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 مقدمه

 تمددن  گوناگون ساحتهاي در هبود الهی مواهب از بزرگی بخش وامدار که بشري پدیده ابر این هنر شک بی   

 دد  مدادي  عوامدل  تسدخیر  و خدورا   به اولیه بشر نیاز است، داشته برانگیز تامل و توجه قابل حضوري انسانی

 غالبدا ) هندري  خالقیدت  بده  دسدت  خدویش  فطدري  ذوق بدر  تکیه با بتواند او تا است، بوده اي بهانه د طبیعی

 و احساسدات  است توانسته خود شناختی زیبا دیدگاه با دیها؛نیازمن این مهار با دیگر گاه در که زده(  تجسمی

 نیازمنددیهاي  سرچشدمه  هندر،  آبشخور که گرفت نتیجه چنین شود می رویکرد این با دارد؛ ابراز را خود افکار

 گرفتده  خدود  بده  متندوعی  شدکلهاي  زمان گذر در که بوده بشر احساسی و( عاطفی) درونی ،( مادي) ابتدایی

 یدک  قلمدرو  در گداهی  و اجتمداعی  فرهنگی رسانه یک رسالت در گاهی تفنن؛ و تفریح تساح در گاهی.است

 را هدا  ویدهه  کدار  و سداحتها  ایدن  اگر که جایی تا است نموده طریق طی دیگر ساحت چندین و درمانی شیوه

 حدوزه  در هندر  ضرورت از حاکی گونه مقدمه این است شده گم مهمی هاي تکه زندگی پازل از گویی برداریم

 ایدن  تاکیدد  چدون  است؛ بوده با همزاد تاریخی هاي دوره تمامی در که بوده بشر معنوي و مادي زندگی هاي

 آمدوز  داندش  و کدود   تیپ یعنی جامعه از ویهه گروهی بر فرهنگی میراث این هنر، بخشی اثر دامنه بر مقاله

 در کدود   بصدري  و تجسدمی  تفعالید  که آنجایی از گیریم؛ می پی آموز دانش هنر پیوند را مقدمه این است

 بندابراین  اسدت  مربدو   او چدپ  نیمکدره  بده  کدود   علمی و بیانی تحلیلی، امور و مغز راست نیمکره قسمت

 را چپ نیمکره از زیاد استفاده روح بی و خشک بعضا و شده کالسه دروس یا و ارقامی علمی، مباحث چنانچه

 در را راسدت  نیمکدره  از استفاده تجسمی و موسیقیایی هاي هنر ویهه به هنري هاي فعالیت ایجاد.دارد بدنبال

 و شایسدته  آمدوز،  داندش  یدا  بچده  روانی و روحی و فکري قواي تعادل و باالنس در فرایند این که گیرد می بر

 هداي  خالقیدت  ارائده  بدا  آمدوز  دانش یا کود  تا است بستري و زمینه تمهیدات این رسد می نظر به ضروري

 فهم قابل ظرفیت داراي موجودي به هم و آید نائل روانی د روحی تحلیه و تخلیه هب هم تواند می است هنري

 لحدا   بده  تجسدمی  و تصویري هاي هنر گردد؛ تبدیل آموزشی و علمی هاي تغذیه بهتر پذیزش براي در  و
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 هداي  نگاره سنگ تصاویر از بندد می نقش انسان حافظه در دیگري چیز هر از تر ماندگار دیداري حس دانش

 نقوش تا گرفته فرانسه السکوي و اسپانیا التامیراي غارهاي در وحشی گاوهاي تصاویر مانند نشینی غار دوران

 خدا؛؛  هداي  دبسدتان  و ماکتدب  با مدرن تجریدي و گرافیکی نقوش و تصاویر و کودکان مانداالهاي انتزاعی

 ایدن . اسدت  گفدتن  و شدنیدن  از تر هجاودان ماناتر دیدن؛ که سازد می متبادر ذهن در را نکته این همه و همه

 ایدن  بدا  کودکان نزد تجسمی و بصري هاي هنر هاي جذابیت خاطر به که میشود رهنمون بدانجا را ما نظریه

 آندان  بده  را سدخت  ظاهر به علوم دیگر و ریاضیات مانند غامض مسائل توان می بهتر(  تصویر و شکل) وسیله

 یدا  شدفاهی  داسدتانهاي  از جدذابتر  همیشده (  نمدایی  پویدا )  ر متح تصاویر و مصور داستانهاي نمود؛ تفهیم

 دنیداي  بدا  را کود  است قرار اگر شود؛ نمی تمام جا همین به قضیه این البته. هستند ها بچه نزد سخنرانیها

 یدک  عنوان به باید کنیم مند جهت و شکوفاتر را او هاي استعداد و سازیم آشناتر تجسمی هاي هنر یا نقاشی

 و کمدی  عناصر آموز؛ دانش یا کود  پذیرشی و روحی ظرفیتهاي ارتباطی؛ درست هاي شیوه و نونف از مربی

 دانسدتن  دانشدها  ایدن  از یکی باشیم؛ داشته کافی اطالع تاثیرگذار هنري محصوالت و تجسمی هنرهاي کیفی

 .اوست روحی و سنی ظرفیت لحا  به مخاطب وضعیت

 

 بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود

 وجدود  با ایم کرده نگاه عالم این به روزي همگی که اوست چشمان با و ماست ي همه وجود عمق در کودکی

 مدورد  آندرا  بایدد  و نیست کافی آنها به کردن نگاه کود  نقاشی فهم براي که ایم افتاده دور آن از آنچنان این

 . دهیم قرار دقیق بررسی و مطالعه

 اشدیا   و موجدودات  تشدریح  و توضدیح  و تحلیل و تجزیه هتج در وسیله یک فقط کود  نقاشی لحا  بدین

 . است او عاطفی زندگی بیان براي اي وسیله بلکه باشد نمی
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 احسداس  کدود   کده  شدود  عمدل  شکلی به باید هنرمندان آثار معرفی هنگام در که است این مهم ي مسئله

 رفدتن  بدین  از باعدث  نبایدد  مخصوصاً و بگیرد نظر در خالقیت انگیزه عنوان به را هنري اثر بلکه نکند حقارت

 و شدود  وجدودش  در و کدرد  تقویدت  کدود   در را نفس به اعتماد باید دیگر طرف از شود او شخصی الهامات

 . نگردد او دلسردي باغث مخرب و منفی انتقادات با و آورد پدید هیجان

 یدی  بداالخره  و هسدتیم  فواق منطقی معلولهاي میان تعادل ایجاد براي ذهن تقویت اهمیت به حاضر حال در

 بده  و است مهم آن اطراف محیط و جهان با ارتبا  و اجتماعی تبادل براي هنري بیان حد چه تا که ایم برده

 بده  موضوعات این تمام. کند می کمک فرداست خالقیت و تخیالت گسترش آن ي نتیجه که اطالعات توسعه

 بده  و برسد نوجوانی به کود  تا شد منتظر نباید خالقیت نیروي تحریک و آموزش براي که دهد می نشان ما

 حتدی  یا و سالگی ده سنین در کود  ابتکار و بیان قدرت این. گردد خاموش او ي کودکانه بیان قدرت آرامی

 نیدروي  تغذیده  عددم  باعدث  منطقدی  مفاهیم حد از بیش دادن جلوه مهم با مدرسه زیرا رود می بین از زودتر

 خدالف  بدر  نبایدد  کده  گیدرد  مدی  فرا نیز و آموزد می صحیح طور به را قاشین کود . گردد می کود  تخیل

 . دارد می بر قدمی گرایی واقع یافتن و نهایی عمق قواعد

 ارتبدا   در او شدعور  و در  بدا  بلکده  نیسدت  کود  جسمی تکامل به وابسته فقط نقاشی بیان قدرت پرورش

 در شدود  مدی  ظریدف  و مطبدوع  سدن  پیشدرفت  بدا  ولدی  است جزئی بسیار تولد بدو در ادرا  این البته است

 زیدرا  اسدت  کود  مغزي انتظارات جوابگوي کلمات از بیشتر خودش به مربو  ي خصیصه با نقاشی حقیقت

 زیدادي  دقدت  و کوشدش  بده  نوشدتن  خدالف  بدر  آن در  و است کلمات از تر نزدیک خیلی ذاتی حقیقت به

اوایل آبان مداه  . است بیان از اي تازه نوع و جدید کلش جوي و جست حال در دائم نقاشی یعنی ندارد احتیاج

امسال بود زنگ آخر بچه ها درس هنر داشتند وقتی وارد کالس شددم بدرق در چشدمان داندش امدوزان مدی       

درخشید همه یک جورایی خوشحال بودند آخه زنگ هنر بود ولی متاسفانه ما از کتاب ریاضی عقدب بدودیم و   

مسبر کالس جلو آمد و گفت خانم االن زنگ، زندگ هندر اسدت و همده      .کردیم باید با بچه ها ریاضی کار می
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بچه ها آماده هستند که نقاشی بکشند اجازه هست شروع کنیم؟ من نگاهی به شداگردانم کدردم و گفدتم نده     

گویی اب سردي بر پیشانی دانش اموزانم ریخته شدد دیگدر از آن شدور و شدوق     بچه ها باید ریاضی کار کنیم 

ود همه اخم ها در هم ریخت برخی اعتراض کردند که چرا نباید نقاشی بکشیم اگدر ایدن زندگ هندر     خبري نب

است چرا باید ریاضی بخوانیم این سوال دانش آموزان ذهن مرا به خود مشغول کرد چرا که راست می گفتند 

 تمرین کنیم؟ اگر هنر هم درس است چرا باید به آن بی اهمیتی نشان داده و به جاي آن دروس دیگر را

سابقه تدریس می باشم دبستانی کده  .... و داراي  ................آموزگار پایه دو ابتدایی دبستان  ..................اینجانب 

دانش آموز است بنده هم بده عندوان اموزگدار    ............ کالس و تعداد ......... بنده در آن تدریس می نمایم داراي 

دانش آموز در کالسم می باشدم لدزوم توجده بده درس هندر در مددارس و بدی        ............ داراي پایه دوم ابتدایی 

 و هندر  اهمیدت  اوصاف این باتوجهی که به این درس که زمینه ساز ظهور خالقیت در دانش آموزان می باشد 

