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 چکیده

 کودکان خالقیت الگو، و نهنمو نوع هر ارائه که باورند این بر آموزشی ریزان برنامه. است خالقیت هنر، درس ی برنامه اصول از یکی

 عده تا است شده ثاعب امر همین. ندارد وجود آموزان دانش برای هنر درس کتاب ابتدایی ی دوره در منظور همین به. کند می محدود را

 معلمان. دهند تصاصاخ دیگر دروس به را درس این به مربوط ساعات و نکرده توجهی هنر درس برنامه اهداف و اهمیت بر معلمان از ای

 نآ رویکردهای و اهداف زا و کرده مطالعه را است آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان نوشته که ابتدایی، دوره هنر درسی برنامه باید

 نیستند کافی آموزشی شده نیبی پیش اهداف تحقق برای تنهایی به هنر درسی برنامه مطالعه که، کرد توجه باید نکته این به اما. شوند آگاه

 ینا در ما. سازند فراهم وبیخ به را آموزشی اهداف تحقق زمینه آن از استفاده با بتوانند تا بدانند را آموزشی طراحی اصول باید معلمان و

 ..ایم کرده ینتدو و گردآوری ابتدایی مقطع معلمان برای با روش پژوهش کتابخانه ای را هنر درس آموزشی طراحی اصول ، مقاله

 ابتدایی هنر آموزش هنر، آموزشی طراحی آموزشی، طراحی اصول هنر، آموزش :کلیدی کلمات

Abstract 

One of the principles of curriculum of Art is in fact, creativity. Educational planners believe that 

the presentation of any examples and patterns will confine the children creativity. Therefore, at 

primary levels, there is no Art course book for students. Hence, some teachers ignore the importance 

of this course and dedicate this class to other courses. Teachers should read the Art curriculum for 

elementary levels which is written by the Organization of Educational Research and Planning, and be 

aware of its goals and approaches. But it should be noticed that, only reading the curriculum will not 

satisfy the expected educational aims and teachers should be familiar with the educational method 

designing principles so that, by using it, they could provide the conditions for educational goals to be 

meet. In this paper, the educational method designing principles of Art for primary school teachers is 

reviewed and presented.  

 

Keywords: art education, Instructional design principles, Design Art Education, Elementary art 

education 
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 مقدمه

ست که به همه عوامل مجموعه قواعد و ضوابطی ا است. برنامه درسی« تربیت هنری»رویکرد برنامه ی درسی هنر در دوره ابتدایی 

ی ابعادی مانند رشد (. در تربیت هنر1394و عناصر یادگیری منطق و سازمان می دهد و به فعالیت های یادگیری نظام می بخشد)ملکی، 

گاهی ها، کسب آادراک حسی عمیق و دقیق نسبت به پدیده های هنری، پرورش حواس مختلف و بکارگیری آن خالقیت دانش آموزان،

ری، کسب دین بصغنی و رشد یابنده از تجارب بصری، ساخت و آفرینش پدیده های هنری، شناخت وارزش گذاری نقادانه ی اشکال نما

د ی ها و ابعات به ویژگفرهنگی، افزایش حساسیت دانش آموز نسب –فهم تاریخی مهارت های مربوط به تجلی و ابراز هنرمندانه، شناخت و 

 (.1391ی، زیباشناختی پدیده های مختلف و دقت و توجه به طبیعت و عناصر موجود در آن، مورد نظر و تاکید است)نواب صفو

ده و شوزان مستقل انش آمدشود که با گذشت زمان،  برنامه ریزان درسی بر این عقیده اند که تربیت هنری باید طوری برنامه ریزی و اجرا

 (.1391بتوانند فرایند فعالیت هنری را طی کرده و محصول هنری ارزشمندی را تولید کنند)نواب صفوی، 

مقطع ابتدایی، همانند دیگر درس ها، کتابی مستقل در اختیار دانش آموزان قرار نمی گیرد. 1از آنجایی که در برنامه درسی هنر 

لمان دوره ی ابتدایی باید اصول، اهداف و رویکردهای این برنامه که در ششصد و چهل و هفتمین جلسه ی شورای عالی آموزش و مع

 تصویب شده است را به طور کامل مطالعه کنند، تا از اهداف پیش بینی شده ی این برنامه آگاه شوند. 29/2/79پرورش مورخ 

ای مختلف ان پایه هبرای معلم« راهنمای درس هنر»تالیف کتب درسی، کتابی تحت عنوان  همه ساله از سوی دفتر برنامه ریزی و

