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را توانمند ، خالق ،ارتباط گر و مسلط به  کودکان یستیبا یم ندهیآ يایدنگذر از عصراطالعات و ورود به  يبرا

برخوردارباشند تا  کردن یزندگباال بوده و از شوق  زشیانگ يدارا که،آن چنان  کرد تیتربروز  دیجد يها يفناور

 تیترب ندهیآ يبراما  کودکاناگر .تاب تحمل داشته و موفق شوند ندهیآ دهیچیپپررقابت و  يایدنبتوانند در 

شده وبا از دست دادن اعتماد به نفس خود به  شکسترقابت سخت دچار  کیما در  ندهیآنشوند ، جوانان 

و چه  میباش یاجتماع يها بیآساست شاهد افتادن آنان در دام  ممکندچار خواهند شد و آنگاه  یروان مشکالت

و  مینیبنش يادر گوشه  يالحظه  يبرا. میشودر سطح جامعه روبرو  یروان يها عارضهاز  یموجبا  ندهیآبسا در 

آمدن  دیپدسرعت و شتاب زندگی و .میشیاندیب میکن یم یزندگدر آن  که ییایدنو به  میببندچشمان خود را 

اتفاقات  نیادر حال وقوع است و  دیجد یاتفاقعصر حاضر است و هر لحظه  يها یژگیواز  زیانگتحوالت شگفت 

 یسرعتعلم و دانش چنان  دیتول.  شوند یممتصل بوده و از دل زمان خارج  گریکدیبه  ریزنج يها حلقههمچون 

  . زدیر یمفرو  ها انسانسر  يرواز اطالعات بر  یباران کهبه خود گرفته است 

 رود یم شیپبه  زیانگشگفت  یسرعتبا  دهد یم لیتشکاطالعات را  يفناورگسترده  يها شهیر که نترنتیا شبکه

 گریدانسان را به هزاران انسان  کیو هر لحظه مغز  آورد یمخود در  طرهیسرا تحت  نیزم کرهاز  ياو هر نقطه 

 یآدمبه  شیپاگر تا دو دهه .  سازد یماطالعات رها  البیس انیماو را در  لهیوس نیبدو  کند یممرتبط 

که  اموزندیببه انسان  که اند آن یپدر  اکنون.آن بپردازد  يگردآوراطالعات و  کسبچگونه به  که آموختند یم

واقعی  ازین کهاطالعات  زانیمسازد و تنها از آن  منیااطالعات خود را  نیسهمگ ورشیبسازد تا از  يسدچگونه 

بر  نیسنگرسالت  نیاو  کنند تیریمدرا  ندهیآتا بتوانند  شوند یمامروزه نوزادان متولد .اوست بهره مند شود

در حال  طیمحدر  یزندگعالوه بر  دیباانسان  که یدوران . میینماآن دوران آماده  يبراعهده ماست تا آنان را 

 یزندگ یکشت سکان يهنرمندبپردازد و با  مشکالتنو به حل  افکار جادیاو با  شدیاندیب، بتواند خالقانه  رییتغ

است و به  کردن ینقاشدر حال  ها ساعت يفرد دیکنحال تصور   .ببرد  شیپمتالطم به  يایدر نیارا در  شیخو

را رها  یقالبآرام درون ،  يایدرذهن او در  ییگوو  کند یم ریسخود  لیتخامروز ، در  يایدن ياهویهدور از 

  .استیدر نیاتازه در دل  يزیچبه دنبال یافتن  ها ساعتساخته و 

 احتیسو  ریسبه  شیخوخالق  يجستجوو در  کنداست پرنده ذهن او به آسمان پرواز  ممکن انیم نیادر 

و در  کند کسب يادرون خود بپردازد و هر لحظه تجربه  يجستجووجود به  يایدردر دل اعماق  ایبپردازد و 

را  یطیشراهنر قادر است . نو گردد افکارساز  نهیزمشده و  داریپد تیخالق يها جرقه نیاولچه بسا  انیم نیا

 کناربه آرامش برسد و در  لهیوس نیبدو  کند ریس ها ییبایز انیمدر  اهویهبتواند به دور از  یآدم که کندفراهم 

 یپ يبرا.ندینما شهیاندآن بتوانند بهتر  کمکبا  ندهیآهنرند تا در  ازمندینامروز،  کودکان.شدیاندیبتر  قیعمآن 

فرد خالق  يها یژگیو انیبداشته و سپس به  تیخالقاز  یفیتعربهتر است  تیخالقهنر در بروز  تیاهمبردن به 

  . میبپرداز
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  تیخالق فیتعر

 نیتر ساده دیشا اند کردهارائه  یمختلف فیتعاراست و صاحبنظران  یسخت کار تیخالقجامع از  یفیتعر انیب

نو و متفاوت  يفکر يفرد نکهیاعبارت است از  تیخالق ": داشت عبارت است از  تیخالقبتوان از  که یفیتعر

  ".ارائه دهد 

 جادیاروش منحصر به فرد با  کیو نظرات در  ها شهیاند بیترک ییتوانا يمعنارا به  تیخالق " نزیراب فنیاست"

  . کند یم انیبآنان  نیب یوستگیپ

در ) مسائل  يبرا دیجد يها افتیرهبه  افتنیدست ( واگرا  تفکررا با  تیخالق ییکایآمردانشمند  " لفوردیگ "

و عمل خود  فکرواگرا دارند در  تفکر که يافراد. مترادف دانسته است) به پاسخ  افتنیدست ( همگرا  تفکرمقابل 

 یکسان برعکس.  برند یم کاررا به  دیجدخالق و  يها روشتفاوت دارند و از عرف و عادت دور شده و  گرانیدبا 

  . کنند یم يرویپو عمل خود از عرف و عادت  فکرهمگرا دارند و در  تفکر ستندینبرخوردار  تیخصوص نیااز  که

  

  :است  ریزافراد خالق به شرح  کی يها یژگیو نیتر مهم

 دارند شرفتیپ يبرا ییباال زهیانگ.  