 است این مدعا این بر دلیل یک و است نگرفته قرار توجه مورد باید که چنان آن تربیت و تعلیمدر  آن کاربرد

 ایدن  کده  ایدن  حدال . اسدت  نشدده  پرداختده  امر این به الزم قدر به حتی معلمان هاي آموزش محتواي در که

 طدور  بده  تربیدت  و تعلدیم  در هنر اگر شود توجه آن به کافی حد در باید که است مهم و موثر قدر آن موضوع

 از گیدري  بهره با است الزم و گذارد می اثر ا؛خ طور به اخالقی و معنوي و بدنی تربیت در است اثرگذار عام

ین لدذا بندده در اولد   . کدرد  فراهم را کامل تربیت تحقق زمینه پرورشی و آموزشی تجهیزات مواد روشها در آن

اقدام موضوع را با در جلسه شوراي آموزگاران مطرح نمودم تا جهت حل ایدن مشدکل در کدل مدرسده اقددام      

صحیح و عملی اتخاذ شده و اجراشود در نتیجه سوال اساسی در این اقددام  اساسی صورت پذیرد و تصمیماتی 

در بین همکداران   ........................چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی » پهوهی به این صورت شد که 

 .«و دانش آموزان زنده و فعال نمایم؟
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 ( ا -شواهد)  اطالعات آوري گرد

پاسخ پرسش اصلی این اقدام پهوهی را پیدا نمایم اولین اقدام جمع آوري اطالعداتی  پاسخی براي اینکه بتوانم 

در خصو؛ دالیل کم توجهی و بی توجهی خود و همکارانم بده درس هندر مدی بدود لدذا در جلسده شدوراي        

آموزگاران موضوع را مطرح نموده و سعی نمودم نظرات تک تک آندان را بشدنوم و در نهایدت بده یدک جمدع       

 :ندي کلی برسمب

 معلم نبودن هنرمند  

 خود نظر از هنر ضعیف جایگاه 

 مشخص کتاب نبود  

 هنر درس کم وقت 

 معلم یک به دروس ي همه شدن واگذار 

 هنر درس ارزیابی براي نبودمعیارمشخص 

 ازکالسها بازدید درمواقع حتی درس این به مسئولین توجه عدم 

 هنر درس اهمیت به معلمان آشنایی عدم  

 آموزشی تجهیزات و فضا کمبود 

 هنر کارگاه نبود  

 معلمان براي هنر زنگ بودن کننده خسته 

 ؟ چیست هنر

 صدنایع  و هندري  ابدزار  از استفاده با فرد آن در که است هنري خالقیت از بخشی ي برگیرنده در هنر اصطالح

 ، زاده عبداس . ] پدردازد  مدی  خدود  اطراف محیط به نسبت خویش عقاید و احساسات ، عواطف بیان به دستی

 : اند کرده تعریف اینگونه را هنر اندیشمندان دیگر و[11 ، 1377
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 . است هنرمند درونی عواطف و احساسات بیان هنر:  هگل

 .  است زندگی فهم کلید هنر:  شیلر

 . است درستی و راستی است زیبایی اساس هنر در آنچه:  یوشیج نیما

 . است نمانده غافل هنر از قبایل ترین ابتدایی ولو اي جامعه یچه و اجتماعی است اي پدیده هنر:  مگاستا

  ابتدایی ي دوره مدارس در هنر اهداف 

 : شمرد هنر درس کلی اهداف از توان می را زیر موارد ابتدایی ي دوره پرورش و آموزش در

  هنر درس طریق از ابتدایی ي دوره پرورش و آموزش اهداف تحقیق به کمک -1

 [18 ، 1381 ، پور محمد] هنري مهارتهاي آموزش و هنري هاي رشته شناساندن -2

  ابتدایی مدارس در طرح قابل هنري هاي حوزه

 نقاشی -الف

 سازي حجم -ب

  ها سازه دست یا کاردستی -ج

 موسیقی -د

  نمایش -و

 خوشنویسی -هد
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 هنري تربیت ضرورت و اهمیت

 بخدش  بدین  کده  کارکردها این از یکی.  است مختلفی کارکردهاي داراي جامعه هر در پرورش و آموزش نهاد

 و هندري  اسدتعدادهاي  و هدا  قابلیدت  شدکوفایی  و رشدد  جهدت  در تالش ، باشد می نهاد این اهداف از مهمی

 ، 1384 ، امیندی . ] اسدت  شدده  مدی  نامیده هنري تربیت اصطالحاً چه آن یا و آموزان دانش شناختی زیبایی

13] 

 و اسدتعدادها  بدروز  و رشدد  در هندري  تربیت و هنر آموزش که است واقعیت این از متاثر فوق کارکرد اهمیت

 ، البتده  ، تداثیرات  ایدن .  دارد سدازنده  تداثیري  و نقش آموزان دانش مهارتی و عاطفی ، شناختی هاي قابلیت

 یزیبای حس و انسان خالقیت تجسم هنر که چرا.  است هنر قلمرو در نهفته و ذاتی هاي قابلیت وجود بدلیل

 اضطراب کاهش ،[ 1]روانی تخلیه مانند هایی زمینه در هنري تربیت ، روانی و روحی نظر از. اوست شناسایی