ده عا متاسفانه ست. اماتحصیلی به تمام مدارس ارسال می گردد که حاوی توضیحات کاملی از برنامه درسی هنر و اهداف و رویکردهای آن 

فلت م توجهی و غکه این داف برنامه درس هنر غافل می شوند. تا جایی کای از معلمان، این کتاب را مطالعه نمی کنند و از اهمیت و اه

یا  فاده کنند وگر استباعث می شود بعضی از معلمان، ساعات درس هنر را کم اهمیت دانسته و از این ساعت درسی، برای تدریس دروس دی

 دف هدایت کنند.در این ساعت درسی، دانش آموزان را در جهت انجام فعالیت های کم اهمیت و بی ه

اهداف  قق نشدندر اینجا این سوال مطرح می شود که، آیا مطالعه نکردن برنامه درسی هنر از سوی معلمان، تنها دلیل مح

نها ی معلمان، توی برخسآموزشی و تربیتی برنامه درسی هنر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: مطالعه نکردن برنامه درسی هنر از 

را  مه درسی هنره برنارین دالیل محقق نشدن اهداف آموزشی و تربیتی برنامه درسی هنر است. عده ای از معلمان هستند کیکی از مهم ت

و تربیتی  هداف آموزشیارود،  مطالعه می کنند و از اهداف این درس به طور کامل آگاه هستند. اما باز هم نمی توانند آنچنان که انتظار می

 ور برساننددرس هنر را به منصه ظه

حال سوال دیگری مطرح می شود که، چه عواملی باعث می شود این معلمان با وجود آگاهی از برنامه درسی هنر، نتوانند اهداف را 

به نحو احسن محقق سازند؟ متخصصان تعلیم و تربیت عوامل زیادی را در این مسئله دخیل می دانند. اما به طور کلی عامل اصلی را می 

، و همکاران به گفته گانیه از سوی معلمان دانست. بنا 3 و یا عدم برنامه ریزی آموزشی 2گاهی معلمان از اصول طراحی آموزشیتوان عدم آ

ادگیرندگان در یادگیری هر معلم یا آموزشگری که از دانش اصول طراحی آموزشی برخوردار باشد از بینش وسیع تری برای کمک به ی"

 .(Gagne et al, 2006)تبهرمند اس
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کار می  بیش به صورت معادل و به جای اصول طراحی آموزشی بهگروهی از صاحب نظران، اصطالح برنامه ریزی آموزشی را کما

م(، و رس بر روی هدی)چند به عنوان معلم، برای درس های روزانه، واحدهای درس زمانی که شما :گفته اند برند. از جمله فتسکو و مککلور

 ,Festco and McClure)درگیر فرایند طراحی آموزشی هستیدمی کنید  رای دانش آموزان خود برنامه ریزیبرنامه های آموزشی ب

صمیم می ن معلم تفرایندی که توسط آرا به صورت زیر تعریف کرده اند: برنامه ریزی آموزشی  و همکاران کروکشناک همچنین .(2005

اضی رده و از آن فق بوگیری موبدهد و چگونه تعیین کند که دانش آموزان در یاد گیرد که چه چیزی را آموزش بدهد، چگونه آن را آموزش

 .(Cruickshank et al, 2006)اند

نفر معلم هنر آموزش  120اصفهان و  نفر از مدرسان دانشگاه هنر 50( در پژوهشی که جامعه آماری آن 1384یارمحمدیان و کاوه) 

ل تا ن هنر در عممدرسا وده است. به این نتیجه رسیده اند که، اگرچه هردو گروه معلمان وو پرورش شهر اصفهان با رشته تحصیلی هنر ب

 سان در خصوصتی مدرححدودی از اصول طراحی آموزشی استفاده می کنند، اما با نظریه ها و محتوای علمی این اصول آشنایی نداشته و 

رعایت  وداشتند ن« طراحی آموزشی»به شرکت در دوره های آموزشی فراگیری این اصول هیچ رغبتی نشان نمی دادند. همچنین تمایلی

فارغ  اینکه اغلب ه دلیلقواعد و اصول طراحی آموزشی را در امر آموزش هنر الزم و ضروی نمی دانستند. با این حال معلمان هنر شاید ب

حی آموزشی ای طراهودند، با محتوا و نظریه التحصیل مراکز تربیت معلم بوده و به نوعی دوره های آموزش ضمن خدمت را گذرانده ب

 آشناتر بودند و حتی آموزش درباره شناخت بیشتر طراحی آموزشی و اصول آن را الزم و ضروری می دانستند.