 و جستجوگرند کنجکاو ها آن.  

  و انضباط هستند پشتکار يدارا کارهادر انجام.  

 دارند دیجد اتیتجربو  ها دانسته کسب يبرا یفراوان زهیانگ.  

  دارند کردن یزندگ يبراشوق فراوان.    

 هستند يهنربوده و عالقمند به آثار  باپسندیز.  

 گذار باشند ریتاث اریبس گرانید يروبر  توانند یم،  

 هستند ییباال) فعال ( لیتخقوه  يدارا.  

 بر خالف  ییدستورها که يمواردو در  زندیپره یمهمرنگ جامعه باشند  نکهیابه استقالل دارند و از  لیم

    .دهند یمنشان  لیتما ها آناز  یچیسرپبه  کنند افتیدراعتقادات خود  ایو  لیم

  نگر هستند ییجز کمتر یزندگدر.  

 دهند یم حیترج یسادگدر امور را بر  یدگیچیپ.  

 برخوردارند یطبعطنزگونه دارند و از شوخ  يا هیروح.  

 توام است سکیربا  کهدارند  ییکارهابه انجام  لیتما،  

  یرونیبعوامل  ریتاثتحت  کمترو  دهند یمانجام  یبخش تیرضارا به خاطر لذت و  کارهاافراد خالق 

  .کنند یم کار گرانید دییتا ایشهرت ، پول و  رینظ

 نظم دارند جادیاو  یسادگبه  شیگرا.  

  رندیپذانعطاف  رهایگ میتصمدر انجام.  
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  دهند یم حیترجرا به مسائل ساده  دهیچیپمسائل.  

 کنند انیب حیصرخود را  جاناتیهاحساسات و  کهدارند  لیتما ها آن.  

  باالتر از حد متوسط برخوردارند یهوشافراد خالق از.  

  اند نداشتهبه آن توجه  گرانید که کنند یمتوجه  یموضوعاتبه.   

  راه حل داشته باشند نیچند توانند یممسئله  کی يبرا ها آندر مواردي.  

 ها یژگیو نیاداشت  انیب توان یماست وجود نداشته باشد اما  ممکنفرد خالق  کیعوامل فوق در  یتماماگرچه 

 به واسطههنر  که میابی یمشده در  انیب فیتعارحال با توجه به .شود دهید شتریباست در افراد خالق  ممکن

  :در انسان باشد  تیخالقساز  نهیزم تواند یم ریز يها یژگیو

خود سرآغاز  نیاو  کندمنتقل  گرانیدو آن را به  کند کسب يدیجد اتیتجرب که کند یمرا وادار  یآدمهنر -1

گذاران آموزش و پرورش فرانسه ،  هیپااز  منهیدنو خواهد بود و به گفته ارنست  افکارو ظهور  شهیاندتبادل 

باعث  کند یمو از ذهن خود خارج  کند یممنتقل  گرانیدخود را به  دیجد اتیتجربو  افکارانسان  که یهنگام

 يتر دیجد افکارآمدن  رونیباز ذهن باعث  رونیبآن به  دنیکشبا  که کندعمل  ریزنجاز  ياشود همچون حلقه 

  .شود یمبیشتر  دنیشیاند يبرااقدام سبب به فعال نمودن مغز  نیاو  شود یم

 کشف دیجد يزهایچو  دینما کاوش، کند ریس يآزادآرام بخش و با  ییفضادر  یآدمذهن  کند یم کمکهنر -2

و  برد یمناآرام بسر  ییفضاذهن انسان در  که یهنگاماصوال . تجربه نشده است  کهبروز دهد  ییها شهیاندو  کند

به  ها ینابسامان نیامقابله با  يبرامغز  يانرژاز  يادیزفراوان است بخش  يها دغدغهو  ها ینگران، تضادهادچار 

و  کند یمنزول  اریبس تفکرذهن خسته است عمق  که یوهنگام شود یمخسته و درمانده  تینهاو در  رود یمهدر 

 ازمندین که يتکرار يکارها کهدارد  لیتما،  کارکردنو تنها در هنگام  ستین قیعم دنیشیاندانسان قادر به 

تا چه حد  میبزنحدس  میتوان یم ابدیجامعه گسترش  کیعارضه در  نیارا به انجام رساند و اگر  ستین تفکر

  .ببرند شیپ شهیاندخود را با عقل و  يها تیفعالو  کنند تفکرانجام امور  يبراخواهند داشت  لیتمامردم 

بوده و هدفمند به  زشیانگبا  که یانسان.  کند یم حرکتاست و انسان را وادار به  زشیانگساز  نهیزمهنر -3

  .او را همچون دوست براي رسیدن به هدف یاري خواهد کرد تیخالق، رود یم شیپ

در  يمغز يها سلول که آورد یم دیپدرا  یطیشراو  بخشد یمبه مغز انسان آرامش  ها ییبایزهنر با خلق -4

 يمغز يها سلول يبرا،  کنندهپر استرس و نگران  طیمح چراکه،ندینما شهیاند ینگرانو  اهویهبه دور از  ییفضا

  .مخرب است

را بشناسد و رسالت و  شیخو انیم نیاو اگر انسان در  دینما تیهدا شیخورا به درون  یآدم تواند یمهنر  -5

بوده  یدرون زشیانگساز  نهیزم که شود یمدر انسان  یتحول جادیا، باعث  دینما کشفخود  يبرارا  یبزرگهدف 

  .در انسان خواهد بود تیخالق نهیزم شیپخود  نیاو 
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شود  افکارنوساز  نهیزم تواند یمخود  نیاو  کرده تیتقوفعال را در انسان  لیتخاز قوه  يریگهنر بهره -6

اختراعات را در ذهن  نیادر گذشته  کهاست  یبزرگانذهن  لیتخاز اختراعات بزرگ برگرفته شده از  ياریبس.