 حدل  ، احساسدات  کنتدرل  و عواطدف  تعددیل  ، وجدود  ابدراز  ، نفدس  به اعتماد و[ 2]ارزشی خود حس ایجاد ،

 و نقدش  ناخودآگداه  هداي  انگیدزه  سداختن  آشدکار  ، دیگران و خود به نسبت بینش کسب ، شخصی تعارضات

 .  دارد مالحظه قابل تاثیري

 را ، باشدد  مدی  درس کدالس  در کار از ناشی که ، هنري تربیت نتایج و دستاوردها مهمترین( 1999 ریتینگ)

 : کند می بندي دسته زیر ترتیت به

  اجتماعی یادگیري تسهیل-4آموز دانش رشدخودراهبري-3مختلف کاربردحواس-2کاربردعواطف-1

 پدرورش  و پدذیر  انعطداف  تفکدر  و منطقی تفکر پرورش – خالقیت – شناسی زیبا حس تواند می هنر واقع در

 [21 ، 1384 ، امینی. ) دهد پرورش را کود  کنجکاوي حس

 ایدن  و کنندد  تجربده  را[ 4]کدردن  طراحدی  و[ 3]ساختن ، عملی کارهاي با تا دهد می امکان کودکان به هنر

 نظدر  از کده  هایی بچه به هنر.  شود می آنان مستقیم اي مشاهده ازيس نمونه و خالقیت پرورش موجب خود
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.  کنندد  تجربده  را موفقیدت  ، دیگر اي گونه به تا دهد می امکان ، ندارند بخشی رضایت چندان وضع تحصیلی

 [تا بی ، لنکستر]

 

 : هنر درسی ي برنامه اهداف

,  پدرورش  و آمدوزش  عالی شوراي ي جلسه هفتمین و چهل و ششصد در ابتدایی ي دوره اهداف ي مجموعه

 مختلدف  هداي  حوزه به 79 ماه خرداد در و تنظیم اقتصادي و سیاسی و زیستی,  اجتماعی,  هنري و فرهنگی

 . است شده ابالغ پرورش و آموزش وزارت ستادي

 شدناختی  رشدد  بده  کده  اسدت  فراینددي  ایجداد  هنري تربیت ئ است «هنري تربیت» درس این نمایی هدف

 اسدتعداد  تدا  کندد  مدی  کمدک  فرد به هنري تربیت دیگر عبارت به. بینجامد فرد اخالقی و جتماعیا,  عاطفی

 زیبدا  فضداهاي  ایجداد  بده  نسدبت  گیدرد  کدار  به خود زندگی در و بشناسد را ها زیبایی نماید شکوفا را هایش

 خداوندد  ي آفریدده  تدرین  زیبدا  عندوان  بده  انسان چون گفت توان می. کند دوري ها زشتی از و باشد حساس

 . بیافریند زیبایی تواند می هم خودش پس است شده قلمداد

 کنند برقرار ارتبا  دیگران با و خود با طبیعت با چگونه که میگیرند یاد هنري تربیت فرایند در آموزان دانش

 را خدود  هداي  توانایی شناسند می را خود وجودي هاي ظرفیت آنان طریق بدین. کنند زندگی درس این بر و

 . نمایند می باور را خود و کند می پیدا نفس به اعتماد دهند می بروز

 : است شده تبیین زیر شرح به نگرش و مهارت و دانش ی حیطه سه در هنری تربیت اهداف

  دانش سطح -1

 نیدز  و کندد  مدی  زنددگی  طبیعدت  در انسدان : هنري هاي آفرینش الهام منبع عنوان به طبیعت با آشنایی -1

 بسدیار  هداي  شدکل  و هدا  رندگ  در که. دارد خود در را بصري عناصر زیباترین طبیعت. است عتطبی از جزیی
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,  مداه ,  آسمان, ها چشمه و جویبارها,   ها کوه و سنگها,  جانوران و گلها و گیاهان.است مشاهده قابل متنوع

 سدوي  از و کندد  می جلب خود به را انسان حواس که دارند زیبایی هماهنگی و نظم...  و ستارگان و خورشید

 . رساند می یاري دارد تمایل که آثاري آفرینش در را او دیگر

 آمدوز  داندش ( موسدیقی  و نمدایش  و گویی قصه,  سازي حجم و کاردستی,  نقاشی) هاي رشته با آشنایی -2

 در روش و راه بایدد  دهدد  بدروز  مناسدب  شدکلی  بده  را خود تخیالت و احساسات و عواطف بتواند که آن براي

 هداي  رشدته  از یدک  هر با باید او.  است هنري مختلف هاي رشته همان روش و راه این و باشد داشته تیاراخ

 . نماید فعالیت هایی رشته در خود ي عالقه و استعداد با متناسب بتواند که شود آشنا اي اندازه به هنري

 از یدک  هدر  بدراي  الزم ابدزار  بایدد  آمدوز  دانش:هنري هاي رشته از یک هر مواد و ابزار با مقدماتی آشنایی -3

 نیدز  را هدا  آن کداربرد  و بشناسدد  را قیچی و چسب باید کاردستی در مثال براي. بشناسد را هنري هاي رشته

