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 چکیده 

 آوا موزمآ دانش آميزی رنگ توانستم چگونهبا این هدف که  95-96پژوهش انجام شده در سال تحصيلی    

 رنگ آميزی وه ب ...آموزم صورت گرفت، زیرا متوجه شدم دانش ؟. بخشم بهبود ... دبستان اول کالس در را

زیر  ؤاالتسسعی شده به  پژوهشعالقه نشان نداده و فعاليت های آن را انجام نمی دهد. در این  نقاشی

 پاسخ داده شود.

  چيست؟ نقاشی و رنگ آميزیدر  دانش آموزمعلت ضعف  

  را با تكنيك های مختلف هنری آشنا کرد؟ او چگونه می توان 

  د؟شان دارا به دانش آموزان و خانواده های آن ها ن نقاشی و رنگ آميزیچگونه می توان اهميت 

  رد؟کر طرف بو ریشه های آن را تا حد زیادی  نقاشی و رنگ آميزیچگونه می توان علت بی توجهی به 

ر این دتجربی با تك گروه انجام شده و تكنيك های مورد استفاده شده روش پژوهش به صورت پيش   

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

 نتایجی که از این پژوهش حاصل شد عبارتند از: 

  نقاشی و رنگ آميزیبه  آوا آموزم دانشافزایش عالقه و اشتياق 

 به سایر دروس. نقاشی و رنگ آميزی افزایش خالقيت و نو آوری دانش آموزان عالوه بر 

  ی و امورر زندگو سایر دروس وکاربردهای آن د نقاشی و رنگ آميزیایجاد ارتباط خوب و معنی دار بين 

 روزانه.

 از طریق هنر به دنيای اطراف و زندگی آن ها.   م ایجاد نگرش مثبت در دانش آموز 

 

 كليد واژه ها:
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 مقدمه 

گشایش  و شكوه ، دنيایی زیبا و زیبایی نویدواستن و دنيای برترین خواستن استهنر دنيای بی عيب خ  

د صف درآیوکه به  ندر وعدگاه زیبایی به هم می رسند چرا که پيش از آنگرش های مثبت می دهد و همه 

ی سين یوسفغالمح دروان، شای و مكانی را از ميان می برد. در اهميت هنرزمانکند و فاصله اعجاب توليد می

 نوشته است:« ی روشن چشمه»در کتاب 

. شگفتا در ینش هنرمندان و دید هنری دیده امدر هنر و آفررا من هميشه یكی از مظاهر صنع خداوند  

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

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

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

و درك هنر و انتقال تجربه ی ارزشمند د ند اميد و آینده را مستحكم تر می سازرا دیدنی تر می کند و پيون

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

عظيم است که سرمایه ای  در این راستا (2، 1394 :)تيموری. زمينه برای تحقق هنرمند مفيد بودن است

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

شكوه انكار ناپذیری است که باید آن را شناخت و یك معلم خوب و مهربان هنر می تواند منادی این شيوه 

پس باید اميد و  ،لموس پاسخ دهدرا با پاداش م آن هاخود باشد و آرمان هنری  آموزانپسندیده برای دانش 

را به عنوان باوری عميق در خود تكرار کنيم و نو شدن درون را که است آینده که دو بال پرواز برای هنرمند 

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

های  مهارت ،های زیادی از جمله بهتر دیدن و شنيدن دهد و مهارت افزایش آموزانو یادگيری را در دانش 

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

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

کم کاری و عدم همكاری یكی از این سه مورد باعث اختالل در روند کار خواهد  ،سزایی دارنده ود نقش بخ

زیرا که به دالیل  ،را به این درس عالقه مند کند آموزاندانش  باید یك معلم خالق ین منظوربرای ا ،شد
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آنان را  ،تنوعمارهای متفاوت و با بهره گيری از راهك ،عالقه خاصی به این درس ندارند آموزانزیادی دانش 

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

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

 ان دارایه ميزانسان به چ شده آشكار می گردد که نقش و جایگاه هنر در زندگی با توجه به مطالب گفته

ن ین سنيدر ا زیراضروری تر است  آموزاناهميت است و طبيعی است که این امر برای کودکان و دانش 

نه ی ن زميبدیع هستند و با پرورش خالقيت های هنری آنان می توا وافكار ارای اوج خالقيت و تفكرد

، دهکر عمل از دیگران رمندان حس شان زودترهنهميشه  و جامعه را هر چه بيشتر فراهم کردخود اعتالی 

م د اما فهه باشآینده نگر هستند و جلوتر از زمان خود حرکت می کنند و نمی شود انسان تربيت دینی داشت

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

 . بودم نقاشی و رنگ آميزیبه  آوا وزمآم دانشبه دنبال عالقه مند کردن  ،در این پژوهش

 بیان وضع موجود

مت و ابقه خدس لسا ...........دارای  ،............رس آموزش و پرورش شهرستان شاغل در مدا ............اینجانب   

 هشوپژتحقيق و ام  هشترا به عهده دا...............تدریس در مدرسه  95-96در سال تحصيلی  ...........مدرك 

 ایرس تجربيات در جاهایی از نظرات و پژوهشاما با توجه به موضوع  است آوا آموزم دانشمربوط به  بنده

نيز  كاران هنراز نظر سایر هم ی آموزشیو حتی در جلسه گروه هاآموزان دانش  و و همكاران آموزاندانش 

 استفاده شده است

 با آن واآ آموزم دانشمتوجه شدم  ،می گذشت پس از گذشت یك یا دو هفته که از شروع سال تحصيلی  

د آن یراد زیاه با اکه خيلی ابتدایی همرا یا این ردهبدروس وضعيت خوبی دارد یا دست به مداد ن سایر که در

