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مقدمه
و  درسی  برنامه ریزان  کوشش  طریق  این  از  و  است  هنرآموزان  وظایف  مهم ترین  تدریس  از 
کارشناسان و مسئولین آموزشی به نتیجه می رسد. با توجه به تنوع شرایط آموزشی و توانمندی های 

هنرآموزان در مراحل آموزش )تدریس و ارزشیابی( از روش های مختلفی استفاده می شود.
درس مبانی هنرهای تجسمی درواقع واحد اصلی و پایه در رشته های گروه هنر است و اهمیت 
خاصی در فهم ساختار هنر دارد. همچنین در ایجاد خالقیت هنری بسیار مؤثر است. نقش هنرآموز در 
تدریس و نحؤه ارائٔه آن بسیار مهم و تأثیرگذار است. هنرآموز این درس باید عالوه بر داشتن تسلط در 
مهارت های معلمی، توانایی های الزم را در پایه و اصول هنرهای تجسمی داشته باشد و حداقل مدرک 
تخصصی مورد نیاز، لیسانس یکی از رشته های هنر است. البته عالقه مندی و هنرمند بودن معلم در 

کیفیت آموزش و تربیت هنرجویان موفق تأثیر مستقیم دارد.
هدف از راهنمای این کتاب آن است که راهکارها و اطالعاتی را ارائٔه نماید تا هنرآموزان درس 
مبانی هنرهای تجسمی بتوانند با استفاده از آن تدریس موفق تری داشته باشند و آموزش مناسبی را ارائه 
آموزشی،  استانداردهای  و  اهداف، رویکردها  دربارٔه  را  کتاب، اطالعاتی  این  منظور  به همین  نمایند. 
روش تدریس و ارزشیابی به هنرآموزان ارائه می کند. برای استفاده از این کتاب بهتر است هنرآموز 
محترم پس از مطالعٔه بخش اول، در بارٔه استانداردهای آموزشی و تعاریف کلی دانش کافی را به دست 
آورد، سپس در طول سال تحصیلی درس مبانی هنرهای تجسمی را با استفاده از راهنمایی های بخش 

دوم تدریس کند.
در بخش های گوناگون کتاب، متناسب با موضوع درس مطالبی ارائه شده است که می تواند 
به هنرآموز کمک کند. همچنین در این کتاب منابع  نیاز  برای یادآوری برخی پیش دانسته های مورد 
علمی مرتبط با موضوع درس و مهارت های مورد نیاز برای تدریس و ارزشیابی معرفی شده است که 
توصیه می شود هنرآموزان محترم با تهیٔه آن ها دانسته های خود را افزایش دهند و مهارت هایشان را 
تقویت نمایند. در پایان یادآور می شود که در تهیٔه ساختار الگوی تدریس از راهنمایی هنرآموزان خبرٔه 

درس مبانی هنرهای تجسمی نیز استفاده شده است. 
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معرفی درس مبانی هنرهای تجسمی

نوع درس : نظری

شمارۀ درس : 3431

نام کتاب درسی : مبانی هنرهای تجسمی ، مؤلف  : دکتر عبدالمجید حسینی راد

کد کتاب  : 358/21

سال ارائۀ درس : پایۀ دوم مشترک گروه هنر )پایه و اصلی(

تعداد واحد : 4

ساعت نظری در هفته : 1 واحد  ،  یک ساعت در هفته

ساعت عملی در هفته : 3 واحد، 4 ساعت در هفته

کل ساعت درس در طول سال تحصیلی : 150 ساعت

اهمیت موضوع درس : اصلی / پایه

می دانیم با تولد و ورود انیمیشین، گرافیک متحرک، تیتراژها، کمیک استریپ و … تغییراتی در 
دانش هنرهای تجسمی ایجاد شده است. البته پرداختن به این تغییرات و آموزش آن ها به زمان اجرای 
برنامٔه درس ملّی موکول گردید، تا عالوه بر برنامه ریزی و به روز رسانی رشته ها و محتوای آن ها، قبل 
از چاپ کتاب های جدید، آموزش هنرآموزان نیز انجام پذیرفته باشد. هم اکنون برای اولین بار، به دلیل 
نیاز و درخواست همکاران محترم، کتاب راهنمای معلم با مشارکت چند تن از هنرآموزان خبره،تألیف 
و منتشر گردیده و همزمان مصادیق تصویری در سال های متوالی از هنرستان های مختلف جمع آوری 
شده است. ارائٔه بهترین آثار هنری هنرجویان، تأکیدی بر میزان توانایی مخاطبان کتاب حاضر )مبانی 

هنرهای تجسمی( ١  است.

١ــ  پویانمایی به هنرهایی که تصویر متحرک را شامل می شود اطالق می شود و انیمیشن نیز در این گروه قرار می گیرد.
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در ادامه، چند نکتٔه حائز اهمیت را تعریف و آن ها را یادآوری می نماییم:
هر انرژی به صورت پتانسیل و نهفته، که در اطراف هنرمند انتظار تبدیل شدن به یک اثر هنری 
را داشته باشد یک »ابزار« محسوب می شود که می تواند از اثر تنفس روی شیشٔه سرد برای طراحی 
باشد تا بر روی مواد و  مصالح با مارک های ویژه. بنا براین تعریف، انتظار می رود در کالس های مبانی 
هنرهای تجسمی فقط به آشنایی با وسایل نقاشی و گرافیک و کاربرد آن ها )راپید و کاغذ …( پرداخته 
نشود و برای رسیدن هنرجویان به مفاهیم، به تمهیداتی که در هر طرح درس آمده است، مثل نقاشی با 

انگشت یا دیزاین بازیافت مواد و …، توجه شود.
نکتٔه دیگر مربوط به »دیزاین« است. وقتی لغت دیزاین به گوش شما می رسد، از آن چه برداشتی 

دارید؟
آیا فکر می کنید دیزاین فقط همراه گرافیک طراحی لباس١، طراحی صنعتی و اثاث و لوازم و… 

است؟
به  فارسی  در  و   )Plan( آن،  لغوی  معنای  لغت  فرهنگ  در  این هاست.  از  فراتر  دیزاین خیلی 
نقشٔه سازمان یافته معنا شده است. »دیزاین« لبریز از اصول و قواعد هنر در گونه های نقاشی، طراحی، 
مجسمه سازی، عکاسی و رسانه هایی است، که مبنای زمانی دارند )فیلم، ویدئو، گرافیک رایانه ای و 
انیمیشن(. البته در صنایع دستی )سرامیک، بافت و شیشه( هم جامعیت دارد. معماری طراحی داخلی 
هنرهای تجسمی  قواعد  و  از اصول  تجریدی هستند  هنرهای  که  موسیقی  و حتی  و طراحی محیطی 

پیروی می کنند. 
بنابراین تقریباً تمامی آثار دوبعدی و سه بعدی از اصول قواعد دیزاین پیروی می کنند. در حقیقت 
دیزاین یک ضرورت است و یک اتفاق نیست. در مکالمات روزمره وقتی گفته می شود »این یک دیزاین 
ــ.  است  نداده  با یک حادثه رخ  ــ  است  یافته  نقشٔه سازمان  و  آن چیز طرح ریزی شده  یعنی  است« 
هنرمند وقتی دیزاین می کند، با تنظیم عناصر الگوهای هنر تجسمی نقشٔه بی همتایی به وجود می آورد. 
در هنر هم مانند همٔه شغل های دیگر، هنرمند در جست وجوی پاسخ مشکالت است. به هر حال هنر در 
جست وجوی راه حل هایی تصویری )مجازی یا واقعی( است که در حقیقت ما آن را »دیزاین« می نامیم 
باید قادر به دیدن امکانات جدید و ارائٔه این نوآوری ها باشد زیرا همٔه آن ها در مبانی  بنابراین هنرمند 

هنرهای تجسمی نهفته است.

Fashion design  ,      Graphic design ــ١



بخش  1
کلیات
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کلیات
از  داشتن  آگاهی  مرتبط،  و  به روز  دانش  بودن  دارا  بر  عالوه  هنرآموز،  شایستگی های  از 
می توان  را  هنرآموز  مهارت های  یادگیری است.  فرآیند  در  آن ها  بستن  به کار  و  تدریس١  مهارت های 
به مهارت های پیش از تدریس، ضمن تدریس و پس از تدریس دسته بندی کرد، به طوری که هر یک، 
پیش نیاز دیگری خواهد بود. آشنایی با تعاریف، آثار و موانع یادگیری2 و روش3 های ایجاد انگیزه4برای 
در سه بخش محتوایی،  تحلیل  به  تدریس  از  پیش  هنرآموز،  مرحله ضروری است.  این  در  هنرآموز 
را  تدریس  عملیات  فرآیند  یادگیری  میزان  ارزشیابی،  با  دوره  پایان  در  و  می پردازد  روشی  و  ابزاری 

می سنجد و به تأثیرگذاری هدف آموزشی خویش واقف می گردد.
حال که احیای جامعٔه انسانی در سایٔه تعلیم و تربیت است، آشنایی با روش تعلیم و تربیت و فناوری 
)تکنولوژی( آموزشی بسیار ضرورت دارد. تجربه ثابت کرده است که امور هدفدار و روشمند همواره 
نسبت به اموری که بدون برنامه ریزی و طراحی مقدماتی و پایانی، صورت می گیرند، موفقیت آمیزترند و 

در زمان کوتاه تری به نتیجٔه مطلوب می رسند.

1ـ1ـ محتوا     ، ابزار و روش
دارد.  کاربردی  جنبٔه  و  می گیرد  هنرآموز، شکل  نوآوری  و  براساس خاّلقیت  تدریس،  روش 
از جمله موارد مهم در امر تدریس »تحلیل آموزش« است. به این معنا که هنرآموز پیش از آغاز سال 

١ــ فعالیت یا کنش متقابل بین فرادهنده و فراگیرنده، با هدف یادگیری را »تدریس« گویند. نکتٔه اساسی این نوع فعالیت، دو جانبه 
بودن آن است که روان شناسی ارتباط، زمینه ساز این مسئله خواهد بود. گفته شده است مجموعٔه اعمال سنجیدٔه منطقی و پیوسته که هنرآموز به 

منظور ارائٔه درس انجام می دهد، فرایند تدریس نامیده می شود.
2ــ »یادگیری« فرایندی است که به موجب آن تغییرات نسبتًا پایدار و مبتنی بر تجربه و آگاهی صورت می گیرد.

3ــ تالش برنامه ریزی شده جهت دست یابی به مطلوب را »روش« گویند. بنابراین اگر تالشی بدون برنامه ریزی صورت گیرد، آن کار 
روشمند نخواهد بود. همچنین برنامه ریزی بدون تالش و کوشش جهت دست یابی به مطلوب نیز تحت مقولٔه روش ها قرار نمی گیرد.