 اندواع  مثدل  دارد وجدود  او اطدراف  محدیط  در که را اي استفاده بی حتی و نیاز مورد مواد باید همچنین بداند

 رنگدی  هاي برگ,  چوب هاي تکه, پالستیکی و مقوایی هاي قوطی , رنگی و سفید,  ساده دار نقش کاغذهاي

 زیبدا  کاردسدتی  یدک  سداخت  در را یدک  هدر  از اسدتفاده  و بشناسد را...  و بزرگ و کوچک رنگی هاي سنگ, 

 . کند تجربه

 غارهدا  دیدوار  روي نقاشی آثار قدمت مثال. است زیاد بسیار هنر قدمت: هنري و فرهنگی میراث با آشنایی -4

 و بدوده  توجده  جالدب  بدرایش  کده  را چه آن کرده سعی همواره انسان. رسد می  میالد از پیش سال 7111 به

...  و فلدزي ,  سدفالی  اشدیاي  و ظدروف  وي. بگذارد جاي به خود از هنر شکل به است کرده زیباتر را زندگیش

 زنددگی  نوع,  تفکر نوع نگربیا که است گذاشته باقی گذشته هاي زمان از را زیبا بسیار بناهاي و ها باف دست

 اسدت  دلیل همین به. است ما هنري و فرهنگی میراث این. است روزگار آن ي ها استعداد و نیازها تمایالت, 

, قددیمی  چدوبی  در یدک , نقاشدی  تابلوي یک,  زنانه زینت یک,  گردسوز چراغ یک ما کشور در مثال براي که

 و مدا  ملی و قومی هویت هاي نشانه این. بکوشیم آنها هدارينگ و حفظ در باید ما و دارند فرهنگی ارزش همه
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 ایدن  از بسیاري ایران ما سرزمین از نقطه هر در. شوند شمرده ارزش با باید و هستند ما ي شناسنامه قولی به

 . ببرند پی ها آن مادي و معنوي ارزش به و شوند آشنا آنها با کودکان باید که دارد وجود آثار

 : مهارت ي حوزه اهداف -2

 مدی  تشدکیل  را انسدان  ي پنجگانده  حواس المسه و چشایی, بویایی, بینایی, حسی هاي مهارت ي توسعه -1

 گونداگون  هداي  پدیده برابر در که اند خارج دنیاي به انسان وجود هاي پنجره انسان ي پنجگانه حواس. دهند

 . اند خالقیت و تفکر شناخت براي ابزاري نخستین حواس واقع در. دهند می نشان واکنش

 حدرف  و دهد گوش درست و گیرند می یاد دبستان ي دوره در آموز دانش: گفتاري هاي مهارت ي توسعه -2

 ادا درسدت  را هدا  جملده  و هدا  واژه حروف کند تمرکز خوب بتواند باید هدف این به یافتن دست براي او. بزند

 بهدره  مناسدب  شکلی به ها دست و چهره اتحرک از کند استفاده مناسب عاطفی حالت از خود صداي در کند

 کندد  صحبت ترس و خجالت بدون جمع حضور در مهمتر همه از و کند جذب کامالً را خود مخاطب تا گیرند

 انجدام  جریان در آموز دانش که اند شده دهی سازمان طوري نیز نمایش هاي بازي و گویی قصه هاي فعالیت.

 . کند کسب را ريگفتا هاي مهارت آرامی به را آنها دادن

 هداي  فعالیت دادن انجام در هنري ي ساده فنون و ابزار, مواد کاربرد براي حرکتی هاي مهارت ي توسعه -3

 یدک  قالدب  در دارد ذهدن  در را جه آن شود قادر تا شود برقرار هماهنگ,  حواس بین که دارد ضرورت هنري

 شدکلی  بده  نمایشدی  هداي  بازي یا قصه, شنوایی تربیت, کاردستی, نقاشی مثل کارهایی. دهد نشان هنري اثر

 تواندایی  این ي توسعه باعث و کند ایجاد مختلف سطوح در را هماهنگی و دقت این که اند شده دهی سازمان

 .  شوند

 هداي  تجربده  از اسدتفاده  بدا  کوشدد  می فرد آن طی که است فرایندي تفکر ; تفکر هاي قابلیت ي توسعه -4

 تخیدل  و حافظده , احسداس  عامدل  سه میان تعادل,  تفکر. برسد تعادل به و شود سازگار محیط با اش گذشته
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 و کندد  می برقرار ارتبا  اطراف محیط و طبیعت با خود گانه 1 حواس طریق از فرد هنري آثار تولید در است

 را الهام این و گیرد می الهام ها این ي همه از بیند می را ها تقارن,  ها تفاوت و ها رنگ,  ها اندازه,  ها شکل

 هدا  آن کالمدی  غیدر  بیدان  براي راهی تفکر و اندیشه از اي مایه با سپس کند می تاکید خود درونی عواطف با

 و میگیدرد  بهدره  آنهدا  از و کندد  مدی  آوري جمع را اطالعات ي همه خود تفکر از استفاده با بنابراین یابد می

