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 چکیده  و مقدمه

 از بزرگیی بخش وامدار که بشری پدیده ابر این هنر شک بی   

 حضیوری انسانی تمدن گوناگون ساحتهای در بوده الهی مواهب

 به اولیه بشر نیاز است، تهداش برانگیز تامل و توجه قابل

 است، بوده اي بهانه ی طبیعی ی مادی عوامل تسخیر و خوراک

 خالقییت بیه دسیت خویش فطری ذوق بر تکیه با بتواند او تا

 ایین مهیار بیا دیگر گاه در که زده(  تجسمی غالبا) هنری

 اسیت توانسیته خیود شیناختی زیبا دیدگاه با نیازمندیها؛

 میی رویکیرد این با دارد؛ ابراز را خود افکار و احساسات

 نیازمندیهای سرچشمه هنر، آبشخور که گرفت نتیجه چنین شود

 کیه بیوده بشر احساسی و( عاطفی) درونی ،( مادی) ابتدایی

 در گاهی.اسیت گرفتیه خیود به متنوعی شکلهای زمان گذر در

سانه ییک رسیالت در گیاهی تفنن؛ و تفریح ساحت  فرهنگیی ر

 سیاحت چنیدین و درمانی شیوه یک روقلم در گاهی و اجتماعی

ین اگیر که جایی تا است نموده طریق طی دیگر  و سیاحتها ا

 هیای تکیه زنیدگی پیاز  از گویی برداریم را ها ویژه کار

 در هنیر ضیرورت از حاکی گونه مقدمه این است شده گم مهمی

 دوره تمامی در که بوده بشر معنوی و مادی زندگی های حوزه

 بیر مقاله این تاکید چون است؛ بوده اب همزاد تاریخی های

 از ویژه گروهی بر فرهنگی میراث این هنر، بخشی اثر دامنه

 را مقدمیه ایین اسیت آمیوز دانیش و کودک تیپ یعنی جامعه

 فعالییت که آنجایی از گیریم؛ می پی آموز دانش هنر پیوند

 امیور و مغیز راسیت نیمکیره قسیمت در کودک بصری و تجسمی
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 اسیت مربیوط او چپ نیمکره به کودک علمی و بیانی تحلیلی،

 شده کالسه دروس یا و ارقامی علمی، مباحث چنانچه بنابراین

 را چیپ نیمکیره از زییاد اسیتفاده روح بیی و خشک بعضا و

 هیای هنیر وییژه بیه هنری های فعالیت ایجاد.دارد بدنبا 

 میی بر در را راست نیمکره از استفاده تجسمی و موسیقیایی

 روحیی و فکری قوای تعاد  و باالنس در رایندف این که گیرد

 میی نظیر بیه ضروری و شایسته آموز، دانش یا بچه روانی و

 دانیش ییا کیودک تیا است بستری و زمینه تمهیدات این رسد

 تخلیه به هم تواند می است هنری های خالقیت ارائه با آموز

 دارای موجیودی بیه هیم و آید نائل روانی ی روحی تحلیه و

 و علمی های تغذیه بهتر پذیزش برای درک و فهم بلقا ظرفیت

 لحیا  بیه تجسیمی و تصیویری های هنر گردد؛ تبدیل آموزشی

 حافظیه در دیگیری چییز هر از تر ماندگار دیداری حس دانش

 غیار دوران هیای نگاره سنگ تصاویر از بندد می نقش انسان

 التیامیرای غارهیای در وحشیی گاوهای تصاویر مانند نشینی

 انتزاعییی نقییوش تییا گرفتییه فرانسییه السییکوی و ااسیینانی

 تجرییدی و گرافیکییی نقیوش و تصیاویر و کودکان مانداالهای

 را نکته این همه و همه خاص؛ های دبستان و ماکتب با مدرن

 از تیر جاودانیه ماناتر دیدن؛ که سازد می متبادر ذهن در

 میشود رهنمون بدانجا را ما نظریه این. است گفتن و شنیدن

 کودکان نزد تجسمی و بصری های هنر های جذابیت خاطر به که

 غیام  مسیائل توان می بهتر(  تصویر و شکل) وسیله این با

 آنیان بیه را سیخت ظیاهر بیه علوم دیگر و ریاضیات مانند

 پوییا)  متحیرک تصیاویر و مصیور داسیتانهای نمود؛ تفهیم

 سیخنرانیها یا شفاهی داستانهای از جذابتر همیشه(  نمایی

 نمیی تمام جا همین به قضیه این البته. هستند ها بچه نزد
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 هیای هنیر یا نقاشی دنیای با را کودک است قرار اگر شود؛

 جهیت و شکوفاتر را او های استعداد و سازیم آشناتر تجسمی

 هیای شییوه و فنیون از مربیی یک عنوان به باید کنیم مند

 دانیش ییا کیودک پذیرشیی و روحی ظرفیتهای ارتباطی؛ درست

های کیفی و کمی عناصر وز؛آم  هنیری محصیوالت و تجسیمی هنر

 دانشیها ایین از یکیی باشیم؛ داشته کافی اطالع تاثیرگذار

 .اوست روحی و سنی ظرفیت لحا  به مخاطب وضعیت دانستن

 نکات کلیدی :