یادگیری، انگیزش است و هنر هنرآموز در  برانگیختن هنرجو انگیزش می گویند، کلید  4ــ مهارت و قدرت هنرآموز را در توانایی 
ایجاد انگیزه مندی بین هنرجویان نمود می کند. مفهوم انگیزش را آن گاه به کار می بریم که می خواهیم از علت یا علت ها یا تعیین کنندٔه رفتارها 
یا رفتارهای شخصی و یا گروهی بحث کنیم و دریابیم که چه عامل درونی و برونی باعث پیداشدن چنان رفتار و یا باعث هدایت آن رفتار شده 

است.
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تحصیلی باید در سه نکتٔه مهم و اساسی زیر تمرکز پیدا کند و مطابق آن ها برنامه ریزی نماید: 
الف( تحلیل محتوای متن آموزشی و تنظیم و دسته بندی مطالب براساس محتوا و زمان؛

ب( تحلیل ابزار کمک آموزشی با توجه به امکانات موجود و هماهنگ با محتوای موردنظر؛
ج( تحلیل روش تدریس با توجه به شناخت سطح مخاطب، زمان تعیین شده و محتوای آموزشی. 
محتوای آموزشی، مفاهیم، واژگان، روش ها و اصول را شامل می شود که برای رسیدن به هدف های 

آموزشی هر دوره در مرحلٔه طراحی برنامٔه درسی یا فرایند تدریس برگزیده می شود. 
برخی از این کالس های گزینش محتوا می تواند موارد زیر باشد: 

ارتباط با هدف غائی و کلی و پوشش دادن به آن هاــ تناسب با علم و پیشرفت های جدید ــ اعتبار 
و روائی کافی ــ تناسب با ارزش های اجتماعی ــ تناسب با ویژگی های دانش آموز مخاطب ــ تناسب 

با زمان آموزش.
در سازماندهی محتوای آموزشی باید موارد زیر رعایت شود:

توالی، تداوم، وسعت، تعادل، ارتباط افقی و عمودی با آموزش و برنامه ریزی آن 
از مجموعٔه این عملیات در علوم تربیتی و فنون تدریس با عنوان »مهارت های پیش از تدریس« 
یاد می شود. هنرآموز با بررسی محتوا و ابزار کمک آموزشی موجود و مناسب با محتوا و انتخاب روش 
تدریس متناسب با محتوا و ابزار موجود می تواند سال تحصیلی را با اعتماد و اطمینان کامل آغاز کند 

و از ابتدای دورٔه آموزش به رفع نواقص آن بپردازد.
در مورد تحلیل محتوایی باید به دو نکتٔه اساسی توجه شود:

1ــ بررسی محتوای متن آموزشی و تنظیم مطالب براساس تقّدم و تأّخر و سختی و آسانی 
مفاهیم.

و  رسمی(  تعطیلی های  گرفتن  درنظر  )با  مذکور  محتوای  به  توجه  با  منطقی  زمان بندی  2ــ 
هماهنگی با برنامه های کالن در سیستم آموزشی آموزشگاه.

پس از تحلیل متن آموزشی، به ابزار کمک آموزشی می پردازیم. در هنرستان ها بیشتر از ابزار 
لوح های  می شود.  متفاوت  نیز  آن  ابزار  درس،  نوع  به  توجه  با  و  می شود  استفاده  بصری  ــ  سمعی 
آموزشی، فیلم ها و عکس های آموزشی، اردوها و … می توانند ابزار کمک آموزشی ما باشند که با توجه 

به نوع درس و امکانات آموزشگاه انتخاب می شوند.
1ـ1ـ1ـ اهداف آموزشی : هنرآموز باید پیش از ورود به عرصٔه تدریس و آموزش، اهداف 
با  باید  ابتدا  این رو،  از  تدریس شود.  و دقیق مشغول  برنامه ریزی صحیح  با  و  کند  را مشخص  خود 
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اهداف آموزشی آشنایی کامل داشته باشد، سپس آن ها را تعیین کند. اهداف آموزشی را می توان به سه 
دسته تقسیم نمود:

ــ هدف کلی
ــ اهداف جزئی یا مرحله ای

ــ اهداف رفتاری
این هدف قابل اندازه گیری نیست و بسیار کلی است و عبارت است از این که هنرجو کلیٔه   
فراگرفته  آموزش  پایان  در  بوده،  آن ها  فاقد  آموزش  دورٔه  آغاز  در  که  را  توانایی هایی  و  معلومات 

باشد.
برای نوشتن اهداف کلی از فعل هایی نظیِر آشنا شود، درک کند و بداند استفاده می شود. البته 
هدف های کلی اکثرًا فعل ندارند و با واژه هایی مثل توانایی، آشنایی و    شناخت شروع می شوند. در کتاب 

هدف کلی در صفحات نخستین در کادری مشخص لحاظ شده است.
هدف کلی : شناخت عناصر بصری )نقطه،خط،سطح،حجم، فرم، بافت، رنگ، تیرگی و روشنی( 
و توان به کارگیری کیفیات بصری و روابط آن ها )تعادل، تناسب، هماهنگی و ریتم( در ترکیب بندی و 

خلق آثار هنرهای تجسمی 
موردنظر  یادگیری  به  تا  سرگذارد  پشت  باید  هنرجو  که  است  پله هایی   : جزئی  هدف های 
برسد. به عبارت دیگر مسیرها و مواردی هستند که برای رسیدن به هدف کلی آموزش پیش نیاز تلقی 

می شوند. 
می کنند.  تبدیل  جزئی  هدف های  نام  به  کوچکتر  هدف  چندین  به  را  کلی  هدف  برنامه ریزان، 
به  آن ها  تبدیل  و  دارند  نسبی  حالت  و  می دهند  پوشش  را  کوچک  موضوع  یک  جزئی  هدف های 

سطح های کلی و جزئی دیگر نیز امکان پذیر است.
مثال از اهداف جزئی کتاب:

 آشنایی با مشاهده کردن، دیدن و نگاه کردن؛
 کاربرد مواد مختلف در ایجاد بافت های گوناگون؛

 آشنایی با مفاهیم مربوط به کنتراست ها و توانایی اجرای آن ها.
هدف های رفتاری : رفتارها، حرکات و آثاری هستند که قابل مشاهده، شنیدن و لمس کردن اند 
و می توان آن ها را سنجید. در واقع تغییراتی که هنرآموز انتظار دارد قبل از شروع هر درس جدید و یا 

پس از پایان آموزش در رفتار هنرجو مشاهده نماید.
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هدف های رفتاری نشان دهندٔه کارهایی است که هنرجو با انجام آن ها میزان یادگیری از موضوع 
را اعالم می نماید.

هدف های رفتاری خصوصیاتی مانند فعل رفتاری، شرایط انجام عمل و معیارپذیر بودن را باید 
داشته باشد.

هدف رفتاری از کتاب، توضیح دادن تناسب و اهمیت آن )ص ٦٠ ــ فصل 4 کتاب(.
صورت  به  موردنیاز  حرفه،  توانایی های  براساس  حرفه ای  و  فنی  شاخٔه  در  آموزشی  اهداف 
رفتاری نوشته می شوند. برخی فرایند مراحل انجام کار و برخی دیگر خود محصول نهایی )اثر هنری( 

را نشان می دهند.
هدف های فرایندی به هدف هایی اطالق می شود که بیانگر چگونگی کوشش و تالش یادگیرنده 
است و هدف های فرآورده ای در بردارندٔه نتایج یادگیری است. در فنی و حرفه ای هدف ها باید براساس 

و پایٔه فرآورده ها یا آثار هنری برنامه ریزی شوند.
 مهارت پیش از تدریس 

تدریس، روش عملی هنرآموز، اعم از کیفیت بیان درس و برنامه های جانبی همچون درخواست 
تحقیق های فردی و گروهی، ارزیابی روزانه و ارزیابی هفتگی است. خالقیت و نوآوری هنرآموز در 
این بخش بسیار مؤثر است و ضرورت دارد طرح و برنامٔه درسی عملی خود را به صورت منظم و پیوسته 

انجام دهد، به گونه ای که شخصیت وی در ذهن هنرجو تأثیرگذار شود.
ــ طبقه بندی اهداف آموزشی

ــ اهداف رفتاری براساس روش بلوم )Blom( در ابتدای هر فصل آمده است. در رده بندی 
بلوم، اهداف آموزشی به سه حیطٔه زیر تقسیم می شوند:

ـ شناختی  ١ـ
2ــ عاطفی 

3ــ روانی ــ حرکتی
شناختن،  دانستن،  چون  فرایندهایی  به  شناختی  حیطٔه  رفتاری  هدف های   : شناختی  حیطۀ 
هدف های  با  شناختی  حیطٔه  می شود.  مربوط  ارزشیابی  کردن  و  کردن  استدالل  اندیشیدن،  فهمیدن، 
بازشناسی دانش و رشد توانایی ها و مهارت های ذهنی ارتباط دارد و از رفتارهای ساده شروع و به 

پیچیده ختم می شود و شش طبقه دارد.
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6  ـ ارزشیابی5  ـ ترکیب4ـ تحلیل3ـ کاربرد2ـ فهمیدن1ـ  دانش

تعریف کند
بیان کند
نام ببرد
بشمارد
برگزیند

توضیح دهد
 شرح دهد

توصیف کند

به کار ببرد
حل کند

محاسبه کند

تحلیل کند
نقد کند

ارزیابی کند
جدا و منظم کند

طراحی کند
رسم کند

خالصه کند
شیؤه نو ارائه دهد

تأیید نماید
رد کند

نقد و ارزیابی نماید

مثال به ترتیب سطح 
انواع سطح را نام ببرد. ١ــ دانش  

مفهوم حجم را شرح دهد. 2ــ درک و فهم  
چند نمونه تعادل بصری را در کادر، به کار بگیرد. 3ــ کاربرد 

نمود و اثرات متقابل رنگ را ارزیابی کند. 4ــ تحلیل  
موقعیت های خط را در صفحه اجرا کند. 5  ــ ترکیب 

مفاهیم عناصر را در یک اثر تاریخی نقد نماید. ٦  ــ ارزیابی 
حیطۀ عاطفی : نگرش، باور، عالقه، حالت و ارزش ها در حوزٔه اثرگذاری حیطٔه عاطفی هستند 

در پنج سطح
1ــ دریافت: آماده شدن هنرجو برای دریافت مطلب )یادگیری( )توجه کنید(؛

2ــ واکنش: عکس العمل نشان دادن هنرجو، وقتی چیزی را می بیند، فعاالنه پاسخ دادن؛
3ــ ارزش گذاری: برخی ارزش ها را تشخیص دادن و برخی دیگر را برتر دانستن؛

4ــ سازمان بندی: ایجاد یک نظام ارزشی؛
5   ــ درونی سازی: تثبیت ارزش ها برای مدت طوالنی و ایجاد یک باور شخصی.

حیطۀ روانی حرکتی : داشتن حرکات و اعمال ماهرانٔه بدنی، نظیر نوشتن، دیدن، تایپ کردن، 
ورزش کردن و …

سطوح آن )طبقات اصلی حیطٔه روانی حرکتی( عبارت اند از:
١ــ تقلید، مشاهده، مهارت و تقلید از آن

مثال : انواع سطح را طبق نمونه های کتاب انجام دهد.
2ــ اجرای مستقل: انجام دادن عملی بدون کمک گرفتن از دیگران
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مثال : انواع خط را در کادر مناسب اجرا نماید.
3ــ دقت، انجام دادن عمل با صحت و ظرافت کافی

مثال : ترکیب بندی مناسبی از دو عنصر خط و نقطه با دقت اجرا نماید.
4ــ هماهنگی حرکات، آمیختن بیش از یک مهارت و هماهنگ کردن آن

مثال : با مواد گوناگون حالت نقطه را اجرا نماید.
5   ــ عادی شدن، کاری را با مهارت کامل و به صورت خودکار و درونی انجام دادن

مثال : ترکیب بندی متوازنی از سه عنصر خط، نقطه و سطح اجرا نماید.

جدول حیطه ها )طبقه بندی، اهداف و افعال رفتاری قابل استفاده(

فعل های رفتاریهدف هاطبقهابعاد

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

تــ
ـــ

خــ
ــا

ـــ
نــ

ـــ
ـــ

ش

١ــ دانش »بازشناسی و یادآوری 
آموخته ها«

       ١ــ اصطالحات متداول را می داند.
        2ــ مفاهیم اساسی را می داند.

         3ــ روش ها را می داند.

می کند.  توصیف  2ــ  می کند.  ـ تعریف  ١ـ
3ــ مشخص می کند. 4ــ فهرست می کند. 
5  ــ نام می برد. ٦  ــ تکرار می کند. 7ــ بیان 
می کند. 8  ــ جور می کند. 9ــ نسخه برداری 

می کند.

»تفسیر هـا،  فـهـم  و  درک  2ــ 
اطالعات  ترجمه ها و خالصه های 

معین«

                             ١ــ اصول را می فهمد.
                          2ــ تئوری ها را می فهمد.

                           3ــ قوانین را می فهمد.

مـی کـند. حـل  2ــ  مــی زنـد.  مثال  ١ــ 

3ــ ترجمه مـی کند. 4ــ بـرگـردان می کند.

