلیدر معلموخوددانشآموز

نوبهخودکليداصلیمسئلهباشدوبهمشكلدستدارندسهمهریكازاینسهعاملمیتواندمتفاوت

بوددذوقهنریویاعدمرشدآنشوندووجودیانعاملدرتعاملباهممیتواندرش3داینشومحسوب

.باعثاختاللدرکارخواهدشدآنهاهریكاز



















 انتخاب راه حل جدید و موقت

پسازگردآوریوتهيهاطالعاتبهدستآمدهازطریقمطالعهکتابهاوچندنمونهتحقيقانجامشدهو

خواهی نظر و مصاحبه و پرسشنامه آموزان،دانشمجالتو یتأثير مشاهده سایرهمكارانو در هنر

:آمددستبهراهحلهایزیر،باهمكاران..وتبادلتجربه.روسود

 بهمنظورمهمدانستنایندرسنقاشیورنگآميزیقراردادنیكکالسموضوعیبرای 

 دورتادورکالس،چيدمانکالسبهصورتکنفرانسی 

 هایشوپرورشکهدرکالسهایبدونکالموگاهیباکالمموردتأیدآموزاستفادهازآهنگ

 قرارگرفتهبود،تهراندراختيارمدرسينکشوریتأمينمدرس

 معلم

 

عللعدمعالقه

دانشآموزانبه

-درسهنروفعاليت

 هایهنری

 
 والدین

 
دانش

 آموزان
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 کالس به دادن تنوع دانش،برای از خواهی آموزاننظر مندیشان عالقه هایدرباره شاخه به

 آنهادرکالسوشنيدنپيشنهاداتآنهامختلفهنروانجام

 اجرایحتمیدرسنمایشدرکالسباتوجهبهعالقهای،تنوعواثربخشبودنکالسهنرمیبرا

 بهنمایشوکارهاینمایشیوگاهیعروسكیدارندآموزانکهبيشتردانش

 استفادهازنرمافزارهایسمعیوبصریوبرنامهیپاورپوینتدراجرایتدریسبعضیازفعاليت

 بهمنظورتنوعدادنبهتدریسهایهنری

 هایفردیوتواناییهرکدامازتوجهبهتفاوت،برایدرزمانکالسردیوگروهیانجامکارهایف

 آموزاندانش

 اهدائمیدرکالسبرگزارینمایشگ 

 ایجادانگيزهبيشترانتخابحداقلیكاثرازهردانشآموزبهمنظور 

 دانش فراوان فعاليتآموزانتشویق انجام به کردن اجرا درست و هاها توجهآن تواناییبا به

ووخریدتوسطپرسنلمدرسهآموزانعضیازآثاردانشبرگزارینمایشگاهدرمدرسهوفروشب،هایشان

 دانشآموزاندرایجادشوق

 ا و والدین فرزنددعوتاز آثار برایدیدن دانشخوداننجمنمدرسه سایر منظورآموزانو به

.هایهنریدرانجامفعاليتموزانآآشناییبيشتروتوجهبهميزانتواناییدانش

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 

وزشبهترارائههاییرابرایآممتخصصانومعلمانهنرمیتوانندازخالقيتخوداستفادهکنندوروش

اینانعطافپذیریراهاوراهكارهاانعطافپذیریاستطوریکهدانشآموزنكتهمهمدراینروش،دهند

ادبياتسختوخشكبداندق،سکنداحسا نظيرآموزشریاضیویا را طعاًاگردانشآموزاینبرنامهها

.(1362،63:)تيموریهمكاریالزمرانخواهدداشت

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

کهخواستهشدآموزانلوبیبرخورداربودانتخابکردهوازدانشاختصاصیبرایهنرکهازنورکافیومط
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مرتبکنندبااینچيدمانهمهبچههامعلمو،بهصورتکنفرانسیویانعلیشكل صندلیهایخودرا