  شر کارهایبيشت و شدهبا بی حوصلگی و چهره ی درهم رفته مشغول کار و  ميكشد و رنگ آميزی ميكندرا 

ی شبيه ختهاییا دری و ساده در حد یك خانه که المپ آن از بيرون مشخص بود شبيه هم و یا خيلی ابتدای

 .ضعيف می نمود   آموزبرای دانش  این ها  ،بستنی کيم 
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ف ستای اهداکه در را ،نقاشی و رنگ آميزیهای  در فعاليت آموزدانش  خود با توجه به محوری بودن  

 هم هست به دنبال این بودم که: پژوهشاین 

 آوا زمآمو انشدميزان عالقه مندی و هم مهارت هم ارهایی عملی را می توانم ارائه دهم تا چه راهك  

  ؟بيشتر کنم نقاشی و رنگ آميزیرا به 

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

 ه ب ،ر کالسکه با توجه به وقت کم د فعاليت های هنر را آموزانبم که دانش نه اطمينان یا چگو

  ؟خانه می برند خودشان با عالقه انجام می دهند

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

 

 اهداف پژوهش

  هدف کلی:

 ،تهافزایش یاف نقاشی و رنگ آميزیهای متنوع  به شرکت در فعاليت آوا آموزم دانشميزان عالقه مندی  

ر هر دی هنری که کشف ارزش ها،مزیت های اصلی هنر مردم پسند گی خود دیده و بهآن را در زند و کاربرد

 چيز است برسد

 اهداف جزئی:

  باشد،  نا دارتثبيتی و مع ،افزایش و به صورت تعمقی آموزاندر دانش  نقاشی و رنگ آميزییادگيری

ی گفكری و فرهن نایی،ه رشد و تواعالوه بر تغيير تفكر، خالقيت و..... ب آن هاافزایش این اعتقاد و نگرش در 

  .خودو خانواده هایشان نيز منجر می شود و این بازخورد مثبتی در کل جامعه دارد

 ایجاد نگرش مثبت در درس اساسی و کاربردی هنر 

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

 د این فعاليتها در زندگی روزمرهایجاد توانایی کاربر

  ادگيری توانایی درست اندیشيدن از طریق ی –تقویت قوه ابتكار و خالقيت، پرورش نظم فكری

 فعاليتهای مختلف هنری بوده است. 
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 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص توانایی دانش آموزان در رنگ آميزی باید افزایش یابد .

 جمع آوری اطالعات

کافی و  طالعاتاراه حل مسأله مورد نظر و نياز مبرم به کسب  ،ثبات وجود مشكل و به دنبال آنبرای ا 

ترم به معاون مح همكاران مدرسه و مدیر و ،والدین آوا آموزم دانشمنطقی و مدارك الزم و جامع از وضعيت 

و  شاهدهم ،واهینظر خ ،نامه پرسش ،که از طریق مصاحبه ،عنوان منابع اصلی جهت گرد آوری اطالعات

اعتبار  و رزشااز  ،در نظر گرفته شد تا طرح ،مرتبط با موضوع ،های معتبر مطالعه یك سری مجالت و کتاب

رح زیر عمل وری اطالعات به شگرد آ به منظور( 68، 1390 :) حبيبی فكور، سرمدیالزم برخوردار باشد 

ش سایر دان واو ورت کنم و از مش آوا وزمآم دانشبرای حل این مشكل، ترجيح دادم ابتدا با خود کرده و

    . نظر خواهی کنم آموزان

 عالقه مند نيستند ؟ نقاشی و رنگ آميزیچرا به  .1

  ؟چيست نقاشی و رنگ آميزینظرشان درباره  .2

 چرا ازانجام فعاليت درکالس فرار ميكنند ؟ .3

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

 :به این موارد دست یافتم که آموزانرات شفاهی و کتبی دانش بعد از جمع آوری نظ  

 ما بلد نيستيم چيزی را بكشيم و خيلی سخت است. 

 خيلی سخت است. نقاشی و رنگ آميزی 

  م.یکه اهميت چندانی ندارد، بپرداز نقاشی و رنگ آميزیخانواده های ما دوست ندارند ما به  
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 اطالعات از طریق همکاران 

ی بد دالیل در مور آن هااز  ،معاون و تعدادی از همكاران ،ان با حضور مدیرمعلمای در جلسه شور  

ه بهای  ابسؤاالتی پرسيدم که بعضی از جو نقاشی و رنگ آميزیو عالقه ی کم به  آموزانتوجهی دانش 

 :شرح زیر است

  وصاً مخص تر، و طراحی و...( در پایه های پایيننقاشی  ،)خط نقاشی و رنگ آميزیاهميت ندادن به

 .آموزاندانش فقط و فقط سرگرم کردن  ،ابتدایی

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

  دن گذران ان هنر که از تخصص برخوردار نيستند به مهارتهای هنری ومعلممجهز نبودن بعضی از

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

  اهميت ندادن خانواده ها به هنر  

 ینقاشی و رنگ آميزو حتی اولياء مدرسه به اهميت  آموزاندانش  ،آشنا نبودن والدین  

 در  (داره ااولياء و حتی  ،معاون ،توضيح نخواستن از معلم از طرف هيچكدام از مسئوالن )مدیر

 س از طرف معلمصورت درس ندادن این درس در کال

  ت ن اوقااز طرف والدین به تابستان برای گذراند نقاشی و رنگ آميزیموکول کردن کار هنر و

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

 اطالعات از طریق والدین 

 ،دشتشكيل  درسه برای همه ی دروسدر جلسه ای که برای والدین به صورت گروهی در نماز خانه ی م  

 االتیسودند و به پيشرفت فرزندانشان خيلی اهميت می دا دصاحب نظر بودن کهبنده از بعضی از والدین 

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

 فرزند من اصالً عالقه ای به هنر و نقاشی ندارد. 