 از یم و تربیتتعل پژوهشگران حوزهکه صاحب نظران و  تعاریف و نتایجیهمچنین و اهمیت برنامه درسی هنر مقطع ابتدایی، 

 نردرس ه موزشیآل طراحی ، اصورا این مقاله هدف از ارائهباعث شد تا  ی و برنامه ریزی درسی ارائه داده اندطراحی آموزش اهمیت اجرای

 .قرار دهیمابتدایی  مقطع برای معلمان

 

 روش تحقیق

باشد که جنبه مقاله ی حاضر با روش مطالعه ی کتابخانه ای گردآوری و تدوین شده است. یعنی هیچ گونه داده ای موجود نمی 

در روش کتابخانه ای، پژوهشگر ابتدا منابع مقدماتی را می یابد و بعد از  آماری انجام داد. کمی داشته باشد و بتوان بر روی آن محاسبات

 می کند. طریقه ثبت اطالعات در برگه کتاب شناسی می تواند به یکی از صورت های زیر انجام4آن، اقدام به تهیه برگه کتاب شناسی 

 پذیرد:

 ل.ل و سانام خانوادگی، نام مولف، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره دوره، صفحه، تاریخ انتشار به صورت ماه ، فص (1

 نام خانوادگی، نام مولف، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار)فصل یا ماه(، شماره جلد و صفحه. (2

س از عه کند. و په مراجشناسی باید جهت پیدا کردن منابع اصلی به کتابخان پژوهشگر پس از مطالعه منابع مقدماتی و تنظیم برگه کتاب

م ها، به یادداشت برداری مطالب مورد نیاز خود اقدانامه های تخصصی( و مطالعه دقیق آنمجالت و فصل -یافتن منابع اصلی)کتاب ها 

 می پردازد. سپس پژوهشگر به توصیف و تحلیل اطالعات جمع آوری شده(.1393نماید)دالور، 
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 یافته ها

د داریم بخش قص قبلی از اهمیت و تاثیر اصول طراحی آموزشی در آموزش درس هنر مقطع ابتدایی آگاه شدیم. در این در بخش

وزشی ول طراحی آمیان اصابتدا تعریفی از طراحی آموزشی را ارائه کرده، سپس الگوهای موجود در طراحی آموزشی را معرفی کنیم و در پا

 سب با درس هنر را گام به گام تشریح خواهیم کرد.متنا

طراحی  ،ند کهور بیان می ک( اینط1393متخصصان تعلیم و تربیت تعارف کمابیش یکسانی از طراحی آموزشی دارند. شعبانی)

 یز طراحی( ن1392سیف). ادگیری استی -اددهی پیش بینی و نظم دادن به فرصت ها و استفاده بهینه از امکانات در فرایند یآموزشی 

. کند کمک می گان در یادگیریانتخاب، تولید و برنامه ریزی فعالیت هایی که به یادگیرند: آموزشی را چنین تعریف کرده است

ج ن به نتایدپیش بینی روش ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسی ( طراحی آموزشی را1388فردانش)

دادن به فعالیت هایی  برنامه ریزی و سازمان ،( معتقدند که طراحی آموزشی1377)قورچیان و همکاران ر می داند.یادگیری به نحوی موث

 .هداف یادگیری انجام می دهنداست که معلم و دانش آموزان در مسیر رسیدن به ا

ا توجه به بست که لیت هایی دانحال می توان در یک جمع بندی کلی طراحی آموزشی را، پیش بینی و برنامه ریزی روش ها و فعا

 شرایط و امکانات موجود، سعی در بهبود فرایند یاددهی و یادگیری دارند.

سد. برای رزشی می حال که تعریف طراحی آموزشی را از دیدگاه صاحب نظران بررسی کردیم، نوبت به معرفی الگوهای طراحی آمو

ریه های ی و نظی توان آن ها را بر اساس نظریه های روانشناسی یادگیرطراحی آموزشی الگوهای مختلفی موجودند. به طور کلی م

شند. ناختی می باهای ش روانشناسی پرورشی به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول الگوهایی هستند که مبتنی بر نظریه های رفتاری و نظریه

به می توان و الگو را د(. این 1392له می باشند)سیف، اما دسته دوم الگوهایی هستند که مبتنی بر نظریه های سازنده گرایی و حل مسئ

راحی طدر  .(1392به نقل از سیف،  Santrock, 2004)نیز نامید محور–حور و الگوی آموزش یادگیرندهم-ترتیب الگوی آموزش معلم