رفتوآمدکندآنهاتختهرابهصورتکاملدیدهومعلمنيزراحتمیتوانستبرایدیدنآثاروکارهای

انتخابخوددانشقرارگرفتآموزانردتوجهدانشخيلیموو نفره5بهگروههایآنهاآموزانبعدبا

ندتاراحتتردرکارهایگروهیفعاليتکنند.تقسيمشد

2 مشورت. بچهها با نظربرایانجامهرفعاليتابتدا و خواستهمیشداینکاراحساسآنهاشده

همراهداشت.ارزشمندبودنعقایدشانرابه

ازبچههاخواستهشدازظروفیکهدورریختنیهستندیابهدردخانهنمیخوردباخودبهمدرسه.3

.برایمدلعينیاستفادهکنندکهخيلیمورداستقبالقرارگرفتکالسطراحیآوردهودر

4 تغييرات. از ،اولينجلسةکالسبعد بازیهایدقتیشروع بشدبا از مثالً ها میشدچه خواسته

تشكيلمیشدچنددرچوبیوجودداردویاچندتادرآنجاهنرکهکالساولبگویندکهدرراهرویطبقه

راموردارزیابیقرارمیآنهاودرعينحالدقتوداینکارتنوعیبهکالسدادهب،..قراردارد.پلهو،المپ

داد

دانش.5 مكآموزانگاهی دیدن به سطحرا در که هایی نمایشگاه یا و شهرستان تاریخی های ان

تقویتشود.وچشمآنهابادیدنآثارآموزانشهرستانبرگزارمیشدبردهتاروحيهدانش

تأثيروکاربردآندرسایردروسو،نقاشیورنگآميزیدربارهاهميتآموزانبادانشمعلمصحبت.6

ا ،میتواندچهتأثيریدرانتخابلباسآنهاهاوخواصکهشناخترنگینیازندگیروزمرهاشانمثالً

بوجودآوردننقاشیورنگآميزیاینکههدفاصلی...داشتهباشد.اتاقودکورآنو،چيدمانسفرهغذا

هوعوضکردننگاآنهادردیدتغيير..نيستبلكه.ونگوگوکمالالملكو،هنرمندانزیادیمثلپيكاسو

هایموجوددرطبيعتمثلرنگ،طبيعتوهرآنچهکهتاحاالبهآنتوجهنكردهاند،شانبهدنيایاطراف

اینرنگ اگر افتادو اتفاقیمی چه نبودند رنگ،ها به نقشتوجه و حيواناتها بدن در ،هایموجود

صدای،صدایآبشار،جهنشدهموجوددرطبيعتکهزیادبهآنتوآواهایگوشنواز...حشراتو،پرندگان
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و،باران دانش.حرکتبالپرنده توجه اینمواردخيلیمورد که آموزان.. زنگتفریحوگرفتهقرار در و

درموردآنصحبتمیکردند.نقاشیورنگآميزیساعتغير

یتواندهنرواهميتآنوتأثيریکههنرمبرایوالدینوصحبتدربارهیلیكجلسهتوجيهتشكي.7

عملدانش و رفتار شخصيتو باشدآموزانبر داشته دروسآنان همچنينسایر در،و هنر تأثيریکه

گوشهگيریعدماعتمادبهنفسو...دانشمثلخجالتیبودن،،مشكلروانیوفردیبچههاکردنبرطرف

راموردتشویققراردهندونآموزادانش،واینکهدرهنگامانجامفعاليتهایهنریباشدداشتهآموزان

کهچگونههنروانجامفعاليتوایندردرازمدتببينندآنهاوشخصيتتأثيرآنرابررویفرزندانشان

وبيكاریکهمیتواندجلویخيلیازمشكالتاوقاتفراغتاستهایهنرییكیازسرگرمیهایمفيد

میشودرابگيرد.تلف...کهاغلبدرفضایمجازیوآموزاندانش

1 . فعاليتمتنوع کارکردن یكهفته مثالَ هنری نویسی،دستیهای خوش بعد دوخت،هفته ،انواع

بیحوصلگیمدلهاطراحیبهانواع،نمایش،سفالگری نقطهکوبیروی،جلدسازی،برایجلوگيریاز

جلوگيریازاینکارباعث...ونقاشیوطراحیهایذهنیوخيالی،کاشیکاریباکاغذهایرنگی،سفال

.هایهنریمیشدخستگیدرانجامکار

داد.6 بهصورتگروهیقرار داشتندرا زمانبيشتر بهوسایلو نياز ایجادهفعاليتهاییکه کمتر تا

مشكلکند

11 . از دانشمعلماستفاده بهآموزانانو فعاليتهایهنریتخصصداشتند بعضیاز انجام در یکه

معلمیکالسهنرمثالَبرایتدریسنقطهکوبیازتجربياتسرکارخانمعبدالملكبهنظورتنوعوجذابيتم

کهبهآموزانازدانشهایچرمیازتجربياتیكیویادرتدریسدوختکيفکاروفناوریاستفادهشد

سایردانشسمشارکتدروحتشویقاینکارباعث،اشتنداستفادهشدنکارتخصصدهمراهمادرشدرای

.گردیدمیآموزان

11 پانتوميماجراینمایش. موضوعاتمختلفدرکالسایندرسخيلیمورد.وهایعروسكیو با ..