  .شده است  لیتبدبه عمل  گرانیدبودند و سپس توسط  کردهخود تصور 

 شکلسرآغاز رشد اخالق و  تواند یم نیا کهاست  شیخوخالق  يسوانسان به  يگرساز جستجو  نهیزمهنر -7

 کهبشر قابل ارزش خواهد بود  يبرا یزمان تیخالقمسلم  به طور.مثبت و اثربخش در انسان باشد  تیخالق يریگ

  داشته باشد یپو سعادت در  یکبختینانسان  يبراآن  يها ثمره

 ها انسان وادارکردن يبرا زهایچ نیتر مهمثبت شده بشر  اتیتجرببشر است ،  اتیتجربساز ثبت  نهیزمهنر  -8

  .خواهد بود تیخالقنو و بروز  افکاربه  یابیسرآغاز دست  تفکرکردناست و رشد  تفکربه 

  .  کنند یمبوده و هماهنگ با هم عمل  گریکدی هیشبمغز  مهیندو .شده است  لیتشک مکرهینمغز از دو -9

سمت  مهیندر  یسندگینوو  لیتحلو  هیتجزو  یبررس، منطق، یکالم،زبان و ارتباط  اتیاضیر رینظ ییها تیفعال

و  االتیخ،وزن و آهنگ ،  یقیموستصور و تجسم ، شناخت رنگ ،  رینظ يها تیفعالو  شود یمچپ مغز انجام 

فوق  به طورمغز  ییکارا کندمغز استفاده  مهینهرگاه انسان بتواند از دو . راست مغز است  مهینآرزوها بر عهده 

از دانشمندان با  ياریبس کنند یم فکرنود درصد مردم با سمت چپ مغز خود .  افتیخواهد  شیافزا ياالعاده 

با بهره  کهعلت الزم است  نیهمراست مغز خود را فعال نگهدارند و به  مهین اند کردهاز هنر تالش  يریگبهره 

  .میده شیافزاخود را  يمغز يها تیقابلگیري از هنر 

 ها عارضهبه درمان بعضی  توان یماز آن  يریگبا بهره  کهبدن انسان دارد  يروبر  یدرمان راتیتاثهنر داراي -10

معتقدند  روانکاوان.شود یمخود سبب سالمت جسم و مغز  نیانمود و  يریشگیپپرداخت و یا از بعضی مشکالت 

 يهنرو خلق آثار  شود یم کودكدر  يپرخاشگراحساس خشم و نفرت و  کاهشموجب  یعاطفهنر از نظر 

، قصه  یدرمان شینما رینظ یدرمان يها روش يریگ بکار. شود  کودكاعتماد به نفس در  تیتقوباعث  تواند یم

  .است  شیافزامضطرب و افسرده در حال  مارانیبدر درمان  یقیموس کاربرد، یدرمان، هنر  یدرمان

  تولد نوزاد ، آغاز آموزش هنر

آرام بخش  مکان کیچرا از  که کشد یم ادیفر ییگو،  رود یمبه هنگام تولد به آسمان  ينوزاد ادیفر که یهنگام

آغوش  ازمندینهنگام  نیااو در . نا امن است  يتاحدو  دهیچیپو  زیانگشگفت  کهقدم گذاشته است  ییایدنبه 

خوانده  نیدلنش یآهنگبا  کهمادر  يها ییالال. او به خواب رود ییالال يصداگرم مادر است تا در شب هنگام با 

نسل اندرنسل  کهآرام بخش  يشعرها نیا.است  کودكجسم و روان  يروهنر بر  يگذار ریتاث نیاول، شود یم

 مهدکودكبه  يو که یزمانزمان تا  نیادارد و از  کودكدر سخن گفتن و رشد مغز  یخوب ریتاث،  اند شدهمنتقل 
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  .و آموزش است  يریادگیدر حال  نیوالد کناردر خانه و در  کودك کهاست  یدورانشامل  رود یم

  :از  اند عبارت کهدارند  یمهمدر آموزش چهار عامل نقش 

  زهیانگمعلم با   

  زهیانگبا  رندهیگآموزش  

 مناسب یآموزش يمحتو  

 مناسب یآموزش يفضا  

 يریگ شکلدر  ها سال نیتر مهمجزو  شود یم يسپرخانه  طیمحدر  کهانسان  یزندگحدود پنج سال اول 

 توان یمآموزش داد  کودكبه  یخوببتوان هنر را به  ها سال نیاو اگر در ,  شود یمانسان محسوب  تیشخص

 استفاناز خاطرات  میتوان یممثال  يبرا. هنر بتواند در شخصیت کودك تاثیر گذار باشد  کهانتظار داشت 

 يالدیم 2002 سالدر  که) paleontologist(  شناس نیرید معروفدانشمند  )Stephan J Gould( گولد یج

 خیتار موزه، از داشتم سن سال پنج که یزمان: خود گفته است  خاطراتدر  که میآور انیمبه  يذکر، درگذشت

 زمان هماناز  که گذاشتاثر  مندر وجود  چنان موزه نیادر  شده گذاشته شینما بهو آثار  کردم دنید یعیطب