(. در 1392، معلم است)سیفعهده  محور طراحی فعالیت های آموزشی معلم و فعالیت های یادگیری دانش آموزان عمدتا به-آموزشی معلم

علم و دانش راحی وظیفه مشترک معلم و دانش آموزان قابل مذاکره است. یعنی، مبرنامه ریزی یا ط، محور-طراحی آموزشی یادگیرنده

زشی بین طراحی آمو فاوت دیگرت. (Woolfolk, 2008)یت ها و رویکردها تصمیم می گیرندآموزان با همدیگر درباره هدف ها، محتوا، فعال

مشخص می  محور این است که در طراحی نوع اول هدف های آموزشی و یادگیری به طور دقیق-محور و طراحی آموزشی یادگیرنده-معلم

 (.1392 ر و اساسی ترند)سیف،تدف ها بسیار کلی محور ه-یا یادگیرندهشود، اما در طراحی وابسته به نظریه های سازنده گرایی 

حال نوبت به آن رسیده است که با اصول طراحی آموزشی 5 آموزشی تا همین حد کفایت می کند.بحث درباره الگوهای طراحی 

متناسب با درس هنر آشنا شویم. معلمان باید بدانند که پیش نیاز طراحی یک واحد آموزشی، مطالعه برنامه و اهداف درس هنر است. زیرا 

 این درس برای دانش آموزان، نمی توان وارد مراحل بعد شد.بدون آگاهی از اهداف و شناخت فعالیت های پیش بینی شده 

احی ربنابر این ط هریک از فعالیت های هنری می توانند به صورت مجزا یا به شکل تلفیقی از دو یا چند فعالیت انجام شود.

 (.1391آموزشی نیز می توانند به صورت تک رشته ای یا تلفیقی از چند رشته، تهیه و اجرا شود)نواب صفوی، 
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 طراحی آموزشی تک رشته ای

 طراحی آموزشی در پنج گام به ترتیب زیر اجرا می شود:

 فعالیت را برای شروع در این مرحله، دانش آموزان با موضوع فعالیت آشنا می شوند و انگیزه ی الزم ایجاد انگیزه: –گام اول 

چه بهتر د و برای هری آورنمدارند، جلب می شود. تجربه ها را به یاد  کسب می کنند. توجه آن ها به تجربه های قبلی که با موضوع ارتباط

 انجام دادن فعالیت خود، آن ها را به کار می برند.

ا بصویر مرتبط تا چند شما می توانید با هر روشی، توجه دانش آموزان را به فعالیت جدید جلب کنید. برای مثال، با نشان دادن یک ی

وع ا را به موضذهن ه تصری درباره ی آن، نشان دادن ابزار و موادی مرتبط با موضوع یا هر مورد دیگری کهموضوع، با بیان مطالب مخ

فقیت ود و کسب موهای خ فعالیت مشغول کند و دانش آموزان را برای شروع فعالیت آماده سازد. بدیهی است اگر دانش آموزان از توانایی

روع به اط بیشتری شق و نشند، انگیزه ی آن ها برای انجام دادن فعالیت، درونی است و با شودر انجام دادن فعالیت مطرح شده مطمئن باش

بینند و اردستی را بکشی یا کار می کنند. برای مثال، در فعالیت هایی مثل نقاشی و کاردستی، کافی است فقط بچه ها یکی از ابزارهای نقا

را  ی کاغذ رنگیتکه ا ورا با نوار چسب روی تخته ی کالس بچسبانید یا یک قیچی  توجه شان به آن جلب شود. شما می توانید یک قلم مو

ر نیازی ن کایبچه ها به ا روی میز خود قرار دهید. البته ایجاد انگیزه معموال در جلسه های اول سال صورت می گیرد. پس از گذشت مدتی،

د. بنابراین، ، دوست دارنی دهندی و با اختیار، آزادی و انتخاب خود انجام مندارند، زیرا بیشتر آن ها فعالیت های هنری را که در قالب باز

ت. در خواهند داش نری راههمان قدر که در برنامه های روزانه ی خود بدانند که درس هنر دارند، آمادگی الزم برای انجام دادن فعالیت 

فته اید موادی را به آن ها گ ی قبالته اید، مثال در شکل سازی با مواد طبیعبعضی فعالیت ها نیز تهیه ابزار یا موادی را از قبل از آن ها خواس

به  کنند و شما ی درستکه از طبیعت جمع آوری و آماده کرده اند، با خود به کالس بیاورند. پس همه می دانند که می خواهند کار دست

 راحتی و به سرعت می توانید وارد گام دوم شوید.