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

 .نمی گذارد نقاشی و رنگ آميزیوقت برای  ،های تقویتی اضافه مثل فيزیك و شيمی و کتاب
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 ما خانوادگی خط و نقاشی امان خوب نيست و استعداد هنر نداریم. 

 تممی فرس کالس خط و نقاشی برایتابستان او را  ،هایش برسد االن باید به درس. 

 ؟ چه شودکه  هنر یاد بگيرد 

به خدا  راکه ت خواهش می کردند ،يشينه ی کاری ام داشتندشناختی از بنده و پکه و تعدادی از والدین 

 .کمی هم به هنر بچه ها اهميت بدهيد

 از طریق همکاران متخصص

و  نقاشیرا چ به مطرح کردن این مسأله که ،برگزار شدنقاشی در جلسه ای که با همكاران سر گروه   

 ،دمی دهنعالقه ی چندانی به آن نشان ن آموزاندر مدارس زیاد مورد توجه نيست و دانش  رنگ آميزی

ت از اهمي رای منو آشنایی با مشكل نظراتی ارائه دادند که بپرداختم که همكاران عزیز با توجه به تخصص 

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

 ان هنر یك درس کارگاهی است پس نمی تو و چونخيلی اندك است  نقاشی و رنگ آميزیت ساع

 را شناخت آموزانوحيه و کار دانش زیاد ر

  د و ن دارآبعضی از مطالب کالس بسيار سنگين است و نياز به وقت و زمان زیادی برای فهماندن

 ردد ن باعث خستگی دانش آموز می گباید در چند جلسه اجرا شود که ای

  فانه و متأس کردهرا سرگرم  آموزانفقط دانش  ،غير تخصصی به خاطر مهارت کمان معلماغلب

هم  ی این همكارانبرای ارتقاء سطح سواد هنر نقاشی و رنگ آميزیهای ضمن خدمت مخصوص  کالس

 تشكيل نمی شود 

  زینقاشی و رنگ آميبرای پرداختن به  آموزانپشتيبانی نكردن خانواده ها از دانش 

  يرد گدرسه فعاليت خاصی صورت نمی در م ،نقاشی و رنگ آميزیبه  آموزانبرای تشویق دانش 

 شده و یكار نک ،بعضی از رشته های هنری که با ید در دوره ابتدایی و از اول به آن پرداخته شود 

ث عبا ، که ایندر متوسطه اول با حجم زیاد به آموزش آن پرداخته می شود مثل درس موسيقی باره

 می شود  آموزانسردرگمی و بی عالقگی دانش 
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  دازندليت بپرترسند به انجام فعاکار خود دارند و می  ،از خراب شدن آموزانترسی که اغلب دانش  

 

  کتاب ها و مجالت از طریق مطالعه

تاب کاجعه به اینترنت و مر درو جستجو استان نقاشی و رنگ آميزیی از سرگروه هاو مشورت  با تحقيق 

سخ های ه پابی خانه شخصی خود چندین منبع، کتاب، مجله و فصل نامه و.... برای مطالعه بيشتر و دسترس

یان در جره ونظرم موثر بودند یادداشت کردمنابع نكاتی که به مشكل، تهيه و با مطالعه این حل  درست

شاره شده ا آن ها به ذکر نامبهره بردم و در قسمت منابع  آن هااز  نقاشی و رنگ آميزی ف،فعاليت های مختل

 است.

 ضرورت تحقیق

ست آمده ج به دبه هنر و فعاليتهای هنری و نتای آموزانبعد از شناخت عوامل اصلی در نوع نگرش دانش 

ربوط به ه که مبه یك طبقه بندی کلی از داده های صورت گرفت ،که ذکر شد آموزاناز پرسشنامه های دانش 

 .ادمدرا مورد تجزیه و تحليل کلی قرار  آن هادارند پرداخته و  هم هستند و در یك طبقه قرار

 آن:  ان تخصصی و غير تخصصی به هنر و فعاليت های گسترده و جذابمعلمعدم تسلط برخی از . 1

ید در شود با هایی که در درس کلی هنر به دانش آموز متوسطه اول آموزش داده می مفاهيم و فعاليت  

 ،احیطر ،لذا شرط اول تدریس دروسی مثل نقاشی ،نرهای تجسمی قرار گيردچارچوب اصول و مبانی ه

د حی در های هنر .. تسلط کامل و همه جانبه معلم به دانش و فعاليت.نمایش و ،خوشنویسی ،سفالگری

لم ه جذب معنجا کآاما از  .می باشد نقاشی و رنگ آميزیو از آن مهمتر عالقه خود معلم به  .مورد نياز است

د یكی ی تواناین امر خود م ،در آموزش و پرورش بر اساس تخصص و مهارت و توانایی صورت نمی گيردهنر 

 که با ندالقه مع هستند معلمانی،باشد نقاشی و رنگ آميزیدر  آموزاناز علل اصلی بی عالقگی و افت دانش 

 انش آموزدبه  نند آن رانداشتن تخصص و مهارت هنری، خود به آموزش و فراگيری هنر پرداخته اند تا بتوا

  .منتقل کنند
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  عدم توجه به تفاوت های فردی از طرف معلمان:. 2

اشدکه ته می بخاصی برخوردار است این نك از اهميت نقاشی و رنگ آميزییكی از مسائلی که در آموزش  

سان یكان قدرت و سرعت یادگيری و توانایی و حتی گاهی شرایط مالی و رفاهی هر دانش آموز با دیگر

ای ه فاوتتیكی تجسم قوی دارد و دیگری از دید قوی تری برخوردار است پس گاهی عدم توجه به  ،نيست

اده م استفاز حداقل توانایی های خود ه آموزانفردی از طرف همكاران باعث می شود تعدادی از دانش 