،ندنمایشداشتهباشبودواصرارداشتندکههرهفتهآموزانتوجهدانش استقبالکارمعموالَ هاییکهبا
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کهازایناستعداد،دروسدیگروپيشنهادبههمكارانگرفتمیجامبيشتران،شدبامیمواجهآموزاننشاد

.استفادهکنندمیتوانبهروشنمایشیاجراکرد،هاییکهبچههادردرس

تدوینشدیقانونداشتاینبودکهروزاولهنرروبهرشدکالسدرروندنكتهایکهتأثيربسزایی.12

ارائهبچههاکههمه وهيچکسحقمسخرهنباشددهندحتیاگربهنظرخودشانخوبکارهایشانرا

ندارد بچههااجازهداشتندکهازلباسکارنقاشیورنگآميزیدرضمندرساعت،کردنآثاردیگرانرا

وراحتدر،ودرصورتنداشتنلباسکارکننداستفاده درآورده کالسبهانجامفعاليتمانتویخودرا

رنگنگرانکثيفشدنمانتویمدرسهخودبهوسيلهکهکارکمكمیکردآنعدهازبچههااین،بپردازند

.بپردازندهایفراغبالبهانجامفعاليتهستندبا...وآبو

جشنبرایهایمتفرقهمثلتزئينفعالدرامورفرهنگیوهنریوفعاليتآموزاناستفادهازدانش.13

هایهنریوشناختهشدنتوسطسایردانشبهمنظورتشویقبهانجامفعاليتووزیباسازیمدرسهها

.اولمتوسطهآموزانومعلمانواولياءمدرسهوحتیدانشآموزان

بهصورتگروهیکهخيلیموردعالقهویترایباطلقهایرنگیتزیينشيشههایکالسبهصورت.14

باورودبهوهمكارانهمآموزانوسایردانشدهرمتمایزشقرارگرفتوباعثشدکالسهنآموزاندانش

.کالسمتوجهاینموضوعشوند

درمناسبتهایمختلفآنهاهنریبرگزارینمایشگاهازآثارنقاشیوخوشنویسیوفعاليتهای.15

.مثلدههفجر

16 ارز. در اضطرابایجادیكابتكار برایجلوگيریاز بهایندانشآموزشيابیآثار نمره برایکمبود

یعنیبيست،نمرهکاملمطابقتوانخودبپردازد،شكلکههردانشآموزیکهبهانجامفعاليتهایهنری

اینکارو...(21++(یا)21+هایاضافهمیگيردمثالَ)وهرکسفعاليتبيشترانجامدهدمثبتراگرفته

ایوهمبرشتخيلیارزشداکهاتفاقاًدراینمدرسهبرایشاناکمبودنمرهراهمبرایخانوادههاضطراب

.هایهنرینمیشدومانعانجامفعاليتازبينبردهآموزانخوددانش



 