 .  آورد می وجود به راز و رمز از پر که را یکتا و بدیع اثري سپس

 هداي  واقعیدت  بدا  که آن از پیش دبستانی آموز دانش: هنري هاي قالب در احساسات و افکار بیان توانایی -1

 عبدارت  بده  کندد  می زندگی ها واقعیت آن از خود هاي برداشت با یابد در را ها آن و کند زندگی خود اطراف

 بیشدتر  اسدت  ممکدن  کندد  مدی  زنددگی  اسدت  کرده تصور خود ذهن در ها واقعیت از که تخیالتی با او دیگر

 آن با کند می حس خود که گونه آن و پندارد می محض وقعیت را ها آن او ولی باشند واقعی غیر او تخیالت

 هنري هاي فعالیت و هنر درس ساعات و بپذیرد و کند در  را وضعیت این باید آموزگار. کند می برخورد ها

 تشدخیص  خود را چه آن الگو نوع هر از تقلید بدون و خجالت و ترس بی آموز دانش که دهد ترتیب طوري را

 کدرد  مجبدور  را کودکدان  نبایدد  که این خالصه. دهند انجام آزاد طور به هنري هاي فعالیت قالب در دهد می

 خدود  تواندایی  و سلیقه خواست طبق باید را یشان ها فعالیت بلکه کنند فعالیت ما ي سلیقه و خواست مطابق

 . هندد انجام

 و عواطف تبادل و زدن حرف طریق از که است اجتماعی موجودي انسان: اجتماعی هاي مهارت ي توسعه -1

 دارد نیداز  هدایی  مهدارت  به دیگران با ارتبا  برقراري. آورد می فراهم را دیگران.  خود رشد ي زمینه, اندیشه

,  نقاشدی  در گروهدی  هداي  فعالیدت  ,هدا  بررسی و توصیف,  گو و گفت و بحث.شود می آموخته کودکی از که

 مدی  کمدک  آمدوز  داندش  به ارتبا  برقرار در نمایشی هاي بازي و گویی قصه,  ها نغمه و سرودها,  کاردستی

... و نقاشدی  بدا  خاطره یا قصه کردن کامل و تمام نیمه هایی نقاشی تکمیل مانند هایی فعالیت,  همچنین.کند
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 آنهدا  بده  خدود . گیدرد  قدرار  آنهدا  تخیل و تفکر و دیگران با ارتبا  در که دهد می را فرصت این آموز دانش به

 . کند تجربه را کارها در مشارکت و بداند خود از بپذیرد را آنها,  کند عرضه

 

 : نگرش سطح

 نفدس  بده  اعتماد و کند می باور را خود برد می پی خود هاي توانایی به,  ها فعالیت دادن انجام با آموز دانش

 خدود  کدار  بهبدود  بدراي  و دهدد  می توسعه را هایش توانایی ها فعالیت دادن انجام ضمن او.ردآو می دست به

 ایدن  ي مجموعه. دادیم توضیح ها آن ي درباره مهارت و دانش سطح دو در که کند می کسب را هایی دانش

 کندد  مدی  جلدب  اطدراف  دنیداي  بده  را او توجده . گدذارد  می تاثیر او باورهاي و ها ارزش ساخت در ها فعالیت

 و کندد  انتخداب  بهتر بتواند تا سازد می تر هموار را او ي آینده راه و دهد می شکل را هایش عالقه و تمایالت

 در کده  گردد می باز او تربیتی و ذهنی هاي زمینه به چیز هر به نسبت آموز دانش هاي نگرش. بگیرد تصمیم

 .گیرد می شکل طوالنی نسبتاً زمانی مدت
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 (1) شواهد هاي داده تفسیر و لتحلی تجزیه،

 به معلمان توجهی بی دلیل که رسیدم نتیجه این به همکارانم هاي جواب و موضوع ي پیشینه مطالعه با

 :  باشد می زیر موارد هنر درس

  مشخص ارزشیابی معیار نبود -1

  درس کتاب بعنوان ابتدایی دوره مخصو؛ کتاب نبود -2

 هنر کارگاه نبود -3

  هنر درس کم وقت -4

  والدین خواست -1

  معلمان نبودن هنرمند -1

 جامعه در هنر درس ضعیف جایگاه -7

 معلم یک به دروس همه شدن واگذار -8

   کالس از بازدید واقع در حتی درس این به مسئولین توجه عدم -9

 هفته ایام امتم در نقاشی بودن تکراري نتیجه در و مختلف هاي فعالیت اجراي براي امکانات کمبود -11

  هنر درس اهمیت به معلمان آشنایی عدم -11

 دروس بقیه با هنر موثر ارتبا  عدم -12
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 موقت  صورت به جدید راه انتخاب

 : کردیم طرح دیگر معلمان همکاري با را زیر هاي حل راه مشکل رفع براي

 شود اندازي راه مدرسه در هنر کارگاه بعنوان مکانی -1

 درسی برنامه در هنر یستدر وقت افزایش -2

 معلمان آموزش -3

 دروس بقیه با هنر تلفیق -4

  ها بچه آثار از مدرسه در هنري نمایشگاه برگزاري -1

  نگذرانیم تکراري هاي نقاشی با فقط را هنر ساعت -1

 آموزشگاه معلمان میان هنري ي مسابقه برگزاري -7

 هنر درس به توجه براي معلمان تشویق -8

 .  ندهیم اختصا؛ دیگر دروس به را هنر درس ساعت وجه هیچ به -9

 هنر درس به نسبت معلمان دیدگاه در تغییر -11

 کنیم واگذار هنر معلم به را هنر تدریس -11

  ها آن آموزش و معلمان براي هنر هاي کالس برگزاري -12

 آموزشگاه علمی مسابقات در هنر درسی مطالب از استفاده -13
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 ابتدایی معلمان به هنر کتاب ارائه و چاپ -14