ترکیب هنیر بیا سیایر  –عالقمندی  –درس هنر  –دانش اموزان 

 دروس

 بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود

 همگیی که اوست چشمان با و ماست ی همه وجود عمق در کیکود

 از آنچنیان این وجود با ایم کرده نگاه عالم این به روزی

 به کردن نگاه کودک نقاشی فهم برای که ایم افتاده دور آن

 دقییق بررسیی و مطالعه مورد آنرا باید و نیست کافی آنها

 . دهیم قرار

 و تجزییه جهیت رد وسییله ییک فقیط کودک نقاشی لحا  بدین

 بلکیه باشید نمی اشیاء و موجودات تشریح و توضیح و تحلیل

 . است او عاطفی زندگی بیان برای ای وسیله

 هنرمنیدان آثیار معرفی هنگام در که است این مهم ی مسئله

 بلکیه نکنید حقیارت احساس کودک که شود عمل شکلی به باید

 و بگییرد نظیر در خالقییت انگییزه عنیوان به را هنری اثر

 از شیود او شخصی الهامات رفتن بین از باعث نباید مخصوصا  

 در و کرد تقویت کودک در را نفس به اعتماد باید دیگر طرف
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 مخرب و منفی انتقادات با و آورد پدید هیجان و شود وجودش

 . نگردد او دلسردی باغث

 مییان تعاد  ایجاد برای ذهن تقویت اهمیت به حاضر حا  در

 تیا که ایم برده یی باالخره و هستیم واقف منطقی معلولهای

 و جهان با ارتباط و اجتماعی تباد  برای هنری بیان حد چه

 آن ی نتیجه که اطالعات توسعه به و است مهم آن اطراف محیط

 ایین تمیام. کنید میی کمیک فرداسیت خالقیت و تخیالت گسترش

 نیروی تحریک و آموزش برای که دهد می نشان ما به موضوعات

 بیه و برسید نوجیوانی بیه کودک تا شد منتظر نباید یتخالق

 قیدرت ایین. گیردد خیاموش او ی کودکانه بیان قدرت آرامی

 از زودتر حتی یا و سالگی ده سنین در کودک ابتکار و بیان

 حید از بییش دادن جلیوه مهیم بیا مدرسه زیرا رود می بین

. گیردد می کودک تخیل نیروی تغذیه عدم باعث منطقی مفاهیم

 گییرد می فرا نیز و آموزد می صحیح طور به را نقاشی ککود

 گراییی واقیع ییافتن و نهایی عمق قواعد خالف بر نباید که

 . دارد می بر قدمی

 کیودک جسیمی تکامل به وابسته فقط نقاشی بیان قدرت پرورش

 ایین البتیه اسیت ارتباط در او شعور و درک با بلکه نیست

 سین پیشیرفت بیا ولیی است جزئی بسیار تولد بدو در ادراک

 مربیوط ی خصیصیه با نقاشی حقیقت در شود می ظریف و مطبوع

 است کودک مغزی انتظارات جوابگوی کلمات از بیشتر خودش به

 درک و اسیت کلمیات از تر نزدیک خیلی ذاتی حقیقت به زیرا

 یعنی ندارد احتیاج زیادی دقت و کوشش به نوشتن خالف بر آن

 از ای تازه نوع و جدید شکل یجو و جست حا  در دائم نقاشی

اوایل آبان ماه امسا  بود زنگ آخر بچه ها درس . است بیان
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هنر داشتند وقتی وارد کالس شدم برق در چشمان دانش اموزان 

می درخشید همه یک جورایی خوشحا  بودند آخه زنگ هنر بیود 

ولی متاسفانه ما از کتاب ریاضی عقب بودیم و باید با بچه 

مسبر کالس جلو آمید و گفیت خیانم  .می کردیم ها ریاضی کار

االن زنگ، زنگ هنر است و همه بچیه هیا آمیاده هسیتند کیه 

نقاشی بکشند اجازه هست شروع کنیم؟ من نگاهی به شاگردانم 

نیم  گیویی اب کردم و گفتم نه بچه ها باید ریاضیی کیار ک

سردی بر پیشانی دانش اموزانم ریخته شد دیگر از آن شور و 

نبود همه اخم ها در هم ریخت برخی اعتراض کردند  شوق خبری

که چرا نباید نقاشی بکشیم اگر این زنگ هنر است چرا باید 

مرا بیه خیود  ریاضی بخوانیم این سوا  دانش آموزان ذهین 

مشغو  کرد چرا که راست می گفتند اگر هنر هم درس است چرا 

 باید به آن بی اهمیتی نشان داده و به جای آن دروس دیگیر

 را تمرین کنیم؟

آموزگیار پاییه دو ابتیدایی  ..................اینجانب 

و دارای .... سابقه تیدریس میی  ................دبستان 

باشم دبسیتانی کیه بنیده در آن تیدریس میی نمیایم دارای 

......... کالس و تعداد ............ دانش آموز است بنده 

یی دارای هییم بییه عنییوان اموزگییار پایییه دوم ابتییدا

............ دانش آموز در کالسم می باشم لزوم توجیه بیه 

درس هنر در مدارس و بی توجهی که به ایین درس کیه زمینیه 

 اوصیاف ایین بیاساز ظهور خالقیت در دانش آموزان می باشد 

 کیه چنیان آن تربییت و تعلییمدر  آن کاربرد و هنر اهمیت

 میدعا این بر دلیل یک و است نگرفته قرار توجه مورد باید

 الزم قیدر به حتی معلمان های آموزش محتوای در که است این

 آن موضیوع این که این حا . است نشده پرداخته امر این به
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 شیود توجه آن به کافی حد در باید که است مهم و موثر قدر