  .شوم شناس نیریددانشمند  کی که شدممند  عالقه

  :هستند ریز طیشرا يدارا یآموزشچهار عامل  کهداشت  انیب دیبادوران  نیادر خصوص 

  دینما کودكخود را وقف آموزش  تواند یمدر خانه حضور دارد و  ایدن يها معلم نیتر زهیانگمادر جزو با 

 یخوباگر به  کهاست  يریادگیچنان عطش  يدارادوران  نیااست و در  رندهیگآموزش  نیتر زهیانگبا  کودك

 نیستیکرگذاشت و به گفته  يجااو بر  تیشخصبر  توان یمتاثر را  نیتر شیب کردفرصت استفاده  نیابتوان از 

و  کرانیب،آنجا  کنند یمنگاه  که يابه هر نقطه  کههستند  یانوردانیدرمثل  ها بچه ": يفرانسو سندهینوبوبن 

   .است  عیوس

بر  تواند یمآماده شده باشد  کودكآموزشدادن هنر به  يبرا یخوباگر به  کهاست  یمکان :منزل  طیمح

  .گذار باشد ریتاث اریبس کودك يریادگی

به  که ییها دانسته،مادر به مطالب و  نیوالدما متاسفانه به علت ضعف درآموزش  کشوردر  :آموزش  يمحتو

از  ایو  شود ینمداده  ها آموزشاز  ياریبسندارد و  یدسترس دینما ياری کودكاو را در آموزش هنر به  یخوب

 یدرستدوران به  نیابتواند در  که افتی توان یمرا  يمادر کمترغلط است و  زین ها آموزشاز  ياریبس یطرف

 کشوردر  یراحتبه  یآموزش يهادوران  نیتر مهماز  یکیمتاسفانه .  دینما رابیسخود را از آموزش هنر  کودك

است  یدوران نیتر مهم نیابتوان گفت  دیشاو  دیآ ینمبه دست  گرید کهاست  یفرصت نیاو  رود یمما از دست 

سر انسان رها  يباالعمر بر  کی يبراانسان ساخت و مرغ هنر را  تیشخصهنر را در وجود  انهیآش توان یم که

  .بماند یباقاو  کناردر  شهیهمتا  کرد
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 میدهارزشمند قرار  يا نهیگنجهمچون  شیخوهنر را در اعماق وجود مردم  میا نتوانستهمتاسفانه ما در گذشته  

 کشورنشان دهنده ضعف آموزش هنر در سطح  نیاآورند و  دیپدخود  يبرا بایز یطیمحاز آن  يریگتا با بهره 

آن را  راتیتاث ندهیآ يها سالگرفته شود تا در  يجد یونوجوان یکودکآموزش هنر در دوران  یستیبا یماست و 

 يمحتو نیتدو تیمسوولمرجع  کدام کشوردر  کهسوال مطرح است  نیاحال  . میباشخود شاهد  کشوردر 

آموزش نظام مند بتوان از  کیاست تا با  رفتهیپذدر خصوص هنر را  نیوالدآموزش  يبرا ياستگزاریسو  یآموزش

  .استفاده را نمود نیبهتر ییطالدوران  نیا

  :شود یم شنهادیپ نیوالددوران در عرصه آموزش هنر به  نیااز  يریگبهره  يبرا ریزموارد 

به منظور  کودك تیتربو  میتعلجهت حضور صاحبنظران در عرصه هنر و  ژهیو یتخصص مرکز کی ياندازراه -1

 کشورداخل و خارج از  انیتجرب ویآرشو  يبندو ثبت و طبقه  یآموزش يمحتو نیتدوو  کیتئور يها بحثانجام 

  .کشورجهت استفاده در  یآموزش يمحتو نیتدو تینهاو در 

 کودكدر عرصه آموزش هنر به  نیوالد،  یآموزش يها کارگاه يبرگزاردرآنجا با  که يهنر يها آموزشگاه جادیا-2

  نندیببآموزش 

   و پژوهشگران کارشناسان يبرا یتخصص یآموزش يها دوره يبرگزار-3

 يبرا کشوردر سطح  يسراسر عیتوزبه زبان ساده و  کودكآموزش هنر به  ژهیو يهنر هینشر کیانتشار -4

   عموم مردم

  کشورگسترده در سطح  عیتوزو  کودكنحوه آموزش هنر به  یآموزش يها کتاب نیتدو-5

هنر و  يسازبه منظور فرهنگ  کشوردر سطح  يسراسربه صورت  نیوالد يبرا یآموزشمسابقات  يبرگزار-6

   براي جذب مردم زیجواآموزش جامعه و اهداء 

   کودكآموزش هنر به  نهیزمدر  اتیتجرببه منظور ثبت  یتخصص يها کنگره يبرگزار-7

   کودكدر خصوص آموزش هنر به  ینترنتیا يها تیسا يسازفعال -8

 نیوالدجهت جذب  کودكدر خصوص آموزش هنر به  یدولت ریغ يها سازمانجهت فعال شدن  تیحما -9

  گریکدیعالقمند جهت حضور و تبادل نظر با 

  مایسآموزش جامعه براي ارائه در صداو  يبرا يریتصو یصوتمنابع  هیته-10
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  دوره پیش دبستانی

دوران  نیاو  ندیب یمآموزش  کودکان کنارو درآنجا در  شود یم کودكوارد مهد  یسالگپس از دوران پنج  کودك

است و از  کودك تیشخص يریگ شکل ییطال يهااست جزو دوران  یسالگپنج تا شش  نیسنچون در  زین

  :  میکناشاره  ریز نکاتبه  دیبا یآموزشدر خصوص چهار عامل . برخوردارست  یخاص يها تیحساس

و مهارت او  يعالقمند یولهمچون مادر ندارد ،  یزشیانگاگرچه  کودكدر مهد  یمرب: آموزش دهنده -1