  16 
 

17 دانش. مختلفهنریآموزانتشویق مسابقات شرکتدر وبه نفسبيشتر به اعتماد ایجاد برای

.گزارمیشدکهازطرفمدرسهیاادارهبراحساسرضایتازخود

فقطخطتحریریتدریسمیشدکه،دردرسخوشنویسیبرایجلوگيریازاسترسوکمبودوقت.11

،حروفوحرکاتآنهماستفادهازکاغذپوستیبرایانداختنکاغذبررویسرمشقمعلموتمریندرانجام

یكنوعتقلبحسابمیشداینکارهرااجباریکرد باانداختنکاغذپوستیبررویامادانشآموزقبالً

رافراگرفتهوانجاممیدادخطمعلمویاسرمشقشيوهدرستحرکتدستونوشتنآنحرفیااتصال

خيلیموردواظهارمیکردندمراجعاتیکهدرطولسالبهمدرسهداشتنداینشيوهازطرفخانوادههابا

-خودبهاینروشبهتمرینخطبافرزنداناشتندکهمانيزاذعاندآنهاتوجهقرارگرفتوحتیخيلیاز

.مانمیپردازیم

خواصوروانشناسیرنگهاوتأثيرآن،هابهآموزشرنگدربحثنقاشیبهصورتخيلیساده.16

بهصورتکاربردی پرداختهو سایررنگها یا انسانو روانیبر نظر نقاشییاخواستهمیشداز کهدر

فعاليتهایهنریشانمثلساختکتابقصهکارد سایر ماکت،ستیو ببرند،.جلدسازیو بهکار مثالً..

دارند بزرگیفضا یا کوچكی در گرم و رنگهایسرد برایدانش،تأثيریکه خانوادهآموزاناینها و

شارهمیکردندابهاینمهممیشدودرنظرخواهیهاییکهدرطولسالهایشانخيلیجذابمینمود

21 کارتدرمناسبت. عيدنوروزبچهها نقاشیوطراحیخودهاییپستالهاییمثلروزمعلمویا ،با

،برایروزپدروروزمادر،اشانکادومیدادندمیکردندوبهدوستانومعلمانوخانوادهکشيدهوتزیين

مادرشانرادقيقاًشبيهعكسشانتصویرپدریاوبچههاازتكنيكطراحیبهروششطرنجیاستفادهکرده

حاضروحتیسایرهمكارانآموزانخوددانش،ازطرفخانوادههاتكنيكاین،کادودادندآنهاکشيدهبه

.درمدرسهمورداستقبالقرارگرفت

ازتابلوهایدستسازخوددرتزیيناتاقخودوخانهاشانبچه.21 خيلیبرایکهاستفادهکردهها

.وخانوادههایشانخوشآیندبوددانشآموزان
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هایهنریوکالسهبتداییومتوسطهاولکارگادردورهارباالبردنسطحآگاهیهمكارانبهمنظو.22

.اینمشكلراازپایهازبينبردتاحدیتشكيلدادهتاشایدبتوانهایضمنخدمتدرسطحشهرستان



 جرای طرح )نقاط قوت (ارزیابی بعد از ا

 دقتوتمرکزکافیراوبخصوصدانشآموزموردپژوهشدرنقاشیورنگآميزیآموزاندانش

.گذارندمیبيشریدارندووقت

 ازطوریکهدادههایمربوطبهآنعالقهورغبتزیادینشانوفعاليتنقاشیورنگآميزیبه

.شدهبودمدیرمدرسهدرخواست

 تكاليفهنررابدونکمكگرفتنازاولياءوخانوادهوباعالقهوافرانجاممیدهند،هابيشتربچه

 دردروسدیگروزندگیروزمرهومسائلروزانهآشنانقاشیورنگآميزیتاحدزیادیباکاربرد

.هایروزمرهبهرهمیبرندبرایانجامفعاليتآنهاشدهواز

 روحيهخيلیشادوسرز (مسابقاتثلطراحیدرمحيطباز)داخلحياطهاییمندهدرفعاليتبا

.کردندتراشینمی..شرکتکردهوبهانه.خوشنویسیو،نقاشی،روزنامهدیواری

 نقاشیورنگآميزیخودنسبتبهيردرذهنيتودیدگاهفرزندانازتغيآموزاناغلباولياءدانش

چهازطریقتلفنرضایتدااموروکاربردآندرسایر اینمطالبرا یاحضوری،مدیربهشتهو معاونو

.متذکرمیشدند

 انجامفعاليت و نوعنوشتار در تغيير فرصتیبهخاطر هر در و دفتر هایفوقبيشترهمكاراندر

 بهترینشكلصورتمیگرفتتشكر به و ارتباطبودند در هنر با بيشتر دروسکه سایر وکردهبرنامه

ارزشيابیتأثيراقداماتجدیدواعتباربخشیبهآن.ساسخوبیداشتنداح

کهبتوانمارزشيابیوقضاوتیمنطقیازاقداماتانجامشدهداشتهباشموتأثيرآنرابهدرستیبرایاین

(2ووضعيتثانویه)شواهد(1مقایسهایبينوضعيتاوليه)شواهد(،1361،77:)فكوروهمكارانبسنجم

د.شزیرحاصلنتایج(7(و)4ازبررسیدوجدولشماره)کههانجامداد
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ميانگينمجموعميانگينخيلیکم مجموع