گذار عیام طور به تربیت و تعلیم در هنر اگر  در اسیت اثر

 و گیذارد می اثر خاص رطو به اخالقی و معنوی و بدنی تربیت

 تجهییزات میواد روشیها در آن از گییری بهیره با است الزم

. کیرد فیراهم را کامل تربیت تحقق زمینه پرورشی و آموزشی

ین اقدام موضیوع را بیا در جلسیه شیورای لذا بنده در اول

آموزگاران مطرح نمودم تا جهت حل این مشکل در کیل مدرسیه 

تی صحیح و عملیی اتخیاذ اقدام اساسی صورت پذیرد و تصمیما

به این  پژوهششده و اجراشود در نتیجه سوا  اساسی در این 

عالقمند کردن دانش اموزان پایه دوم بوسییله » صورت شد که 

 «.درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی 

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 عالقمند کردن دانش آموزان بوسیله درس هنر به سایر دروس

 : اهدف جزئی

 بررسی علل بی عالقگی دانش آموزان به درس هنر

استفاده از درس هنر برای عالقمند کردن دانش آموزان نسبت 

 به سایر دروس

 مقایسه با وضع مطلوب :

در مقایسه با وضع مطلوب بایستی با استفاده از درس هنر 

 دانش اموزان را به سایر دروس عالقمند کرد .
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 جمع آوری اطالعات

ین بتوانم پاسخی  برای اینکه را پیژوهش پاسخ پرسش اصلی ا

پیدا نمایم اولین اقدام جمع آوری اطالعاتی در خصوص دالییل 

کم توجهی و بی توجهی خود و همکارانم به درس هنر می بیود 

لذا در جلسه شورای آموزگاران موضوع را مطرح نموده و سعی 

 نمودم نظرات تک تک آنان را بشنوم و در نهایت به یک جمیع

 بندی کلی برسم:

 معلم نبودن هنرمند  

 خود نظر از هنر ضعیف جایگاه 

 مشخص کتاب نبود  

 هنر درس کم وقت 

 معلم یک به دروس ی همه شدن واگذار 

 هنر درس ارزیابی برای نبودمعیارمشخص 

 بازدیید درمواقیع حتیی درس این به مسئولین توجه عدم 

 ازکالسها

 هنر درس اهمیت به معلمان آشنایی عدم  

 آموزشی تجهیزات و فضا ودکمب 

 هنر کارگاه نبود  

 معلمان برای هنر زنگ بودن کننده خسته 

 ؟ چیست هنر

 در کیه است هنری خالقیت از بخشی ی برگیرنده در هنر اصطالح

 بییان به دستی صنایع و هنری ابزار از استفاده با فرد آن

 خیود اطیراف محیط به نسبت خویش عقاید و احساسات ، عواطف

 اندیشیمندان دیگیر و[11 ، 1377 ، زاده عباس. ] دپرداز می

 : اند کرده تعریف اینگونه را هنر
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 . است هنرمند درونی عواطف و احساسات بیان هنر:  هگل

 .  است زندگی فهم کلید هنر:  شیلر

 و راسیتی اسیت زیبیایی اسیاس هنیر در آنچه:  یوشیج نیما

 . است درستی

 ولیو ای جامعه هیچ و اجتماعی است ای پدیده هنر:  مگاستا

 . است نمانده غافل هنر از قبایل ترین ابتدایی

  ابتدایی ی دوره مدارس در هنر اهداف 

 تیوان می را زیر موارد ابتدایی ی دوره پرورش و آموزش در

 : شمرد هنر درس کلی اهداف از

 از ابتدایی ی دوره پرورش و آموزش اهداف تحقیق به کمک -1

  هنر درس طریق

 محمد] هنری مهارتهای آموزش و هنری های رشته دنشناسان -2

 [18 ، 1385 ، پور

  ابتدایی مدارس در طرح قابل هنری های حوزه

 نقاشی -الف

 سازی حجم -ب

  ها سازه دست یا کاردستی -ج

 موسیقی -د

  نمایش -و

 خوشنویسی -هی
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 هنری تربیت ضرورت و اهمیت

 مختلفی یکارکردها دارای جامعه هر در پرورش و آموزش نهاد

می بخیش بین که کارکردها این از یکی.  است  اهیداف از مه

 ها قابلیت شکوفایی و رشد جهت در تالش ، باشد می نهاد این

 آن یا و آموزان دانش شناختی زیبایی و هنری استعدادهای و

 1384 ، امینی. ] است شده می نامیده هنری تربیت اصطالحا   چه

، 13] 