  .گذار باشد  ریتاث اریبس کودكبر  تواند یم

، اما  ستین یمیصمخانه گرم و  طیمحهمچون  که گذارد یمقدم  ییجااگرچه به  کودك: رندهیگآموزش  -2

اگر به  کهاست  کودك يادیزدارد و آن حضور تعداد  يفردمنحصر به  يها یژگیو که شود یم یطیمحوارد 

 يوکارها يباز يبرا يادیز يها فرصت رایز دینما جادیا کودكدر  یخوب زشیانگ تواند یمشوند  تیریمد یدرست

  .شروعی براي تشویق کودکان به کارهاي گروهی باشد  تواند یموجود دارد و هنر  مکان نیادر  یگروه

 يمحتو نجایاقرار دارند در  یدولت يها سازمانتحت نظر  ها کودكمهد  آنکهبه علت : یآموزش يمحتو-3

توسط آموزش و پرورش مدنظر  یدبستان شیپ مراکزدر  که ییها هدف نیتر مهم.وجود دارد  یمشخص یآموزش

   :است ریزاست به شرح 

   تیخالق

  یشناس ییبایزو پرورش احساس  ها ییبایز درك

  یینایبو  ییشنوا ژهیوپرورش حواس به 

  تمرکزدقت و 

  يگرو جستجو  يکنجکاو

   ، اندازه و جهتشکلشناخت رنگ ،  يها مهارت

،  ها خواستهبتواند  کودكتا  کردمحدود  يهنر يها تیفعالرا به هنگام انجام  کودکان يآزاد دینبارابطه  نیادر 

مناسب به  یآموزش يفضاو  زهیانگبا  یمرب ازمندین نیاو  کند انیبخود را  ندیخوشاو احساسات  افکار،  التیتما

 کنارو نشستن در  کوچک يها مکاندر  کودکانقرار دادن  نصورتیرایغاست ، در  يهنرو ابزار  امکاناتهمراه 

احتمال  نیا،  زهیانگ یب یمرببه همراه  عتیطبو به دور از  بایناز يفضا کیو آن هم در  تنکاتنگ به صورتهم 

امر با انجام  یمتولمراجع  کهاست  يضروردر حال حاضر . نبرد  يااز آموزش هنر بهره  کودك کهخواهد رفت 

بسر  یتیوضعدر چه  یدبستان بشیپ مراکزآموزش هنر در  تیوضعدر حال حاضر  کهنمایند  یبررسپژوهش 

 نیا مینتواننمود و اگر  یساماندهرا  يهنر یآموزش يها تیفعالخصوص  نیاتا با رفع نواقص ، بتوان در  برد یم
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 شهیهم يبرا زینرا  کودکانآموزش هنر به  ییطالفرصت  نیدوم میکن تیریمد یخوبرا به  یآموزشمرحله مهم 

  . میا دادهاز دست 

  دوران دبستان

روبرو  ریزدوران با سواالت  نیادر . کنند یمتجربه  کردن ینقاشبا  شتریبهنر را  کودکاندر دوران دبستان ، 

آموزش هنر به شکل کنونی قوه  ایآ که دینما تفکردر خصوص آموزش هنر ما را واردار به  تواند یم که میهست

  :است ریسواالت به شرح ز نیتر مهم . شود یمدر او  ییگرا دیتقلسبب  ایو  دهد یمدانش آموز را رشد  تیخالق

  الزم برخوردارند؟ يها آموزشاز  کودکانآموزش هنر به  نهیزممعلمان دبستان در  ایآ-1

  روز مد نظر قرار گرفته است ؟ يها افتهی نیآخرآموزش بر اساس  يها وهیش ایآ-2

  ؟برند یمبرخوردارند و از درس هنر لذت  یکاف زشیانگاز  یدرسدوره  نیادانش آموزان با ورود به  ایآ-3

 ممکن ایآشناخت دارند ،  کودكدر  تیخالق جادیا نهیزمهنر در  تیاهمتا چه حد به  ییابتدامعلمان دوره  -4

  ؟کنند یتلقدرس را به عنوان گذران وقت  نیا کهاست 

و  نندیبنشهم  کناربه صورت فشرده در  دیبا کودکان ایهنر وجود دارد و  یآموزش يها کارگاهدر مدارس  ایآ-5

  ؟بکشند ینقاش کیگونه  دیتقل

 حیترج،  کننداستفاده  ینقاش يبراخود  اتیتجربو  التیتخاز  نکهیا يجانمره به  کسب يبرا کودکان ایآ-6

  ؟ بکشد ها آن يبرا ینقاش کی ها آن نیوالد که دهند یم

 ندینماتالش  کودکانهمگام با مدرسه در آموزش هنر به  کهالزم برخوردارند  يها آموزشتا چه حد از  نیوالد-7

  رخ ندهد ؟ يتضادارائه شده در مدرسه و خانه  يها آموزش انیمتا 

 کارآزموده یمرب کی، اگر آنان تحت نظر  کنند یم یطخود را  یزندگاز  یمهممرحله  کودکاندوران ، نیادر 

با خلق آثار هنري به رشد  توانند یم،  رندیگ بکارخود را  لیتخآزادانه قوه  که کند کمکبه آنان  که رندیگقرار 

به  يشتریببرده و شناخت  یپ کودك یدرون تیماهانسان به  شود یمباعث  یطرففکري خود کمک کنند و از 

 سیماتو  کله،  کاسویپاز جمله  ایدناز هنرمندان بزرگ  ياریبس که دهیگردسبب  ها یژگیو نیهمدست آورد و 

