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نگرشمثبتدانشآموزانبهتوانستمچگونهبااينهدفكه...........پژوهشانجامشدهدرسالتحصيلی

باهنرونقاشیافزايشدهم متوجهشدمدنيایاطرافآنهارا زيرا رنگبهدانشآموزانمصورتگرفت،

نقاشی آميزیو فعاليتهایآن و نداده نشان نمیدهعالقه انجام ايننرا در بهپژوهشد. سعیشده

سؤاالتزيرپاسخدادهشود.

 چيست؟نقاشیورنگآميزیدردانشآموزانمعلتضعف

 راباتكنيكهایمختلفهنریآشناكرد؟آنهاچگونهمیتوان

 نشانداد؟رابهدانشآموزانوخانوادههایآنهانقاشیورنگآميزیچگونهمیتواناهميت

 وريشههایآنراتاحدزيادیبرطرفكرد؟نقاشیورنگآميزیچگونهمیتوانعلتبیتوجهیبه

اين در تكنيكهایمورداستفادهشده و انجامشده تكگروه روشپژوهشبهصورتپيشتجربیبا

مشاهدهو...میباشد.،پژوهشپرسشنامه،مصاحبه

حاصلشدعبارتنداز:نتايجیكهازاينپژوهش

 نقاشیورنگآميزیبهدانشآموزانمافزايشعالقهواشتياق

 بهسايردروس.نقاشیورنگآميزیافزايشخالقيتونوآوریدانشآموزانعالوهبر

 وسايردروسوكاربردهایآندرزندگیوامورنقاشیورنگآميزیايجادارتباطخوبومعنیداربين

.روزانه

 ازطريقهنربهدنيایاطرافوزندگیآنها.دانشآموزانمايجادنگرشمثبتدر



 واژه ها: كليد

.دانشآموزان–يادگيری–عالقه –جذاب–نقاشیورنگآميزی
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 مقدمه 

شايشوگشكوه،دنيايیزيباوزيبايینويدواستنودنيایبرترينخواستناستهنردنيایبیعيبخ

كهبهوصفدرآيدندروعدگاهزيبايیبههممیرسندچراكهپيشازآنگرشهایمثبتمیدهدوهمه

دروانغالمحسينيوسفی،شازمانیومكانیراازميانمیبرد.دراهميتهنركندوفاصلهاعجابتوليدمی

نوشتهاست:«یروشنچشمه»دركتاب

.شگفتادرينشهنرمندانوديدهنریديدهامدرهنروآفرراوندمنهميشهيكیازمظاهرصنعخدا

..كههر.ونوازندهلحنآفرين،ويادرپنجهگرمپویوخوشنويسراشآننقاشوپيكرهتقلمجانبخش

،هزارانتنبهمددهمنيزنمیتوانندذرهایازهنرآنانرواندامهانظيرهرفردديگرندچندازحيثپيك

آبورنگواميدبههمراهخيالپروریآينده،گفتهاندهنربربالخيالپرورشمیيابدورابهوجودآورند

ودركهنروانتقالتجربهیارزشمنددنراديدنیترمیكندوپيونداميدوآيندهرامستحكمترمیساز

ارزشمندكردنگوهروجودیهر تعادلجامعهو اينهمانايجادهنریمیتوانددر باشدو انسانمؤثر

عظيماستكهكهسرمايهایدراينراستا(1314،2:)تيموری.زمينهبرایتحققهنرمندمفيدبودناست

بهنراست،معلمدستمايههر بیتوجهیكمارزشبداندزيراكهنبايدآنرا سرمايههنرايراندارایا

راشناختويكمعلمخوبومهربانهنرمیتواندمنادیاينشيوهشكوهانكارناپذيریاستكهبايدآن

پسبايداميدو،راباپاداشملموسپاسخدهدآنهاخودباشدوآرمانهنریآموزانپسنديدهبرایدانش

رابهعنوانباوریعميقدرخودتكراركنيمونوشدندرونراكهاستآيندهكهدوبالپروازبرایهنرمند

شناخت،پرورشدهيموچونهنرمیتواندقدرتدركآموزانبرپرمايگیواصالتهمراهاسترادردانش

هایمهارت،هایزيادیازجملهبهترديدنوشنيدنافزايشدهدومهارتآموزانويادگيریرادردانش

بهآنانوكاهشاعتمادبهنفس،اجتماعیابرازوجود درپيشبردسايركهبنيادیدهدونقشاضطرابرا

هركدامدرجای،معلموخوددانشآموز،اولياآموزان،درآموزشهنربهدانش.توجهكردرابايدعلومدارد

كمكاریوعدمهمكاریيكیازاينسهموردباعثاختاللدرروندكارخواهد،سزايیدارندهخودنقشب

بهايندرسعالقهمندكندآموزاندانشبايديكمعلمخالقينمنظوربرایا،شد كهبهداليل،را زيرا
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آنانرا،تنوعمبابهرهگيریازراهكارهایمتفاوتو،عالقهخاصیبهايندرسندارندآموزانزيادیدانش

آموزشدادهشودبااينآنهابههنروساعتتدريسآنعالقهمندكردتاالاقلدرسطحاوليهوابتدايیبه

.دنوالدينرانيزعالقهمندمیكن،كاردانشآموزعالقهمند

شدهآشكارمیگرددكهنقشوجايگاههنردرزندگیانسانبهچهميزاندارایباتوجهبهمطالبگفته

دراينسنينزيراضروریتراستآموزاناهميتاستوطبيعیاستكهاينامربرایكودكانودانش

تفكرارایاوجخالقيد یوافكارتو پرورشخالقيتهایهنریآنانمیتوانزمينه با و بديعهستند

،كردهعملازديگرانهنرمندانحسشانزودترهميشهوجامعهراهرچهبيشترفراهمكردخوداعتالی

افهمآيندهنگرهستندوجلوتراززمانخودحركتمیكنندونمیشودانسانتربيتدينیداشتهباشدام

(1336،6:)شريفزاده.ودركهنرینداشتهباشدولذتوزيبايیهنررادركنكند

.بودمنقاشیورنگآميزیبهدانشآموزانبهدنبالعالقهمندكردن،دراينپژوهش

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص و بيان مسأله 

متوسالسابقهخد...........دارای،............ستانرسآموزشوپرورششهرشاغلدرمدا............اينجانب

پژوهشتحقيقوامهرابهعهدهداشت...............تدريسدرمدرسه...............درسالتحصيلی...........مدرك