انش ید، برای ددر این مرحله، فعالیتی را که در نظر گرفته ا یت)فکر کردن و پرورش ایده هنری(:تعیین فعال –گام دوم 

ر اختیار دوادی را که مزار و آموزان روشن کنید. از آن ها بخواهید درباره موضوع ایده ای را انتخاب کرده و برای اجرای آن فکر کنند. اب

صمیم ترسی کنند و را بر ام یک، می خواهند ایده ی خود را اجرا کنند. روش های کار ممکندارند، بررسی کنند و تصمیم بگیرند که با کد

تصمیم می  وی کند مبگیرند. همه ی این انتخاب ها به عهده بچه هاست. هر فرد، خود درباره مسئله هایی که برایش مطرح است، فکر 

ه مشورت بان خود آموزان می توانند در گروه های کوچک با دوستگیرد با چه روشی می خواهد کار کند. در همه ی این موارد دانش 

رحله، ود. دراین مماده شآدازند و برای پرورش ایده هنری، به یکدیگر کمک کنند. همچنین، هر دانش آموز برای اجرای ایده هنری خود بپر

، ای فکر کردنافی بردانش آموزان به کلیات فعالیت هنری خویش می پردازند و چارچوب خود را آماده و مرتب می کنند. ایجاد فرصت ک

 دن و انتخاب کردن، در تربیت هنری بسیار مهم است.مشورت کردن، کشف کر

نمایش  ونوایی، قصه ربیت شتدر فعالیت هایی مانند نقاشی و کاردستی، این مرحله به زمان بیشتری نیاز دارد. اما در فعالیت هایی مانند 

 د نیاز است.ری موردیشند، فرصت کمتکه بچه ها به ابزار و مواد خاصی نیاز ندارند و فقط به انتخاب موضوع و چگونگی اجرا می ان

در این مرحله دانش آموزان در گروه های  انجام دادن فعالیت)طی فرایند تبدیل ایده به تولید محصول هنری(: –گام سوم 

د یا باهم کوچک یا به طور فردی به فعالیت می پردازند، یعنی آنچه را در مرحله قبل به آن اندیشیده و آن را در ذهن خود آماده کرده ان

ز درباره ی آن به گفتگو پرداخته اند، عملی می کنند. دانش آموزان آنچه را در ذهن دارند، تولید می کنند. این مرحله به زمان بیشتری نیا



 

خود را دارد تا هر یک از دانش آموزان فرصت کافی برای اجرای آنچه فکر کرده و تصمیم گرفته اند، در اختیار داشته باشند و بتوانند کار 

 شروع کنند، آن را انجام دهند و به پایان برسانند.

د اما د می پردازالیت خودر فعالیت هایی مانند نقاشی و کاردستی هر فرد یا گروه کوچک دانش آموزان به طور هم زمان به اجرا فع

نند امدر فعالیتی  او گوش می دهند.در فعالیتی چون قصه گویی، فقط یک دانش آموز یا یک گروه کوچک قصه می گوید و بقیه به قصه 

 ر بازی شرکتدستقیم نمایش، فقط یک گروه کوچک در بازی شرکت دارد و سایر دانش آموزان بازی را مشاهده می کنند یا به طور غیر م

ای رصت کافی برارد، فدارند. از آنجا که کشیدن و رنگ کردن یک نقاشی یا ساختن یک کاردستی و کامل کردن آن به وقت بیشتری نیاز د

کنند. اگر  ندتر کار میکبعضی  انجام دادن و کامل کردن کار را به بچه ها بدهید. به ویژه در نظر داشته باشید که بعضی از بچه ها تندتر و

قت و انجام وز ده بهتر ااستفا دانش آموزی می خواهد کار خود را تا زنگ تفریح تمام کند، به او سخت نگیرید اما پیوسته دانش آموزان را به

نگی ی با مداد رن نقاشدادن کار در طول یک زنگ تشویق کنید. دانش آموزان کندتر هم می توانند از دوستان خود کمک بگیرند. رنگ کرد

زودتر  ن هاآنید تا کار شویق کتمعموال وقت گیر است، بنابراین، می توانید دانش آموزان را به استفاده از پاستل روغنی یا مواد رنگی دیگر 

 انجام شود.