 نیهمچنو  ندینماارائه  ینقاشرا در  يدیجد يها وهیشقرار گرفته و  کودکانه انیب ریتاثتحت  قیعم به طور

   در دوران دبستان ایرندآیگو ماتیس تحت تاثیر بیان کودکانه قرار  کلهپیکاسو ،   از جمله  هنرمندان بزرگ دنیا

 دیتقل يسوآنان را به  نکهیا ایشده است  کودکانرا در  تیخالقهنر باعث رشد  نهیزمارائه شده  يها آموزشبا 

 ییابتداما در مدارس  یآموزش وهیش که رود ینم؟گمان میا برده نیبآنان را از  تیخالقو قوه  کرده تیهدا ییگرا

یا اینکه آنان را به سوي تقلید گرایی هدایت کرده و قوه   میا شدهدر زمینه باعث رشد خالقیت در کودکان 
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که شیوه آموزشی ما در مدارس ابتدایی در خصوص هنر توانسته  رود ینم؟ گمان  میا بردهخالقیت آنان را از بین 

که اجازه هزینه کردن و تجهیز مدرسه   سرانه آموزشی پایین است.باشد در بروز خالقیت کودکان موثر باشد

  .دهد ینمبراي آموزش هنر در تمامی ابعاد را 

بیشتر و متنوع تر  يها آموزشبتواند از  زین یکودکو اگر  شود یمخالصه  ینقاشدر  شتریبهنردر دوران دبستان 

ع بحث جامعه موضو نیا کهمدرسه است  رونیب طیمحو آن هم در  یمال تمکنهنري برخوردارشود به واسطه 

اقشار جامعه در  یتمام يبرا یستیبا یمهنر  که کند یم انیبدر خصوص عدالت در آموزش هنر را  یشناس

  .شود داریپدجامعه  یتمامآن در  راتیتاثنشود تا  یخاصو تنها محدود به افراد  ردیگدسترس قرار 

 يها تیفعال، ضعف در انجام  کنند یمبه آن اشاره  رانیا کشورصاحبنظران در روند توسعه  که یمشکالتاز  یکی

از  يریگخود بتوانند با بهره  تیخالقشدن  شکوفاافراد در دل گروه عالوه بر  شود یمباعث  کهاست  یگروه

الزم اعضاي جامعه خود را  يها آموزشبا  میا نتوانستهمتاسفانه در گذشته ما .  ابندیجمع به اهداف دست  تیحما

 نیسنبدل شده و افراد در  یاجتماعمعضل  کیخود به  نیاو  میکن تیتربموفق  یگروه يها تیفعالانجام  يبرا

آنان  يبرابه اهداف  دنیرسخوردن در  شکستو به همین خاطر احتمال  ستندین یجمع کارقادر به  یبزرگسال

  . ابدی یم شیافزا

 يروتا دانش آموزان بتوانند مسائل و موضوعات را از  کند یم کمک  خالق شینما رینظ ییهنرهااز  يریگبهره 

 که رندیگ یم ادی کودکانو  شود یم، پرورش عزت نفس  تیشخصخالق موجب رشد  شینما.تجربه بشناسند

به تئاتر  میتوان یم نیهمچن .رندیگ یم بکارخود را  لیتخپرداخته و  ینیآفرآنها به نقش . کنند یگروه کارچگونه 

و به  ستین يهنرمتنوع  يها تیفعالاز  يخبرو متاسفانه در مدارس ما  میکناشاره  یکالس شینماو  کودکان

  .آموزشی حاصله تاثیر کمی در رشد خالقیت کودکان خواهد داشت  جینتاهمین خاطر 

به  توان یممثال  يبرا میدهقرار  یبررسرا مورد  يگرید يها روش میتوان یمنقاط ضعف  نیا کردنبرطرف  يبرا

هنر را درآغوش  کارآزموده انیمربو  نیوالد کناردر  کودکانپرداخت تا در آنجا  يهنر يها گردشگاه یطراح

آموزش هنر و  انیمتول،ها يشهردار يهمکاربا  مشترك به طور توان یمرا  يهنر يها گردشگاه نیا.رندیبگ

، با گل  کنند يباز خاكقادر خواهند بود  کودکان ها مکان نیادر .عالقمند بر پا نمود  یردولتیغ يها سازمان

بخش  يشاد يها آهنگ،کنند شرکتخالق  يها شینما، در  کنند يزیآم، رنگ  کنندمختلف خلق  يزهایچ

شده  جادیاآثار  دنیدو از  کنند يباز کودکان گریدو و با  کنندگردش  بایزسرسبز و  يفضاهاتولید کنند ، در 

 ياندوزذهن خود را به پرواز درآورده و با تجربه  نیریش یلحظاتقادر باشند در  کهلذت ببرند ، آنچنان  گریکدی

 ها مکاندر این . با خود به همراه داشته باشند  یزندگخاطره خوش را تا آخر  نیابرسند و  دیجد افکاربه 

جذاب ،هنر را به  يها کتاب يداریخرو با  کنندعالقمند و دوستدار هنر بحث و گفت و گو  انیمرببا  توانند یم

 يها نهیزمرخ داده و  کودکاندر ذهن  تیخالقاست جرقه  ممکن کهاتفاقات است  نیهمدر .منزل خود ببرند 

آن به  یواقع يمعنامدارس خود هنر را به  قیطراز  میتوان ینماگر ما . ردیبگ شکلتحول در وجودشان  کی

 جادیا توان یمشهرها  رونیبدر  که ییها گاهگردش  نیچن جادیابا  کهاست  يضرور میدهخود آموزش  کودکان