دانشسايرتجربياتدرجاهايیازنظراتوپژوهشاماباتوجهبهموضوعاستدانشآموزانمربوطبهبنده

ازنظرسايرهمكارانهنرنيزاستفادهیآموزشیوحتیدرجلسهگروههاآموزاندانشووهمكارانآموزان

شدهاست

باآندانشآموزانمتوجهشدم،پسازگذشتيكيادوهفتهكهازشروعسالتحصيلیمیگذشت

كهخيلیابتدايیهمراهباايرادزيادآنيااينردهبادنديادستبهمدندروسوضعيتخوبیدارسايركهدر

بيشتركارهايشوشدهبابیحوصلگیوچهرهیدرهمرفتهمشغولكاروميكشدورنگآميزیميكندرا

يادرختهايیشبيهشبيههموياخيلیابتدايیوسادهدرحديكخانهكهالمپآنازبيرونمشخصبود

.ضعيفمینمودآموزبرایدانشهااين،بستنیكيم
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كهدرراستایاهداف،نقاشیورنگآميزیهایدرفعاليتآموزدانشخودباتوجهبهمحوریبودن

همهستبهدنبالاينبودمكه:پژوهشاين

 رادانشآموزانميزانعالقهمندیوهممهارتهمچهراهكارهايیعملیرامیتوانمارائهدهمتا

 ؟بيشتركنمنقاشیورنگآميزیبه

 ؟چگونهمیتوانكالسرابرایبچههاجذابوخوشايندكرد 

 چگو توجهبهوقتكمدركالسفعاليتهایهنرراآموزانبمكهدانشنهاطمينانيا به،كهبا

 ؟خانهمیبرندخودشانباعالقهانجاممیدهند

 راعوضكرد؟نقاشیورنگآميزیههابهچگونهمیتواننگرشمنفیخانواد

 اهداف پژوهش

  هدف کلی:

و،افزايشيافتهنقاشیورنگآميزیهایمتنوعبهشركتدرفعاليتدانشآموزانميزانعالقهمندی

كهكشفارزشهایهنریدرهر،مزيتهایاصلیهنرمردمپسندآنرادرزندگیخودديدهوبهكاربرد

سدچيزاستبر

 اهداف جزئی:

 تثبيتیومعنادارباشد،،افزايشوبهصورتتعمقیآموزاندردانشنقاشیورنگآميزیيادگيری

عالوهبرتغييرتفكر،خالقيتو.....بهرشدوتوانايی،فكریوفرهنگیآنهاافزايشايناعتقادونگرشدر

 .ثبتیدركلجامعهداردخودوخانوادههايشاننيزمنجرمیشودواينبازخوردم

 ايجادنگرشمثبتدردرساساسیوكاربردیهنر 

 پرورشدقت،تمركز،اعتمادبهنفس،اثراتمثبتروانیو...درانجامتكاليفودرروحيهشخصو

 ايجادتوانايیكاربرداينفعاليتهادرزندگیروزمره

 فكری پرورشنظم خالقيت، و ابتكار يادگيریتوانايی–تقويتقوه طريق از درستانديشيدن

فعاليتهایمختلفهنریبودهاست.



 

  4 
 

مهمترينعللبهدستآمدهازاطالعاتگردآوریشدهدر،پسازجمعآوریدادههاواطالعاتالزم

بهصورتدانشآموزانبراینقاشیورنگآميزیبیعالقگیوضعففعاليتهنریوعدمجذابيتباره

:دازمختصرعبارتن

 بانشاطنبودنفضایكالس

 نقاشیورنگآميزیترسازخرابكشيدنودرستنبودن

 اولياءمدرسه،اداره،اهميتندادنخانوادهها

 ونقشكاربردیدرنقاشیورنگآميزی..بااهدافواهميت.وآموزاندانش،آشنانبودنوالدين

زندگیروزمره

 كارهایهنریبهديگرانمخصوصاًخانوادهدرآموزانوابستهبودندانش

 هايیكهبهنظرخودشانمهماستكه..بهدرس.مديرومعاونوآموزان،دانش،اهميتدادناولياء

نيستآنهاقطعاًهنرجزء

 نقاشیورنگآميزیبهآموزاننگرشمنفیبعضیازوالدينودانش

 هاآنهایوتوانايیآموزانهایفردیدانشهتفاوتتوجهنداشتنبعضیازمعلمانهنرووالدينب

 آوری اطالعاتجمع 

راهحلمسألهموردنظرونيازمبرمبهكسباطالعاتكافیو،برایاثباتوجودمشكلوبهدنبالآن

محترمبههمكارانمدرسهومديرومعاون،والديندانشآموزانمنطقیومداركالزموجامعازوضعيت

آوریاطالعات طريقمصاحبه،عنوانمنابعاصلیجهتگرد از و،نظرخواهی،نامهپرسش،كه مشاهده

واعتبارازارزش،درنظرگرفتهشدتاطرح،مرتبطباموضوع،هایمعتبرمطالعهيكسریمجالتوكتاب

باشد سرمدیالزمبرخوردار 1312:)حبيبیفكور، وریاطالعاتبهشرحزيرعملآگردبهمنظور(63،

و خودكرده با ابتدا ترجيحدادم برایحلاينمشكل، مشدانشآموزان از سايردانشورتكنمو و او

.نظرخواهیكنمآموزان

 عالقهمندنيستند؟نقاشیورنگآميزیچرابه .1
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؟چيستنقاشیورنگآميزینظرشاندرباره .2

 فرارميكنند؟چراازانجامفعاليتدركالس .3

چيست؟نقاشیورنگآميزیومشكالتشاندردليلضعف .4

:بهاينموارددستيافتمكهآموزانبعدازجمعآورینظراتشفاهیوكتبیدانش

 مابلدنيستيمچيزیرابكشيموخيلیسختاست.