ا الت هنری ردر این مرحله، دانش آموزان محصو تولید هنری و برگزاری نمایشگاه: جمع بندی یا جمع آوری –گام چهارم 

نام  واره، تاریخ شتن شمکه تولید کرده اند، جمع بندی یا جمع آوری می کنند. در نقاشی و کاردستی، هر دانش آموز موظف است پس از نو

 مایش بگذارد تا همه ی کالس کار او را ببینند.ی خود را به نکار، کارِ تمام شده خود در پشت

هر  انش آموزاندوبت از گاهی تعداد دانش آموزان، زیاد و کالس، کوچک است. شما می توانید وقتی تقریبا کار همه تمام شد، به ن

د شده را به ر هنری تولیمه آثاقیه بچه ها، آن ها را تماشا کنند تا هردیف کالس بخواهید نقاشی ها یا کاردستی هایشان را باال بگیرند و ب

 ت و محصوالتفعالی خوبی ببینند. به نمایش گذاشتن آثار هنری، اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت می کند. همچنین، مشاهده ی

 ری می دهد.نری یاهورش ایده و تولید محصوالت هنری تولید شده، تجربه ی هنری کودکان را توسعه داده، آن ها را در انتخاب و پر

م، دانش ر گام چهاربراین ددر فعالیت هایی مثل تربیت شنوایی، قصه و نمایش در گام سوم، تولید و ارائه با هم انجام می شود. بنا

و  صه گفته استنفر ق سوم یکآموزان به جمع بندی فعالیت انجام شده یا محصول تولید شده می پردازند. مثال در قصه گویی، در مرحله 

 ده باشد. درنجام شابقیه قصه را گوش داده اند. ممکن است قصه گویی با حرکت و صداهای تقلیدی توسط گروه کوچکی از دانش آموزان 

ناصر، ن، عافضا، قهرمان هر صورت، در گام چهارم برای جمع بندی فعالیت، معلم دانش آموزان را هدایت می کند تا در مورد قصه، عنوان،

ن سوال صه از سایریقمجری  حوادث و به طور کلی آنچه در قصه اتفاق افتاده است، باهم گفت و گو کنند. به این ترتیب که قصه گو یا گروه

هتر ود و بتکرار می ش ادث آنکنند یا خود معلم مواردی را از بچه ها بپرسد یا خود بچه ها از هم سوال کنند. با این روش، قصه و کلیه حو

 در ذهن بچه ها جای می گیرد و آن ها را برای فعالیت های مکمل قصه آماده می سازد.

در این گام، فعالیت و محصول هنری تولید شده ارزشیابی می شود. در  ارزشیابی)بررسی و توصیف تولید هنری(: –گام پنجم 

ار را انتخاب کنید. این انتخاب، یا تصادفی است یا به علت فعالیت های نقاشی و کاردستی، شما می توانید به کمک بچه ها یک نمونه ک

ویژگی آن انجام می گیرد. برای مثال، در یک اثر نقاشی، روش خاصی در رنگ آمیزی به کار رفته است یا خالقیت ویژه ای وجود دارد که 

حصول هنری را تولید کرده است، در مقابل خوب است همه ی بچه ها آن را ببینند و به آن دقت کنند. در ابتدا، دانش آموزی که آن م

کالس قرار می گیرد، کار خود را به بچه های دیگر نشان می دهد و با توضیح مختصری، مراحل انتخاب ایده، پرورش ایده و اجرای ایده 

و با چه ابزاری و موادی  های خود را برای دوستانش توضیح می دهد. چگونه فکر کرده است؟ چگونه انتخاب کرده است؟ کار خود را از کجا

و شروع کرده است؟ کارش را چگونه انجام داده و به پایان رسانده است؟ کدام قسمت کار به نظر او زیباتر است؟ در این میان، اگر فردی از ا



 

فعالیت، یکی از دانش سوالی دارد، می پرسد. معلم نیز با سوال های خود، او را برای توضیح بهتر کار راهنمایی می کند. در ادامه ی این 

آموزان را دعوت کنید تا در مورد این محصول هنری توضیح دهد و نظر خود را بگوید. چه چیزهایی در این کار مشاهده می کند؟ کجای 

دفی یا کار زیباتر است؟ کجای کار را بیشتر دوست دارد؟ چه پیشنهادی برای بهتر شدن کار دارد؟ این دانش آموز را می توانید به طور تصا

در پایان، نوبت معلم است که عالوه بر جمع بند نظر هر دو نفر، نظر خود را در  با انتخاب فرد اول یا به توصیه سایر بچه ها انتخاب کنید.