  هنر درس ارزش بردن باال -11

 کتابخانه براي هنر با مرتبط هاي کتاب خرید -11

  شده انتخاب حل راه اجراي

 را داشدتند  را مدرسه در اجرایی قابلیت که را حل راه چند شده ارائه هاي حل راه میان از تا شد آن بر تصمیم

 : بیاموزیم

  معلمان آموزش -

 را هندري  کدار  ابتددایی  ي دوره بدا  مدرتبط  هندري  ي رشدته  در اگر معلم هر که شد شروع صورت این به کار

 در هدم  مدرسده  مددیر .  دهد آموزش معلمان بقیه به را آن دارد تسلط آن بر که کرده مطالعه یا دیده آموزش

 .  کرد می همکاري خریدکتاب و وسایل تهیه

 ، آبرندگ  ، رنگی د مدا با کار ، کالژ چون مواردي کالس وقت از یقیدقا گرفتن با و تفریح هاي زنگ همکاران

 بدا  کدار  ، هدا  سدنگ  بدا  سدازي  شکل و سازي مجسمه و بادکنک با سازي عروسک ، رنگی کاغذ با سازي گل

 . دادند می آموزش هم به را شن با نقاشی و سازي شکل ، ریختنی دور وسایل

 شدرایط  بده  بندا  خدود  کدالس  در آنرا یادگیري از پس همکاران و رفت پیش خوب بسیار کار مورد این در که

 .  دادند می آموزش آموزان دانش توانمندي و کالس

 بسدیار  هدا  زمینده  بعضی در ها بچه از بعضی اینکه و بودیم کار حین در آموزان دانش شوق و شور شاهد ما و

 .  کردند می عمل خالقانه
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  دروس بقیه با هنر تلفیق -

 دارد را هندر  درس بدا  هدا  آن تلفیدق  امکدان  کده  را دروسی امکان حد تا کنند سعی همکاران تا شد آن بر بنا

 .  کنند تدریس تلفیقی بصورت

 یدا  و سنگ یا حبوبات یا شن با را ها آن که خواست می ها بچه از ها نشانه تدریس از بعد اول پایه معلم مثالً

 .  کنند درست بازي خمیر

 .  کرد می استفاده باال روش از حروف و اعداد نوشتن در دیگر همکاران از یکی 

 ... و.  خواست می تهیه کاردستی یا نقاشی ها بچه از حیوانات زندگی با رابطه در دوم پایه معلم

 کده .  ها بچه به آن آموزش ي نحوه و هنري کار تعدادي از جزوه یا بروشور یک تهیه جهت همکاران توافق -

 از بعضدی  همکاري عدم و وقت کمبود بدلیل متاسفانه اما رفت پیش خوب آن داییابت هاي قسمت تا کار این

 . بازماندیم کارکرد از راه نیمه در و نشد انجام موفقیت با مدرسه معلمان

  عملی بصورت آمد بعمل آزمون پایانی امتحان براي هنر درس از -

  هنر درس به دادن اهمیت و زمینه این در مکرر هاي همکاري جهت مدرسه مدیر توسط معلمان تشویق -

 مدرسه مدیر توسط هنري هاي کتاب خرید -

 وسدایل  تهیه جهت داشت خوبی نتایج بسیار که هنر درس با رابطه در والدین براي توجیهی جلسه برگزاري -

  فرزندانشان براي

 معلمدان  تشویق و بودند دیده آموزش مدرسه در که ها بچه دستی و هنري کارهاي از نمایشگاهی برگزاري -

  شهرستان اداره توسط
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 (2شواهد)گردآوري اطالعات

 :بعد از اجراي راه حل هاي انتخابی نتایج زیر بدست آمد

       بنده و همکاران عزیزي که در این اقدام پهوهی همراه و کنارم بودندد بده زندگ هندر و درس هندر و

 .خالقیت دانش اموزان بیش از پیش اهمیت می دهند

  با سایر دروس ، هنر عضو جدا شدنی تمام زنگ ها شد به طوري کده در بحدث ریاضدی    با تلفیق هنر

دوم ابتدایی که بیشتر کار با هنر و رنگ امیزي است دانش اموزان مشتاقانه به درس توجده نمدوده و   

هرجا که نیاز به رنگ آمیزي و خالقیت بود کنجکاوانه و مشتاقانه فعالیت می کردند گویی زنگ هندر  

 .است

 گزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنري دانش آموزان کالسم پاي جدانشدنی فعالیت هاي پایانی زنگ بر

 .هنر کالس بنده و سایر کالس ها شد و این باعث شد تا خالقیت در بین دانش اموزان افزایش یابد