 خيلیسختاست.نقاشیورنگآميزی 

 م.يكهاهميتچندانیندارد،بپردازرنگآميزینقاشیوخانوادههایمادوستندارندمابه

 اطالعات از طريق همكاران 

شورای جلسه مديرمعلمدر حضور با همكاران،ان تعدادیاز و ،معاون داليلبیآنهااز مورد در

هایبهسؤاالتیپرسيدمكهبعضیازجوابنقاشیورنگآميزیوعالقهیكمبهآموزانتوجهیدانش

:استشرحزير

 مخصوصاًوطراحیو...(درپايههایپايينتر،نقاشی،)خطنقاشیورنگآميزیاهميتندادنبه

.آموزاندانشفقطوفقطسرگرمكردن،ابتدايی

 آموزانفقدانتصويرذهنیدرستوقبلیازطراحیونقاشیدرذهندانش

 تندبهمهارتهایهنریوگذراندنانهنركهازتخصصبرخوردارنيسمعلممجهزنبودنبعضیاز

 .انسايردروسبرایايندرسمعلماستفادهازعملیودورههایآموزشهنربهصورتنظریو

 اهميتندادنخانوادههابههنر

 نقاشیورنگآميزیوحتیاولياءمدرسهبهاهميتآموزاندانش،آشنانبودنوالدين

 طرفهيچك از معلم از نخواستن )مديرتوضيح مسئوالن از در،معاون،دام ) اداره حتی و اولياء

صورتدرسندادنايندرسدركالسازطرفمعلم

  و هنر كار كردن رنگآميزیموكول اوقاتنقاشیو برایگذراندن تابستان به طرفوالدين از

.آنهمبهصورتغيراصولیوفقطوقتگذرانی،فراغت
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 اطالعات از طريق والدين 

،درسهبرایهمهیدروستشكيلشدجلسهایكهبرایوالدينبهصورتگروهیدرنمازخانهیمدر

والدين بعضیاز از بودنكهبنده بهپيشرفتفرزندانشانخيلیاهميتمیدادنددصاحبنظر سواالتیو

:بهشرحزيرمیباشدآنهابعضیازنظراتنيزبهرهمندشومآنهانظرازپرسيدمكه

 فرزندمناصالًعالقهایبههنرونقاشیندارد.

 هایاضافهایهایبچههادراينمدرسهبهخاطرتيزهوشانبودنزياداستودرسحجمدرس

.نمیگذاردنقاشیورنگآميزیوقتبرای،هایتقويتیاضافهمثلفيزيكوشيمیوكتاب

 هنرنداريمماخانوادگیخطونقاشیامانخوبنيستواستعداد.

 میفرستمكالسخطونقاشیبرایتابستاناورا،هايشبرسداالنبايدبهدرس.

 ؟چهشودكههنريادبگيرد

رابهخداخواهشمیكردندكهت،يشينهیكاریامداشتندشناختیازبندهوپكهوتعدادیازوالدين

.كمیهمبههنربچههااهميتبدهيد

 تخصصاز طريق همكاران م

،برگزارشدنقاشیدرجلسهایكهباهمكارانسرگروه نقاشیوبهمطرحكردناينمسألهكهچرا

دانشرنگآميزی مدارسزيادموردتوجهنيستو ،عالقهیچندانیبهآننشاننمیدهندآموزاندر

دندكهبرایمنازاهميتوآشنايیبامشكلنظراتیارائهداپرداختمكههمكارانعزيزباتوجهبهتخصص

پرداختهمیشودآنهاهدرزيربهويژهایبرخورداربودك

 هنريكدرسكارگاهیاستپسنمیتوانوچونخيلیاندكاستنقاشیورنگآميزیساعت

راشناختآموزانوحيهوكاردانشزيادر

 برایفهماندنآنداردوبعضیازمطالبكالسبسيارسنگيناستونيازبهوقتوزمانزيادی

نباعثخستگیدانشآموزمیگرددبايددرچندجلسهاجراشودكهاي
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 معلماغلب مهارتكمان خاطر تخصصیبه آموزانفقطدانش،غير سرگرم متأسفانهكردهرا و

یاينهمكارانهمبرایارتقاءسطحسوادهنرنقاشیورنگآميزیهایضمنخدمتمخصوصكالس

نمیشودتشكيل

 نقاشیورنگآميزیبرایپرداختنبهآموزانپشتيبانینكردنخانوادههاازدانش

 درسهفعاليتخاصیصورتنمیگيرددرم،نقاشیورنگآميزیبهآموزانبرایتشويقدانش

 كارنشدهويك،بعضیازرشتههایهنریكهبايددردورهابتدايیوازاولبهآنپرداختهشود

درسموسيقیارهب مثل میشود پرداخته آموزشآن به زياد حجم با اول متوسطه ايندر كه باعث،

میشودآموزانسردرگمیوبیعالقگیدانش

 ترسندبهانجامفعاليتبپردازندكارخوددارندومی،ازخرابشدنآموزانترسیكهاغلبدانش

  کتاب ها و مجالت از طريق مطالعه

اينترنتومراجعهبهكتابدروجستجواستاننقاشیورنگآميزییازسرگروههاومشورتباتحقيق

یبهپاسخهایخانهشخصیخودچندينمنبع،كتاب،مجلهوفصلنامهو....برایمطالعهبيشترودسترس

اينحلدرست مطالعه با و تهيه بهمشكل، منابعنكاتیكه بودنديادداشتكرده موثر جريانونظرم در

اشارهشدهآنهابهرهبردمودرقسمتمنابعبهذكرنامآنهاازنقاشیورنگآميزیف،فعاليتهایمختل

است.

 ضرورت تحقيق

بههنروفعاليتهایهنریونتايجبهدستآمدهآموزانبعدازشناختعواملاصلیدرنوعنگرشدانش

بهيكطبقهبندیكلیازدادههایصورتگرفتهكهمربوطبه،كهذكرشدآموزانازپرسشنامههایدانش

.راموردتجزيهوتحليلكلیقراردادمآنهاهمهستندودريكطبقهقراردارندپرداختهو

انتخصصیوغيرتخصصیبههنروفعاليتهایگستردهوجذابآن:معلمعدمتسلطبرخیاز. 1

سكلیهنربهدانشآموزمتوسطهاولآموزشدادهمیشودبايددرهايیكهدردرمفاهيموفعاليت

گيرد مبانیهنرهایتجسمیقرار شرطاولتدريسدروسیمثلنقاشی،چارچوباصولو ،طراحی،لذا
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فعاليت.نمايشو،خوشنويسی،سفالگری همهجانبهمعلمبهدانشو تسلطكاملو هایهنریدرحد..