 و...فظی هات لو گاهی تنبينكرده و همواره در این درس به نظر ضعيف آیند و به علت تمسخر توسط سایرین 

يه ای های شلوغ و پر جمعيت و مدارس حاش این مشكل در کالس،توسط معلم از این درس متنفر شوند

 .بيشتر نمود دارد

  عدم ارزشيابی صحيح .3

 از موزانآدانش  وارزشيابی آموزشی جزو ذاتی فرایند یاد دهی و یاد گيری است و برای معلم و خانواده  

 ،ط سادهشكل پيش می آید گاهی دانش آموز یك خمی برخوردار است در این مورد خاص دو اهميت باالی

این  ،ی دهدمایراد یا صحبتی به او نمره بيست  ،گونه بدون هدف و بدون رنگ می کشد و معلم بدون هيچ

انع ه اش قمراند ندانش آموز انگيزه ای برای درست یاد گرفتن و اهميت دادن به هنر را نمی بيند چون می د

ن احساس رد چوهيچ وقت مورد بحث قرار نمی گي،کننده است که متأسفانه این مورد از طرف خانواده ها هم

ط ت و شرایزحم ،یاین است که معلم بدون توجه به توانای اولاز نظر نمره سود برده اند و مورد  ،می کنند

وع نه یك کنمره های پایين می دهد  کار هنری دانش آموز چون خود از سطح علمی کافی برخوردار نيست

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

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

قيت را می اتحاد و روحيه تعاون و خال ،مشارکت پذیری ،روابط اجتماعی ،با بازی و تفریح آموزان،دانش  

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

های متأسفانه دیده شده که اغلب کالس (130، 1390:لذت بخش هيچ گاه فراموش نمی گردد )ميرزا بيگی
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دروسی  در حالی که .. برگزار می شود.عربی و ،دینی ،هنر با بی دقتی بعضی از همكاران مانند درس ریاضی

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

 (163، 1380عدم توجه به پيش نيازهای درس جدید و آموخته های قبلی دانش آموزان:)سيف:. 5

ة ردر دو نقاشی و حتی طراحی بدون هيچ تمرین و کارکردی ،موسيقی ،نمایش ،دروسی مثل خوشنویسی 

باط عدم ارت آموز که این خود برای دانش ،شده اند ،به صورت خيلی گسترده در دوره متوسطه آورده ،ابتدایی

وشتن به ن ایجاد می کند چرا که هيچ زمينه ای در ذهن خود ندارد و تنها زمينه فكری او محدود است

ر ورت غيصمداد رنگی به خوشنویسی به صورت تحریری اگر توسط معلمين ابتدایی کار شود و نقاشی با 

  .اصولی

رنگ  ونقاشی  و اشاره به کاربرد اولدر دوره متوسطه  نقاشی و رنگ آميزیعدم ادامه استفاده از  .6

 در کتابهای درسی و فرایند تدریس معلمان: آميزی

 هه تر شدنگيختسودمند و کاربردی احساس کند در فراگيری آن برا ،موضوعی را مفيد ،هر گاه دانش آموز

به  ش آموزهم اگر چنين حسی را در دان نقاشی و رنگ آميزی ،و آن را برای هميشه به خاطر می سپارد

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

 اغلب ی در نوشتننمی شود مثل خوشنویس آن هامختلف هنر استفاده می شود هيچ گونه اشاره ای به 

ی مبه کار  دروس .. طراحی و نقاشی در بيشتر.اجتماعی و ،زبان ،اجرای نمایش در دروسی مثل تاریخ ،درسها

ه دانش کی شود مغير از هنرستان ها که معموالَ این تصور  ،اولروند از طرفی دیگر متأسفانه در متوسطه 

ر اینجا د .ستردی از درس کاربردی هنر پيدا ني با سطح سواد پایين به این مدارس می روند هيچ آموزان

ه این سبت بباید مقصر اصلی را برنامه ریزان و مؤلفين کتب درسی دانست که با وجود آگاهی و دانش ن

 .موضوع نسبت به آن بی توجه بوده و هستند

 :نقاشی و رنگ آميزیعدم استفاده از امكانات و محيط الزم برای  .7
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م با و معل ر باید به صورت کارگاهی برگزار شود و کالس موضوعی داشته باشدهای هن معموالَ کالس 

ون ی از بيرل های.. استفاده کند و حتی گاهی مد.کالس و ،درختان ،توجه به امكانات مدرسه از حياط مدرسه

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

 : نش آموزان در فرایند تدریس و یادگيری و منفعل بودن آن هاعدم مشارکت بعضی از دا .8

بی است س تجرز که یك درني نقاشی و رنگ آميزیبا توجه به اینكه یادگيری نتيجه تجربه است پس باید 

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

 .جریان تدریس سهيم دانست تا به خود اعتماد کند و جذب فراگيری آن شود

ند بر ی می تواهنرو تأثيری که فعاليت های  نقاشی و رنگ آميزیآگاه نبودن خانواده ها به اهميت  .9 

  شخصيت، منش و دیدگاه فرزندانشان داشته باشد.

انش دمثال  در حالی که به طور ،فرزندانشان را در این مورد خاص تشویق نمی کنندوالدین  معموال 

ورد د و مآموزی که یك ساز موسيقی را به خوبی می نوازد، چون از طرف دیگران دائماً تشویق می شو

اد به مين اعتمه. و .. است.د، از نظر شخصيتی، انسانی با اعتماد به نفس باال، اجتماعی وتحسين قرار می گير

 نفس باعث رشد او در سایر دروس می شود.

یا  ومی شود در مدرسه تدریس ن نقاشی و رنگ آميزیپيگير نبودن خانواده ها، در مورد این که،  .10

 معلم ندارد.