     دیدگاه معلمان و دانش آموزان به درس هنر تغییر پیدا کرد و فهمیدند که زنگ هندر فقدط مخدتص

جدزو هندر   .... کشیدن نقاشی نیست و فعالیت هاي بسیاري از جمله کاردستی، اوریگامی، موسیقی و 

 .می باشند

  تهیه وسایل کمک آموزشی با استفاده از درس هنر براي سایر کتابها توسط دانش آموزان 

 اعتبار  تعیین و جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

 بلکده  ، بیایندد  بدار  هنرمند آموزان دانش که نیست این ابتدایی ي دوره در هنر درس هدف که این به توجه با

 هندر  زیبایی الفباي و قوانین با.  باشند داشته اي هنرمندانه زندگی کودکان یعنی.  است هنري تربیت ، هدف

 و هدا  بدرگ  ، هدا  دانده  ، میوه مثل طبیعی مواد و باطله و رنگی کاغذهاي ، ریختنی دور اشیاي از.  شوند آشنا

 .  کنند تولید هنري محصول و کنند خلق هنري آثار بتوانند...  و سنگ و شن
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 تواندد  مدی  کوچدک  امدور  ایدن  در خالقیدت  که چرا دهند پرورش را خود خالق روحیه و شناسی زیبا حس و

 .  کند فراهم آموزان دانش براي را آینده در بزرگ هاي خالقیت زمینه

 اندیشده  و کندد  کشدف  را جدیدد  مدوارد  ، کندد  حرکت آرام اییفض در و آزادي با ذهن که کند می کمک هنر

 [42 ، 1389 زمستان ، هنر آموزش رشد. ] دهد بروز را نشده تجربه هایی

 درس و هندر  بده  را معلمدان  دیددگاه  توانستیم که همین نبودیم مدرسه در شگرفی تحول و تغییر دنبال به ما

 هدم  موفدق  راه این در حق به که.  کنیم مند عالقه هنر زنگ در کردن کار و هنر به را آنها و دهیم تغییر هنر

 . همکاران خود خواست و همکاري با البته شدیم

 روحیده  توانستند و چشیدند را هنر زنگ رنگارنگ طعم سال نیمه از البته ها بچه تحصیلی سال آن در حداقل

 .  کنند خلق را زشمنديار هنري کارهاي و بیازمایند زنگ این در را خود شناسی زیبا حس و خالق

 معلمدان  خود همکاري با که بود مدرسه معلمان و مدیر دیدگاه در تغییر اقدام این در من اصلی هدف واقع در

 .  کنیم نگاه را هنر زنگ دیگر جود توانستیم

 اعتبارسنجی

 خدود  فردي تخواس اول هنر درس به معلمان نکردن توجه اصلی علت که رسیدیم نکته این به اقدام این با ما

 هسدتند  حاشدیه  موارد بقیه نه وگر است معلم خود نبودن هنرمند و هنر ي رشته به نبودن مند عالقه و معلم

 نگدذارد  بهدره  بدی  هندر  درس از را خدود  کالس تواند می قبلی آمادگی و هنري کتابهاي مطالعه با معلم هر و

 .  ها خانواده و مدیر ، اداره همکاري عدم با حتی

 و هدا  بازرسدی  در اداره مسدئولین  ، مدیر توجهی بی ، تجهیزات و امکانات ، فضا کمبود چون ائلیمس چند هر

 .  نیست تاثیر بی معلمان دیدگاه در تغییر آن تبع به و درس این به والدین
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 توجده  با کردند سعی و بردند پی هنر درس ارزش به مدرسه معلمان تحقبق این نتایج بودن مثبت به توجه با

 در پیشدرفت  بدراي  درس ایدن  از حتدی  و کدرده  اسدتفاده  احسدن  نحوه به درس این از شده بیان کالتمش به

 .  کنند استفاده دیگر دروس

 ارائه راهکار

 : ابتدایی مدارس در هنر درس پرورشی و آموزشی وضعیت بهبود براي پیشنهادهایی

 ابتدایی ي دوره معلمان آموزش -

 آموزشی تجهیزات و آموزشی کارگاه ایجاد -

  دروس بقیه با هنر تلفیق -

 ابتدایی ي دوره براي هنر کتاب چاپ -

 والدین براي هنر نقش تبیین و ابتدایی معلمان توجیه -

  هنر معلمان توسط ابتدایی دوره در هنر تدریس -

  منابع

 ، تربیدت  مندادي  فرهنگدی  موسسده  ، تهدران  ، ابتددایی  دوره مدارس در هنر آموزش ، اهلل آیت ، پور محمد -

1381  . 

 .  1381 ، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ، تهران ، هنر در معنویت ، نویسندگان و مولفانه گروه -

 .  1377 ، مدرسه ، تهران ، مدرسه در هنر ، جان ، لنکستر -

 . 1382 ، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ، هنر نظاره ، نویسندگان گروه -
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 ، تهدران  ، حدواس  تربیدت  در آن تداثیر  و کودکدان  هنري هاي آفرینش در یعتطب نقش ، اکبر ، پور نیکان -

 .  1382 ، نوین آزمون

 . 1384 ، آییه ، تهران ، هنري تربیت ، محمد ، امینی -