اماازآنجاكهجذبمعلم.میباشدنقاشیورنگآميزینمهمترعالقهخودمعلمبهوازآ.موردنيازاست

اينامرخودمیتوانديكی،هنردرآموزشوپرورشبراساستخصصومهارتوتوانايیصورتنمیگيرد

كهباندعالقهمهستندمعلمانی،باشدنقاشیورنگآميزیدرآموزانازعللاصلیبیعالقگیوافتدانش

نداشتنتخصصومهارتهنری،خودبهآموزشوفراگيریهنرپرداختهاندتابتوانندآنرابهدانشآموز

.منتقلكنند

  عدمتوجهبهتفاوتهایفردیازطرفمعلمان:. 2

اشدكهخاصیبرخورداراستايننكتهمیبازاهميتنقاشیورنگآميزیيكیازمسائلیكهدرآموزش

ديگرانيكسانقد با دانشآموز رفاهیهر حتیگاهیشرايطمالیو توانايیو سرعتيادگيریو رتو

هایيكیتجسمقویداردوديگریازديدقویتریبرخورداراستپسگاهیعدمتوجهبهتفاوت،نيست

دانش تعدادیاز طرفهمكارانباعثمیشود آموزانفردیاز حداقلتوانايیهایخود هماستفادهاز

و...نكردهوهموارهدرايندرسبهنظرضعيفآيندوبهعلتتمسخرتوسطسايرينوگاهیتنبيهاتلفظی

ايندرسمتنفرشوند هایشلوغوپرجمعيتومدارسحاشيهایاينمشكلدركالس،توسطمعلماز

.بيشترنموددارد

  عدمارزشيابیصحيح.3

ازآموزانفرايندياددهیويادگيریاستوبرایمعلموخانوادهودانشارزشيابیآموزشیجزوذاتی

،شكلپيشمیآيدگاهیدانشآموزيكخطسادهماهميتبااليیبرخورداراستدراينموردخاصدو

اين،ايرادياصحبتیبهاونمرهبيستمیدهد،گونهبدونهدفوبدونرنگمیكشدومعلمبدونهيچ

موزانگيزهایبرایدرستيادگرفتنواهميتدادنبههنررانمیبيندچونمیداندنمرهاشقانعدانشآ

هيچوقتموردبحثقرارنمیگيردچوناحساس،كنندهاستكهمتأسفانهاينموردازطرفخانوادههاهم

زحمتوشرايط،هتوانايیازنظرنمرهسودبردهاندومورددومايناستكهمعلمبدونتوجهب،میكنند
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كارهنریدانشآموزچونخودازسطحعلمیكافیبرخوردارنيستنمرههایپايينمیدهدكهيكنوع

.هایهنریمیشودوفعاليتنقاشیورنگآميزیبیعدالتیاستواينباعثزدگیدانشآموزاز

 عدمبهكارگيریتنوع،بازیومفرحبودنكالسهنر.4

اتحادوروحيهتعاونوخالقيترامی،مشاركتپذيری،روابطاجتماعی،بابازیوتفريحآموزان،نشدا

آموزندوعالوهبرآنموجبرشدفرايندآموزشیويادگيریمیشودوآنرالذتبخشمیكندويادگيری

هایدهكهاغلبكالسمتأسفانهديدهش(1312،132:لذتبخشهيچگاهفراموشنمیگردد)ميرزابيگی

دروسیدرحالیكه..برگزارمیشود.عربیو،دينی،هنربابیدقتیبعضیازهمكارانماننددرسرياضی

مثلهنروورزشبايدازخصوصياتذكرشدهبرخوردارباشند.

 (1332،163عدمتوجهبهپيشنيازهایدرسجديدوآموختههایقبلیدانشآموزان:)سيف:. 5

نقاشیوحتیطراحیبدونهيچتمرينوكاركردیدردورة،موسيقی،نمايش،سیمثلخوشنويسیدرو

كهاينخودبرایدانشآموزعدمارتباط،شدهاند،بهصورتخيلیگستردهدردورهمتوسطهآورده،ابتدايی

محدود زمينهفكریاو تنها و ندارد ذهنخود ایدر كههيچزمينه میكندچرا نوشتنايجاد استبه

مدادرنگیبهصورتغير نقاشیبا خوشنويسیبهصورتتحريریاگرتوسطمعلمينابتدايیكارشودو

.اصولی

6. از استفاده ادامه رنگآميزیعدم نقاشیو كاربرد به اشاره و متوسطهدوم دوره رنگدر نقاشیو

دركتابهایدرسیوفرايندتدريسمعلمان:آميزی

سودمندوكاربردیاحساسكنددرفراگيریآنبرانگيختهترشده،موضوعیرامفيد،نشآموزهرگاهدا

برایهميشهبهخاطرمیسپارد دردانشآموزبهنقاشیورنگآميزی،وآنرا هماگرچنينحسیرا

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

 ایبه اشاره هيچگونه میشود استفاده نوشتناغلبآنهامختلفهنر مثلخوشنويسیدر نمیشود

..طراحیونقاشیدربيشتردروسبهكارمی.اجتماعیو،بانز،اجراینمايشدردروسیمثلتاريخ،درسها

اينتصورمیشودكهدانش،روندازطرفیديگرمتأسفانهدرمتوسطهدوم غيرازهنرستانهاكهمعموالَ
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نيستآموزان دراينجا.باسطحسوادپايينبهاينمدارسمیروندهيچردیازدرسكاربردیهنرپيدا

اص اينبايدمقصر دانشنسبتبه آگاهیو وجود با مؤلفينكتبدرسیدانستكه ريزانو برنامه لیرا

.موضوعنسبتبهآنبیتوجهبودهوهستند

 :نقاشیورنگآميزیعدماستفادهازامكاناتومحيطالزمبرای.7

كالس بامعموالَ كالسموضوعیداشته شودو بايدبهصورتكارگاهیبرگزار معلمباهایهنر شدو

..استفادهكندوحتیگاهیمدلهايیازبيرون.كالسو،درختان،توجهبهامكاناتمدرسهازحياطمدرسه

.بهكالسببردوكالسراجذابنمودهومناسببرایآموزشهنرقراردهد

 عدممشاركتبعضیازدانشآموزاندرفرايندتدريسويادگيریومنفعلبودنآنها:.8

نيزكهيكدرستجربیاستنقاشیورنگآميزیباتوجهبهاينكهيادگيرینتيجهتجربهاستپسبايد

در باحضورفعالومشاركتكاملدانشآموزتدريسشودوبهاجرایدانشآموزاحترامگذاشتواورا

 .جريانتدريسسهيمدانستتابهخوداعتمادكندوجذبفراگيریآنشود

وتأثيریكهفعاليتهایهنریمیتواندبرنقاشیورنگآميزیاهنبودنخانوادههابهاهميتآگ .9 

  شخصيت،منشوديدگاهفرزندانشانداشتهباشد.