ی های سرگرم ضوع که انجام فعاليت های هنری می تواند یكی ازعدم آگاهی خانواده ها به این مو .11

 سالم باشد:

ستی را سير درمهای مخرب دور ساخته و  را از دنيای مجازی و سایر سرگرمی هنر می تواند دانش آموازن

 .قرار دهد آن هاپيش روی 

 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات و داده های پژوهش 

والدین و  آموزان،ل مشكل مذکور و با تجزیه و تحليل نظرات دانش پس از جمع آوری علل و عوام

همكاران و با توجه به مشاهدات خود و مطالعه در کتب و نشریات آموزشی به این نتيجه رسيدم که این 
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 در فعاليت آموزانمشكل به صورت ملموس وجود دارد و مهمترین علل عدم عالقه و جذب و مشارکت دانش 

معلم و خود دانش آموز است که هر کدام به شكلی در به وجود آمدن این  ،ل خانوادهعام 3های هنری، 

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

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

  .باعث اختالل در کار خواهد شد آن هاهر یك از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب راه حل جدید و موقت

و  نجام شدهقيق اپس از گرد آوری و تهيه اطالعات به دست آمده از طریق مطالعه کتابها و چند نمونه تح

ر سایر دهنر همكاران و مشاهده ی تأثير  آموزان،دانش مجالت و پرسش نامه و مصاحبه و نظر خواهی 

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

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

 دور تا دور کالس ،چيدمان کالس به صورت کنفرانسی 

 ی ها السکش و پرورش که در های بدون کالم و گاهی با کالم مورد تأید آموز استفاده از آهنگ

 قرار گرفته بود  ،تهران در اختيار مدرسين کشور یتأمين مدرس

 معلم

 

علل عدم عالقه 

دانش آموزان به 

درس هنر و فعاليت

 های هنری 

 
 والدین

 
دانش 

 آموزان
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  خه های به شادرباره عالقه مندیشان  آموزاننظر خواهی از دانش  ،برای تنوع دادن به کالس

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

  ه ای ه عالقاجرای حتمی درس نمایش در کالس با توجه ب ،تنوع و اثر بخش بودن کالس هنرمی برا

 به نمایش و کارهای نمایشی و گاهی عروسكی دارند آموزانکه بيشتر دانش 

 فعاليت  ضی ازاستفاده از نرم افزارهای سمعی و بصری و برنامه ی پاور پوینت در اجرای تدریس بع

 به منظور تنوع دادن به تدریس های هنری

 ام از یی هر کدهای فردی و توانا توجه به تفاوت ،برایدر زمان کالس ردی و گروهی انجام کارهای ف

 آموزاندانش 

 اه دائمی در کالسبرگزاری نمایشگ 

  ایجاد انگيزه بيشترانتخاب حداقل یك اثر از هر دانش آموز به منظور 

  یی ه تواناب با توجه آن هاها و درست اجرا کردن به انجام فعاليت آموزانتشویق فراوان دانش

و سه سنل مدرو خرید توسط پرآموزان عضی از آثار دانش برگزاری نمایشگاه در مدرسه و فروش ب ،هایشان

 دانش آموزاندر  ایجاد شوق

 ور ه منظب آموزانو سایر دانش  خود اننجمن مدرسه برای دیدن آثار فرزنددعوت از والدین و ا

  .های هنری در انجام فعاليت موزانآآشنایی بيشتر و توجه به ميزان توانایی دانش 

 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 

ه هتر ارائوزش بمهایی را برای آ متخصصان و معلمان هنر می توانند از خالقيت خود استفاده کنند و روش

ذیری را پعطاف این ان ها و راهكارها انعطاف پذیری است طوری که دانش آموز نكته مهم در این روش ،دهند

طعاً د قبدان اگر دانش آموز این برنامه ها را نظير آموزش ریاضی و یا ادبيات سخت و خشك ،س کنداحسا

 .(63، 1392 :) تيموریهمكاری الزم را نخواهد داشت

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

که  خواسته شد آموزانلوبی برخوردار بود انتخاب کرده و از دانش اختصاصی برای هنر که از نور کافی و مط
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صندلی های خود را مرتب کنند با این چيدمان همه بچه ها معلم و  ،به صورت کنفرانسی و یا نعلی شكل

رفت و آمد کند  آن هاتخته را به صورت کامل دیده و معلم نيز راحت می توانست برای دیدن آثار و کارهای 

نفره  5به گروه های  آن ها آموزانبعد با انتخاب خود دانش قرار گرفت  آموزانرد توجه دانش خيلی موو 

  ند تا راحت تر در کارهای گروهی فعاليت کنند.تقسيم شد

اس ن کار احسخواسته می شد ای آن هاشده و نظر برای انجام هر فعاليت ابتدا با بچه ها مشورت . 2 

 همراه داشت.ارزشمند بودن عقاید شان را به 

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

 .برای مدل عينی استفاده کنند که خيلی مورد استقبال قرار گرفت کالس طراحی  آورده و در

 دسته می شخواچه ها مثالً از ب شدبا بازی های دقتی شروع  ،اولين جلسة کالس بعد از تغييرات. 4

چند تا  رد و یاتشكيل می شد چند در چوبی وجود دادر آنجا  هنر که کالس اولبگویند که در راهروی طبقه 

قرار می  ارزیابی ا موردر آن هاو در عين حال دقت  وداین کار تنوعی به کالس داده ب ،.. قرار دارد.پله و ،المپ

 داد 

ر سطح ان های تاریخی شهرستان و یا نمایشگاه هایی که درا به دیدن مك آموزانگاهی دانش  .5

 .تقویت شودو چشم آن ها با دیدن آثار  آموزانشهرستان برگزار می شد برده تا روحيه دانش 

