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 یهنري مبتن يها رشته يریادگیو  یاددهی هايتفعالی در ورينوآ هايشاخص ینیتب
 1کاربست آن  زانیو م ییگرا سازنده هايبر آموزه

Determination of Innovation Indicators in Teaching-learning 
Activities of Curricula based on Constructivism and their 

Application  
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های نوآوری شاخص مطالعه، شناسایي این هدف:چکیده
های هنری بر  های یاددهي و یادگيری رشتهدر فعاليت

گرایي و بررسي ميزان کاربست  حسب رویکرد ساختن
 پژوهش از باشد. اینها در دانشگاه هنر اصفهان مي آن

 آماری است. جامعة شده و کيفي استفاده د کمّيرویکر
بخش کيفي تحقيق حاضر، جمعي از صاحب نظران در 

های درسي در سطح آموزش هنر و متخصصان برنامه
کشور و اعضای هيأت علمي دانشگاه هنر اصفهان بودند، 

نفر از آنان  19هدفمند تعداد  گيرینمونه روش که به
 تمامي ،کمّي نيزبخش  آماری انتخاب شدند. جامعة

دند دانشجویان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان بو
 آنان نفر از 285گيری تصادفي تعداد  نمونه روش به که

مصاحبة نيمه  طریق از پژوهش هایداده انتخاب شدند.
شده  گردآوری پرسشنامة محقق ساخته ساختار یافته و
 ایيرو از پرسشنامه و مصاحبه روایي است. برای تعيين
 آلفای ضریب از ،پرسشنامه پایایي برآورد محتوا و برای

کرانباخ بهره گرفته شده است. طبق نتایج تحقيق در بخش 
های نوآوری در فرایند یاددهي و ترین شاخصکيفي مهم

 یادگيری عبارت است از: کاربست یادگيری تجربي، توجه
های تفکر، ارزشيابي  به خود راهبری، توجه به مهارت

و مداوم، توجه به اصول آموزش مبتني بر دیالوگ و  کيفي
ها و دانش نوین در  گيری از دیدگاه اکتشاف هنری و بهره

زمينة تحليل آثار هنری. همچنين نتایج بخش کمّي بيانگر 
های نوآوری، کمتر از آن است که ميزان کاربست شاخص

افزایي، های دانشبرگزاری دورهباشد. حد متوسط مي
ز تجارب صاحبان هنر و اساتيد هنر، بازبيني استفاده ا

-های سازندههای درسي بر اساس شاخصمداوم برنامه
گرایي از جمله پيشنهادهایي هستند که نوآوری و بازنگری 

های درسي هنر را  در فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامه
 کند. تسهيل مي

های یاددهي های نوآوری، فعاليتشاخص واژگان کلیدي:
 گرایي، دانشگاه هنر اصفهان یادگيری، سازنده و

S. Musavi, M. Nili (Ph.D.), A. Nasr 
(Ph.D.), M. Masuod (Ph.D.) 

Abstract: The present research aims to 
determinate the innovation indicators 
Teaching-learning activities of Curricula 
based on Constructivism and their 
application in Isfahan Art University. 
Qualitative and quantitative methods have 
been used. The statistical population was the 
qualitative part of all authorities in 
education and art education of whom 19 
were purposefully selected as samples. The 
statistical population in the quantitative part 
consisted of MA and PhD students of 
Isfahan Art University whom 285people 
were randomly selected. The research data's 
were collected from semi-structured 
interview and realized questionnaires The 
results of the qualitative part that the most 
important innovation indicators in 
Teaching-learning activities consist of: 
Experimental approach in curriculum 
planning, attention to the Self- directed, 
According to the thinking skills., continuous 
and quality Evaluation, According to the 
Artist principles of dialogue and discovery-
based learning and Application of new 
knowledge in the field of view and analysis 
of works of art. The application of 
innovation indicators” is less than the 
average. So, holding educational courses, 
using the experiences of the arts faculty and 
art experts, continuous review of curriculum 
based on constructivism indices, are useful 
factors in improving and innovating Art 
curricula 

Keywords : innovation indicators, 
teaching-learning activities, Constructivism, 
Isfahan Art University 
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 مقدمه

 هاای رساالت  و اهاداف  تحقاق  راساتای  در را انکااری  غيرقابل نقش درسي هایبرنامه

(. 1388ناوروز زاده،   و واجارگااه  )فتحاي  کنندمي ایفا کيفي نظرکمّي و از عالي آموزش

 مقطا   در درساي  ریازی برناماه  های ایجاد دانشاگاه ناوآور، باازنگری    یکي از ضرورت

 درساي  هاای برناماه  در که است حالي در ، این(1386محمدی، )مهر عالي است آموزش

-ماي  انجاام  ندرت به باشد برنامة درسي در اساسي اصالح همراه با که اینوآوری کنوني

گارا بايش از هار     ای عمال (. در این راستا آموزش هنر به منزلة رشاته 1،2009)پيکو شود

ی اسات کاه یا     ا هنر بيانگر خصيصه رشتة دیگری باید به نوآوری آموزشي توجه کند.