خاصتشويقنمیكنندوالدينمعموال اينمورد در مثالدانش،فرزندانشانرا طور به حالیكه در

خوبیمی به موسيقیرا يكساز موردآموزیكه و تشويقمیشود دائماً طرفديگران از چون نوازد،

.وهميناعتمادبه..است.تحسينقرارمیگيرد،ازنظرشخصيتی،انسانیبااعتمادبهنفسباال،اجتماعیو

نفسباعثرشداودرسايردروسمیشود.

درسهتدريسنمیشودويامعلمدرمنقاشیورنگآميزیپيگيرنبودنخانوادهها،درمورداينكه، .11

ندارد.

بهاينموضوعكهانجامفعاليتهایهنریمیتوانديكیازسرگرمیهای .11 عدمآگاهیخانوادهها

سالمباشد:
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هایمخربدورساختهومسيردرستیراراازدنيایمجازیوسايرسرگرمیهنرمیتوانددانشآموازن

.قراردهدآنهاپيشروی

 يه و تحليل و تفسير اطالعات و داده های پژوهش تجز

دانش نظرات تحليل و تجزيه با و مذكور مشكل عوامل و علل آوری جمع وآموزان،پساز والدين

توجهبهمشاهداتخودومطالعهدركتبونشرياتآموزشیبهايننتيجهرسيدمكهاين با همكارانو

درفعاليتآموزانرينعللعدمعالقهوجذبومشاركتدانشمشكلبهصورتملموسوجودداردومهمت

 بهوجودآمدناين،عاملخانواده3هایهنری، استكههركدامبهشكلیدر معلموخوددانشآموز

نوبهخودكليداصلیمسئلهباشدوبهمشكلدستدارندسهمهريكازاينسهعاملمیتواندمتفاوت

دذوقهنریوياعدمرشدآنشوندووجوديانبوددرتعاملباهممیتواندرشعامل3داينشومحسوب

.باعثاختاللدركارخواهدشدآنهاهريكاز



















 معلم

 

عللعدمعالقه

دانشآموزانبه

-درسهنروفعاليت

 هایهنری

 
 والدين

 
دانش

 آموزان
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 انتخاب راه حل جديد و موقت

پسازگردآوریوتهيهاطالعاتبهدستآمدهازطريقمطالعهكتابهاوچندنمونهتحقيقانجامشدهو

خواهیمجالتو نظر و مصاحبه و سايرآموزان،دانشپرسشنامه در هنر یتأثير مشاهده همكارانو

:آمددستبهراهحلهایزير،باهمكاران..وتبادلتجربه.روسود

 بهمنظورمهمدانستنايندرسنقاشیورنگآميزیقراردادنيككالسموضوعیبرای 

 ادوركالسدورت،چيدمانكالسبهصورتكنفرانسی 

 هایهایبدونكالموگاهیباكالمموردتأيدآموزشوپرورشكهدركالساستفادهازآهنگ

 قرارگرفتهبود،تهراندراختيارمدرسينكشوریتأمينمدرس

 كالس به دادن تنوع دانش،برای از خواهی آموزاننظر منديشان عالقه هایدرباره شاخه به

 آنهادركالسوشنيدنپيشنهاداتهاآنمختلفهنروانجام

 اجرایحتمیدرسنمايشدركالسباتوجهبهعالقهایتنوعواثربخشبودنكالسهنر،میبرا

 بهنمايشوكارهاینمايشیوگاهیعروسكیدارندآموزانكهبيشتردانش

 ريسبعضیازفعاليتاستفادهازنرمافزارهایسمعیوبصریوبرنامهیپاورپوينتدراجرایتد

 بهمنظورتنوعدادنبهتدريسهایهنری

 هایفردیوتوانايیهركدامازتوجهبهتفاوت،برایدرزمانكالسانجامكارهایفردیوگروهی

 آموزاندانش

 اهدائمیدركالسبرگزارینمايشگ 

 ايجادانگيزهبيشترانتخابحداقليكاثرازهردانشآموزبهمنظور 

 دانشتشوي فراوان فعاليتآموزانق انجام به كردن اجرا درست و هاها توانايیآن به توجه با

ووخريدتوسطپرسنلمدرسهآموزانعضیازآثاردانشبرگزارینمايشگاهدرمدرسهوفروشب،هايشان

 دانشآموزاندرايجادشوق
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 ا و والدين فرزنددعوتاز آثار برایديدن دانشوخوداننجمنمدرسه منظورآموزانساير به

.هایهنریدرانجامفعاليتآموزانآشنايیبيشتروتوجهبهميزانتوانايیدانش

 اجرای طرح جديد و نظارت بر آن 

وزشبهترارائههايیرابرایآممتخصصانومعلمانهنرمیتوانندازخالقيتخوداستفادهكنندوروش

اينانعطافپذيریراوراهكارهاانعطافپذيریاستطوریكهدانشآموزهانكتهمهمدراينروش،دهند

ادبياتسختوخشكبداندق،احساسكند نظيرآموزشرياضیويا را طعاًاگردانشآموزاينبرنامهها

.(1312،63:)تيموریهمكاریالزمرانخواهدداشت

1 جديد. طرح اجرای نبودن،برای موضوعی رغم علی يككالسابتدا فرزانگان مدرسه در كالسها

كهخواستهشدآموزاناختصاصیبرایهنركهازنوركافیومطلوبیبرخورداربودانتخابكردهوازدانش

مرتبكنندبااينچيدمانهمهبچههامعلمو،بهصورتكنفرانسیويانعلیشكل صندلیهایخودرا

رفتوآمدكندآنهازراحتمیتوانستبرایديدنآثاروكارهایتختهرابهصورتكاملديدهومعلمني

انتخابخوددانشقرارگرفتآموزانخيلیموردتوجهدانشو نفره5بهگروههایآنهاآموزانبعدبا

ندتاراحتتردركارهایگروهیفعاليتكنند.تقسيمشد

2 مشورت. بچهها با ونظرشدبرایانجامهرفعاليتابتدا خواستهمیشداينكاراحساسآنهاه

ارزشمندبودنعقايدشانرابههمراهداشت.