مـی زند. تخمین  ٦  ــ  مـی دهد.  تمیز  5  ــ   

 7ــ تـوضیح مـی دهـد. 8   ــ بسط مـی دهد.
ـ خـالصه نــویسی  مـی دهد.١٠ـ تعمیم  9ــ 

می کند. ١١ــ پیش بینی می کند.

3ــ کاربرد »به کارگیری اطالعات 
عینًا  آنچه  از  متفاوت  درموقعیتی 

آموخته و فهمیده است«

جدید  موقعیت  در  را  اصول  و  مفاهیم  ١ــ 
به کار می برد.

موقعیت های  در  را  نظریه ها  و  قوانین  2ــ 
عملی به کار می برد.

١ــ تغییر می دهد.     2ــ محاسبه می کند.
3ــ نمایش می دهد.  4ــ کشف می کند.

5  ــ اندازه گیری می کند. ٦  ــ کنترل می  کند.

کل  »تجزیٔه  تحلیل  و  تجزیه  4ــ 
شناخت  برای  ترکیبی  اجزای  به 

عناصر تشکیل دهندٔه آن«

١ــ ساختار یک اثر هنری را تجزیه و تحلیل 
و  تجزیه  را  نمودارها  و  جداول  2ــ  می کند. 
تحلیل می کند. 3ــ یک متن ادبی را تجزیه و 

تحلیل می کند.

نمودار  با  2ــ  می کند.  تقسیم  اجزا  به  ١ــ 
ـ تجزیه  نشان می دهد. 3ــ مجزا می کند. 4ـ
جدا  ٦  ــ  می کند.  تفکیک  5  ــ  می کند. 

می کند. 7ــ هجی می کند.
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برای  اجزا  »ترکیب  ترکیب  5  ــ 
تشکیل چیزی نو«

ترکیب  یکدیگر  با  را  قواعد  و  ـ اصول  ١ـ
می کند.

 2ــ طرح جدیدی ابداع می کند.
 3ــ مطالب را با یکدیگر ترکیب می کند.

١ــ طبقه بندی می کند. 2ــ درهم می آمیزد. 
می کند.  تجدیدنظر  4ــ  می  کند.  ایجاد  3ــ 
5  ــ بازنویسی می کند. ٦  ــ سخنرانی می کند. 
7ــ داستان می نویسد. 8   ــ شعر می سراید. 
ـ  مـدّون  مـی کند.١٠ـ سازمـان  تـجـدید  9ــ 

می کند. ١١ــ نمودار تهیه می کند.
 ١2ــ گروه بندی می کند.

»تصمیم گیری،  ارزشیابی  ٦  ــ 
قضاوت یا انتخاب مبتنی بر معیارها 

و منطق عقلی«

١ــ یک اثر هنری را ارزشیابی می کند. 
ـ روش های تدریس را ارزشیابی می کند. 2ـ
 3ــ قوانین یادگیری را ارزشیابی می کند.

می کند.  مقایسه  2ــ  می کند.  ارزیابی  ١ــ 
3ــ نتیجه گیری می کند.  4ــ مقابله می کند. 
می کند.  تفسیر  ٦ ــ  می کند.  انتقاد  5  ــ 

ـ  قضاوت می کند. 8   ــ داوری می کند. 7ـ

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

فــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـاط

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ع

توجه  و  »آگاهی  دریافت  ١ــ 
غیرفعال نسبت به پدیده یا محرک 

معین«

نشان  آگاهی  یادگیری  اهمیت  به  نسبت  ١ــ 
می دهد. 2ــ نسبت به نیازهای انسان و مسائل 
اجتماعی حساسیت نشان می دهد. 3ــ با دقت 

به فعالیت های کالس توجه می کند.

١ــ می پرسد. 2ــ انتخاب می کند.3ــ دنبال 
می برد.  نام  5   ــ  می دهد.  قرار  می کند.4ــ 
می کند.  توصیف  7ــ  می کند.  اشاره  ٦   ــ 
سؤال  9ــ  می دهد.  گوش  دقت  با  8   ــ 
ـ ارائه می دهد.  می کند. ١٠ــ می نشیند. ١١

انتظارات  »پذیرش  واکنش  2ــ 
از طریق توجه یا واکنش نسبت به 

محرک ها یا پدیده ها«

می کند.  رعایت  را  مدرسه  قوانین  ١ــ 
ـ  برای انجام کاری ویژه داوطلب می شود.  2ـ

3ــ از مطالعٔه شعر و ادب لذت می برد.

ـ مالقات  ـ کمک می کند. 3ـ ـ پاسخ می دهد. 2ـ ١ـ
ـ پیروی می کند.  ـ اجابت می کند. 5 ـ  می کند. 4ـ
ـ اجرا  ـ تبریک می گوید. 8  ـ  ـ بحث می کند. 7ـ ٦  ـ 
می خواند.  ـ  می کند. ١٠ـ تمرین  ـ  9ـ می کند. 

ـ گزارش می دهد. ١١ـ

دادن  »نشان  ارزش گذاری  3ــ 
در  عقیده  بر  منطبق  رفتاری 
برای  اجباری  که  موقعیت هایی 

اطاعت در میان نباشد.«

١ــ به نقش علم و زندگی روزمره ارج می نهد. 
2ــ نسبت به رفاه و آسایش دیگران عالقه نشان 
می دهد. 3ــ خود را در قبال پیشرفت اجتماعی 

متعهد می داند.

١ــ کامل می کند.         2ــ پیش قدم می شود.
 3ــ دعوت می کند.      4ــ دوست می شود.
 5  ــ ملحق می شود.      ٦  ــ پیشنهاد می کند.

 7ــ سهیم می شود.      8   ــ کار می کند. 
9ــ مطالعه می کند.     ١٠ــ تحسین می کند. 

ـ     تشکرمی کند. ١١ـ

دادن  »نشان  سازمان بندی  4ــ 
به  نسبت  تعهد  از  حاکی  رفتاری 

ارزش ها«

١ــ نقش برنامه ریزی منظم را در حل مسائل 
می شناسد.

اعتقادات  و  عالیق  توانایی ها،  مطابق  2ــ   
تدوین  خود  زندگی  برای  برنامه ای  خویش، 

می کند.

١ــ طرفداری می کند.    2ــ تغییر می دهد.
 3ــ تنظیم می کند.          4ــ تلقین می کند. 
5  ــ مقایسه می کند.        ٦  ــ تعمیم می دهد.
 7ــ تعدیل می کند.      8  ــ اصالح می کند. 
9  ــ منظم می کند.      ١٠  ــ سازمان می دهد.

 ١١ــ ربط می دهد.   ١2   ــ ترکیب می کند.
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بر  مبتنی  کلی  »رفتار  تبلور  5  ــ 
ارزش های درونی شده«

١ــ برای انجام کار مستقل از خود اعتماد به نفس 
نشان می دهد. 2ــ در فعالیت های گروهی، عماًل 
همکاری می کند. 3ــ عادات خوب بهداشتی را 

به کار می بندد.

قرار  نفوذ  تحت  ـ   2ـ می دهد.  تمیز  ١ــ 
می دهد. 3ــ کیفیت چیزی را تعیین می کند. 
می کند.  خدمت  5  ــ  می کند.  ـ  تجدیدنظر  4ـ
مــی کند.  گـلـچین  مـی کند. 7ــ  ـ   ممیزی  ٦  ـ

8     ــ داوری می کند. 9ــ قضاوت می کند.

ـی
ـــ

ـــ
ـــ

ــت
ـــ

ـــ
ـــ

ـرک
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ی ح

ـــ
ـــ

ـــ
انـ

رو

و  مهارت  »مشاهده،  تقلید  ١ــ 
تقلید از آن«

١ــ از ابزار و وسایل تراشکاری آگاهی دارد. 
2ــ از حیث جسمی برای تراشکاری آمادگی 
عالقه  حدودی  تا  تراشکاری  به  3ــ  دارد. 
تراشکاری  استادکار  کمک  با  4ــ  دارد. 

می کند.

رفع  را  خود  اشتباه  2ــ  می کند.  تمیز  ١ــ 
حرارت  4ــ  می کند.  تمرین  3ــ  می کند. 
مخلوط  ٦  ــ  می زند.  گره  5  ــ  می دهد. 
هم  به  8   ــ  می کند.  کوبی  میخ  7ــ  می کند. 
می پیچد.  ١٠ــ  می کند.  وزن  9ــ  می زند. 

١١ــ به هم می پیچد. ١2ــ محکم می کند. 

عمل  »انجام  مستقل  اجرای  2ــ 
بدون کمک گرفتن از دیگران«

١ــ به تنهایی تراشکاری می کند. 2ــ به تنهایی 
نقاشی ساختمان انجام می دهد. 3ــ به تنهایی 

می سازد.

اره  3ــ  می سازد.  2ــ  می کند.  سوار  ١ــ 
ـ خمیر می کند.  می کند.4ــ آسیاب می کند. 5  ـ

٦  ــ می پزد. 7ــ می دوزد. 8   ــ می بافد. 
9ــ تیز مـی کـند.    ١٠ــ رنگ مـی کـند.

می کند.  درو  ١2ــ  می کند.  سمپاشی  ١١ــ 
١3ــ مسواک می زند. ١4ــ ناخن می گیرد.

3ــ دقت »انجام عمل با صحت و 
ظرافت کافی«

١ــ با دقت موتور مولد را سیم پیچی می کند. 
با دقت  با دقت رادیو تعمیر می کند. 3ــ  2ــ 

جوشکاری می کند.

بندی  آب  2ــ  می کند.  سوراخ  مته  با  ١ــ 
می زند.  جا  را  ساعت  فنر  3ــ  می کند. 
می کند.  صحافی  5  ــ  می کند.  ـ  لحیم  4ـ
می کند.  گچ کاری  7ــ  می کند.  ـ  رفو  ٦  ـ
ـ  کاشی کاری می کند. 9ــ حدیده می کند.  8  ـ

١٠ــ سیم کشی می کند.

»آمیختن  حرکات  هماهنگی  4ــ 
انجام  و  مهارت  یک  از  بیش 

هماهنگ آن ها«

مـجـسمـه  دست  و  چشم  هماهنگـی  بـا  ١ــ 
دست  و  چشم  هماهنگـی  بــا  مـی سازد.2ــ 
و  دست  هماهنگی  بـا  3ــ  مـی سازد.  چکش 

چشم و گوش ارکستر را رهبری می کند.

آبشار  2ــ  می دوزد.  خیاطی  چرخ  با  ١ــ 
می زند. 3ــ شنا می کند. 4ــ شیرجه می رود. 
سواری  دوچرخه  ٦  ــ  می کند.  اسکی  5  ــ 
می کند. 7ــ سر می خورد. 8  ــ ویولن می زند. 

9ــ تیراندازی می کند.

5  ــ عادی شدن »انجام کامل یک 
مهارت یا بیشتر به آسانی و به طور 

خودکار«

١ــ با مهارت رانندگی می کند. 2ــ با مهارت 
تراکتور شخم مـی زند. 3ــ بـا مـهـارت قـالی 

می بافد.

١ــ همزمان تـرمز و کـالچ را فشار می دهد. 
بـه کـار  ـ  )بـا مـهـارت( چـرخ خیاطـی را  2ـ
مـی انـدازد. 3ــ )با مهارت ( می سازد. 4ــ )با 

مهارت( تعمیر می کند و…  .
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تدریس چیست؟
و  منظم  طراحی  براساس  شاگرد،  و  هنرآموز  متقابل  رفتار  یا  تعامل  از  است  عبارت  »تدریس 
هدفدار هنرآموز، برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. تدریس، مفاهیم مختلف مانند نگرش ها، گرایش ها، 
باورها، عادت ها و شیوه های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی را که می خواهیم در شاگردان ایجاد 

کنیم، در برمی گیرد.« »چهار ویژگی  ویژه در تعریف تدریس وجود دارد که عبارت اند از:
الف( وجود تعامل میان هنرآموزان و هنرجویان؛

ب( فعالیت براساس اهداف معین و از پیش تعیین شده؛
ج( طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات؛

د( ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری.«

قانون در تدریس : )محتوا ضمیمه است(
دیدگاه های مختلف تدریس

ــ نگاه توصیفی1: یعنی انتقال دانش و اطالعات از سوی هنرآموز به هنرجویان. هنرآموز متکلم 
وحده است و هنرجویان حالت انفعالی دارند. نگاه توصیفی بیشتر در قالب روش سخنرانی می گنجد. 