 هنر آموزش که است واقعیت این زا متاثر فوق کارکرد اهمیت

 هیای قابلییت و اسیتعدادها بیروز و رشد در هنری تربیت و

 تیاثیری و نقیش آمیوزان دانیش مهیارتی و عاطفی ، شناختی

 قابلیت وجود بدلیل ، البته ، تاثیرات این.  دارد سازنده

 تجسیم هنیر که چرا.  است هنر قلمرو در نهفته و ذاتی های

 و روحیی نظیر از. اوست شناسایی اییزیب حس و انسان خالقیت

[ 1]روانی تخلیه مانند هایی زمینه در هنری تربیت ، روانی

 نفس به اعتماد و[ 2]ارزشی خود حس ایجاد ، اضطراب کاهش ،

 حیل ، احساسیات کنتیر  و عواطیف تعیدیل ، وجیود ابراز ،

 آشیکار ، دیگران و خود به نسبت بینش کسب ، شخصی تعارضات

 مالحظیه قابیل تیاثیری و نقش ناخودآگاه یها انگیزه ساختن

 .  دارد

 ، هنیری تربییت نتایج و دستاوردها مهمترین( 1999 ریتینگ)

 زییر ترتییت به را ، باشد می درس کالس در کار از ناشی که

 : کند می بندی دسته

 دانیش رشیدخودراهبری-3مختلیف کیاربردحواس-2کاربردعواطف-1

  اجتماعی یادگیری تسهیل-4آموز
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 پیرورش – خالقییت – شناسیی زیبیا حس تواند می هنر عواق در

 کودک کنجکاوی حس پرورش و پذیر انعطاف تفکر و منطقی تفکر

 [21 ، 1384 ، امینی. ) دهد پرورش را

 ، عملیی کارهیای بیا تیا دهید میی امکیان کودکان به هنر

 موجیب خود این و کنند تجربه را[ 4]کردن طراحی و[ 3]ساختن

 شود می آنان مستقیم ای مشاهده سازی نمونه و خالقیت پرورش

 رضیایت چنیدان وضیع تحصیلی نظر از که هایی بچه به هنر. 

 ، دیگیر ای گونیه بیه تیا دهید میی امکان ، ندارند بخشی

 [تا بی ، لنکستر. ] کنند تجربه را موفقیت

 

 : هنر درسی ی برنامه اهداف

 هفتمیین و چهل و ششصد در ابتدایی ی دوره اهداف ی مجموعه

,  هنیری و فرهنگیی,  پیرورش و آمیوزش عالی شورای ی سهجل

 خیرداد در و تنظییم اقتصیادی و سیاسی و زیستی,  اجتماعی

 پیرورش و آمیوزش وزارت سیتادی مختلیف های حوزه به 79 ماه

 . است شده ابالغ

 ایجاد هنری تربیت ئ است «هنری تربیت» درس این نمایی هدف

 اخالقیی و اجتماعی , عاطفی شناختی رشد به که است فرایندی

 میی کمیک فرد به هنری تربیت دیگر عبارت به. بینجامد فرد

 را هیا زیبیایی نمایید شیکوفا را هیایش اسیتعداد تا کند

 ایجیاد بیه نسیبت گییرد کیار بیه خود زندگی در و بشناسد

 تیوان می. کند دوری ها زشتی از و باشد حساس زیبا فضاهای

با عنیوان به انسان چون گفت  خداونید ی دهآفریی تیرین زی

 . بیافریند زیبایی تواند می هم خودش پس است شده قلمداد
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 چگونه که میگیرند یاد هنری تربیت فرایند در آموزان دانش

 بیر و کننید برقرار ارتباط دیگران با و خود با طبیعت با

 وجیودی هیای ظرفییت آنان طریق بدین. کنند زندگی درس این

 دهنید میی بیروز ار خیود هیای توانایی شناسند می را خود

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

 بهه نگرش و مهارت و دانش ی حیطه سه در هنری تربیت اهداف

 : است شده تبیین زیر شرح

  دانش سطح -1

 هیای آفیرینش الهیام منبیع عنوان به طبیعت با آشنایی -1

 طبیعت از جزیی نیز و کند می زندگی طبیعت در انسان: هنری

 در کیه. دارد خود در را بصری عناصر زیباترین طبیعت. است

 و گیاهان.است مشاهده قابل متنوع بسیار های شکل و ها رنگ

 چشیمه و جویبارهیا,   هیا کوه و سنگها,  جانوران و گلها

 و نظییم...  و سییتارگان و خورشییید,  مییاه,  آسییمان, هییا

 میی جلیب خود به را انسان حواس که دارند زیبایی هماهنگی

 دارد تمایل که آثاری آفرینش در را او دیگر سوی از و کند

 . رساند می یاری

,  سیازی حجیم و کاردستی,  نقاشی) های رشته با آشنایی -2

 کیه آن بیرای آمیوز دانیش( موسییقی و نمیایش و گویی قصه

 مناسیب شیکلی به را خود تخیالت و احساسات و عواطف بتواند

 ایین و باشید داشیته اختیار در روش و راه باید دهد بروز

 بیا بایید او.  است هنری مختلف های رشته همان روش و راه

شنا ای انیدازه بیه هنیری های رشته از یک هر  کیه شیود آ
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 هیایی رشیته در خیود ی عالقه و استعداد با متناسب بتواند