و  کودکانهنرمندان و صاحبنظران با  ها مکان نیادر .  میآور دیپدرا  کودکانهنر و  انیم یدوست، فرصت  کرد
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باعث  کهخلق شود  يآثارخواهد بود و چه بسا  کشورآن رشد فرهنگ در  جینتاو  خورند یم وندیپ ها آن نیوالد

آثار  کهشود و دور از ذهن نخواهدبود  زیانگشگفت  يها مکان نیا يسوبه  یخارجو  یداخلجذب گردشگران 

  .میباشاز هنر  يدیجد يها سبکگذار باشد و شاهد ظهور  ریتاثهنرمندان  يروبتواند بر  گریدبار  کودکان

من  یبزرگسالدر دوران  توانسته ینم تینسب هینظر "داشت انیب که میباشداشته  به خاطررا  نیانشتگفته  نیا

 کهاست  ییزهایچ ها نیابه فضا و زمان ندارد،  دنیشیاند يبرا یفرصت یبزرگسالدر  یآدم رایزگرفته باشد، شکل

   " ام کرده فکر ها آنبودم به  کودك یوقت

 ياندازراه  یفراوان يها تیسا افتهیتوسعه  يکشورهادر  که میابیدرتا  میبزن نترنتیادر  یگشتاست  یکافامروزه 

به انتشار  زین کودکانو دانش آموزان ، خود  نیوالدمعلمان ، يبرا یآموزشعالوه بر ارائه مطالب  کهشده است 

 یعمل يهنرامور  انیمتولگونه اقدامات از طرف  نیا کهاست  يضرورو  اند پرداختهخود در مورد هنر  يها دگاهید

  .شود

  رستانیدبو  ییراهنمادوره 

 شیپهنر  يریادگی يسوهنر ، به  کتابو با  گذارند یمقدم  ییراهنمابا گذر از دوران دبستان به دوره  کودکان

  :از  اند عبارتدوران وجود دارد  نیادر  که یمشکالت نیتر مهم.روند یم

و آن هم بدون وجود  یخطاطو  ینقاشدر سطح مدرسه و خالصه شدن در  يهنر يها تیفعالمتنوع نبودن -1

   درسطح مدرسه يهنر يها کارگاه

  ایدنهنر همگام با تحوالت در حال انجام در سطح  کتب یروزرساندر به  کند راتییتغ-2

بلوغ مصادف  نیسندوران با  نیا کهاز نحوه درست آموزش هنر به نوجوان خود به خصوص  نیوالد یگانگیب-3

    است يهوشمندو  تیدرا ازمندینمرحله  نیابرخوردارست و آموزش در  ییباال تیحساساز  کهاست 

جذاب به همراه  اریبس طیمح کی جادیادر  ها موزه یناتواندانش آموزان و  يبرا يهنر يدهایبازضعف در انجام -

 ییشناساالزم به منظور  يها پژوهشضرورت انجام   زمینه نیادر  آموزانکهالزم به دانش  يهنر يها آموزشارائه 

با تحول در نحوه آموزش هنر ، دانش آموزان  تینهاتا در  شود یماحساس  یخوبنقاط ضعف آموزش هنر به 

  .خود بهره مند شوند تیخالقفرصت جهت رشد  نیابتوانند از 

 نیادانش آموزان در  تیشخص. ابندی یمراه  ها هنرستانو  رستانیدب، دانش آموزان به  ییراهنمابا گذر از دوران 

است،  کرده افتیدر کودكاز بدو تولد  کهالزم را  يها آموزش جینتا میتوان یمگرفته است و  شکل يحددوران تا 

قرار داده و ارائه  یبررسدوران را مورد  نیاالزم است صاحبنظران روند آموزش هنر در  یطرفو از  میکنمشاهده 

در آموزش  يمندنظام  کیشود  یسعبا نقصان روبرو نشود و  يهنر يها تیفعالتا استمرار آموزش  ندینما قیطر
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 یرستانیدبدانش آموزان  ایآ میبپرسسوال را از خود  نیا دیباحال  . دیآ دیپد رستانیدبهنر از زمان تولد تا دوره 

  ندینمادر جامعه آماده  تیمسوولقبول  يبراهستند ؟ تا بتوانند خود را  ریز يها یژگیو يداراما 

 در آنان باالست؟ یزندگشوق به  ایآ    

 يها حلبا ذهن خالق خود راه  توانند یم مشکالتبرخوردارند و در برابر  ییباال تیخالقاز قدرت  ایآ 

  ؟ابندیب دیجد

 بایزرا  شیخو یاجتماعو  یشخص یزندگ طیمح کههستند و دوست دارند  ها ییبایزآنان عالقمند به  ایآ

  ؟کنند

 شغل مورد عالقه خود هستند؟ ای یلیتحصآماده انتخاب رشته  تیدراهدفمند بوده و با  ها آن ایآ  

 مشکالتدر برابر  کههستند و باور دارند  ییباالاعتماد به نفس  يدارابوده و  نیخوشب ندهیآبه   ایآ 

  ؟ خورند ینم شکست

 هدف  نییتع گرانید کناردر گروه و در  یراحتبه  توانند یمهستند و  یگروه يها تیفعالآنان آماده  ایآ

  ؟ابندیمناسب به اهداف دست  يراهکارهاو انتخاب  ییبایشکو با  ندینما

 ییکارافعال شده و  زینراست مغز آنان  مهینتا  کنند یمخود استفاده  یشخص یزندگهنر را در  اآنانیآ 

  ؟ابدی شیافزامغز آنان 

 اختصاص  یزندگ طیمح ياهویهخود را به دور از  یزندگاز  یلحظاتهنر ،    به علت مانوس شدن با ایآ

  ؟.در درون خود بپردازند  کاووشبه  یلحظاتو هم  کنند کسبتا هم آرامش  کرده يهنر تیفعال کیبه 