در دروس هنر بیشتر در تاریخ هنر جای دارد.
ــ نگاه موفقیتی2: هر تدریس نتیجه اش یادگیری است. تدریس عامل موفقیت است.

ــ نگاه ارادی: نگاهی رفتارگرایانه است. هنرآموز گام های آموزش را مشخص می کند. هدف ها 
را تعیین می کند و به فعالیت ها جهت می دهد. در این جا یادگیری و تدریس یک فرایند است.

ــ نگاه هنجاری: در این نوع نگاه، همه چیز دید ارزشی دارند. برای مثال، چه چیزی را باید به 
هنرجویان آموزش دهیم؟ از چه روش استفاده کنیم؟

ــ نگاه علمی: در این نوع نگاه، مفهوم تدریس، منظم و روشن و دقیق بیان می شود و تدریس 
یعنی مجموعٔه فعالیت های منظم و هدفداری که منجر به تغییر یا یادگیری هنرجو شود. یعنی فعالیت ها 

باید از قبل طراحی و برنامه ریزی شده باشند.
شیوه های تدریس

ــ الگوهای تدریس3

ـ Descriptive                          2 ــ١ Teaching Models ــSuccess                             3 ـ

طرح درس

ارزشیابیتدریس
ـــ  چرخۀ تدریس  ـــ

هنرجو
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ــ  روش های تدریس١
ــ فنون تدریس2

در  تدریس  مهم  عناصر  که  است  ویژه ای  تدریس، چهارچوب  الگوی  یک   : تدریس  الگوی 
درون آن قابل مطالعه است. تدریس یک فرایند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت 
می پذیرد. الگوهای تدریس متعددی توسط صاحب نظران معرفی شده اند که به مهم ترین آن ها اشاره 

خواهیم کرد.
الگوی عمومی تدریس  3    : فرآیند تدریس به پنج مرحله تقسیم می شود:

١ــ تعیین هدف های تدریس و هدف های رفتاری: هنرآموز باید هدف های تدریس خود را به 
صورتی عینی و قابل اندازه گیری تعریف و مشخص کند.

2ــ تعیین رفتار ورودی و ارزشیابی تشخیصی: اصطالح رفتار ورودی در اینجا نمادی از کلیٔه 
یادگیری های گذشتٔه فراگیران، توانایی های عقلی، وضع انگیزشی و برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی 

مؤثر در یادگیری و میزان رشد آنان است.
3ــ تعیین شیوه ها و وسایل تدریس: در این مرحله هنرآموز با آگاهی از شرایط و موقعیت آموزشی 

یکی از روش ها و وسایل تدریس را نیز با توجه به مفاهیم و شرایط و ویژگی های فراگیران برگزیند.
با ابتکار و خالقیت،  باید قادر باشد که  4ــ سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی: هنرآموز 

حداکثر استفاده را از امکانات موجود، در امر تدریس و تحقق اهداف آموزشی ببرد.
معمولی  ارزشیابی های  بر  عالوه  مرحله  این  در  هنرآموز  عملکرد:  سنجش  و  ارزشیابی  5  ــ 
می تواند عملکرد شاگردان را در موقعیت های متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شرکت در فعالیت های 
آموزشی و … ارزیابی کند و در صورت راضی نبودن از بازخورد و نتایج ارزشیابی به اصالح مراحل 

قبلی الگو اقدام کند.
روش تدریس : هنرآموز بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش 
به  با توجه  مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعٔه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، 

شرایط و امکانات، اتخاذ می شود »روش تدریس« گویند.
انواع روش های تدریس : حفظ و تکرار / سخنرانی/ پرسش و پاسخ/ نمایشی/ ایفای نقش/ 

بحث گروهی/ آزمایشی/ گردش علمی/ آزمایش و خطا/ و…  .

ـ Teaching Methods                     2 ــ١ General teaching model ــTeaching Techniques                    3 ـ
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ـ 1ـ مهم ترین روش های آموزش هنر 2ـ1 
روش تدریس مبتنی بر خالقیت : امروزه خالقیت به مثابٔه یکی از توانمندی های عالی ذهنی 
موردتوجه قرار می گیرد. روان شناسان، به ویژه در حوزٔه آموزش و پرورش برای گسترش دامنٔه بررسی 
خالقیت های بارز و نهفته زحمات زیادی را متحمل شده اند. با این همه، آنچه در زمینٔه خالقیت ارائه 
شده، بیشتر در برگیرندٔه شیوه های پرورش خالقیت است و کمتر به این امر که چگونه می توان مبتنی 
بر خالقیت عمل کرد، پرداخته شده است. در روش تدریس مبتنی بر خالقیت، تالش بر این است که 
شیؤه خالقانٔه عمل کردن از سوی هنرآموز و هنرجو باز نموده شود. هنرآموز باید با استفاده از کتاب 
حاضر به گونه ای تدریس کند که بتوان با شاخص های اعالم شده، آن را خالقانه نامید. هنرجو هم باید 
بهره گیری از راه های خالقانه را فرا بگیرد. بیشترین توجه به خالقیت از حدود نیمٔه دوم قرن بیستم آغاز 

شده است. از خالقیت تعاریف متعددی شده است، از جمله:
١ــ خالقیت، سیاالت، انعطاف پذیری و اصلیت )بکر بودن( را شامل است.

ـ خالقیت درهم آمیختگی عناصری متناسب و جدا از هم است که به منظور سودآوری انجام می گیرد. 2ـ
3ــ خالقیت انجام دادن کاری نو است که از سوی گروه ها یا افرادی مورد توجه قرار می گیرد، 

یا از آن برای برآوردن نیاز یا نیازهایی استفاده می شود.
یکی از شرط های روشن یا نسبتاً روشن خالقیت آن است که چیزی را که یادگیرنده ارائه می دهد 
یا هنرآموز مطرح می کند باید ثمرۀ کار خود، متعلق به خود و برآمده از اندیشٔه خود باشد. از این رو، 
هنرجویی که فقط از قواعد »هنرآموز گفته« بهره می گیرد و تمرین می کند کار خالق و اثر خالق ارائه 
نمی دهد و هنرآموزی را که صرفاً به طور صریح مایٔه کار خود را تقلید هنرآموزان پیشین قرار می دهد 
خالق نمی نامیم. شرط دیگر خالقیت را می توان »اصالت کار« دانست. اصالت کار به معنی گشودن 
راه های جدید برای حل مسائل یا بررسی رخدادها یا یادگیری واقعیت ها، مفاهیم، اصول و … است.

از شرط های دیگر خالقیت و اثر خالقانه، هدفداری آن است. منظور از این گفته آن است که 
هر فرد خالق، اثری را که می آفریند باید برای هدفی خاص باشد.

عوامل  از   … و  آموختن  برای  انگیزه  میزان  یادگیری،  جّو  فیزیکی،  شرایط  عاطفی،  فضای 
درون کالسی هستند که در ایجاد خالقیت اثر می گذارند. در میان عوامل یاد شده، نقش هنرآموز در 
پرورش خالقیت انکارناپذیر است. اثر تعاملی هنرآموز در کالس از دو جنبٔه رابطٔه عاطفی با هنرجویان 

و رابطٔه آموزشی با یاددهی قابل مالحظه است. 



16

می
جس

ی ت
ها

هنر
ی 

بان
م م

معل
ی 

نما
راه

رابطه عاطفی با هنرجو و رابطه آموزشی و یاددهی
ایجاد شرایط مساعد برای رشد خالقیت مستلزم این است که هنرآموز جّوی صمیمانه و مطمئن 
در کالس درس ایجاد کند. به طوری که هنرجو بتواند با احساس امنیت، عقاید و نظرات خویش را ابراز 

دارد. موارد هشت گانه ای که در این مسیر برای هنرآموزان بیشترین ارزش را دارند عبارت اند از:
١ــ رعایت دیگران
2ــ استقالل فکری

3ــ سخت کوشی
4ــ شوخ طبعی
5  ــ کنجکاوی
٦  ــ صمیمیت

7ــ به هنگام کار را انجام دادن
8   ــ دانش )دانستن(

زمانی را برای تفکر خالق درنظر بگیرید و به طور مرتب برنامه خود را پیگیری کنید. به این ترتیب 
می توانید روزانه اقدامات زیر را انجام دهید:

١ــ به یادداشت های خود مراجعه کنید تا شاید در خصوص مشکل امروز خود به نکتٔه مفیدی 
دست یابید.

2ــ از همٔه یادداشت ها، فهرست ها، کاتالوگ ها و … استفاده کنید. بی شک با فراهم آوردن مجموعٔه 
جامعی از واقعیت ها و اطالعات در یک زمینٔه خاص، ذهن شما برای تحلیل و تفکر فعال تر می شود.

3ــ در زمان ها و اوقاتی که برای تفکر خالق درنظر گرفته اید به اندیشه ورزی بپردازید و در صدد 
نباشید که حال و حوصلٔه خاص پیدا کنید و منتظر نباشید که یک باره راه حل درستی به شما الهام شود. 

مطابق برنامه به تفکر بپردازید و به یاد داشته باشید که موفقیت شما عمالً در گرو برنامه ریزی منظم است.
4ــ اگر در روزی نتوانستید دربارٔه مسائل خود به تفکر خالق بپردازید، تسلیم نشوید. در چنین 
مواقعی پیاده روی یا هر کار دیگری انجام دهید که نیاز به فکر کردن نداشته باشد. پس از انجام این 
فعالیت ها، مجددًا دربارٔه راه حل مشکل خود یا دربارٔه طرح جدید برای کار به تفکر خالق بپردازید. 

این پیگیری ها شما را در دستیابی به راه حل خالقانه یاری خواهد کرد.
5  ــ در هر یک از جلساتی که روزانه برای تفکر خالق تخصیص داده اید، هر بار سؤال مشخصی 
را طرح کنید. سپس، تالش نمائید اندیشه های مهم را به ایده های روشن تبدیل کنید. به فکر باشید که مسئله 
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را دقیق تر و عینی تر سازید. زیرا مسائل دقیق و عینی راه حل های عینی و دور از ابهام می طلبند.
٦  ــ برای رسیدن به جواب و پیداکردن راه حل ها برای خودتان محدودٔه زمانی در نظر بگیرید.

7ــ تا آنجا که می توانید راه حل های بیشتری را برای مشکل خود به ذهن آورید و سپس این 
راه حل ها را یادداشت کنید.

8   ــ راه حل های گوناگونی را که اندیشیده اید با هم ادغام کنید تا راه حل های اساسی تری بیابید.
9ــ وقتی به حل مشکل فکر می کنید اجازه دهید هر راه حلی که به ذهنتان می رسد بروز کند و 
شما آن را یادداشت نمائید. وقتی در حال اندیشه سازی یا تولید ایده و راه حل هستید به هیچ وجه به 

قضاوت و داوری نپردازید.
١٠ــ برای حل مشکل موردنظر خود، ابتدا همٔه واقعیت های مثبت مرتبط با آن را جمع آوری 
کنید، سپس اطالعاتی را که در مقدمات کار، گرد آورده اید به آن اضافه نمائید و در نهایت تخیل خود 

را به کار گیرید تا در انتظار نتایج شگرف آن باشید.
به  می توانید  کرده اید،  گرد آوری  مناسب  اطالعات  کافی  قدر  به  کردید  احساس  وقتی  ١١ــ 
ارزشیابی بپردازید. وقتی به این مرحله رسیدید، اطمینان داشته باشید که به مرحلٔه ارزشیابی یا مرحلٔه 
چهارم از تفکر خالق دست یافته اید. با نقد و داوری راه حل های کارساز و اثرگذار را برگزینید و باقی 

راه حل ها را حذف کنید.
١2ــ اگر نسبت به ارزش برنامه یا اندیشه های خود اطمینان کافی ندارید، از دیگران بخواهید در 
نقد و ارزشیابی آن ها به شما یاری کنند. از این طریق هم می توانید برنامٔه کار تفکر خالق خود را مورد 

ارزشیابی و قضاوت قرار دهید.
اصول روش تدریس مبتنی بر خالقیت

  ارائۀ مسئله: منظور از ارائٔه مسئله، تعیین وظیفه ای است که باید انجام شود. گردآوری اطالعات 
و واقعیت های مربوط به یک مسئله و تحلیل آن، شما را در تعریف و روشن سازی آن نیز، کمک خواهد کرد.