 . نماید فعالیت

 هیای رشیته از یک هر مواد و ابزار با مقدماتی آشنایی -3

 هیای رشته از یک هر برای الزم ابزار باید وزآم دانش:هنری

 قیچیی و چسب باید کاردستی در مثا  برای. بشناسد را هنری

 بایید همچنیین بدانید نییز را ها آن کاربرد و بشناسد را

 محییط در کیه را ای اسیتفاده بیی حتیی و نیاز مورد مواد

,  سیاده دار نقیش کاغذهای انواع مثل دارد وجود او اطراف

 چیوب های تکه, پالستیکی و مقوایی های قوطی,  یرنگ و سفید

 را...  و بیزرگ و کوچیک رنگیی های سنگ,  رنگی های برگ, 

 زیبیا کاردستی یک ساخت در را یک هر از استفاده و بشناسد

 . کند تجربه

 زیاد بسیار هنر قدمت: هنری و فرهنگی میراث با آشنایی -4

 سیا  7000 بیه غارها دیوار روی نقاشی آثار قدمت مثال. است

 را چیه آن کیرده سعی همواره انسان. رسد می  میالد از پیش

 اسیت کیرده زیباتر را زندگیش و بوده توجه جالب برایش که

 اشییای و ظیروف وی. بگیذارد جیای بیه خود از هنر شکل به

 را زیبیا بسیار بناهای و ها باف دست...  و فلزی,  سفالی

 تفکیر نوع بیانگر که است گذاشته باقی گذشته های زمان از

 روزگیار آن ی ها استعداد و نیازها تمایالت,  زندگی نوع, 

 است دلیل همین به. است ما هنری و فرهنگی میراث این. است

 زینیت ییک,  گردسیوز چیراغ ییک ما کشور در مثا  برای که

 ارزش همیه, قیدیمی چوبی در یک, نقاشی تابلوی یک,  زنانه

 بکوشییم آنهیا نگهداری و حفظ در باید ما و دارند فرهنگی

 شناسینامه قولی به و ما ملی و قومی هویت های نشانه این.
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 از نقطیه هیر در. شوند شمرده ارزش با باید و هستند ما ی

 بایید که دارد وجود آثار این از بسیاری ایران ما سرزمین

 ها آن مادی و معنوی ارزش به و شوند آشنا آنها با کودکان

 . ببرند پی

 : مهارت ی هحوز اهداف -2

 و چشیایی, بوییایی, بینیایی, حسیی های مهارت ی توسعه -1

 حیواس. دهنید میی تشیکیل را انسیان ی پنجگانه حواس المسه

 خیارج دنییای بیه انسان وجود های پنجره انسان ی پنجگانه

 دهنید می نشان واکنش گوناگون های پدیده برابر در که اند

 خالقییت و فکیرت شناخت برای ابزاری نخستین حواس واقع در.

 . اند

 ی دوره در آمیوز دانیش: گفتیاری هیای مهیارت ی توسعه -2

 او. بزنید حرف و دهید گیوش درست و گیرند می یاد دبستان

 کنید تمرکیز خوب بتواند باید هدف این به یافتن دست برای

 از خود صدای در کند ادا درست را ها جمله و ها واژه حروف

 هیا دسیت و چهره حرکات از کند استفاده مناسب عاطفی حالت

 کند جذب کامال   را خود مخاطب تا گیرند بهره مناسب شکلی به

 کنید صحبت ترس و خجالت بدون جمع حضور در مهمتر همه از و

 سازمان طوری نیز نمایش های بازی و گویی قصه های فعالیت.

 را آنهیا دادن انجام جریان در آموز دانش که اند شده دهی

 . کند کسب را فتاریگ های مهارت آرامی به

 و ابیزار, مواد کاربرد برای حرکتی های مهارت ی توسعه -3

 ضیرورت هنری های فعالیت دادن انجام در هنری ی ساده فنون

 آن شیود قادر تا شود برقرار هماهنگ,  حواس بین که دارد
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. دهید نشیان هنیری اثیر ییک قالیب در دارد ذهن در را جه