ازبچههاخواستهشدازظروفیكهدورريختنیهستنديابهدردخانهنمیخوردباخودبهمدرسه.3

.برایمدلعينیاستفادهكنندكهخيلیمورداستقبالقرارگرفتكالسطراحیآوردهودر

4 تغييرات. از ،اولينجلسةكالسبعد بازیهایدقتیشروع شدبا ها بچه از میشدمثالً خواسته

تشكيلمیشدچنددرچوبیوجودداردوياچنددرآنجاهنربگويندكهدرراهرویطبقهدومكهكالس

راموردارزيابیقرارآنهاتودرعينحالدقوداينكارتنوعیبهكالسدادهب،..قراردارد.پلهو،تاالمپ

میداد
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دانش.5 سطحآموزانگاهی در كه هايی نمايشگاه يا و شهرستان تاريخی های مكان ديدن به را

تقويتشود.وچشمآنهاباديدنآثارآموزانشهرستانبرگزارمیشدبردهتاروحيهدانش

تأثيروكاربردآندرسايردروسو،گآميزینقاشیورندربارهاهميتآموزانبادانشمعلمصحبت.6

اين ،میتواندچهتأثيریدرانتخابلباسآنهاهاوخواصكهشناخترنگيازندگیروزمرهاشانمثالً

بوجودآوردننقاشیورنگآميزیاينكههدفاصلی...داشتهباشد.اتاقودكورآنو،چيدمانسفرهغذا

وعوضكردننگاهآنهادرديدتغيير..نيستبلكه.ونگوگوكمالالملكو،وهنرمندانزيادیمثلپيكاس

هایموجوددرطبيعتمثلرنگ،طبيعتوهرآنچهكهتاحاالبهآنتوجهنكردهاند،شانبهدنيایاطراف

اينرنگ اگر افتادو اتفاقیمی چه نبودند رنگ،ها به نقشتوجه و حيواناها بدن در ،تهایموجود

صدای،صدایآبشار،موجوددرطبيعتكهزيادبهآنتوجهنشدهآواهایگوشنواز...حشراتو،پرندگان

و،باران دانش.حركتبالپرنده توجه اينمواردخيلیمورد كه آموزان.. زنگتفريحوگرفتهقرار در و

درموردآنصحبتمیكردند.نقاشیورنگآميزیساعتغير

هنرواهميتآنوتأثيریكههنرمیتواندبرایوالدينوصحبتدربارهیجلسهتوجيهليكتشكي.7

عملدانش و رفتار شخصيتو باشدآموزانبر داشته دروسآنان همچنينساير در،و هنر تأثيریكه

گوشهگيریعدماعتمادبهنفسو...دانشمثلخجالتیبودن،،مشكلروانیوفردیبچههاكردنبرطرف

راموردتشويققراردهندوآموزاندانش،واينكهدرهنگامانجامفعاليتهایهنریباشدداشتهآموزان

كهچگونههنروانجامفعاليتوايندردرازمدتببينندآنهاوشخصيتتأثيرآنرابررویفرزندانشان

وبيكاریمشكالتاوقاتفراغتكهمیتواندجلویخيلیازاستهایهنریيكیازسرگرمیهایمفيد

تلفمیشودرابگيرد....كهاغلبدرفضایمجازیوآموزاندانش

3 . فعاليتمتنوع كاركردن يكهفته مثالَ هنری نويسی،دستیهای خوش بعد دوخت،هفته ،انواع

بیحوصلگیمدلهاطراحیبهانواع،نمايش،سفالگری روینقطهكوبی،جلدسازی،برایجلوگيریاز

جلوگيریازاينكارباعث...نقاشیوطراحیهایذهنیوخيالیو،كاشیكاریباكاغذهایرنگی،سفال

.هایهنریمیشدخستگیدرانجامكار
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داد.1 بهصورتگروهیقرار داشتندرا زمانبيشتر بهوسايلو نياز ايجادهفعاليتهايیكه كمتر تا

مشكلكند

12 . از دانشمعلماستفاده بهآموزانانو فعاليتهایهنریتخصصداشتند بعضیاز انجام در یكه

معلمیكالسهنرمثالَبرایتدريسنقطهكوبیازتجربياتسركارخانمعبدالملكبهمنظورتنوعوجذابيت

كهبهآموزانازدانشهایچرمیازتجربياتيكیويادرتدريسدوختكيفكاروفناوریاستفادهشد

سايردانشوحسمشاركتدرتشويقاينكارباعث،اشتنداستفادهشدنكارتخصصدهمراهمادرشدراي

.گرديدمیآموزان

11 پانتوميماجراینمايش. موضوعاتمختلفدركالسايندرسخيلیمورد.وهایعروسكیو با ..

،ندشنمايشداشتهبابودواصرارداشتندكههرهفتهآموزانتوجهدانش استقبالكارمعموالَ هايیكهبا

كهازايناستعداد،دروسديگروپيشنهادبههمكارانگرفتمیبيشترانجام،شدبامیمواجهآموزاننشاد

.استفادهكنندمیتوانبهروشنمايشیاجراكرد،هايیكهبچههادردرس

تدوينشدیقانونشتاينبودكهروزاولداهنرروبهرشدكالسدرروندنكتهایكهتأثيربسزايی.12

ارائهدهندحتیاگربهنظرخودشانخوببچههاكههمه وهيچكسحقمسخرهنباشدكارهايشانرا

ندارد بچههااجازهداشتندكهازلباسكارنقاشیورنگآميزیدرضمندرساعت،كردنآثارديگرانرا

وراحتدر،ارودرصورتنداشتنلباسككننداستفاده درآورده كالسبهانجامفعاليتمانتویخودرا

رنگنگرانكثيفشدنمانتویمدرسهخودبهوسيلهكهاينكاركمكمیكردآنعدهازبچهها،بپردازند

.بپردازندهایفراغبالبهانجامفعاليتهستندبا...وآبو

جشنبرایهایمتفرقهمثلتزئينوهنریوفعاليتفعالدرامورفرهنگیآموزاناستفادهازدانش.13

هایهنریوشناختهشدنتوسطسايردانشبهمنظورتشويقبهانجامفعاليتووزيباسازیمدرسهها

.متوسطهدومآموزانومعلمانواولياءمدرسهوحتیدانشآموزان
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صورتگروهیكهخيلیموردعالقهبهويترایباطلقهایرنگیتزيينشيشههایكالسبهصورت.14

باورودبهوهمكارانهمآموزانوسايردانشدهقرارگرفتوباعثشدكالسهنرمتمايزشآموزاندانش

.كالسمتوجهاينموضوعشوند

درمناسبتهایمختلفآنهاهنریبرگزارینمايشگاهازآثارنقاشیوخوشنويسیوفعاليتهای.15

.مثلدههفجر

16 ارز. در اضطرابايجاديكابتكار برایجلوگيریاز بهاينشيابیآثار نمره برایكمبود دانشآموز