 ؟ زندیپره یم ياکاریراز  گرانیدصادقانه دارند و در برخورد با  يرفتار ایآ  

  .بود میخواهخود از جمله آموزش هنر  یآموزشدر نظام  يبازنگر کی ازمندینباشد ما  یمنفااگر پاسخ سواالت 

 ریغدر  میباشخالق  دیبا میکن یزندگحاضر  يایدندر  میخواه یماگر  میباشداشته  به خاطر دیبا انیپادر 

 دیبا که میریبپذ دیبا میکن تیترب یخالقنسل  میخواه یمما خواهد بود و اگر  يرو شیپ یسخت طیشرا نصورتیا

  .نخواهد بود  تیخالقتحول و  جادیابه  يدیام،  يتکرار يها شهیاندو گرنه تنها با  میشوعرصه  نیاخالقانه وارد 

  

  : منابع

  

:  کننده هیته - ")  يشنهادیپ يها حل، ارائه راه  ها فرصتو  دهایتهد( در آموزش و پرورش  تیخالق "مقاله  -1

-سازمان آموزش و پرورش استان گلستان  تیتربو  میتعل پژوهشکده تیسابرگرفته از - یجرجانعبدالرحمن 

http://www.golestanier.ir  

  

علوم  نامه ژهیو( 92:مجله معرفت شماره - یکاظمشعاع  زیمهرانگ دکتر - " تیخلّاقپرورش  يها راه"مقاله -2

  Qabas.org) یتیترب
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  firooze.com تیسابرگرفته از  -  یالهام يمطهر یمجتب - "هنر  فیتعردر  یتامل"مقاله --3

 تیسابرگرفته از  - سید حسین امیرجهانی  - "آن  یبیترکدر مفهوم هنر و عناصر  يجستار"مقاله --4

firooze.com  

 تیسابرگرفته از -سید رضی موسوي گیالنی - "گادامر یشناسجایگاه اثر هنري در روش  "مقاله  -5

firooze.com  

   يمهرآباد یعیرفمحمد : ترجمه - منهیدارنست - " فکرکردنهنر  " کتاب-6

  1386تابستان  - کمیچاپ -  رانیاگروه نشر -نشر قلمرو آفتاب: ناشر - " رانیا راثیمصد جلوه از  " کتاب--7

  یبهشت دیشهدانشگاه -خانواده  پژوهشکده-یدرمانهنر  یآموزش يها کارگاه یمعرف-8

آذر  19 -روزنامه اعتماد- ییرزاآقایم دیحم:  سندهینو- "است  یآموزشفرصت  کی ها موزهاز  دارید"مقاله -9

1381  

سازمان آموزش و پرورش شهر  یدبستان شیپ تیسا:انتشار -  "یدبستان شیپ مراکزآموزش هنر در  "مقاله -10

  http://www.tehranedu.com-تهران 

  روزنامه اعتماد ینیکارآفرنامه  ژهیو– ییرزاآقایم دیحم " تیخالقمعلمان  نیتر بزرگ کودکان "مقاله -11

داود : ترجمه بوکاننمت : نوشته- "ها آن ◌ٔ دربارهو بحث  کودك شینمااصطالحات مهم  فیتعر "مقاله  -12

  www.childdrama.com نلویز

مسئله  کیبه آموزش هنر  یتوجه کم یلیتحص ییراهنماآموزش هنر دوره سه ساله  کتببر  ينقد "مقاله  -13

  18742شماره شماره - هانیکروزنامه  -زاده نیحسحجت اله  "دار است شهیر

ترجمه ) (ها آنو برخورد مناسب با  کودکان يها یژگیوشناخت ( تیخالق، )1379(، اسالدر، لویگارگ، وزیگر-14

   .بهار کیپ: ، تهران)یداغ قراچه يمهد

   رانیاهنر  يخبر گاهیپا: انتشار - یعبدلرضا - " کودکان ینقاشهنرمدرن و  "مقاله -15

 - روزنامه اعتماد - ییرزاآقایم دیحم: سندهینو- "فعال است  لیتخ ازمندینذهن دانش آموزان "مقاله  -- 16

  آبان 29چهارشنبه 
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چگونه از فرزند خود یک «  يدو شاکونتاال:  سندهینو - - " میبسازنابغه  کیچگونه از فرزند خود  " کتاب -17

    دوم: نوبت چاپ  -1379: چاپ  خیتار- 3300: راژیت. حونیجانتشارات : ناشر. يزاهدزهره :ترجمه» نابغه بسازیم

 سندهینو " ندهیآ يها سازمان یانسانمنابع  نیتام يبرا کودکان ینیکارآفرو  تیخالقشد ضرورت ر "مقاله  -18

  -www.fekreno.org - 1386 بهمن-فکرنو تیسا-انتشار- ییرزاآقایم دیحم

  

   

1-"CREATIVITY and CHILDREN: A Natural Combination"by Alberta Johnson-
http://www.artistshelpingchildren.org 

2-"SEVEN EASY IDEAS FOR ORGANIZING KIDS ARTWORK "by Maria Gracia-
http://www.artistshelpingchildren.org 

3-WAYS TO HELP YOUR CHILD EXPRESS HERSELF WITH ART"by: Robbin T"-
http://www.kinderart.com 

4-"CHILDREN AND ART: THEY GO TOGETHER" by Robert Beeching-
http://www.kinderart.com 
 

 
  

ماهنامه پژوهشی   :انتشار -حمید میرزاآقایی : سندهینو- "هنر بر خالقیت کودکان تاثیر آموزش   "مقاله : منبع 

  1386اسفند -5شماره  - هنر ایران   فرهنگستان  خبري-
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