 بازی یا قصه, شنوایی یتترب, کاردستی, نقاشی مثل کارهایی

 و دقیت ایین کیه اند شده دهی سازمان شکلی به نمایشی های

 این ی توسعه باعث و کند ایجاد مختلف سطوح در را هماهنگی

 .  شوند توانایی

 طیی کیه است فرایندی تفکر;  تفکر های قابلیت ی توسعه -4

 بیا اش گذشیته هیای تجربه از استفاده با کوشد می فرد آن

 سه میان تعاد ,  تفکر. برسد تعاد  به و شود ارسازگ محیط

 فیرد هنیری آثار تولید در است تخیل و حافظه, احساس عامل

 ارتبیاط اطراف محیط و طبیعت با خود گانه 5 حواس طریق از

 تفیاوت و هیا رنگ,  ها اندازه,  ها شکل و کند می برقرار

 میی الهیام هیا ایین ی همه از بیند می را ها تقارن,  ها

 کنید میی تاکید خود درونی عواطف با را الهام این و گیرد

 غییر بییان بیرای راهی تفکر و اندیشه از ای مایه با سنس

 خیود تفکیر از اسیتفاده با بنابراین یابد می ها آن کالمی

 میگیرد بهره آنها از و کند می آوری جمع را اطالعات ی همه

 ودوجی به راز و رمز از پر که را یکتا و بدیع اثری سنس و

 .  آورد می

: هنیری هیای قالیب در احساسیات و افکار بیان توانایی -5

 اطیراف هیای واقعییت با که آن از پیش دبستانی آموز دانش

 از خود های برداشت با یابد در را ها آن و کند زندگی خود

 تخیالتیی با او دیگر عبارت به کند می زندگی ها واقعیت آن

 کند می زندگی است ردهک تصور خود ذهن در ها واقعیت از که

 هیا آن او ولی باشند واقعی غیر او تخیالت بیشتر است ممکن

 بیا کند می حس خود که گونه آن و پندارد می مح  وقعیت را
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 درک را وضیعیت ایین بایید آموزگار. کند می برخورد ها آن

نر درس ساعات و بنذیرد و کند  را هنیری های فعالییت و ه

 بیدون و خجالیت و تیرس بیی آموز دانش که دهد ترتیب طوری

 در دهید میی تشیخیص خیود را چه آن الگو نوع هر از تقلید

 این خالصه. دهند انجام آزاد طور به هنری های فعالیت قالب

 ما ی سلیقه و خواست مطابق کرد مجبور را کودکان نباید که

 خواسیت طبیق بایید را یشیان ها فعالیت بلکه کنند فعالیت

 . دهند مانجا خود توانایی و سلیقه

 اجتمیاعی موجیودی انسیان: اجتماعی های مهارت ی توسعه -6

 زمینیه, اندیشه و عواطف تباد  و زدن حرف طریق از که است

 ارتبیاط برقیراری. آورد می فراهم را دیگران.  خود رشد ی

 آموختیه کودکی از که دارد نیاز هایی مهارت به دیگران با

 هیای فعالیت, ها بررسی و توصیف,  گو و گفت و بحث.شود می

مه و سیرودها,  کاردستی,  نقاشی در گروهی  قصیه,  هیا نغ

 آمیوز دانش به ارتباط برقرار در نمایشی های بازی و گویی

 نقاشیی تکمییل ماننید هیایی فعالیت,  همچنین.کند می کمک

... و نقاشی با خاطره یا قصه کردن کامل و تمام نیمه هایی

 بیا ارتبیاط در کیه دهید می را فرصیت این آموز دانش به

 عرضه آنها به خود. گیرد قرار آنها تخیل و تفکر و دیگران

 کارهیا در مشیارکت و بداند خود از بنذیرد را آنها,  کند

 . کند تجربه را

 : نگرش سطح

 هیای توانیایی بیه,  ها فعالیت دادن انجام با آموز دانش

 بیه نفیس به اعتماد و کند می باور را خود برد می پی خود

 هیایش توانایی ها فعالیت دادن انجام ضمن او.آورد می دست
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 کسب را هایی دانش خود کار بهبود برای و دهد می توسعه را

 توضیح ها آن ی درباره مهارت و دانش سطح دو در که کند می

 و هیا ارزش سیاخت در هیا فعالییت ایین ی مجموعیه. دادیم

 اطیراف دنیای به را او توجه. گذارد می تاثیر او باورهای

 راه و دهید میی شیکل را هیایش عالقه و تمایالت کند می لبج

 انتخیاب بهتر بتواند تا سازد می تر هموار را او ی آینده

 چییز هر به نسبت آموز دانش های نگرش. بگیرد تصمیم و کند

 میدت در کیه گردد می باز او تربیتی و ذهنی های زمینه به

 .گیرد می شکل طوالنی نسبتا   زمانی

 

  تحلیل تجزیه،

 این به همکارانم های جواب و موضوع ی پیشینه مطالعه با

 موارد هنر درس به معلمان توجهی بی دلیل که رسیدم نتیجه

 :  باشد می زیر

  مشخص ارزشیابی معیار نبود -1

  درس کتاب بعنوان ابتدایی دوره مخصوص کتاب نبود -2

 هنر کارگاه نبود -3

  هنر درس کم وقت -4

  والدین خواست -5

  معلمان نبودن هنرمند -6

 جامعه در هنر درس ضعیف جایگاه -7



 این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 
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 معلم یک به دروس همه شدن واگذار -8

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

   کالس

 در و مختلف های فعالیت اجرای برای امکانات کمبود -10

 هفته ایام تمام در نقاشی بودن تکراری نتیجه

  هنر درس اهمیت به معلمان آشنایی عدم -11

 دروس بقیه با هنر موثر ارتباط عدم -12

 موقت  صورت به جدید راه انتخاب

 دیگر معلمان همکاری با را زیر های حل راه مشکل رفع برای

 : کردیم طرح

 شود اندازی راه مدرسه در هنر کارگاه بعنوان مکانی -1

 درسی برنامه در هنر تدریس وقت افزایش -2

 معلمان آموزش -3

 دروس بقیه با هنر تلفیق -4

  ها بچه آثار از مدرسه در هنری نمایشگاه برگزاری -5

  نگذرانیم تکراری های نقاشی با فقط را هنر ساعت -6

 آموزشگاه معلمان میان هنری ی مسابقه برگزاری -7

 هنر درس به توجه برای معلمان تشویق -8
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 اختصیاص گیردی دروس بیه را هنیر درس ساعت وجه هیچ به -9