يعنیبيست،نمرهكاملمطابقتوانخودبپردازد،شكلكههردانشآموزیكهبهانجامفعاليتهایهنری

اينكارو...(22++(يا)22+)هایاضافهمیگيردمثالَوهركسفعاليتبيشترانجامدهدمثبتراگرفته

ایوهمبرشتخيلیارزشداكهاتفاقاًدراينمدرسهبرايشانكمبودنمرهراهمبرایخانوادههااضطراب

.هایهنرینمیشدومانعانجامفعاليتازبينبردهآموزانخوددانش

17 دانش. مختلفهنریآموزانتشويق مسابقات شركتدر ايجابه وبرای نفسبيشتر به اعتماد د

.كهازطرفمدرسهياادارهبرگزارمیشداحساسرضايتازخود

فقطخطتحريریتدريسمیشدكه،دردرسخوشنويسیبرایجلوگيریازاسترسوكمبودوقت.13

،وفحروحركاتآنهماستفادهازكاغذپوستیبرایانداختنكاغذبررویسرمشقمعلموتمريندرانجام

يكنوعتقلبحسابمیشداينكارهرااجباریكرد امادانشآموزباانداختنكاغذپوستیبررویقبالً

رافراگرفتهوانجاممیدادخطمعلموياسرمشقشيوهدرستحركتدستونوشتنآنحرفيااتصال

خيلیموردواظهارمیكردندمراجعاتیكهدرطولسالبهمدرسهداشتنداينشيوهازطرفخانوادههابا

-خودبهاينروشبهتمرينخطبافرزنداناذعانداشتندكهمانيزآنهاتوجهقرارگرفتوحتیخيلیاز

.مانمیپردازيم

خواصوروانشناسیرنگهاوتأثيرآن،هابهآموزشرنگدربحثنقاشیبهصورتخيلیساده.11

 يا انسانو روانیبر نظر بهصورتكاربردیاز پرداختهو نقاشیياخواستهمیشدسايررنگها كهدر

فعاليتهایهنريشانمثلساختكتابقصه ساير ماكت،كاردستیو ببرند،.جلدسازیو بهكار مثالً..



 

  17 
 

دارند بزرگیفضا يا كوچكی در گرم و رنگهایسرد برایدانش،تأثيریكه خانوادهآموزاناينها و

اشارهمیكردندبهاينمهممیشدودرنظرخواهیهايیكهدرطولسالخيلیجذابمینمودهايشان

22 كارتدرمناسبت. عيدنوروزبچهها نقاشیوطراحیخودهايیپستالهايیمثلروزمعلمويا ،با

،روزپدروروزمادربرای،اشانكادومیدادندمیكردندوبهدوستانومعلمانوخانوادهكشيدهوتزيين

مادرشانرادقيقاًشبيهعكسشانوتصويرپدريابچههاازتكنيكطراحیبهروششطرنجیاستفادهكرده

حاضروحتیسايرهمكارانآموزانخوددانش،ازطرفخانوادههاتكنيكاين،كادودادندآنهاكشيدهبه

.درمدرسهمورداستقبالقرارگرفت

ابچه.21 كهخيلیبرایاستفادهكردهزتابلوهایدستسازخوددرتزييناتاقخودوخانهاشانها

.وخانوادههايشانخوشآيندبوددانشآموزان

هایهنریوكالسهبتدايیومتوسطهاولكارگادردورهارباالبردنسطحآگاهیهمكارانبهمنظو.22

.اينمشكلراازپايهازبينبردتاحدیتاشايدبتوانتشكيلدادههایضمنخدمتدرسطحشهرستان

 بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (ارزيابی 

 دقتوتمركزكافیراوبخصوصدانشآموزموردپژوهشدرنقاشیورنگآميزیآموزاندانش

.گذارندمیبيشریدارندووقت

 ازطوریكهدادهنشانهایمربوطبهآنعالقهورغبتزيادیوفعاليتنقاشیورنگآميزیبه

.شدهبودمديرمدرسهدرخواست

 تكاليفهنررابدونكمكگرفتنازاولياءوخانوادهوباعالقهوافرانجاممیدهند،بيشتربچهها

 دردروسديگروزندگیروزمرهومسائلروزانهآشنانقاشیورنگآميزیتاحدزيادیباكاربرد

.هایروزمرهبهرهمیبرندمفعاليتبرایانجاآنهاشدهواز

 روحيهخيلیشادوسرزندهدرفعاليت (مسابقاتثلطراحیدرمحيطباز)داخلحياطهايیمبا

.كردندتراشینمی..شركتكردهوبهانه.خوشنويسیو،نقاشی،روزنامهديواری
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 نقاشیورنگآميزینسبتبهخوديردرذهنيتوديدگاهفرزندانازتغيآموزاناغلباولياءدانش

چهازطريقتلفناموروكاربردآندرساير اينمطالبرا ياحضوری،مديربهرضايتداشتهو معاونو

.متذكرمیشدند

 انجامفعاليت و نوعنوشتار در تغيير فرصتیبهخاطر هر در و دفتر هایفوقبيشترهمكاراندر

 هنر با بيشتر دروسكه ساير برنامه بهترينشكلصورتمیگرفتتشكر به و ارتباطبودند وكردهدر

ارزشيابیتأثيراقداماتجديدواعتباربخشیبهآن.احساسخوبیداشتند

كهبتوانمارزشيابیوقضاوتیمنطقیازاقداماتانجامشدهداشتهباشموتأثيرآنرابهدرستیبرایاين

(2ووضعيتثانويه)شواهد(1مقايسهایبينوضعيتاوليه)شواهد،(1312،77:)فكوروهمكارانبسنجم

 د.شزيرحاصلنتايج(7(و)4ازبررسیدوجدولشماره)كههانجامداد

 

ميانگينمجموعميانگينخيلیكم مجموع

كم

ميانگين مجموع

متوسط

ميانگين مجموع

زياد

مجموعميانگينخيلیزياد

432/211/123/31/2

2/771/122/4



 

خيلی ميانگين مجموع

كم

ميانگين مجموع

كم

ميانگين مجموع

متوسط

ميانگين مجموع

زياد

خيلی ميانگين مجموع

زياد

4/23/24/121/331/46

2/33/112/34



تنازآنرادراختياردو،بهمنظوراعتباربخشیبهطرحآنهاپسازانجامجمعبندیهاونتايجارزيابی

تانظراتخودهنظرانومتخصصانآشنابهبرنامههایمعلمانپژوهندهومدرسانايندورهقراردادصاحب
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گزارشكنند درخصوصمراحلمختلفطرحكتباً مثبتوباهاآنپسازبررسیكه،را نيزاينطرحرا