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

 ،می تواند چه تأثيری در انتخاب لباس آن هاها و خواص  که شناخت رنگ ینیا زندگی روزمره اشان مثالً ا

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

 هو عوض کردن نگا آن هادر دید  تغيير.. نيست بلكه .ونگوگ و کمال الملك و ،هنرمندان زیادی مثل پيكاسو

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

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

صدای  ،صدای آبشار ،جه نشدهموجود در طبيعت که زیاد به آن تو آواهای گوش نواز.. .حشرات و ،پرندگان
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و در زنگ تفریح و  گرفتهقرار  آموزان.. که این موارد خيلی مورد توجه دانش .حرکت بال پرنده و ،باران

 در مورد آن صحبت می کردند. نقاشی و رنگ آميزیساعت غير 

اند ی تونر مهنر و اهميت آن و تأثيری که هبرای والدین و صحبت درباره ی ل یك جلسه توجيهتشكي. 7

نر در هتأثيری که  ،و همچنين سایر دروس آنان داشته باشد آموزانبر شخصيت و رفتار و عمل دانش 

انش و... د گوشه گيری عدم اعتماد به نفس مثل خجالتی بودن،،مشكل روانی و فردی بچه هاکردن  برطرف

 ر دهند وویق قرارا مورد تش نآموزادانش ، و این که در هنگام انجام فعاليت های هنری باشدداشته  آموزان

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

ری بيكا وکه می تواند جلوی خيلی از مشكالت اوقات فراغت  است های هنری یكی از سرگرمی های مفيد

 می شود را بگيرد. تلف.. .که اغلب در فضای مجازی و آموزاندانش 

 ،وختانواع د،هفته بعد خوش نویسی ،دستیهای هنری مثالَ یك هفته کار کردن فعاليتمتنوع . 8

ی وبی رونقطه ک ،جلد سازی ،برای جلوگيری از بی حوصلگی مدل هاطراحی به انواع  ،نمایش ،سفالگری

يری از جلوگث این کار باع.. .ونقاشی و طراحی های ذهنی و خيالی  ،کاشی کاری با کاغذ های رنگی ،سفال

  .های هنری می شدخستگی در انجام کار

ر ایجاد ا کمتت هفعاليت هایی که نياز به وسایل و زمان بيشتر داشتند را به صورت گروهی قرار داد .9

 مشكل کند 

 اشتند بهدی که در انجام بعضی از فعاليت های هنری تخصص آموزانان و دانش معلماستفاده از . 10

 ممعلی ملكعبدال کالس هنر مثالَ برای تدریس نقطه کوبی از تجربيات سرکار خانم بهنظور تنوع و جذابيت م

ه بکه  وزانآماز دانش های چرمی از تجربيات یكی  و یا در تدریس دوخت کيف کار و فناوری استفاده شد

انش ایر دس س مشارکت درو ح تشویقاین کار باعث  ،اشتند استفاده شدن کار تخصص دهمراه مادرش در ای

 .گردیدمی آموزان

.. با موضوعات مختلف در کالس این درس خيلی مورد .وهای عروسكی و پانتوميم  اجرای نمایش. 11

هایی که با استقبال کارمعموالَ  ،ندنمایش داشته باشبود و اصرار داشتند که هر هفته  آموزانتوجه دانش 
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که از این استعداد  ،دروس دیگرو پيشنهاد به همكاران  گرفتمیجام بيشتر ان ،شدبا می مواجه آموزاننش اد

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

ین شد تدو یانونقداشت این بود که روز اول  هنر روبه رشد کالس در روندنكته ای که تأثير بسزایی . 12

ره مسخ و هيچ کس حق نباشد دهند حتی اگر به نظر خودشان خوب کارهایشان را ارائه بچه ها که همه

اس کار ه از لببچه ها اجازه داشتند ک نقاشی و رنگ آميزیدر ضمن در ساعت ،کردن آثار دیگران را ندارد

عاليت فنجام کالس به ا مانتوی خود را درآورده و راحت در ،و در صورت نداشتن لباس کار کننداستفاده 

رنگ له به وسي نگران کثيف شدن مانتوی مدرسه خودکه کار کمك می کرد آن عده از بچه ها  این ،بپردازند

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

 جشنی برازئين تهای متفرقه مثل فعال در امور فرهنگی و هنری و فعاليت آموزاناستفاده از دانش . 13

انش سایر د های هنری و شناخته شدن توسطبه منظور تشویق به انجام فعاليت و و زیبا سازی مدرسه ها

 .اولمتوسطه  آموزانو معلمان و اولياء مدرسه و حتی دانش  آموزان

 ورد عالقهبه صورت گروهی که خيلی مویترای باطلق های رنگی تزیين شيشه های کالس به صورت  . 14

رود به با وم هو همكاران  آموزانو سایر دانش  دهر متمایز شقرار گرفت و باعث شد کالس هن آموزاندانش 

 .کالس متوجه این موضوع شوند

ختلف های م در مناسبت آن هاهنری برگزاری نمایشگاه از آثار نقاشی و خوشنویسی و فعاليت های  .15

  .مثل دهه فجر

 ه به ایند نمربرای کمبو دانش آموز شيابی آثار برای جلوگيری از اضطرابایجاد یك ابتكار در ارز. 16

ی بيست یعن ،لنمره کاممطابق توان خود بپردازد،  شكل که هر دانش آموزی که به انجام فعاليت های هنری

ین کار ا و... (20 + +( یا )20 +های اضافه می گيرد مثالَ ) و هر کس فعاليت بيشتر انجام دهد مثبت راگرفته

 ایهم بر و شتدا خيلی ارزشکه اتفاقاً در این مدرسه برایشان ا کمبود نمره را هم برای خانواده ه اضطراب