کشاد   هاای جامعاه را باه تصاویر ماي      ها و دگرگاوني کند و تفاوتجامعه را تعریف مي

 (.2،2013)آبسي

 داناش  و هاا هاا، فعاليات  مهارت تدریس از ای فراتر مسئله هنر، آموزش مجموع در     

 واکنش فرایند هنری توليد هنر، آموزش محتوای به توجه است. با یادگيرندگان به خاص

 طور به هنری کارهای خلق وسيله به دیگر تجربيات احساسات و ها،ایده اهدات،مش به

 اسات.  های متنوع رسانه با هاتکني  و ابزارها، وسایل تخيلي کاربرد ،فکورانه و استادانه

 مفااهيم  شاان، هادف  و باين هنرمناد   درگيرشادن  از کاه  اسات  تولياداتي  هناری،  آثاار 

 و ماواد  و همچناين  شاان اجتمااعي  هاای رسام  و شانفرهنگ شان،نگرش موردنظرشان،

 شاده در  نقال  شاود )گتاي،  مي حاصل کنند،مي انتخاب کارشان برای ها آن که ای رسانه

هاایي انجاام   های یاددهي و یادگيری هنر پاژوهش در راستای فعاليت (.2002، 3ویلسون

 شود: ترین این تحقيقات اشاره ميشده است که در ادامه به مهم

شناسایي و تبيين تجارب معلمان در ( در پژوهش خود به 1393) انيکریان و ذوالفقا     

رویکرد پاژوهش کيفاي از ناوع پدیدارشناساي     با تدریس برنامةدرسي هنر دورۀ ابتدایي 

 ةۀ ابتادایي در دو مقولا  دور ها، تجربة معلمان در تدریس هنار  . بر اساس یافتهاند پرداخته

                                                 
1 - Peeco 

2 - Abaci 

3 -Wilson 
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هاای منفاي )ضاعف     ای( و چاالش  ی حرفاه هاا  دستاوردهای مثبات )توساعة شایساتگي   

 اند. تبيين شده گذاری به هنر( ارج

( نشان دادند کاه ميازان آگااهي اعضاای هياأت علماي در       1393همکاران )نيلي و      

هاای ناوین   هاای نوآوراناة تادریس و شايوه     خصوص نوآوری در انتخاب محتوا، روش

های یادگيری نوین تنظيم تجربههای های نوآورانه، شيوه، هدف«زیاد»ارزشيابي در سطح 

های درساي کمتار از ساطح متوساط     ریزیو کاربست نوآوری برنامه« متوسط»در سطح 

 است.

و  نگارش  رضاایت،  گارا بار   سازنده یادگيری یها ( نشان داد که محيط1392) يکرم     

 عالي تأثيری مثبت دارد. آموزش در یادگيری

هاای ناوآوری   شان دادند که مهمتارین شااخص  ( ن2014) 2و تزانکوبا 1فيليمو ویکز     

عبارتند از؛ رویکرد موردی به تدریس و یاادگيری، مادل باازخوردی چندگاناه، محايط      

 تجربي و یادگيری فعال.

در  هاای رسامي در راساتای ناوآوری    رغم، تالش ( نشان داد که علي2013) 3رجب     

 هاای شاي باه جاای رویاه    های آموزهای درسي، همچنان در متون درسي و کالسبرنامه

درک شناختي معلمان و دانش آموزان، بر یادگيری طوطي وار و  پرورندۀ فراگير محور و

 شود.مکانيکي و معلم محور تأکيد مي

اسااتفاده از تکنولااوتی، توسااعه و ارتباااو عقایااد و ( نشااان داد کااه 2010) 4مورنااو     

های ها و تصميم گيریانتخابانداز دنيای خود، توسعة دانش و درک و فهم، ایجاد  چشم

کند که منجار باه    های درسي قلمداد ميآگاهانه، کار مشارکتي را نوعي نوآوری در برنامه

 آفریني خواهد شد.پژوهي و ارزش بسط روحية دانش

                                                 
1 - Filimowicz 

2 - Tzankova 

3 - Rajab 

4 - Moreno 
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استادان تسالط ناکاافي    آموزشي ترین نيازهایعمده داد که( نشان 2010) 1اندرسون     

-نوآوری، آشنایي محدود باا رویاه   ای و رویه انشِ شناختيدضعف  رویکردهای تعاملي،

   است. های آموزشي

که اکثریت اعضای هيأت علماي   در پژوهشِ خود به این نتيجه رسيد (2009) 2چنج     

-، برناماه کنناد ماي ن ۀ چناداني استفاد های آموزشي نوآوری های علمي خود ازدر فعاليت

های نوین هماهناگ نيسات و    ور کسب مهارتدرسي با انتظارات دانشجویان به منظ های

ميزان سطح درک مفهوم نوآوری هنوز بين دانشاجویان و اعضاای هياأت علماي پاایين      

 است.