مورد محصول هنری تولید شده بگوید. ویژگی های مثبت کار چیست؟ برای هرچه بهتر شدن کار، رعایت چه نکته های دیگری الزم است؟ 

همه ی ویژگی های مثبت کار، تشکر از توضیحات و تشکر از همراهی و همکاری دانش آموزان در مراحل مختلف فعالیت کالس  تشویق

اگر فرصتی باقی است، کار دیگری را برای ارزشیابی انتخاب کنید اما اگر وقت چندانی ندارید، از بچه ها  هنر، مهم ترین قسمت کار است.

 پوشه کار قرار دهند و فهرست فعالیت های هنری خود را کامل کنند.بخواهید کارهایشان را در 

 د توضیح میصه ی خودر ارزشیابی فعالیت هایی مثل قصه، ابتدا قصه گو یا گروه مجری قصه در مورد نحوه ی ارائه یا اجرای ق

ه نظر خودش بی است؟ از اجرای خود راضدهد. قصه را چگونه انتخاب کرده است؟ چگونه برای اجرای قصه در کالس آماده شده است؟ آیا 

ایی گان چه کارهشنوند ، کدام قسمت قصه را بهتر اجرا کرده است؟ نقاط قوت قصه گویی او کدامند؟ برای اجرای بهتر قصه و جذب بیشتر

ن اگر ی کند. همچنیمنظر ر باید انجام دهد؟ در ادامه، یک یا چند نفر از دانش آموزان در مورد نحوه ی اجرای قصه و نقاط قوت آن، اظها

ی و راهکارها می دهد در پایان، معلم با جمع بندی نظرها، نظر کلی خود را پیشنهادی برای اجرای بهتر قصه دارند، ارائه می دهند.

ه ی وشپ زهر دانش آمو پیشنهادی خود را برای اجرای بهتر بیان می کند. پس از تشویق نقاط قوت اجرا و تشکر از مجریان و شنوندگان،

ه بآموزان را  و دانش گفت و گو درباره ی کارها، بررسی و توصیف آن ها در کسب تجربه های هنری مفید است کار خود را کامل می کند.

 ند.وجه کنتآرامی به سمت نقد هنری ساده سوق می دهد. همچنین، به آنها می آموزد که ضمن اظهار نظر، به نظر دیگران هم 

دقیقه را  45ین دقیقه است و ا 45ی آموزشی الزم است معلم به مدیریت زمان توجه کند. ساعت درسی در تهیه و اجرای طراح

ما گام ااز ندارند. ادی نیباید طوری سازمان دهی کرد که پنج گام اساسی به راحتی برداشته شود. معموال گام های اول و دوم به زمان زی

بزار و موادی ستفاده از ا، با ادانش آموزاند بتوانند فکر کنند، ایده ی خود را پرورش دهند های سوم و چهارم به زمان بیشتری نیازمندند تا

یرا آشنایی ساسی است، زسیار اکه در اختیار دارند، آن را اجرا کنند و به نتیجه برسند. در فعالیت هایی مثل نقاشی و کاردستی، گام سوم ب

 ود.م می شد تا رسیدن به محصول نهایی و ارائه ی آن در این مرحله انجابا ابزار و مواد، روش کار و سپس، فرایند تولی

 طراحی آموزشی تلفیقی

شده است.  ، تشکیلطراحی آموزشی تلفیقی از چند رشته ی هنری که معموال یک رشته محور اصلی سایر فعالیت ها قرار می گیرد

ود. شو کامل می  ی یابدمراه می شود و با نقاشی و کاردستی ادامه مدر این مثال، محور اصلی قصه است که با نمایش و تربیت شنوایی ه

 این برنامه در سه جلسه متوالی قابل اجراست.

 ر قصه ایفایز عناصابتدا قصه مناسب انتخاب می شود، دانش آموزان می توانند در قصه گویی مشارکت کنند و هرکدام، در نقش یکی ا

 به عهده ی بچه هاست و معلم فقط بر کار آن ها نظارت می کند.نقش کنند. تشکیل گروه و تقسیم وظایف 

در این گروه یک نفر قصه گوست و سایرین، نقش ها را به عهده می گیرند. بچه ها پس از گفت و گو و توافق با هم و با استفاده از 

کنند و سپس، قصه گو گفتن قصه را شروع  آنچه  در درس کاردستی و نقاشی آموخته اند، وسایلی را برای اجرای نقش در قصه آماده می

می کند، قصه گو به نقش هر کس که رسید، صبر می کند تا آن شخص، نقش خود را با تقلید صدا و حرکات اجرا کند و قصه  به همین 

 ترتیب ادامه می یابد تا به پایان رسد.