مسئله  برای حل  را  متفاوتی  راه حل های  هنرجو  تا  کند  باید سعی  هنرآموز  راه حل یابی:   
پیشنهاد دهد. به هنرجویان بگوییم راه حل های مورد نظرشان را، آن گونه که به ذهنشان می رسد، در 

دفترچه خود یادداشت کنند، تا امکان قضاوت دربارٔه آن ها وجود داشته باشد.
  گزینش و کاربست: از هنرجویان بخواهیم به دفتر یا برگٔه کار خود مراجعه کنند و راه حل های 
نوشته شده را بررسی و غربال نمایند تا آن که راه مطلوب حل مسئله روشن شود. پس از گزینش راه حل 

مناسب باید آن را به کار بست. هر هنرجو می تواند ایده یا راه حلی که مطلوب می انگارد انتخاب کند.
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 ارزشیابی: با ارزشیابی از عملیات، دو گونه تصمیم می توانیم بگیریم: یا عملیات را مطلوب 
اتخاذ شده، فعالیت هایی هم صورت می گیرد.  برابر تصمیم  نامطلوب می دانیم.  یا آن ها را  می انگاریم 
یکی از فعالیت ها متوقف کردن عملیات است و دیگری پیگیری فعالیت ها و اصالح فرایند کار است. 
با توجه به محدود بودن زمان کالس های درس، مطلوب است ارزشیابی از فرایند و مجموعه ها به عهده 

هنرآموز باشد.
 روش نمایشی: این روش بر مشاهده و دیدن استوار است. افراد مهارت های خاصی را از 
طریق دیدن فرا می گیرند. مهم ترین حسن این روش، به کارگیری اشیای حقیقی و واقعی در آموزش 

است و بیشتر برای درس هایی که جنبه عملی و فنی دارند کاربرد دارد.
مراحل اجرای روش نمایشی 

ــ مرحلٔه آمادگی: هنرآموز باید هدف از تدریس را دقیقاً مشخص کند و امکانات الزم را از قبل 
فراهم نماید و از سالم بودن آن ابزار اطمینان حاصل کند.

باید اهداف تعیین شده را برای شاگردان  ــ مرحلٔه توضیح: هنرآموز قبل از اجرای تدریس، 
به وضوح بیان کند، نحوه و علت انجام دادن عمل را توضیح دهد و سؤاالتی را که انتظار دارد شاگردان 

در پایان تدریس، پاسخ دهند مطرح کند. در این صورت، توجه شاگردان بیشتر جلب می شود.
ــ مرحلٔه نمایشی: هنرآموز باید روش صحیح کار و مراحل آن را به نمایش بگذارد و برای مثال 

فرایند کار یک راپید و استفادهٔ صحیح از آن را عمالً به هنرجویان توضیح و نشان دهد.
ــ مرحلٔه آزمایش و سنجش: بعد از اجرای مراحل باال، هنرآموز باید از هنرجویان بازخورد 
دریافت کند تا متوجه شود که آنان موضوع را فهمیده اند یا نه )مهارت الزم را کسب کرده اند یا نه؟( و در 
صورت بروز مشکل، هنرآموز نقایص را برطرف نماید. هنرآموز با پرسش های کتبی یا شفاهی می تواند 

به این موضوع دست یابد.
محاسن و محدودیت های روش نمایشی: از محاسن روش نمایشی این است که می توان در آن 
از به کارگیری اشیای حقیقی و واقعی نام برد. اما با توجه به این که فراگیران نمی توانند از راه تجربٔه مستقیم 
و از راه عمل و تمرین و تکرار همزمان، مهارت الزم را کسب کنند، یادگیری از کیفیت چندان مطلوبی 

برخوردار نخواهد بود.
 روش بحث گروهی

 روش بحث گروهی، گفت وگویی است سنجیده و منظم دربارٔه موضوعی خاص که مورد عالقٔه 
مشترک شرکت کنندگان در بحث است و به هنرجو فرصت می دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با 
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دیگران در میان بگذارند و اندیشه های خود را با دالیل مستند بیان کنند. در این روش، هنرجویان بیش 
از استفاده از کتاب یا از هنرآموز، خود عالقه مند به یافتن نتایج، اصول و راه حل ها هستند. به خصوص 
موضوعاتی که بتوان دربارٔه آن ها نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد و فراگیران دربارٔه آن ها، اطالعات 
الزم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند. همچنین موضوعات مورد عالقٔه مشترک شرکت کنندگان در 
بحث باشد. البته هنرآموز باید دربارٔه موضوعاتی که هنرجویان کمتر به آن عالقه مندند به نوعی در آنان 

ایجاد عالقه کند و حساسیت به وجود آورد، مثالً با طرح سؤال، پخش یک فیلم و … .
اجرای مطلوب روش بحث گروهی شدیدًا به شخصیت هنرآموز و درجٔه خون گرمی او بستگی 
دارد. هنرآموزی که از این روش استفاده می کند باید قدرت تصمیم گیری داشته باشد و طوری بحث را 

هدایت کند که موضوع به بیراهه کشیده نشود، از جمله:
ایجاد عالقه و آگاهی مشترک در زمینٔه خاص و ایجاد و پرورش تفکر انتقادی، ایجاد توانایی 

اظهارنظر در جمع؛
تقویت توانایی انتقادپذیری، ایجاد و تقویت توانایی مدیریت و رهبری در گروه،  تقویت قدرت 

بیان و استدالل؛
تقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری، آشنایی با روش کسب اطالعات و حل مسائل و 
ایجاد رابطٔه مطلوب اجتماعی. این ها همگی شرایطی هستند که در روش بحث گروهی ایجاد می شوند 

و در کار هنر مستقیماً تأثیر می گذارند.
مرحلۀ اجرای روش بحث گروهی 

مرحلۀ آمادگی و برنامه ریزی:
١ــ انتخاب موضوع: موضوعات و عناوین روش بحث گروهی و ارتباط آن ها با هدف، باید در 

قالب کلمات و جمالت صریح و روشن بیان شود.
2ــ فراهم کردن زمینه های مشترک: قبل از شروع بحث گروهی، الزم است سطح اطالعات 

هنرجو دربارٔه موضوع یک سان شود.
3ــ تعیین نحؤه آرایش شبکه های ارتباطی: ترتیِب قرار گرفتن و نشستن فراگیران، به گونه ای 

که ذیالً آمده، در نوع ارتباط مؤثر است.
رهبر گروه، شاگردان، شخص مهمان، ناظر یا ارزیاب

مرحلۀ روش اجرای بحث گروهی 
ــ وظایف هنرآموز: الف( فراهم کردن امکانات، ب( شرکت در بحث: هنرآموز موظف است 
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در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه، ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و باید نقش خود را در جریان 
بحث تا حد یک شنونده کاهش دهد، ج( کنترل و هدایت بحث.

باید دربارٔه موضوع از قبل، مطالعه کنند، وسط حرف دیگران  ــ وظایف شاگردان: شاگردان 
که  باشند  نداشته  انتظار  و  کنند  دیگران گوش  به صحبت های  کامالً  نکنند،  یکدیگر صحبت  با  نپرند، 

نظرشان الزاماً پذیرفته شود.
محاسن روش بحث گروهی 

الف( محاسن: سهیم شدن در عقاید و تجربیات یکدیگر )هنرجو(؛
ــ تقویت حس همکاری و احساس دوستی؛

ــ ارزیابی افراد از خود؛
ــ تقویت اعتماد به نفس و پرورش روحیٔه نّقادی؛

ــ تقویت قدرت مدیریت و رهبری فراگیران؛
ــ تقویت قؤه استدالل و اندیشه و نظم بخشی به افکار.

  الگوی حل مسئله
هنرجویان با بهره گیری از تجارب و دانسته های پیشین خود در این الگو، درباره رویدادهای 

محیط خود می اندیشند تا مشکلی را که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولی حل کنند.
مرحلۀ اجرای روش الگوی مسئله1 :

ــ طرح مسئله یا بازنمایی مشکل: مسئله را می توان با توجه به خصوصیات فراگیران )نظیر سن، میزان 
تحصیالت، رشد ذهنی و عاطفی، ویژگی های فرهنگی، شرایط اجتماعی و اقتصادی و …( از راه های مختلف 

در ذهن هنرجویان ایجاد کرد.
ــ جمع آوری اطالعات: منابع گردآوری اطالعات باید از نظر علمی معتبر باشند و اطالعات جمع آوری 

شده باید با توجه به معیارهای صحیح و علمی طبقه بندی شوند.
ــ ساختن فرضیه: منظور از فرضیه سازی، پیش بینی راه حل های احتمالی و حدسی برای حل مسئله 

است. هنرجو برای ساختن فرضیه ناگزیر است به تفکر بپردازد و برای حل مسئله چندین راه را برگزیند.
ــ آزمایش فرضیه: فرضیه، حدسی است که براساس اطالعات پیشین و شواهد موجود، در برخورد 

با دنیای خارج، در ذهن شاگرد شکل می گیرد.
نتیجه گیری  نتیجه منتهی شود. بدون  به  باید  ـ  نتیجه گیری، تعمیم و کاربرد: فرایند حل مسئله،  ـ

problem-solving model ــ١
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مسئله حل نخواهد شد.
 روش فعال

ــ مطلوب ترین روش تدریس روش فعال است که بر پایٔه اصول یادگیری پایه گذاری شده است. 
در این روش می توان وضعیت کالمی را که موردنظر ماست در سه اصل یادگیری ذیل، که بهتر است 

آن ها را سه اصل آموزش نیز بنامیم، خالصه نمود.
این  به وسیلٔه هنرجو است.  یادگیری هر چیز کشف آن چیز  بهترین راه  1ــ یادگیری فعال: 
اصل مبنای روش سقراطی ) پرسش و پاسخ با هدف شناساندن مرز دانشی مخاطب( است و به اندازٔه 

خوِد یادگیری قدمت دارد.
2ــ بهترین انگیزه: برای آن که یادگیری مؤثر و فعال باشد هنرجو باید در مواردی که به وی 
این در صورتی تحقق می یابد  باشد و  یادگیری خشنود  از فعالیت  باشد و  یاد داده می شود عالقه مند 
انگیزه مطالب را از کسی که  با  و  باشد. یک هنرجوی تحریک شده  انگیزه داشته  یادگیری  برای  که 
فاقد انگیزه است سهل تر فرا می گیرد. تحریکات ممکن است شامل آرزوی یادگیری، احتیاج به نقش 
داشتن، آرزوی داشتن مدرکی به خصوص و یا پرهیز از تنبیه باشد. البته یادگیری تحت تحریکات ذاتی 

بر یادگیری تحت تحریکات خارجی برتری دارد.
3ــ مراحل متوالی آموزش: یادگیری با عمل، خیال و گمان شروع می شود. سپس به کلمات 

و مفاهیم می انجامد و باید به صورت عادات ذهنی مورد نظر خاتمه یابد.