های فارسي در ارتباو با نوآوری برنامة درساي توجاه شاود، مشااهده      اگر به پيشينه     

در دوران  رغم سابقة بسيار طوالني کشور در تأسيس مراکز آموزش عالي شود که علي مي

های سنتي  های درسي بر پایة مدلگذشته، اکثر تحقيقات مربوو به اصالح و تغيير برنامه

و یکسان اجرا شده است و اکثر تحقيقات مقولة نوآوری را به شکلي کلي مورد بررساي  

های اصاالح، تغييار و باازنگری و ناوآوری برناماة       اند. عالوه بر این بين مقوله قرار داده

اند و به طور خاص مقولة نوآوری برنامة درسي در آموزش عالي قائل نشدهدرسي فرقي 

هاای  هایي که در زمينة برنامهاند. از سویي دیگر بيشتر پژوهشرا مورد بررسي قرار نداده

هاای  ها و چالشدرسي هنری انجام شده است به تجارب و باور معلمان در زمينة آسيب

ي وضعيت آموزش هنر در آماوزش عاالي را بار    آموزش هنر تأکيد شده و کمتر پژوهش

گرایي مدنظر قارار داده اسات.    های نوآوری به خصوص رویکرد سازندهاساس شاخص

های یاددهي و یادگيری هنری به طاور  درحالي که در پژوهش حاضر نوآوری در فعاليت

های یاددهي و یادگيری هناری در آماوزش عاالي را باه طاور      عام و نوآوری در فعاليت

 اص، مورد توجه قرار گرفته است.خ

بنابراین از ی  سو با توجه به جایگاه آموزش عالي در عرصة فارا ملیاي و از ساوی         

هاای محقاق کننادۀ اقتصااد     های درسي هنر به مثاباة حرفاه و فعاليات   دیگر نقش برنامه

های درساي هناری بايش از    مدار، ضرورت انجام پژوهش در زمينة نوآوری برنامه دانش

                                                 
1 - Anderson 

2- Cheng 
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 و سااختاری  بُعاد  باه  بيشاتر  گرایيمرتبط با ساختن هایپژوهششود، يش احساس ميپ

 اما به (،2008، 1؛ کوین1395محمدی مهر و تقي پور،گردد )برمي ها آن اثربخشي ارزیابي

 تاوجهي  چنادان  هاای درساي هنار   گرایي در عرصة برنامههای سازندهشناسایي شاخص

های درساي  های مرتبط با نوآوری برنامهشاخصدر این راستا تحقيق حاضر است.  نشده

گرایاي را شناساایي و تبياين نماوده و در اداماه ميازان        هنری بر مبنای دیادگاه سااختن  

شود. از جمله دالیال انتخااب    ها را از دیدگاه دانشجویان جویا ميکاربست این شاخص

هنر به طور خاص های درسي  دانشگاه هنر به عنوان جامعة آماری توجه ناکافي به برنامه

-های درسي به طور عام، توجه محدود به پژوهش در زمينة فعاليتهای برنامهو نوآوری

هاای جدیاد وزارت علاوم در     های یاددهي و یادگيری هنری و نياز تادوین آیاين ناماه    

هاای مختلاف هناری    هاای یااددهي و یاادگيری رشاته    راستای نوآوری و تغيير فعاليات 

 باشد. مي

 

 چارچوب نظري بیان مسأله و 

 رویکرد ساختن گرایی:

ها، اهداف و دالیلي برای کال اعماال آموزشاي    فلسفة تعليم و تربيت در پي بيان ارزش

کنند تا بدون توجه به مباني فلسفي، روند تعليم و تربيت را باشد افرادی که تالش ميمي

واهناد داد.  های بي ارتباو با تعلايم تربيات را باه دسات خ    بهبود بخشند در نهایت مدل

هم در بر گيرندۀ نارضایتي نسبت به رویکردهاای سانتي    2فلسفه رویکرد ساختن گرایي

گرا براین باورند که معنا وابسته به اشياء  در مورد دانش است. رویکردهای فلسفي عينيت

و مستقل از ذهن آدمي هستند اما ساختن گرایان براین باورند که حقيقت خارج از ذهن 

آید مگر اینکه از طریق تجارب افراد ساخته شده باشاد  دانشي بدست نمينيستند و هيچ 

بناابراین، در  ؛ (2009، 5کاراال و ریساوگلو  از به نقل ،1996 ،4؛ فوسنوت1998، 3)کروتي