 .  ندهیم

 هنر درس به نسبت معلمان دیدگاه در تغییر -10

 کنیم واگذار هنر معلم به را هنر تدریس -11

  ها آن آموزش و معلمان برای هنر های کالس برگزاری -12

 آموزشگاه علمی مسابقات در هنر درسی مطالب از استفاده -13

 ابتدایی معلمان به هنر کتاب ارائه و چاپ -14

  هنر درس ارزش بردن باال -15

 کتابخانه برای هنر با مرتبط های کتاب خرید -16

  شده انتخاب حل راه اجرای

 چنید شیده ارائییه های حل راه میان از تا شد آن بر تصمیم

 را داشیتند را مدرسیه در اجراییی قابلییت کیه را حل راه

 : بیاموزیم

  معلمان آموزش -

 هنری ی رشته در اگر معلم هر که شد شروع صورت این به کار

 ییا دییده آمیوزش را هنیری کار ابتدایی ی دوره با مرتبط

 معلمیان بقییه به را آن دارد تسلط آن بر که کرده مطالعه

 خرییدکتاب و وسیایل تهییه در هم مدرسه مدیر.  دهد آموزش

 .  کرد می همکاری

 کیالس وقیت از دقیایقی گرفتن با و تفریح های زنگ همکاران

 سیازی گل ، آبرنگ ، رنگی د مدا با کار ، ژکال چون مواردی
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 و سیازی مجسیمه و بادکنیک با سازی عروسک ، رنگی کاغذ با

 شیکل ، ریختنیی دور وسیایل با کار ، ها سنگ با سازی شکل

 . دادند می آموزش هم به را شن با نقاشی و سازی

 از پیس همکاران و رفت پیش خوب بسیار کار مورد این در که

 توانمنیدی و کیالس شرایط به بنا خود کالس در آنرا یادگیری

 .  دادند می آموزش آموزان دانش

 و بیودیم کییار حیین در آموزان دانش شوق و شور شاهد ما و

 خالقانیه بسییار هیا زمینه بعضی در ها بچه از بعضی اینکه

 .  کردند می عمل

  دروس بقیه با هنر تلفیق -

 را دروسی نامکا حد تا کنند سعی همکاران تا شد آن بر بنا

 تلفیقیی بصورت دارد را هنر درس با ها آن تلفیق امکان که

 .  کنند تدریس

 میی ها بچه از ها نشانه تدریس از بعد او  پایه معلم مثال  

 خمییر ییا و سینگ یا حبوبات یا شن با را ها آن که خواست

 .  کنند درست بازی

 باال روش از حروف و اعداد نوشتن در دیگر همکاران از یکی 

 .  کرد می استفاده

 هیا بچیه از حیوانیات زنیدگی با رابطه در دوم پایه معلم

 ... و.  خواست می تهیه کاردستی یا نقاشی

 تعیدادی از جزوه یا بروشور یک تهیه جهت همکاران توافق -

 تیا کار این که.  ها بچه به آن آموزش ی نحوه و هنری کار

سفا امیا رفت پیش خوب آن ابتدایی های قسمت  بیدلیل نهمتا
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 موفقیت با مدرسه معلمان از بعضی همکاری عدم و وقت کمبود

 . بازماندیم کارکرد از راه نیمه در و نشد انجام

 بصیورت آمد بعمل آزمون پایانی امتحان برای هنر درس از -

  عملی

 در مکرر های همکاری جهت مدرسه مدیر توسط معلمان تشویق -

  هنر درس به دادن اهمیت و زمینه این

 مدرسه مدیر توسط هنری های کتاب خرید -

 هنر درس با رابطه در والدین برای توجیهی جلسه برگزاری -

 بییرای وسییایل تهیییه جهییت داشییت خییوبی نتییایج بسیییار کییه

  فرزندانشان

 کیه هیا بچه دستی و هنری کارهای از نمایشگاهی برگزاری -

 اداره توسیط معلمیان تشویق و بودند دیده آموزش مدرسه در

  ستانشهر

 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت(

 بعد از اجرای راه حل های انتخابی نتایج زیر بدست آمد:

  همیراه و  پیژوهشبنده و همکاران عزییزی کیه در ایین

کنارم بودند به زنگ هنیر و درس هنیر و خالقییت دانیش 

 اموزان بیش از پیش اهمیت می دهند.

 دا شدنی تمام با تلفیق هنر با سایر دروس ، هنر عضو ج

زنگ ها شد به طوری که در بحث ریاضی دوم ابتدایی کیه 

بیشتر کار با هنر و رنیگ امیییزی اسیت دانیش امیوزان 

مشتاقانه به درس توجه نموده و هرجا که نیاز به رنیگ 
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آمیزی و خالقیت بود کنجکاوانه و مشتاقانه فعالیت میی 

 کردند گویی زنگ هنر است.