  .های هنری نمی شدو مانع انجام فعاليت از بين برده آموزانخود دانش 
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 يشتر وبرای ایجاد اعتماد به نفس ب به شرکت در مسابقات مختلف هنری آموزانتشویق دانش . 17

  .گزار می شدکه از طرف مدرسه یا اداره بر احساس رضایت از خود

د که فقط خط تحریری تدریس می ش،در درس خوشنویسی برای جلوگيری از استرس و کمبود وقت. 18

 ،حروفو حرکات آن هم استفاده از کاغذ پوستی برای انداختن کاغذ بر روی سرمشق معلم و تمریندر انجام 

ر روی بذ پوستی با انداختن کاغاما دانش آموز قبالً یك نوع تقلب حساب می شد  این کاره را اجباری کرد

اد م می درا فراگرفته و انجاخط معلم و یا سرمشق شيوه درست حرکت دست و نوشتن آن حرف یا اتصال 

يلی مورد خردند و اظهار می کمراجعاتی که در طول سال به مدرسه داشتند این شيوه از طرف خانواده ها با 

-فرزندان ن خط باخود به این روش به تمریاشتند که ما نيز اذعان د آن هاتوجه قرار گرفت و حتی خيلی از 

  .مان می پردازیم

ن تأثير آ خواص و روان شناسی رنگ ها و ،ها به آموزش رنگدر بحث نقاشی به صورت خيلی ساده . 19

ی یا ر نقاشدکه  خواسته می شداز نظر روانی بر انسان و یا سایر رنگ ها پرداخته و به صورت کاربردی 

ثالً مبرند .. به کار ب،.جلد سازی و ماکت ،ستی و سایر فعاليت های هنریشان مثل ساخت کتاب قصهکارد

ده خانوا و آموزاناین ها برای دانش  ،تأثيری که رنگ های سرد و گرم در کوچكی یا بزرگی فضا دارند

  ندمی کرد شارهابه این مهم  می شدو در نظر خواهی هایی که در طول سال هایشان خيلی جذاب می نمود 

 ،ودطراحی خ وبا نقاشی  هاییپستالهایی مثل روز معلم و یا عيد نوروز بچه ها کارت در مناسبت. 20

 ،رروز ماد وز پدر برای رو ،اشان کادو می دادندمی کردند و به دوستان و معلمان و خانوادهکشيده و تزیين 

عكسشان   شبيهمادرشان را دقيقاً تصویر پدر یا وبچه ها از تكنيك طراحی به روش شطرنجی استفاده کرده 

حاضر  ر همكارانو حتی سای آموزانخود دانش  ،از طرف خانواده هاتكنيك این  ،کادو دادند آن هاکشيده به 

  .در مدرسه مورد استقبال قرار گرفت

ی برای خيلکه  استفاده کردهها از تابلو های دست ساز خود در تزیين اتاق خود و خانه اشان  بچه. 21

  .و خانواده هایشان خوش آیند بود دانش آموزان
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کالس  وی هنری هاه بتدایی و متوسطه اول کارگادر دوره ار باال بردن سطح آگاهی همكاران به منظو. 22

  .ردبز بين این مشكل را از پایه ا تاحدی تشكيل داده تا شاید بتوانهای ضمن خدمت در سطح شهرستان 

 

 جرای طرح )نقاط قوت (ارزیابی بعد از ا

  افی را دقت و تمرکز ک و بخصوص دانش آموز مورد پژوهش در نقاشی و رنگ آميزی آموزاندانش

 .گذارندمیبيشری دارند و وقت 

  زا وری کهط دادههای مربوط به آن عالقه و رغبت زیادی نشان و فعاليت نقاشی و رنگ آميزیبه 

 .شده بودمدیر مدرسه درخواست 

  هند جام می دافر انتكاليف هنر را بدون کمك گرفتن از اولياء و خانواده و با عالقه و ،هابيشتر بچه  

  ه آشنا روزان در دروس دیگر و زندگی روزمره و مسائل نقاشی و رنگ آميزیتا حد زیادی با کاربرد

  .های روز مره بهره می برندبرای انجام فعاليت آن هاشده و از 

 ت سابقام( ثل طراحی در محيط باز )داخل حياطهایی منده در فعاليتبا روحيه خيلی شاد و سرز

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

  آميزی و رنگ نقاشیخود نسبت به  ير در ذهنيت و دیدگاه فرزنداناز تغي آموزاناغلب اولياء دانش 

ا حضوری ن و یمعاو ،مدیر به شته و این مطالب را چه از طریق تلفنرضایت دا امورو کاربرد آن در سایر 

  .متذکر می شدند

 های فوق بيشتر همكاران در دفتر و در هر فرصتی به خاطر تغيير در نوع نوشتار و انجام فعاليت

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

 ارزشيابی تأثير اقدامات جدید و اعتبار بخشی به آن  .ساس خوبی داشتنداح

رستی را به د أثير آنتکه بتوانم ارزشيابی و قضاوتی منطقی از اقدامات انجام شده داشته باشم و برای این 

 ویه )شواهدو وضعيت ثان( 1مقایسه ای بين وضعيت اوليه )شواهد  (،77، 1390: ) فكور و همكارانبسنجم

 د. شزیر حاصل نتایج ( 7( و)4از بررسی دو جدول شماره )که  ه( انجام داد2
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مجموع ميانگين  مجموع ميانگين خيلی کم

 کم

مجموع ميانگين 

 متوسط

مجموع ميانگين 

 زیاد

 مجموع ميانگين خيلی زیاد

48 2/29 9/10 3/3 9/0 

2/77 9/10 2/4 

 

 

مجموع ميانگين خيلی 

 کم 

مجموع ميانگين 

 کم 

موع ميانگين مج

 متوسط

مجموع ميانگين 

 زیاد 

مجموع ميانگين خيلی 

 زیاد 

4/0 8/2 4/12 1/38 1/46 

2/3 8/11 2/84 

 