                                                 
1. Cavin, R 

2.Constructivism 

3.Crotty 

4  -  Fosnot 

5. Karala. H and Reisoglu 
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گرایي توجه اصلي این است که یادگيرنده آماده شود تا در شرایط معلوم و مابهم  ساختن

گرایاي را یا  رویکارد یاادگيری      سااختن  (2004، 1ساانتروک .)مشکل خود را حل کند

کند )باه  تعریف کرده است که بر فعال بودن یادگيرنده در ساختن دانش و فهم تأکيد مي

 (.1387نقل سيف،

گرایاي را پيشانهاد   اصل معرفت شناختي اصلي ساختن ( سه1990) 2ون گال سر فلد     

 ت:کرده است که مطالعات اخير اصل چهارمي را به آن افزوده اس

 فرد است. 3شود بلکه نتيجه ادراکمعرفت به صورت انفعالي انباشته نمي -1

ادراک فرآیندی انطباقي است که کارکرد آن پایدار ساختن رفتار فارد در یا     -2

 محيط زندگي خاص است.

 بخشد.کند و به آن معنا ميدهي ميادراک تجربيات فرد را سازمان -3

یکي و هام در تعاامالت   هاای بيولاوتیکين نورولاوت   معرفت هام در سااخت   -4

که این چهاار اصال بنياادین     (4،2009اجتماعين فرهنگي ریشه دارد )واوروس

مبنایي برای اصول اساسي برنامة درسي و فرآیند شناخت مطاابق باا رویکارد    

گرایي نقش فعاال یادگيرناده را    کند، بنابراین ساختنگرایي را فراهم مي ساختن

 کند.ه را در این فرآیند تصدیق ميدر آفرینش شخصي معرفت و اهميت تجرب

ها برای حال   ها مسلط است که با آن ای از مفاهيم و مهارتهر فراگير، بر مجموعه

سازد. استاد باید دانشجویان را آگااه ساازد    مسائل ارائه شده در محيط، دانش الزم را مي

کناد. باه طاور    ها را با ابزارهای خاص، هدایت  که از طریق تحقيق، یاد بگيرند و باید آن

آماوزش  »تواناد باا    دقيق، روش یاادگيری مشاارکتي ناوعي از یاادگيری اسات کاه ماي       

بنادی کنناد تاا     همگام شود. دانشجویان بایاد اطیالعاات را ترکياب و طبقاه    « ساختارگرا

های خاودش را بارای افاراد دیگار بياان کناد و        ها انجام شود، هر کس یافته گيری نتيجه

ا ارزشيابي کنند. ی  اصل مهّم فلسافة سااختارگرا آن اسات    همگي باید عقاید و نتایج ر

                                                 
1  - Santrouk 

2.Glasersfeld 

3.Comperhension 

4. Vavrus 
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شاود و رشاد    که دانش به وسيلة فرآیندهای افکار متفاوت و الگوهای تفکیر سااخته ماي  

 (.2004و دیگران،  1یابد )آندرسونمي

این فلسفه یادگيرنده باید فعّال باشاد و باه عناوان مسائول یاادگيری      بنابراین، در 

ی  مدل نظری است دربارۀ این کاه چگوناه فراگياران    « ارگرایيساخت»شود.  شناخته مي

گرایاي، در روش   کنند )براساس محوریت تجربه در ساازنده  گيرند و پيشرفت مي یاد مي

پرسش و پاسخ ساختارگرا استاد و دانشاجویان هميشاه در یا  تعّامال مثبات باه سار        

 برند(. مي

 طریق از یادگيری تا شودمي باعث ر،رویکرد نوآورانه به برنامة درسي هن حقيقت در     

 درحقيقات ناوآوری   را فراهم کناد.  هنرجویان برای مسئله حل هایفرصت 2 ایجاد هنر

 )انجمان  کناد ماي  جدید ترغيب هایبصيرت آوردن پدید به را برنامة درسي هنرجویان

( معتقاد اسات کاه آماوزش هنار      184: 1972) 3اليوت آیزنز (.2،2002ملي تربيت هنری

 های ذهني و شناختي، فردی ومولد و کارآمد است.ضرورت دارای

هاای  هاای درساي در رشاته   های نوآوری برناماه پژوهش حاضر به منظور تبيين شاخص

گرایي انجاام شاده اسات و     ها مبتني بر دیدگاه سازنده هنری و بررسي ميزان کاربست آن