 ی هنری دانش آموزان کالسم برگزاری نمایشگاه دستاوردها

پای جدانشدنی فعالیت های پایانی زنگ 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 هنر فقییط مخیتص کشییدن نقاشیی 

ت هییای بسیییاری از جملییه کاردسییتی، نیسییت و فعالییی

 اوریگامی، موسیقی و .... جزو هنر می باشند.

  تهیه وسایل کمک آموزشی با استفاده از درس هنر بیرای

 سایر کتابها توسط دانش آموزان 

 اعتبار  تعیین و جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

 ایین ابتیدایی ی دوره در هنر درس هدف که این به توجه با

 ، هیدف بلکیه ، بیاینید بار هنرمند آموزان شدان که نیست

 داشته ای هنرمندانه زندگی کودکان یعنی.  است هنری تربیت

 از.  شیوند آشنا هنر زیبایی الفبای و قوانین با.  باشند

 طبیعیی مواد و باطله و رنگی کاغذهای ، ریختنی دور اشیای

 بتواننید...  و سنگ و شن و ها برگ ، ها دانه ، میوه مثل

 .  کنند تولید هنری محصو  و کنند خلق هنری رآثا

 کیه چرا دهند پرورش را خود خالق روحیه و شناسی زیبا حس و

 بیزرگ های خالقیت زمینه تواند می کوچک امور این در خالقیت

 .  کند فراهم آموزان دانش برای را آینده در
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 حرکیت آرام فضیایی در و آزادی با ذهن که کند می کمک هنر

 نشیده تجربه هایی اندیشه و کند کشف را جدید دموار ، کند

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

 همیین نبیودیم مدرسه در شگرفی تحو  و تغییر دنبا  به ما

 تغیییر هنیر درس و هنر به را معلمان دیدگاه توانستیم که

 منید عالقه هنر زنگ در کردن کار و هنر به را آنها و دهیم

 بیا البتیه شیدیم هیم موفیق راه این در حق به که . کنیم

 . همکاران خود خواست و همکاری

 طعیم سیا  نیمه از البته ها بچه تحصیلی سا  آن در حداقل

 حیس و خیالق روحیه توانستند و چشیدند را هنر زنگ رنگارنگ

 هنیری کارهای و بیازمایند زنگ این در را خود شناسی زیبا

 .  کنند خلق را ارزشمندی

 مدیر دیدگاه در تغییر اقدام این در من اصلی هدف واقع در

 توانسیتیم معلمیان خود همکاری با که بود مدرسه معلمان و

 .  کنیم نگاه را هنر زنگ دیگر جود

 نقاط ضعف :

 کمبود امکانات

 نتیجه گیری

 توجیه اصیلی علت که رسیدیم نکته این به اقدام این با ما

 و معلیم خیود فیردی سیتخوا او  هنر درس به معلمان نکردن

 معلیم خود نبودن هنرمند و هنر ی رشته به نبودن مند عالقه

 مطالعه با معلم هر و هستند حاشیه موارد بقیه نه وگر است

 درس از را خود کالس تواند می قبلی آمادگی و هنری کتابهای
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 و میدیر ، اداره همکیاری عدم با حتی نگذارد بهره بی هنر

 .  ها خانواده

 بیی ، تجهیزات و امکانات ، فضا کمبود چون سائلیم چند هر

 بیه والیدین و ها بازرسی در اداره مسئولین ، مدیر توجهی

 تیاثیر بیی معلمان دیدگاه در تغییر آن تبع به و درس این

 .  نیست

 بیه مدرسه معلمان تحقبق این نتایج بودن مثبت به توجه با

 شیکالتم بیه توجیه با کردند سعی و بردند پی هنر درس ارزش

 حتیی و کیرده استفاده احسن نحوه به درس این از شده بیان

 .  کنند استفاده دیگر دروس در پیشرفت برای درس این از

 پیشنهادات

 هنیر درس پرورشی و آموزشی وضعیت بهبود برای پیشنهادهایی

 : ابتدایی مدارس در

 ابتدایی ی دوره معلمان آموزش -

 وزشیآم تجهیزات و آموزشی کارگاه ایجاد -

  دروس بقیه با هنر تلفیق -

 ابتدایی ی دوره برای هنر کتاب چاپ -

 والدین برای هنر نقش تبیین و ابتدایی معلمان توجیه -

  هنر معلمان توسط ابتدایی دوره در هنر تدریس -

  منابع

 ابتیدایی دوره مدارس در هنر آموزش ، هللا آیت ، پور محمد -

 .  1385 ، بیتتر منادی فرهنگی موسسه ، تهران ،
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 ، تهیران ، هنر در معنویت ، نویسندگان و مولفانه گروه -

 .  1381 ، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

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

 ارشیاد و فرهنیگ وزارت ، هنیر نظاره ، نویسندگان گروه -

 . 1382 ، اسالمی

 هنیری هیای آفیرینش در تطبیعی نقش ، اکبر ، پور نیکان -

 نیوین آزمون ، تهران ، حواس تربیت در آن تاثیر و کودکان

، 1382  . 

 . 1384 ، آییژ ، تهران ، هنری تربیت ، محمد ، امینی -