ـ  ارزشیابی 2ـ1 
جمع آوری  معنای  بـه  است.ارزشیابی  »ارزشیابـی«  آمــوزشی  تکنولـوژی  پـایـانی  مبحث   
دورٔه  طول  در  و  هنرآموز  سوی  از  ارزشیابی  گاه  است.  مناسب  تصمیمات  اخذ  به منظور  اطالعات 
مؤسسٔه  سوی  از  آن  زمان  گاه  و  کند  کمک  یادگیری  امر  در  هنرجو  به  تا  می گیرد  صورت  آموزشی 
آموزشی تعیین می شود تا تصمیمات مناسب جهت ارتقای تحصیلی هنرجو صورت گیرد و جایگاه او 

در جدول امتیازات، مشخص شود.
ارزشیابی فوائد گوناگون دارد که برخی را ذکر می کنیم:

الف( ایجاد انگیزه برای هنرجو جهت تسریِع یادگیری در ابتدای آموزش؛
ب( تشویق هنرجویان به یادگیری و ایجاد رقابت سالم علمی؛

ج( آگاهی بخشی به هنرجو، که خود را ارزیابی کند؛
د( آگاهی بخشی به فرادهنده )هنرآموز( تا نقاط قوت و ضعف خود را در تدریس بیابد؛
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هـ( اصالح فعالیت های غیر صحیح در یادگیری.
بنابراین، با ارزشیابی است که هم هنرجو و هم هنرآموز سنجش می شوند و می توانند به اصالح 
خود بپردازند. البته ارزشیابی باید متناسب با اهداف آموزشی صورت گیرد تا در سایٔه هماهنگی این دو، 

تصمیمات الزم برای هنرجو گرفته شود.
آموزش های جدیدی  تا  می گیرد  ارزشیابی صورت  آموزشی،  دورٔه  از  قبل   : ارزشیابی  انواع 
متناسب با دانسته های قبلی هنرجو طراحی و تنظیم شود. این آزمون را »ارزیابی تشخیصی« می نامند و 

تعیین کنندٔه »رفتار ورودی« هنرجوست.
گاه ارزشیابی در مراحل گوناگون یک دورٔه آموزشی صورت می گیرد. امتحان هفتگی میان ترم 
و حتی سؤاالت ابتدای هر جلسه، که مربوط به درس جلسٔه قبل است، از این گروه هستند. این نوع 
باالیی  اهمیت  از  آموزشی  مؤسسات  تمام  در  آنچه  است.  معروف  مرحله ای«  »ارزیابی  به  ارزشیابی 
ثلث، صورت  پایان  و  ترم  مانند  دوره،  هر  پایان  در  که  است  »ارزیابی مجموعه ای«  است،  برخوردار 
می پذیرد و سرنوشت تحصیلی هنرجو با امتیاز آن رقم می خورد. دو نوع اخیر، ارزیابی تعیین کنندٔه 

»رفتار خروجی« هنرجوست و میزان یادگیری او را در دورٔه آموزشی موردنظر نشان می دهد.
1ـ2ـ 1ـ روش های ارزشیابی    : به طور کلی روش های ارزیابی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

به دو شیؤه  نیز  این روش است. آزمون های کتبی  با  بیشتر ارزیابی ها  الف( کتبی )نوشتاری(، 
تشریحی و تستی )عینی( برگزار می شوند. در شیؤه اول گاهی پاسخ ها به صورت محدود است و گاه 
شکل  چهار  به  نیز  تستی  ارزیابی  می  طلبد.  پاسخ  تحلیلی  به صورت  هنرآموز  یعنی  گسترده،  و  وسیع 

صحیح غلط، چندگزینه ای، جورکردنی و کامل کردنی صورت می گیرد.
جهت  کتبی،  آزمون  از  پس  گاهی  است.  خاص  مواقع  به  محدود  که  )گفتاری(،  شفاهی  ب( 
کسب اطالعات بیشتر آزمون شفاهی صورت می گیرد. مانند مصاحبه های بعد از آزمون کتبی که در 
برخی مؤسسات وجود دارد و گاهی اصل متن آموزشی با صالحدید هنرآموز به صورت شفاهی آزموده 

می شود تا قدرت تحلیل و بررسی و عمق دریافت هنرجو برای هنرآموز ثابت گردد.
ج( عملی، که به متن های خاصی مربوط می شود. در مواردی که سنجش افراد به کاربرد برخی 
وسایل و یا به عمل آوردن یک پدیدٔه تجربی منوط است، از امتحان عملی استفاده می شود. توجه به 

امکانات موجود در یک مؤسسٔه آموزشی از نکات مهم در این نوع آزمون است.
تنوع رفتاری هنرآموز و تغییر آهنگ صدا در موارد خاص و توجه به سؤاالت هنرجویان و پاسخ گویی 

به آن ها در قالب همین روش توضیحی و درون متنی، باعث می شود که از یک نواختی کالس بکاهد.
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2ـ2ـ1ـ راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس نظری ـ عملی 

درس مبانی هنرهای تجسمی پایه دوم رشته های هنر زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه ای )سال تحصیلی………(

نام کتاب: مبانی هنرهای تجسمی
  کد کتاب: 358/21

  
واحد نظری: 1
واحد عملی: 2

نمره نظری: 1
نمره عملی: 4

مدل ارزشیابی: 1ــ1
نمره قبولی: 12

نوع آزمون:  داخلی   
                    نهایی  

نمرهعنوان

ول
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3ـ1ـ زمان بندی تدریس و طراحی فرایند تدریس
به منظور نظم بخشیدن به فعالیت های معلم درطول سال، نیم سال، ماه، هفته یا جلسٔه آموزشی، 
برنامه ریزان  توسط  درسی  برنامٔه  هر  در  محتوایی  و  زمانی  بودجه بندی  شود.  زمان بندی  باید  تدریس 
یا …( در اجرا دارند  ناشنوایان  اّما هنرآموزانی که شرایط خاص )مراکز  آموزشی پیشنهاد می شود. 
می توانند بنا بر شرایط خودشان بودجه بندی زمانی و محتوایی داشته باشند. در کل باید تعطیالت ساالنه 
و همین طور تعطیالت پیش بینی نشده را، که به زمان بندی تدریس ساالنه خسارت وارد می کند، در نظر 

گرفت و محتوا را بودجه بندی کرد.
با نوشتن  برنامۀ درسی ساالنه برای هنرآموز : هنرآموز در نخستین روز از دورٔه آموزشی 
قبل  او  واقع،  در  می دهد.  ارائه  را  جزئیات  از  برخی  کالمی  اشاره های  و  تابلو  روی  مباحث  کلیات 
ارائه  به موقع آن ها را  تنظیم کند و  با زمان بندی خاص  باید مطالب را متناسب  از حضور در کالس 
دهد. این عمل، افق روشنی از انتهای این دورٔه آموزشی را برای هنرجویان مشخص می کند و آن ها 

می توانند، مطابق با این طراحی ساالنه، برای خود برنامه ریزی کنند.
بلکه  نشود،  اکتفا  کتاب ها  فهرست  به  ساالنه  طراحی  برای  هرگز  که  است  توجه  شایان 
هنرآموزباید به متن دروس آموزشی رجوع نماید و به برخی از مطالبی که در فهرست نیامده است 
اشاره کند. البته تعطیالت رسمی کشور در نظر گرفته  شود و هرگز متن آموزشی برای یک ثلث به سه 
قسمت و برای یک نیمه به چهار قسمت تقسیم نشود، بلکه با رجوع به تقویم، این زمان بندی صورت 
گیرد. باید سال را با اجزای کوچک تر مثل ماه و هفته و روز تقسیم کرد و محتوای آموزشی را در این 
قالب های زمانی ریخت. همواره و در هر سال باید بین هدف و سایر فعالیت های آموزشی هماهنگی الزم 

وجود  داشته باشد.
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 1ــ3ــ1ــ جدول مفاهیم هر جلسه در نیم سال اول

مباحث تکمیلی/ تلفیقی/ یادآوریعنوان فصل مفاهیمجلسه

١

2
3

4
5

٦

7

8
9

١٠

١١
١2

فصل ١ــ مبانی هنرهای تجسمی، عناصر و کیفیت نیروهای 
بصری، دیدن و کادر هنرهای بصری

فصل 2ــ نقطه و موقعیت های مختلف آن
فصل 2ــ نقطه و موقعیت های مختلف آن

فصل 2ــ خط و جهت خط
فصل 2ــ حالت خط و کاربرد خط

فصل 2ــ سطح

فصل 2ــ حجم، حجم های هندسی و غیر هندسی، 
حجم نمایی در نقاشی

فصل 3ــ شکل، انواع شکل، تغییر ابداع شکل
فصل 3ــ بافت، انواع بافت، روش های ایجاد بافت

فصل 4ــ ترکیب، تناسب، تناسب طالیی، تعادل و توازن

فصل 4ــ کنتراست، حرکت، ریتم
فصل 5  ــ فضای تجسمی فضای سه بعدنما )واقع گرا(

فضای دو بعدنما )غیرواقع گرا(  
فضای همزمان )تلفیقی(  

  فضای وهمی

تهیٔه ابزار

آموزش استفاده از بعضی ابزارها
و  توازن  و  )تعادل  کیفیات  مباحث  به  اشاره 

تناسب(
اشاره به ترکیب بندی

توجه به مباحث مثبت و منفی و تضادها مطرح 
می شود.

موضوع  با  تلفیقی  تمرینی  مبحث  هر  پایان  در 
قبل داده شود. هرعنصر با عنصر قبلی ترکیب 

شود، مثل خط و نقطه، سطح نقطه، خط

اشاره به مباحث کنتراست

اما  شده اند،  آشنا  کّمی  مفاهیم  با  هنرجویان 
اینجا موضوع اصلی درس است.
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2ــ3ــ1ــ جدول مفاهیم هر جلسه در نیم سال دوم

مباحث تکمیلی/ تلفیقی/ یادآوریعنوان فصل و مفاهیمجلسه

١
2
3

4
5
٦
7
8
9

١٠
١١
١2

فصل ٦ و 7ــ مفهوم رنگ و فیزیک رنگ
فصل 8  ــ شاخصه های اصلی رنگ

فصل 9ــ دسته بندی رنگ ها

فصل 9ــ دسته بندی رنگ ها
فصل 9ــ دسته بندی رنگ ها

فصل ١٠ــ کنتراست ته رنگ 
فصل ١٠ــ کنتراست تیرگی و روشنی

فصل ١٠ــ کنتراست سرد و گرم
فصل ١٠ــ کنتراست همزمان ــ تصویر جانشین

فصل ١٠ــ کیفیت ــ اشباع
فصل ١٠ــ کمیت

فصل ١١ــ شکل و رنگ ــ تأثیرات بصری و روانی 
رنگ ها

معرفی ابزار و مواد نیم سال دوم
در  هنرجویان، دقت  مهارت  ارتقای  به  توجه 
لکه  نبودن،  رقیق  و  )غلیظ  رنگ آمیزی  نحؤه 

نشدن و …(

بخش  ترکیب بندی های  از  هنرجویان  استفاده 
مفاهیم  ارائٔه  و  رنگ آمیزی  جهت  کتاب  اول 

رنگی جدید
معرفی رنگ های اصلی زرد، قرمز و آبی اصلی
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عنوانفصلجلسه

مبانی هنرهای تجسمی١اول
کیفیت  و  عناصر  با  تجسمی، آشنایی  هنرهای  مفهوم  با  آشنایی 
با  آشنایی  کردن،  نگاه  و  دیدن  بامفهوم  بصری،  آشنایی  نیروهای 

کادر در هنرهای تجسمی

عناصر بصری 2دوم
آشنایی با نقطه، آشنایی با موقعیت های مختلف نقطه در کادر)نقطه،خط، سطح،حجم(

عناصر بصری 2سوم
آشنایی با موقعیت های مختلف نقطه در کادر)نقطه،خط، سطح، حجم(

عناصر بصری2چهارم
آشنایی با خط، آشنایی با جهت خط)نقطه،خط،سطح،حجم(

مهر ماه

3 ــ3ــ 1ــ جدول عناوین و اهداف رفتاری ساالنۀ درس مبانی

هدف های رفتاری
1  ـــــ مبانی هنرهای جتسمی را تعریف کند.

2ـــــ عناصر و کیفیت نیروهای بصری  را توضیح دهد.
3 ـــــ  دیدن و هنرمندانه دیدن را توضیح دهد.