 دهد:به سواالت پژوهشي زیر پاسخ مي

هاای  برناماة درساي رشاته   های یااددهي و یاادگيری   ليتفعاهای نوآوری در شاخص-1

 گرایي کدامند؟ هنری از منظر رویکرد سازنده

برنامة درساي  های یاددهي و یادگيری فعاليتهای نوآوری در ميزان کاربست شاخص-2

گرایي در دانشگاه هنار اصافهان تاا چاه حادی       های هنری از منظر رویکرد سازندهرشته

 است؟

 

 

 

                                                 
1. Anderson 

2 - The National Art Education Association 

3 - Eliot W. Eisner 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             7 / 24

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2618-fa.html


 1396بهار و تابستان ، پنجم، سال 9، شماره درسي  ةنظریه و عمل در برنام ةدو فصلنام

 150 

 شناسی روش

 پاژوهش،  این مختلف یها بخش انجام است. در ایاز لحاظ هدف، توسعه حاضر، هشپژو

 اسات.  3است و رویکرد پژوهش، ترکيبي از نوع اکتشافي رفته به کار 2يمّو ک 1کيفي رویکرد دو

شاود.  گيری پرداخته مي از طریق پژوهش کيفي به تدوین ی  ابزار اندازه معموالً رویکرددر این 

ماورد   ۀهاای اصالي پدیاد    های کيفي به تعياين جنباه   با گردآوری و تحليل دادهبرای این منظور 

ها  ها به عنوان ابعاد مورد نظر برای تدوین ابزار گردآوری داده شود. این جنبه بررسي پرداخته مي

 ای اسات  هاای مقولاه   هاا بارای پاي باردن باه داده      شاود. حالات دیگار، تحليال داده     منظور مي

4)پالنوکالرک
 (.2007 پالنوکالرک، و 5کرسول ؛2008ن، همکارا و 

 پاساخگویي  بر عالوه ها،مصاحبه کيفي یعني متن بخش هاییافته در پژوهش حاضر نيز از 

 ابزار، ساخت است. برای شده استفاده کمّي نيز بخش ابزار ساخت برای پژوهش، هایسؤال به

ناوآوری ماورد نظار در     هاای شااخص  قارار دادن  با محاور  ها،مصاحبه متن سازیپياده از پس

یااددهي و یاادگيری مبتناي بار     نوآوری در » مربوو به زمينة های اساسيگویه، سؤاالت پژوهش

 قرار گرفت. در متن پرسشنامه و استخراج« گرایي سازنده

آموزش  نظران و متخصصان الف( صاحب است: بخش دو شامل آماری این پژوهش جامعة

های درسي(، بخش  های نوآوری برنامهناسایي شاخصشکشور )هنر در سطح داخل و خارج از 

نظاران   صاحب از نفر 19 با پژوهشدر این دهند.  مي تشکيل را جامعة آماری این پژوهش کيفي

 1های درسي دانشاگاه،  نفر از اعضای کميتة بازنگری برنامه 5آموزش هنر )داخلي و خارجي( )

هاای   با تجربة دانشگاه و متخصصان رشتهنفر از اعضای هيأت علمي  9نفر سر گروه آموزشي و 

هاای خاارج از کشاور(     نفر از اساتيد صاحب نظر دانشاگاه  4هنری در سطح کشور و همچنين 

نفار از   1110اناد ب(  است که نمونة این پاژوهش باوده   گرفته انجام ساختار یافته نيمه مصاحبة

 را پاژوهش  کمّي این دانشجویان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان، جامعة آماری بخش

 دهند. مي تشکيل

                                                 
1- qualitative 

2 - quantitative 

3- exploratory 

4 - Plano Clark 

5- Creswell 
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نظران و متخصصاان، اعضاای    صاحب انتخاب در این پژوهش برای اوليه گيرینمونه روش

 ،اسات )کرساول   باوده  های درساي، هدفمناد  های بازنگری برنامههيأت علمي و اعضای کميته
« هاای باارز   مونهن»این پژوهش،  موضوع با رابطه در که اندشده انتخاب افرادی در واق  (.2007

از  هامصاحبه جریان در گيری هدفمند، نمونه روش بر عالوه (.2006، 1ویليامز)آیند مي شمار به

 صاحب نظران نمونة مورد (. در2008، 2است )نوی شده استفاده ای نيزگيری شبکه روش نمونه

 تکارار  و 3هاا  داده اشاباع  مانناد  معيارهاایي  بلکه حصاول  نشده، توصيه کوچ  یا بزرگ بسيار

4اطالعات
5بازی دهد )آنياگنشان مي را نمونه حجم کفایت 

7؛ گست2007، 6ليچ و 
 همکاران، و 

انتخااب دانشاجویان تحصايالت تکميلاي      بارای (. 1392، به نقل از شریفيان و همکاران، 2006

 شاد. باه ایان گوناه کاه      استفاده ایطبقه گيری تصادفي نمونه روش از دانشگاه هنر اصفهان نيز