کم

ميانگين مجموع

متوسط

ميانگين مجموع

زیاد

مجموعميانگينخيلیزیاد

412/266/113/36/1

2/776/112/4



 

خيلی ميانگين مجموع

کم

ميانگين مجموع

کم

ميانگينمج موع

متوسط

ميانگين مجموع

زیاد

خيلی ميانگين مجموع

زیاد

4/11/24/121/311/46

2/31/112/14



آنرادراختياردوتناز،بهمنظوراعتباربخشیبهطرحآنهاپسازانجامجمعبندیهاونتایجارزیابی

تانظراتخودههومدرسانایندورهقراردادنظرانومتخصصانآشنابهبرنامههایمعلمانپژوهندصاحب

گزارشکنند درخصوصمراحلمختلفطرحکتباً مثبتوباهاآنپسازبررسیکه،را نيزاینطرحرا

.باالییارزیابیکردندودقتاعتبار

 نقاط ضعف :

کمبودامكانات

 بیان گزارش نهایی و نتیجه گیری 

مهمترینعللبهدستآمدهازاطالعاتگردآوریشدهدر،تالزمپسازجمعآوریدادههاواطالعا

بهصورتآواآموزمدانشبراینقاشیورنگآميزیبیعالقگیوضعففعاليتهنریوعدمجذابيتباره

:مختصرعبارتنداز

 بانشاطنبودنفضایکالس
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 نقاشیورنگآميزیترسازخرابکشيدنودرستنبودن

 اولياءمدرسه،اداره،نخانوادههااهميتنداد

 ونقشکاربردیدرنقاشیورنگآميزی..بااهدافواهميت.وآموزاندانش،آشنانبودنوالدین

زندگیروزمره

 درکارهایهنریبهدیگرانمخصوصاًخانوادهآموزانوابستهبودندانش

 هاییکهبهنظرخودشانمهماستکهدرس..به.مدیرومعاونوآموزان،دانش،اهميتدادناولياء

نيستآنهاقطعاًهنرجزء

 نقاشیورنگآميزیبهآموزاننگرشمنفیبعضیازوالدینودانش

 هاآنهایوتواناییآموزانهایفردیدانشتوجهنداشتنبعضیازمعلمانهنرووالدینبهتفاوت



بهیادگيریوانجامباآموزانیجادعالقهمندیدانشدرانقاشیورنگآميزیوهنرتنوعدرموضوع

برایناساسسعیشدکالسرا،(1362،51:توماس،ج.سيلكهایهنریتأثيربسزاییدارد)عشقفعاليت

درکالسهایفردیواستفادهازتمامیامكاناتموجودتوجهبهتفاوتماندهیکردهوبهبهترینشكلساز

بهایننتيجه،بااجرایاینطرحرابهکاربردهوآموزاندرسیومشكالتدانشدرحلمسائل،ومدرسه

نقاشیورنگآميزیکهبرایارائهواثربخشیهرسيد

 ؟چهبهصورتفردیوچهگروهیاستآموزاناولينعاملتشویقدانش 

 آنهاونظراتنيازهاوعالئق،هایفردیتوجهبهتفاوت 

 بازیدازاماکندیدنیدردسترسوبرگزارینمایشگاه 

 درموردبسياریمواردالزموضروریاستآموزاناستفادهازتوانعلمیخوددانش 

 وخانوادههایآنهادرفعاليتهایجذابآنآموزانمشارکتدادندانش 

 داردآنهاهایکارگاهیوعملیکمكزیادیبهتثبيتوتعمقیادگيریانجامفعاليت.
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 انجامفعاليتنداشتنترسبهدليلآموزانشدان هایهنریوجذابيتیکهایندرسبرایشاناز

درطولکالساحساسخستگیوکسالتنمیکردندوتاآخرکالسپویاوپرجنبوجوش،شدهایجاد

.بودند

 اشیورنگنقازنتوانستنوانجامندادنویادنگرفتنآموزاننگرانیوترسوناراحتیهایدانش

.کاهشیافتهاستآميزی

 فعاليت هاتكاليفو صورتگرفتهو توسطخودبچهها بهبودوضعيتهنر، پيشرفتو والدیناز

.فرزندانشاناظهاررضایتمیکردند

 درميانآثارشاندیدهمیشدآموزانخالقيتونوآوریدانش.