 

ی  آغاز جلسه ارد. دردامه به یک جلسه ی کامل نیاز پس از پایان قصه، گفت و گوهای پایان قصه انجام می شود. معموال این برن

شمان . آن گاه، چدآورندبعد)دوم(، از بچه ها بخواهید یک دقیقه سکوت کنند و با چشمان بسته، قصه ی گفته شده را تجسم کنند و به یا

در آن  چیزهایی که تمامی یامه، درباره خود را باز کنند و بگویند که از نظر آن ها کدام قسمت قصه زیباتر و جذاب تر بوده است. در اد

با ابزار و  . سپس،صحنه ی قصه ممکن است وجود داشته باشد، فکر کرده، با هم گفت و گو کنند و آن ها را در ذهن خود مجسم سازند

 موادی که در اختیار دارند، آن چه را در ذهن خود مجسم کرده اند، نقاشی و رنگ آمیزی کنند.

ه یاورند و بخاطر ب لم قبال از بچه ها می خواهد تا دوباره به قصه فکر کنند، همه ی صحنه های آن را بهبرای جلسه سوم، مع

ه و تناسب با قصدستی مچیزهایی که می شود با آن ها کاردستی ساخت، بیشتر فکر کنند. می توان قبال به بچه ها گفت که درباره ی کار

 بپردازند. ظر خودنار و مواد را همراه بیاورند و در کالس به ساختن کاردستی مورد ابزار و مواد مورد نیاز فکر کنند و آن ابز

تالش  فعالیت ها ارتباط معلم می تواند این برنامه را با روش های مختلف، طراحی و در چند جلسه ی متوالی اجرا کند. پیوستگی و

ر وا ا را به تفکهدتی آن متجسم و تخیل وسیع فضای آن می شود و تا پیگیر بچه ها را بر می انگیزد و باعث یادگیری عمیق مفاهیم قصه و 

ی و یت باعث شادر فعالدمی دارد. تنوع فعالیت ها از سویی زمینه ی تقویت همه ی هوش ها را فراهم می سازد، از سوی دیگر، این تنوع 

مل بسیار ورد، تعامو بخشی فردی است. در هر دو در جریان فعالیت گفته شده، بخشی از کارها مشارکتی  نشاط دانش آموزان می شود.

 وفعالیت ها  یشاهده خوبی بین بچه ها جریان پیدا می کند که آن ها را برای ادامه ی فعالیت ها یاری می دهد. همچنین، آنان با م

 محصوالت هنری یکدیگر در زمینه های مختلف، تجربه های هنری بسیاری کسب می کنند.

 

 نتیجه گیری

ه بوجه ت و همچنین با ه به اهمیت باالیی که درس هنر در پرورش خالقیت و تربیت هنری دانش آموزان مقطع ابتدایی دارد.با توج

اف برنامه ه اهدکآن است  نتیجه ی پژوهش حاضر مبین نظر متخصصان تعلیم و تربیت و نتایج پژوهش های افراد متخصص در این حوزه،

ول صاسپس به کمک  علمان و مربیان تربیتی ابتدا اهداف برنامه درسی هنر را به خوبی شناخته،درسی هنر زمانی محقق می شود که م

 ی خود در کالس بپردازند.طراحی آموزشی متناسب با درس هنر، به اجرای برنامه ها

یه سی هنر هرپامه دررنا، زیرا اهداف بفل نشوندبه معلمان توصیه اکید می شود که از مطالعه ی کتاب راهنمای درس هنر غا در پایان

برای پژوهش  ات ذیل،را مطالعه کرده اند، موضوع ضرکه پژوهش حای . همچنین به پژوهشگرانتحصیلی، به طور کامل در آن ذکر شده است

 های آتی توصیه می شود.

 رویکرد ساختن گرایی در درس هنر بررسی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر -

 تداییو رفتاری گروه سنی کودکان مقطع اب شده در برنامه درسی هنر با ویژگی های شناختی میزان تناسب اهداف پیش بینی -

 عات درسی هنرروش های ایجاد انگیزه برای شروع تدریس در سا -

 زشیابی درس هنر دانش آموزانبررسی جایگاه و اهمیت پوشه کار در ار -

 لیف تحصیتحلیل محتوا کتب راهنمای درس هنر پایه های مختل -
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