 های مختلاف انتخااب  گي دانشجویان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان، در دانشکدههم

دانشاجویان تحصايالت تکميلاي     نفار  285 مجماوع  در پاژوهش  این کمّي بخش ةشدند. نمون

 کارشناساي درصد(  79ن4نفر ) 205 و دکتریدرصد(  20ن6نفر ) 80دانشگاه هنر اصفهان شامل 

دانشاجویان تحصايالت    تعاداد  نفر زن(.  185نفر مرد و  100 است )از نظر جنسيت ارشد بوده

 نموناة  دانشاجو بارای   285 تعاداد  کاوکران،  فرماول  از استفاده با تکميلي دانشگاه هنر اصفهان

 گردید. مشخص پژوهش

 شده استفاده ساخته محقق و پرسشنامة ساختاریافته نيمه مصاحبة ابزار دو پژوهش از این در

هاای  صاحب نظران آموزش هنر و متخصصاان برناماه   های دیدگاه بکس برای پژوهشگر است.

 سوی از مصاحبه فرم است. روایي داده انجام مصاحبه آنان درسي در مورد موضوع مورد نظر، با

 باا  مصااحبه  فارم  پایایي گردید. تأیيد و بررسي اند،را مطالعه نموده پرسشنامه روایي که افرادی

 پاژوهش  هایروش به آگاه نفر سه اختيار در شده تعيين هایمقوله و خالصة مطالب دادن قرار

                                                 
1 -Williams 

2.Noy 

3  - data saturation 

4- Informational redundancy 

5- Onwuegbuzie 

6 -Leech 

7- Guest 
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 از های حاصل یافته مقایسه) 1سوسازی سه نيز با استفاده از روش و آنان اعمال نظرهای و کيفي

 پرسشانامة  پاژوهش  ایان  موضوع پيرامون که آنجا از .است شده بررسي پرسشنامه( و مصاحبه

 محقق پرسشنامة از نمونة مورد نظر، اطالعات آوریبرای جم  نداشت، وجود ایشده استاندارد

پرسشانامه، از   و ابازار مصااحبه   دو 2محتاوایي  روایاي  تعيين منظور رفته است. به کار به ساخته

 که اصفهان دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم دانشکدۀ علمي هيأت اعضای از نفر 12 نظرهای

پایاایي و همبساتگي    برای برآورد .شد ، استفادهاند بوده برخوردار الزم تخصص از زمينه این در

مقادماتي بار روی    مطالعة انجام از پس استفاده شد. کرانباخ آلفای از دروني سواالت پرسشنامه

بارآورد   0ن99 پایاایي  کاه  شاد  ها، مشاخص پرسشنامه تحليل و تجزیه نفر از افراد جامعه و 36

 گردید.

 اساتفاده  با توان مي که است شده ارائه هایيها روش مصاحبه از حاصل اطالعات تحليل برای

3کمبل ؛2007کرد )کرسول،  تحليل را هادیدگاه ها، آن از
. باه  (2002، 4ماسون ؛2004 همکاران، و 

از:  عبارتناد  کاه  شاود  استفاده مي چند مرحله یا گام از مصاحبه هایداده تحليل برای طور معمول

 طریاق  از هاا مقولاه  قالاب  در 7هاتلخيص داده و تقليل ،6هاداده سازماندهي ،5هاداده سازی فراهم

 یاا  جادول  تصویر، صورت به هاداده ارائة نهایت، در و کدها 8کردن ترکيب و متمرکز کدگذاری،

هاا باه   پژوهش حاضر نيز مراحال تجزیاه و تحليال داده    در . به این طریق(2007 بحث )کرسول،

 شده و سپس انجام حضوری صورت به هاهصورت فوق انجام گردید. به این صورت که مصاحب

پایاایي   ، تعياين 9کياودا  -ها با کم  نرم افزار مکس  آن بندیافراد و مقوله هایگفته پياده کردن با

 قارار  مربوطاه  هاای هاا در مقولاه  شده و گازاره  مطرح موارد مقوله بندی و شود، سپس انجام مي

 شود. ها ارائه ميگيرد و در نهایت یافته مي

 

                                                 
1 -triangulation 

2 - Content validity 

3 -Campbell 

4 -Mason 

5 - preparing 

6 - organizing 

7 - reducing 

8 -condensing 

9 - MAX.QDA 
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 هاي پژوهشهیافت

های کيفاي، اقادام باه    های تحليل دادهبندی بر اساس گامدر بخش کيفي با استفاده از روش مقوله

باه منظاور شناساایي و    مصاحبه،  19سازی متن ها شده است. بدین منظور پس از پيادهتحليل داده

در تا  تا     دارجمالت معناي  و گرفت قرار مورد کند و کاو بار چندین موارد، هاتبيين شاخص