 نوع،مثلنوعلباسپوشيدنآنهاوزمرهوهمچنيندرزندگیردیدهکاربردهنررادرسایردروس

...تزئينکتبودفتروخانهو

 تمرین توانایی،بهدليلتكرارو انجامفعاليتآنهامهارتو هایهنریزیادشدهکهسرعتدر

راباالبردهاست.آنهایادگيری

 بهاظهارنظردرموردقدرتتجزیهوتحليلونقدوبررسیآثارخودوسایردوستانشانراداشتهو

.آثارآنانمیپردازند

 ضمنخدمتبرایدبيرانغيرتخصصیتشكيلشدهکالس هایکارگاهیو زیادیاثرکه حد تا

بخشبود.

  پيگيریعالقه برخیمواردهایهنریدامةکالسا،به در جستجو تحقيقو کنجكاویبه دربا و

...وونمایشنقطهکوبی،مثلجلدسازیکتابهاواینترنتمیپرداختند،

 هاگوشهگيرومنزویبودندخيلیراحتدرفعاليت،یکهدرکالسمنفعلآموزانخيلیازدانش

.نداعتمادبهنفسباالییبرخوردارشرکتکردهدرموردآثارخودودوستانشانصحبتکردهواز
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 پیشنهادها

 تخصصیوچهغيرتخصصیبهمنظورچهنقاشیورنگآميزیمعرفیوتشویقمعلمانموفقدر

.ایجادانگيزهبرایسایرمعلمين

 هردانش،بایدوآثارشانبایكدیگرآموزانتوجهشدیدبهتواناییهایفردیومقایسهنكردندانش

.نظربگيرندوتغييراتیکهدرروندکارشایجادشدهاستخودشدرآموزرانسبتبهپيشرفت

 نقاشیباشندرکفآموزانمناسببرایانجامفعاليتهایگروهیدانشمدیرانمدارسفضاهای

سالنمدرسهیانقاشیدیواریو...

 .بهنقاشیوطراحیذهنیدربحثطراحیونقاشیبيشترپرداختهشود

 دررسانهها،مخصوصاًتلویزیونبيشترشود.تقيم)تلنگربهذهن(آموزشبهصورتغيرمس
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 منابع و مآخذ 

سلك،گلين،توماس-1 م،ج (1362)،آنجله ترجمه-مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی كودكان،

.نشردنياینو،تهران،مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی كودكان،(1362)،تهرانمحمدتقیفرامرزی

)،تيموری-2 ،تهرانزمستان،،2شماره،دوره یازدهم ،36، رشد آموزش هنر فصلنامه ،(1362کاوه،

سهامیعامچاپ

،،زمستان،تهران2دوره سيزدهم،شماره  ،44رشد آموزش هنر  ،فصلنامه،(1364)،کاوه،تيموری-3

پسهامیعامچا

چاپگيتی،همدان،گزارش های برتر اقدام پژوهی،(1361حبيبیفكور،علیوهمكاران)-4

،هارم،شمارهیك،پایيزدورهچ،7رشد آموزش هنر  فصلنامه،،(1315)،سيدعبدالمجيد،شریفزاده-5

چاپسهامیعام،تهران

ش-6 عبدالمجيد،) سيد زاده، چهارم9رشد آموزش هنر فصلنامه،،(1316ریف دوره ،- ،3شماره

بهار،تهران،سهامیعام

تهرانچاپخاشع،راهنمای معلمان پژوهنده ،(1312قاسمیپویااقبال)-7

ترجمهفرشتهصاحب،رویكرد های معاصر در آموزش هنر ،(1361)،،پكرزياسپ،ایوان،گوداليوس-1

درخشانسازمانملیپرورشاستعدادهاچاپنظر،قلم،تهران

بيگی-6 ،علی،ميرزا ،تهران،نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی كودكان ،(1361)

انتشاراتمدرسه

حقيقتتهران،هجاللعلوینيا،ترجمانسان دوستی و هنر،،(1357)،زیمنکو،والدسيالو-11