.بااليیارزيابیكردندودقتاعتبار

 ضعف :نقاط 

قتامكاناتووكمبود

 ی بيان گزارش نهايی و نتيجه گير

بهيادگيریوانجامباآموزاندرايجادعالقهمندیدانشنقاشیورنگآميزیوهنرتنوعدرموضوع

برايناساسسعیشدكالسرا،(1312،51:توماس،ج.سيلكهایهنریتأثيربسزايیدارد)عشقفعاليت

دركالسامیامكاناتموجودهایفردیواستفادهازتمتوجهبهتفاوتماندهیكردهوبهبهترينشكلساز

بهايننتيجه،بااجرایاينطرحرابهكاربردهوآموزاندرحلمسائلدرسیومشكالتدانش،ومدرسه

نقاشیورنگآميزیكهبرایارائهواثربخشیهرسيد

 ؟چهبهصورتفردیوچهگروهیاستآموزاناولينعاملتشويقدانش 

 آنهاونظراتنيازهاوعالئق،هایفردیتوجهبهتفاوت 

 بازيدازاماكنديدنیدردسترسبرگزارینمايشگاهو 

 درموردبسياریمواردالزموضروریاستآموزاناستفادهازتوانعلمیخوددانش 

 وخانوادههایآنهادرفعاليتهایجذابآنآموزانمشاركتدادندانش 

 داردآنهازيادیبهتثبيتوتعمقيادگيریهایكارگاهیوعملیكمكانجامفعاليت.

 انجامفعاليتنداشتنترسبهدليلآموزاندانش هایهنریوجذابيتیكهايندرسبرايشاناز

درطولكالساحساسخستگیوكسالتنمیكردندوتاآخركالسپوياوپرجنبوجوش،شدهايجاد

.بودند

 نقاشیورنگازنتوانستنوانجامندادنويادنگرفتنوزانآمنگرانیوترسوناراحتیهایدانش

.كاهشيافتهاستآميزی
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 فعاليت هاتكاليفو صورتگرفتهو توسطخودبچهها بهبودوضعيتهنر، پيشرفتو والديناز

.فرزندانشاناظهاررضايتمیكردند

 درميانآثارشانديدهمیشدآموزانخالقيتونوآوریدانش.

 نوع،مثلنوعلباسپوشيدنآنهاوهمچنيندرزندگیروزمرهديدهدهنررادرسايردروسكاربر

...تزئينكتبودفتروخانهو

 تمرين توانايی،بهدليلتكرارو انجامفعاليتآنهامهارتو هایهنریزيادشدهكهسرعتدر

راباالبردهاست.آنهايادگيری

 وبررسیآثارخودوسايردوستانشانراداشتهوبهاظهارنظردرموردقدرتتجزيهوتحليلونقد

.آثارآنانمیپردازند

 ضمنخدمتبرایدبيرانغيرتخصصیتشكيلشدهكالس هایكارگاهیو زيادیاثركه حد تا

بخشبود.

  پيگيریعالقه برخیمواردهایهنریدامةكالسا،به در جستجو تحقيقو كنجكاویبه با درو

...وونمايشنقطهكوبی،مثلجلدسازیكتابهاواينترنتمیپرداختند،

 هاگوشهگيرومنزویبودندخيلیراحتدرفعاليت،یكهدركالسمنفعلآموزانخيلیازدانش

.نداعتمادبهنفسبااليیبرخوردارشركتكردهدرموردآثارخودودوستانشانصحبتكردهواز

 پيشنهادها

 چهتخصصیوچهغيرتخصصیبهمنظورنقاشیورنگآميزیفیوتشويقمعلمانموفقدرمعر

.ايجادانگيزهبرایسايرمعلمين

 هردانش،بايدوآثارشانبايكديگرآموزانتوجهشديدبهتوانايیهایفردیومقايسهنكردندانش

.روندكارشايجادشدهاستنظربگيرندوتغييراتیكهدرخودشدرآموزرانسبتبهپيشرفت

 نقاشیباشندركفآموزانمديرانمدارسفضاهایمناسببرایانجامفعاليتهایگروهیدانش

سالنمدرسهيانقاشیديواریو...
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 .بهنقاشیوطراحیذهنیدربحثطراحیونقاشیبيشترپرداختهشود

 مخصوصاًتلويزيونبيشترشود.دررسانههاتقيم)تلنگربهذهن(آموزشبهصورتغيرمس،

 منابع و مآخذ 

سلك،گلين،توماس-1 م،ج (1312)،آنجله ترجمه-مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان،

.نشردنياینو،تهران،مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان،(1312)،تهرانمحمدتقیفرامرزی

)،تيموری-2 ،تهرانزمستان،،2شماره،دوره یازدهم ،36هنر  ، رشد آموزشفصلنامه ،(1312كاوه،

چاپسهامیعام

،،زمستان،تهران2دوره سیزدهم،شماره  ،44رشد آموزش هنر  ،فصلنامه،(1314)،كاوه،تيموری-3

پسهامیعامچا

چاپگيتی،همدان،گزارش های برتر اقدام پژوهی،(1312وهمكاران)دانشآموزانحبيبیفكور،-4

،دورهچهارم،شمارهيك،پاييز،7رشد آموزش هنر  فصلنامه،،(1335)،سيدعبدالمجيد،شريفزاده-5

چاپسهامیعام،تهران

ش-6 عبدالمجيد،) سيد زاده، چهارم9رشد آموزش هنر فصلنامه،،(1336ريف دوره ،- ،3شماره

بهار،تهران،سهامیعام

تهرانچاپخاشع،راهنمای معلمان پژوهنده ،(1332قاسمیپويااقبال)-7

ترجمهفرشتهصاحب،رویكرد های معاصر در آموزش هنر ،(1312)،،پكرزياسپ،ايوان،گوداليوس-3

درخشانسازمانملیپرورشاستعدادهاچاپنظر،قلم،تهران

بيگی-1 ،علی،ميرزا ،تهران،نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان ،(1312)

انتشاراتمدرسه

حقيقتتهران،ترجمهجاللعلوینيا،انسان دوستی و هنر،،(1357)،زیمنكو،والدسيالو-12

 