4ـــــ اهمیت کادر در هنرهای جتسمی و انواع آن را توضیح  دهد.

5  ـــــ معانی نقطه را در ریاضی و در هنرهای جتسمی توضیح دهد.
6  ـــــ موقعیت های مختلف نقطه در کادر را توضیح دهد و اجرا کند.

7ـــــ مفهوم جتمع و پراکندگی و ترکیب نقطه در صفحه را تعریف و اجرا کند.
8   ــــــ مفاهیم ویژه خط را توضیح دهد.

9ـــــ موقعیت ها و جهت های خط در کادر را توضیح دهد و اجرا مناید.
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آبان ماه

هدف های رفتاری
1ـــــ مفاهیم  ویژه خط را توضیح دهد و حاالت و جهت های آن را اجرا مناید.

2ـــــ مفهوم سطح را شرح دهد.
3 ـــــ انواع سطح را نام ببرد.
4ــــــ انواع سطح را اجرا کند.

5  ـــــ مفهوم حجم را بیان کند.
6  ـــــ حجم را در صورت های گوناگون توصیف کند.

7ــــــ انواع حجم را اجرا کند.
8  ـــــ شکل و انواع آن را توضیح دهد.

9ــــــ ساخنت شکل های جدید را، با توجه به دگرگونی هایی که در یک شکل می توان به وجود آورد، 
توضیح دهد.

10ـــــ چند منونه تغییر شکل، موقعیت و جهت را در عناصر بصری اجرا کند.

عنوانفصلجلسه

2پنجم
عناصر بصری 

)نقطه، خط، سطح، حجم(
با  با مفاهیم ویژٔه خط، جهت ها و حاالت خط، آشنایی  آشنایی 

کاربرد خط

2ششم
عناصر بصری 

آشنایی با مفهوم سطح و انواع آن)نقطه، خط، سطح، حجم(

2هفتم
عناصر بصری 

)نقطه، خط، سطح، حجم(
آشنایی با مفهوم حجم، آشنایی با مفهوم حجم نمایی در نقاشی، 

آشنایی با مفهوم حجم و مجسمه سازی، آشنایی با نور و حجم

شکل ترکیب بافت3هشتم
آشنایی با مفهوم شکل و انواع آن، آشنایی با روش های تغییر و 

ابداع شکل
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آذر ماه

عنوانفصلجلسه

شکل، ترکیب و بافت3نهم
ایجاد  با روش های  آشنایی  آن،  انواع  و  بافت  با مفهوم  آشنایی 

بافت

شکل، ترکیب و بافت تناسب، 4 و 3دهم
تعادل، تباین حرکت و ریتم

آشنایی با مفهوم ترکیب، آشنایی با مفهوم تأثیرگذار زمینه و کادر 
در ترکیب بندی آشنایی با انواع ترکیب، آشنایی با مفاهیم تناسب 
و تناسب طالیی، آشنایی با مفهوم تعادل و انواع آن، آشنایی با 

مفهوم توازن

و 4یازدهم تباین حرکت  تعادل  تناسب 
ریتم

ریتم  مفهوم  با  آشنایی  حرکت،  و  کنتراست  مفاهیم  با  آشنایی 
)ضرب آهنگ( آشنایی با انواع ریتم

فضا در هنر تجسمی5دوازدهم
بعدنما  سه  فضای  با  آشنایی  تجسمی،  فضای  مفهوم  با  آشنایی 
)واقع گرا(، آشنایی با فضای دو بعدنما، آشنایی با فضای همزمان 

)تلفیقی(، آشنایی با فضای وهمی

هدف های رفتاری
1ـــــ بافت و انواع آن را توضیح دهد.                                  

 2 ــــ روش های ایجاد بافت را جتربه و اجرا کند.
3 ــــ ترکیب بندی و اهمیت آن را توضیح دهد.         

 4ــــ چند منونه ترکیب بندی اجرا کند.
5  ــــ تناسب و اهمیت آن را توضیح دهد.

6  ــــ تناسب طالیی و کاربردهای آن را توضیح دهد.
7 ــــ تعادل و توازن را توضیح دهد.                                     

 8  ــــ انواع تعادل را توضیح دهد.
9ــــ چند منونه تعادل بصری را در کادر اجرا کند.

10ــــ تباین )کنتراست( و اهمیت آن را توضیح دهد.
11ـــــ کنتراست تیره و روشن را اجرا کند.                     

12ـــــ حرکت و ریتم را توضیح دهد.
13ــــ انواع ریتم را توضیح دهد.                                             

 14ــــ انواع ریتم بصری را اجرا کند.
15ــــ مفهوم فضای جتسمی و انواع آن را توضیح دهد. 

16ـــــ چگونگی ایجاد عمق فضایی را توضیح دهد. 
 17ــــ همزمانی فضایی را توضیح دهد.

18 ــــ چند منونه ترکیب با فضاهای مختلف را اجرا کند.
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هدف های رفتاری
1ــــ  مفهوم رنگ را تعریف کند.

2ـــــ  منشأ انواع رنگ های معدنی، گیاهی و … را توضیح دهد.
3 ـــــ  سه عامل درک رنگ را توضیح دهد.

4ــ فیزیک رنگ را توضیح  دهد.
5  ــــ  انواع ترکیب رنگ را تعریف کند.

6  ــــ  تفاوت ترکیب افزایشی و کاهشی را توضیح دهد.
7ــــ  شاخصه های اصلی رنگ را نام ببرد.

8   ـــــ  ته رنگ یا فام را تعریف کند.
9ــــ  درخشندگی رنگ را توضیح دهد.

10ــــ  شدت یا خلوص رنگ را با تصویر شرح دهد.

11ــــ  منود و اثرات متقابل رنگ ها را توضیح دهد.
12ــــ  اثرات ذهنی رنگ را تعریف کند.

 13ـــــ  انواع رنگ ها را نام ببرد.
14ــــ  خصوصیات رنگ های اصلی را توضیح دهد.

15ــــ رنگ های درجۀ دوم را توضیح داده و بتواند آن ها را بسازد.

بهمن ماه

عنوانفصلجلسه

مفهوم رنگ، فیزیک رنگ7ــ٦اول
کاهشی  و  افزایشی  ترکیب  رنگ،  فیزیک  رنگ،  مفهوم  با  آشنایی 

رنگ

شاخصه های اصلی رنگ8دوم
آشنایی با شاخصه های اصلی رنگ، ته رنگ یا فام، درخشندگی یا 
متقابل  اثرات  و  نمود  با  آشنایی  یا شدت رنگ،  روشنایی، خلوص 

رنگ ها،  اثرات ذهنی رنگ

آشنایی با دسته بندی رنگ ها، آشنایی با رنگ های اصلیدسته بندی رنگ ها9سوم

آشنایی با رنگ های درجٔه 2 )فرعی(دسته بندی رنگ ها9چهارم
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اسفند ماه

عنوانفصلجلسه

آشنایی با رنگ های درجٔه سوم و رنگ های مکملدسته بندی رنگ ها9پنجم

آشنایی با کنتراست های هفتگانٔه رنگ، آشنایی با کنتراست ته رنگکنتراست رنگ١٠ششم

آشنایی با کنتراست تیرگی و روشنی رنگکنتراست رنگ١٠هفتم

آشنایی با کنتراست رنگ های سرد و گرمکنتراست رنگ١٠هشتم

هدف های رفتاری

1ــ انواع رنگ های درجۀ سوم را نام ببرد، توضیح دهد و بسازد.

2ــ تفاوت رنگ های درجۀ دوم و سوم را توضیح دهد.

3ــ رنگ های مکمل را توضیح دهد و به کار گیرد.

4ــ چرخۀ رنگ را بسازد.

5  ــ کنتراست رنگ را توضیح دهد و آن ها را نام ببرد )هفتگانه(.

6  ــ کنتراست ته رنگ را توضیح دهد و اجرا کند.

7ــ کنتراست تیرگی و روشنی رنگ را توضیح دهد و اجرا کند.

8   ــ کنتراست رنگ های سرد و گرم را توضیح  دهد و اجرا کند.
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فروردین ماه

عنوانفصلجلسه

آشنایی با مفهوم کنتراست رنگ های مکمل، آشنایی با مفهوم کنتراست کنتراست رنگ١٠نهم
همزمان، آشنایی با مفهوم تصویر جانشین

آشنایی با مفهوم کنتراست کیفیت یا اشباعکنتراست رنگ١٠دهم

هدف های رفتاری

1ــ کنتراست رنگ های مکمل را توضیح دهد و اجرا کند.

2ــ کنتراست همزمان را توضیح دهد.

3ــ تصویر جانشنی را تعریف کند.

4ــ کنتراست کیفیت یا اشباع را توضیح دهد و اجرا کند.
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اردیبهشت ماه

عنوانفصلجلسه

      آشنایی با مفهوم کنتراسِت کمیت یا وسعت سطحکنتراست رنگ١٠یازدهم

هماهنگی رنگ ها )هارمونی(  ١١دوازدهم
      آشنایی با مفهوم هماهنگی رنگ ها )هارمونی(، آشنایی
      بـا مفـهـوم شکـل و رنگ، آشنایی بـا مفهوم تـأثیرات

      بصری و روانی رنگ ها

مرور مطالب تدریس شده وسیزدهم
 رفع اشکال

آزمون عملی و پایانی و نمره دادن چهاردهم
به مجموعٔه آثار هنرجویان

هدف های رفتاری
1ــ کنتراست کمیت یا وسعت سطح را توضیح دهد و اجرا مناید.

2ــ هماهنگی رنگ ها )هارمونی( را توضیح دهد و در یک مترین آن را اجرا مناید.
3ــ هماهنگی رنگ ها را در چند اثر از آثار هنرمندان مشهور شرح دهد.

4ــ رابطۀ شکل و فرم را توضیح دهد.
5  ــ  تأثیرات بصری و روانی رنگ ها را توضیح دهد.
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4ـ1ـ برنامۀ درسی روزانه
است،  آموزشی  تقویم  گرفتن  نظر  در  با  آموزشی  متن  کلیات  که  ساالنه،  درس  طرح  بر  عالوه 
هنرآموز باید طرح مدّون و سنجیده ای برای هر جلسه نوشته باشد. به عبارت دیگر، در این طرح درس، 
کلیات مطالبی که در یک روز درسی مورد تدریس قرار می گیرد، نوشته می شود و جزئیات و مثال ها و 
نکات ضروری به صورت رمزی و بسیار خالصه در گوشه ای از این طرح نگاشته می شود تا در سال های 
بعد مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است که در نخستین سال های تدریس به خاطر سپردن مطالب برای 
هنرآموز به راحتی میسر نیست و طرح درس روزانه، یاریگر او در به یادآوردن مطالب و تقدم و تأخر 
منطقی آن ها خواهد بود. طرح درس موجب جلب اعتماد هنرجو می شود و او به این وسیله می فهمد 
که هنرآموز برای تدریس وقت می گذارد و نظم و اعتدال رفتاری هنرآموز در کالم، مرهون همین طرح 

درس روزانه است.
طبق استاندارد تعلیم و تربیت، اجزای طرح درس روزانه عبارت اند از:

1ــ تعیین هدف درس جدید؛ هنرآموز باید با استفاده از اصول و فنون طبقه بندی هدف ها، که 
پیش از این به اختصار بیان کردیم، اهداف جدید درس موردنظر را مشخص کند.

2ــ تعیین رفتار ورودی؛ هنرآموز باید آموخته ها و توانایی های هنرجویان را قبل از شروع 
درس جدید بسنجد تا به تناسب آموخته های پیشیِن آن ها طرح درس جدید را اجرا نماید.