 روی بار  محتاوا  تحليال  از انجاام  شد. پس استخراج گزاره )کد( 178 ها مشخص شد ومصاحبه

بار  باه دسات آماد کاه      گزاره 89 و در مرحلة سوم 127دوم  مرحلة در دست آمده، به هایگزاره

 ههر مقول و در شد استخراج بندی و طبقهمحور  6 نهایتاً و های اصلي تعيين گردیداساس آن مقوله

شد که در ایان مقالاه باا     گرفته نظر در شاخص عنوان به مشخص و تفکي  به ترمهم موضوعات

هاا ماورد بررساي     های نوآوری و تعيين ميزان کاربست آنتوجه به اهميت موضوع، تبيين شاخص

 های اظهار شده و استخراج شدۀ مورد نظر ارائه شد.شاخصدر ادامه  ،قرار گرفته است

هاي یاددهی و یادگیريهاي اظهار شده نوآوري در فعالیتن شاخص: مهم تری1جدول   

 شاخصها ردیف

1 

های یاددهي و یادگيری )تجربة تجربي در تدوین و اجرای فعاليت یادگيری

سازی دانش هنری، تعامل فعال با  عملي در زمينة توليد هنری، اجرا و پياده
هنری در توليد محيط یادگيری هنری، اجرای و آزمون مفاهيم و دانش 

 هنری(

2 
های  انتخاب، اجرا و ارزشيابي فعاليت به خود راهبری دانشجویان، در توجه

های های هنری )خودکنترلي، مدیریت فعاليت یاددهي و یادگيری رشته

 یادگيری هنرمندانه، خودارزیابي مداوم هنرجویان(

3 
 یريدگاهاای تفکار دانشاجویان در فرایناد یااددهي و یا       توجه باه مهاارت   
 استقرایي، قياسي، حل مسأله، انتقادی و قدرت تحليل و کسب بينش()

4 

ارزشيابي کيفي و مداوم دانشجویان در زمينة تسلط بر مباني نظری )الگوها، 

شناسي هنر با  شناسي درک محورهای آموزش زیبایي ها( زیبایي بعدها، مولفه

گيری زیبایي های درک و یاد روشمحور ) . روش1تأکيد بر سه جریان: 
. 3چيستي هنر و ابعاد زیباشناسانه آن( و محور ). موضوع 2شناسي( 

چيستي هنرمند(؛ درک مفهوم زیبایي بر اساس معيارهای محور )مخاطب 
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 شاخصها ردیف

 فرم، صورت، هماهنگي کل و جز و تزیين و...

5 

توجه به اصول آموزش مبتني بر دیالوگ و اکتشاف هنری در تدوین و 

ددهي و یادگيری هنری )تعامل باز، گفتگو و مباحثة های یااجرای فعاليت

چالش برانگيز هنرجویان، ذهن خالق، مشارکت و تالش فکری، به چالش 
 های هنری مرسوم( کشيدن طرحواره

6 

ها و دانش نوین در زمينة تحليل آثار هناری باه منظاور    گيری از دیدگاهبهره 

درسي هنری )مثل طراحي های  های یاددهي و یادگيری برنامهتدوین فعاليت
ای، رویکارد تحليال گفتماان انتقاادی هناری، تحليال        ناه  آموزشي چند رسا

 های هنری و تحليل روان درماني آثار هنری( واره طرح

 

هااي هناري از منظار    رشتههاي یاددهی و یادگیري فعالیتهاي نوآوري در شاخص

 گرایی کدامند؟ رویکرد سازنده

: ایان  هااي یااددهی و یاادگیري هنار    و اجراي فعالیات یادگیري تجربی در تدوین -1

نفار   14های درسي هنر توساط  های یاددهي و یادگيری برنامهشاخص نوآوری در فعاليت

درصاد( در پاژوهش، ماورد تأکياد قارار گرفات. باه زعام          73ن68از افراد شرکت کننده )

در درجاة  های نوآوری یااددهي و یاادگيری هنار     شاخص(، 1،3،5،10مصاحبه شوندگان )

ای هنرآموز و مربي متمرکز است. مصاحبه شوندۀ شامارۀ  اول بر تجارب شخصي و حرفه

یادگيری است که بر تجزیاه و تحليال فعاال و     ،یادگيری تجربي از منظورمعتقد بود که  7

تجربيات فرد استوار باشد. این نوع یادگيری، بر فلسفه و اصولي تکيه دارد کاه از   ۀسنجيد

کناد و   ای براساس مشارکت در جامعه انسااني، دفااع ماي    فعاليت حرفه ةگسترش و توسع

ها  ناهمتایي تجربه ت  ت  انس اهميت ارتباطات انساني را در یادگيری مورد حمایت و بي

های هنری بيش از پيش اهميت دارد. به  د و این موضوع در رشتهده را مورد تأکيد قرار مي