ن از تتيار دو در اخ آن را ،به منظور اعتبار بخشی به طرح آن هاپس از انجام جمع بندی ها ونتایج ارزیابی 

 ظرات خودنتا  هده و مدرسان این دوره قرار دانظران و متخصصان آشنا به برنامه های معلمان پژوهندصاحب

ا بمثبت و  نيز این طرح را هاآنپس از بررسی که  ،را در خصوص مراحل مختلف طرح کتباً گزارش کنند

  .باالیی ارزیابی کردند و دقتاعتبار

 نقاط ضعف :

 کمبود امكانات

 بیان گزارش نهایی و نتیجه گیری 

ده در وری شمهمترین علل به دست آمده از اطالعات گرد آ ،ت الزمپس از جمع آوری داده ها و اطالعا

ت به صور واآ آموزم دانشبرای  نقاشی و رنگ آميزیبی عالقگی و ضعف فعاليت هنری و عدم جذابيت  باره

  :مختصر عبارتند از

 با نشاط نبودن فضای کالس  
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  نقاشی و رنگ آميزی ترس از خراب کشيدن و درست نبودن  

 اولياء مدرسه  ،اداره ،ن خانواده هااهميت نداد  

 دی در کاربر و نقش نقاشی و رنگ آميزی.. با اهداف و اهميت .و آموزاندانش  ،آشنا نبودن والدین

 زندگی روزمره

  در کارهای هنری به دیگران مخصوصاً خانواده  آموزانوابسته بودن دانش 

 ست که اشان مهم هایی که به نظر خود درس.. به .مدیر و معاون و آموزان،دانش  ،اهميت دادن اولياء

 نيست آن هاقطعاً هنر جزء 

  نقاشی و رنگ آميزیبه  آموزاننگرش منفی بعضی از والدین و دانش 

 هاآن یها اییو توان آموزانهای فردی دانش  توجه نداشتن بعضی از معلمان هنر و والدین به تفاوت 

 

جام با ری و انبه یادگي آموزانیجاد عالقه مندی دانش در ا نقاشی و رنگ آميزی و هنر تنوع در موضوع 

د کالس را شبر این اساس سعی  ،(51، 1392 :توماس،ج.سيلكهای هنری تأثير بسزایی دارد )عشق فعاليت

ر کالس د موجود های فردی و استفاده از تمامی امكاناتتوجه به تفاوتماندهی کرده و به بهترین شكل ساز

ن نتيجه به ای ،با اجرای این طرح را به کار برده و آموزاندرسی و مشكالت دانش  در حل مسائل ،و مدرسه

 نقاشی و رنگ آميزیکه برای ارائه و اثر بخشی ه رسيد

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

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

 بازید از اماکن دیدنی در دسترس و برگزاری نمایشگاه 

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

  و خانواده های آن ها در فعاليت های جذاب آن آموزانمشارکت دادن دانش 

 دارد آن هاهای کارگاهی و عملی کمك زیادی به تثبيت و تعمق یادگيری انجام فعاليت. 
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 س برایشانهای هنری و جذابيتی که این دراز انجام فعاليت نداشتن ترسبه دليل  آموزانش دان 

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

 .بودند

  شی و رنگ انقتن از نتوانستن و انجام ندادن و یاد نگرف آموزاننگرانی و ترس و ناراحتی های دانش

  .کاهش یافته است آميزی

 ر ضعيت هنوالدین از پيشرفت و بهبود و، توسط خود بچه ها صورت گرفته و هاتكاليف و فعاليت

 .فرزندانشان اظهار رضایت می کردند

  درميان آثارشان دیده می شد آموزانخالقيت و نوآوری دانش. 

  نوع  ،پوشيدن مثل نوع لباس آن هاوزمره و همچنين در زندگی ر دیدهکاربرد هنر را در سایر دروس

 .. .تزئين کتب و دفتر و خانه و

 رعت ده که سشهای هنری زیاد در انجام فعاليت آن هامهارت و توانایی  ،به دليل تكرار و تمرین

 را باال برده است. آن هایادگيری 

  د ر در مورار نظبه اظهقدرت تجزیه و تحليل و نقد و بررسی آثار خود و سایر دوستانشان را داشته و

 .آثار آنان می پردازند

 ثر تا حد زیادی اکه های کارگاهی و ضمن خدمت برای دبيران غيرتخصصی تشكيل شده کالس

 بخش بود.

  و در ستجبا کنجكاوی به تحقيق و ج و در برخی موارد های هنریدامة کالسا،به پيگيریعالقه

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

  ا هعاليتفگوشه گير و منزوی بودند خيلی راحت در  ،ی که در کالس منفعلآموزانخيلی از دانش

 .ندداراعتماد به نفس باالیی برخور شرکت کرده در مورد آثار خود و دوستانشان صحبت کرده و از
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 پیشنهادها

  نظور تخصصی و چه غير تخصصی به م چه نقاشی و رنگ آميزیمعرفی و تشویق معلمان موفق در

 .ایجاد انگيزه برای سایر معلمين

  هر دانش ،بایدرو آثارشان با یكدیگ آموزانتوجه شدید به توانایی های فردی و مقایسه نكردن دانش 

 .ستانظر بگيرند و تغييراتی که در روند کارش ایجاد شده خودش در آموز را نسبت به پيشرفت 

  ف ن در کنقاشی با ش آموزانمناسب برای انجام فعاليت های گروهی دانش مدیران مدارس فضاهای

 سالن مدرسه یا نقاشی دیواری و...

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

 ر شود.در رسانه ها، مخصوصاً تلویزیون بيشت تقيم ) تلنگر به ذهن(آموزش به صورت غير مس 
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