و  توانایی ها  بر  مبتنی  که  پرسش هایی  طرح  با  هنرآموز  ورودی؛  رفتار  آزمون  تهیۀ  3ــ 
مهارت های قبلی و پیش دانسته های هنرجویان است، می تواند به آگاهی های هنرجو پی ببرد. بنابراین 

سؤاالت باید از قبل تعیین شده باشد تا در مدت کوتاهی به نتیجه برسد.
4ــ تعیین مراحل و روش های تدریس؛ این مراحل می تواند به صورت ذهنی مورد توجه 
مراحل  این  یادداشت شود.  معین شده،  »طرح درس«  عنوان  تحت  که  کاغذی  روی  یا  و  گیرد  قرار 

فهرست وار عبارت اند از:
الف( حضور و غیاب هنرجویان، اطمینان از سالمت روانی و جسمی آنان؛

شده  مشخص  انگیزش  نحؤه  قبل  از  باید  که  هنرجویان  برای  انگیزه  ایجاد  و  آماده سازی  ب( 
باشد؛

ج( ارائٔه درس جدید براساس هدف هایی که قبالً تعیین شده است و توجه به نبودن تداخل کلیات 
مطالب با جزئیات و یا مطالب اصلی با فرعی؛

د( فعالیت های تکمیلی که پس از ارائٔه درس جدید با جمع بندی و یا ارائٔه خالصٔه درس و یا 
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درخواست تکرار مطالب از سوی هنرجویان،  تدریس را به کمال برساند و بادرنظر گرفتن تمرین و یا 
تحقیق برای آن ها روند یادگیری را سرعت بخشد. کلیٔه این موارد باید در طرح درس مشخص باشد؛ 

هـ( انتخاب وسایل کمک آموزشی به تناسب موضوع مورد بحث و امکانات مؤسسٔه آموزشی و 
یا مسائل اقتصادی و جانبی تهیه گردد.

1ـ4ـ1ـ بودجه بندی زمانی تدریس در یک جلسه

ـ  5 دقیقه                                           ورودی                              0ـ

خالصٔه هدف ها، دستورالعمل ها ١ــ مقدمه )١٠ دقیقه(

2ــ ارائٔه معلم )2٠ دقیقه( 

مـی دهد  کــار هنرجـو شرح  دربــارٔه  را  زمینه ای  ــ اطالعـات 
)تکالیف، دستورالعمل های نمره دادن و …(. 

بـازخـوردگـرفتن مطرح  بـرای  ــ سؤاالت مـورد    نظر خـود را 
می کند. 

ــ بقیٔه شرکت کننده ها ساکت هستند.

3ــ سؤاالت روشن کننده )5 دقیقه( 

مطرح  مطلب  برای وضوح  را  ــ شرکت کنندگان سؤاالت خود 
می کنند.

ــ معلم باید تشخیص دهد و برای خود تعیین کند سؤاالت مربوط 
به مرحلٔه گام شش است )بازخوردهای سرد و گرم(.

4ــ وقفه روی بازخورد سرد و گرم )برای عمق دادن( 2 ــ 3 دقیقه

5  ــ بررسی نمونه ای از کارهای دانش آموزان )١5 دقیقه(

٦  ــ بازخورد سرد و گرم )5 دقیقه( 

ــ معلم در سکوت، شرکت کنندگان بازخوردهای خود را ارائه 
می دهند.

یادآوری  است(  کرده  مطرح  دو  گام  در  )که  را  سؤال  معلم  ــ 
می کند.

ــ معلم به پرسش ها و اظهارنظرهای مطرح شده که انتخاب کرده 7ــ تعمق )١5 دقیقه( 
است، پاسخ می گوید.

ــ معلم موضوعات را به بحث می گذارد و اینکه چه چیزی مؤثر 8   ــ اطالعات گرفتن )١٠ دقیقه( 
بوده؟ و این فرایند چه مسائلی را روشن کرده است؟

      جمع کل ساعت 1:30 ساعت
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          2ـ4ـ1ـ جدول طرح درس استاندارد

مشخصات 
کلی

تاریخ اجرا:عناوین فرعی:عنوان اصلی درس:

شمارۀ جلسه:صفحه: تاموضوع درس: 

منابع کمکی:

اهداف کلی: 
١ــ حیطٔه شناختی 

2ــ حیطٔه عاطفی
3ــ حیطٔه حرکتی

س
دری

ز ت
ش ا

 پی
ای

ره
کا

اهداف رفتاری

حیطۀ طبقهاهداف رفتاری 

زمانروش تدریسوسایلرفتار دانش آموزفعالیت معلم

س
دری

ن ت
ازی

 آغ
ای

ره
کا

احوال پرسی و 
حضور و غیاب

ارزشیابی 
تشخیصی

آماده سازی و ایجاد 
انگیزه

س
 در

ائۀ  
ار

ارائٔه درس جدید

نی
پایا

ی 
رها

جمع بندیکا

ارزشیابی پایانی

تکالیف
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3ـ4ـ1ـ جدول طرح درس مبانی هنرهای تجسمی
آموزه :

صفحات )    ــ     (١ شمارٔه جلسه:  
زمانعنوان درس:

س
ش از تدری

مراحل پی

2
اهداف یادگیری:

4ــ درک هنری:
5  ــ خلق هنری:

٦ــ نقد هنری:

کلید واژه ها:3

4

تمهیدات تدریس:
ابزار و مواد آموزشی مورد نیاز هنرآموز:
ابزار و مواد آموزشی مورد نیاز هنرجو:

برنامه ریزی برای سایر موارد:

5

روش تدریس:
٦  ــ روش تدریس مبتنی بر خالقیت

7ــ روش نمایشی
8  ــ روش بحث گروهی
9ــ الگوی حل مسئله

١٠ــ روش فعال
س

مراحل حین تدری

٦

نکات مفید:
اطالعات به  روز و کاربرد آن با توجه به رشته تحصیلی:

ــ ایجاد انگیزه
ــ توصیه ها

7

راهنمای تدریس:
خالصٔه درس:

.

.

.

.

.
خالقیت های حین تدریس:

ارزیابی درک مفاهیم:
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تمرین های مفید و پیشنهادی:8

روش ارزشیابی:9
ارزشیابی تمرین های عملی )ترکیب بندی، خالقیت، نحؤه اجرا، دقت در اجرا(:

تمرین های عملی متناسب با رشته:١٠

نحوۀ تشویق:١١

ارتباط با سایر دروس )در برنامۀ درسی(:١2

برخورد با علوم دیگر:١3

س
س از تدری

مراحل پ

5   ـ1ـ مهارت های هنرآموز در کالس
بنابر مطالب پیش گفته، طراحی آموزشی و تحلیل موارد سه گانه )محتوا، ابزار و روش( از جمله 
مهارت های پیش از تدریس است. پس از موارد مذکور، به مهارت های ضمن تدریس می پردازیم که 
جنبٔه اجرایی و عملیاتی دارد و در کالس صورت می گیرد، اما باید با مطالعه و برنامه ریزی قبلی همراه 

باشد.
الف( اجرای آزمون تشخیصی: رفتار ورودی عبارت است از مهارت ها و توانایی هایی که 
هنرجویان باید قبل از شروع درس جدید دارا باشند تا بتوانند با موفقیت به اهداف جزئی دست یابند. 
در این مرحله، هنرآموز باید مهارت های مذکور را مورد سنجش قرار دهد و با آزمون رفتار ورودی، 

وجه مشترکی بین هنرجویان، که گاهی از نظر رفتار ورودی متفاوت اند، بیابد.
ب( مهارت برقراری ارتباط: چنان که گفتیم، تدریس یک تالش دو جانبه است و در سایٔه 
ارتباطی صحیح صورت می گیرد. ارتباط در بخش آموزش عبارت است از فرایندی که به موجب آن 
بین پیام دهنده  )هنرآموز( و پیام گیرنده )هنرجو( به منظور انتقال پیام )ارسال و دریافت( رابطه ای برقرار 
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می شود. ارتباط، زمانی ایجاد می شود که محتوای پیام به گیرنده منتقل شود و دریافت آن از گیرنده 
به فرستنده اعالم شود. بنابراین در فرایند ارتباط در آموزش با یک مثلث سرو کار داریم: فرستنده، 

گیرنده و پیام )همان متن آموزشی است.(
باید عوامل مخل در کالس را، که مانع تمرکز  ج( ایجاد تمرکز جمعی در کالس: هنرآموز 
هنرجویان می شود، از بین ببرد و الزمٔه این کار شناخت آن عوامل است. برای مثال می توانیم به موارد 

مخل زیر اشاره کنیم:
ــ نبودن تعادل در حرکت های هنرآموز و گاه استفاده نابه جا و ناموزون از دست ها.

ــ اشکال در صدای هنرآموز که در جاذبٔه کالس و ایجاد تمرکز نقش مهمی دارد. مثالً صدای 
خشن و بیش از اندازه بلند و یا کوتاه و نامفهوم و یا یک نواخت و کسل کننده از موانع تمرکز بخشی 
با  ارتباطی دوستانه و محبت آمیز  یا آهنگ صدای خود می تواند  تغییر نوع تکلم و  با  است. هنرآموز 

هنرجویان داشته باشد و از آشفتگی کالس ممانعت کند.
ــ نداشتن تنوع در برقراری رابطه در کالس و استفاده از رفتارها و سخن های کلیشه ای.

ــ استفاده نکردن از حواس دیگر هنرجویان، غیر از چشم و گوش به تناسب موضوع آ موزشی.
ــ به کار بردن تکیه کالم های آزاردهنده و یا داشتن حالت هایی مثل »تیک عصبی« در فاصله ای 

کوتاه و یا تکرار یک رفتار.
د( مهارت آماده سازی: آماده سازی فعالیتی است که هنرآموز از طریق آن می کوشد ارتباط 
معناداری بین تجارب پیشین هنرجویان و نیازهای آن ها با اهداف آموزشی ایجاد کند. برقراری انضباط 
با رفع علل بی انضباطی می توان آن را ایجاد کرد، چه  در کالس نیز در این بخش مطرح می شود که 

عواملی که ناشی از رفتار هنرآموز است و چه مواردی که مر بوط به هنرجویان است.
هـ( مهارت ارائۀ درس جدید: با استفاده از روشی مناسب و بهره گیری از طرح درسی که 
پیش از کالس نگاشته شده است و با خالقیت های خاص و گاه منحصر به فرد برخی از هنرآموزان این 

مرحله به خوبی صورت می گیرد.
و  مناسب  نتیجٔه  به  هنرجویان  رساندن  برای  پایان کالس  در  هنرآموز  مهارت جمع بندی:  و( 
ایجاد ارتباط بین مباحث جدید و مطالب قبلی و رابطٔه درس جدید با مباحث بعدی، به جمع بندی مطالب 
)به صورت خالصه( می پردازد. البته ممکن است هنرآموز از هنرجو بخواهد که این جمع بندی را انجام 

دهد و خود به رفع نواقص او بپردازد.
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روشی  می تواند  یادگیری  فرایند  کردن  کامل  برای  معلم  یادگیری:  تکمیل  در  مهارت  ز( 
مناسب با موضوع مورد نظر و سطح مخاطبان انتخاب کند تا به این مقصود برسد. مثالً با ارائٔه خالصٔه 
درس به هنرجویان، تعیین تکلیف شب، طرح مسئله و درخواست حل آن در کالس یا در منزل، تعیین 
تحقیق کالسی، تعیین واحد کار 3 )پروژه( ارزشیابی به میزان یادگیری آن ها  بیفزاید و فعالیت آموزشی 

خویش را کامل کند.
برخی از فعالیت های تکمیلی تجربه شده عبارت اند از:

ــ تعیین امتیاز برای ارائٔه بهترین جزوه های برگرفته از درس و یا خالصه نویسی های تمیز و دقیق.
ــ طرح یک سؤال و درخواست از هنرجویان برای مطرح کردن آن در خانواده و جمع آوری 

پاسخ ها.
ــ طرح سؤاالت مربوط به درس و درخواست از دو هنرجو که یکی به طرح سؤال مشابه بپردازد 
و دیگری آن را پاسخ دهد. این گونه است که فضای آزاد علمی )البته باکنترل کالس از سوی هنرآموز( 
فراهم می گردد و به دلیل حضور فعال هنرجویان در بحث، مقاومت روانی در برابر موضوعات و پاسخ ها 

نشان داده نمی شود.



بخش  2
الگوی تدریس آموزه ها