متقابال فارد و    ةروش یاادگيری، تجرباه )رابطا   در ایان  (، 1،3،4زعم )مصاحبه شوندگان 

شود که چنان که به دقت مورد بررساي فاردی    محيط( واحد اساسي یادگيری محسوب مي

 .سازد تر بعدی هموار مي های وسي  و یا گروهي قرار گيرد، راه را برای تجربه
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هااي  انتخاب، اجارا و ارزشایابی فعالیات    راهبري دانشجویان در  به خود توجه -2

هاای یااددهي و   این شاخص نوآوری در فعاليات : هاي هنريددهی و یادگیري رشتهیا

درصاد( در   73ن68نفر از افراد شرکت کنناده )  14های درسي هنر توسط یادگيری برنامه

 در با توجه به اینکاه ، 11پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت. به زعم مصاحبه کنندۀ شمارۀ 

بایي شناختي و روانشناختي و عملي تا  تا    توانمندهای زی های هنری،درس تدریس

ی  ضارورت اساساي در    به خودراهبری توجه یابد،هنرجویان بيش از پيش اهميت مي

های یاددهي و یادگيری باه منزلاة تساهيل    ریزی درسي است و باید فعاليت فرایند برنامه

واقا  باا    در زیبایي شناختي هنرآموزان مدنظر قرار بگيرد؛ -های هنری پرورش توانمندی

تولياد   آهنگ با همگام توانندمي مختلف هایتأکيد بر خودراهبری، هنرجویان با توانایي

 فرایند توليد هناری  در بيشتری هنرجویان این رویه، اتخاذ با بروند. پيش به خود هنری

( در رویکارد خاودراهبری،   11،9،8،7شوند. به زعم مصااحبه شاوندگان )شامارۀ     موفق

هنگامي که با دیگر دانشجویان برای تفهيم آثار هنری کار  کند وي مياستاد کمتر سخنران

های پنهان آثاار هناری از   کند که امکان کشف پيامها را در جهاتي هدایت مي کند، آنمي

های درساي هناری   جوانب مختلف برایشان وجود خواهد داشت، به عبارت دیگر برنامه

 انشجویان بگذارد.باید مسئوليت توليد اثر هنری را به عهده د

 

هاي تفکر استقرایی، قیاسی، حل مسأله، انتقادي و قدرت تحلیل  توجه به مهارت -3

ایان شااخص ناوآوری     :و کسب بینش دانشاجویان در فرایناد یااددهی و یاادگیري    

هاای   گرایي دانشگاههای درسي هنر از منظر سازندههای یاددهي و یادگيری برنامهفعاليت

درصد( نيز مورد تأکيد قرار گرفات. باه    68ن42نفر از مصاحبه شوندگان ) 13هنر توسط 

گرایاي، پرساش و    های نوآوری از منظر سازندهزعم مصاحبه شوندگان، یکي از شاخص

پاسخ در کالس درس، تحری  تفکیر، تقویّات قادرت اساتدالل و قضااوت، اساتفاده از      

هاا اسات.    هنرجویان و ایجاد اعتمااد باه نفاس در آن    توانائيتجارب گذشته، تشخيص 
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های تفکر را در هنرجویان تقویّت نمایند، های درسي هنر، باید مهارتمتخصصان برنامه

هاا و  های خود صرف نظر کنند و به دنبال پرساش آموزند که از پرسشامّا هنرجویان مي

کشاند رجویان را به رکود فکری ميهای مورد عالقة اساتيد باشند، چنين روشي هنپاسخ

آنچاه کاه هنرجویاان    ، 10(. به زعم مصاحبه شوندۀ شامارۀ  1،5،14)مصاحبه شوندگان 

، باي تاوجهي باه رشاد     اندیشيدن دارد ، وابستگي شدیدی به شيوۀ ندکنارائه یا توليد مي

د در هر دو بعهای درسي هنری های مختلف در تدوین برنامههای تفکر در قالبمهارت

 .شوداقتصادی و کيفي باعث خسارت مي

 

ارزشیابی کیفی و مداوم دانشجویان در زمینۀ تسال  بار مباانی نظاري زیباایی       -4

 های درسي هنریهای یاددهي و یادگيری برنامهاین شاخص نوآوری در فعاليت: شناسی

درصد( مورد تأکياد قارار گرفات.     57ن89نفر از مصاحبه شوندگان ) 11است که توسط 

ارزشيابي کيفي و مداوم دانشجویان در زميناة تسالط   نظر مصاحبه شوندگان، تأکيد بر  به

ای، الزاماي و توامااً فراماوش شادۀ     به عنوان بُعادی زميناه  شناسي  بر مباني نظری زیبایي

برنامة درسي هنری، منجر باه تساهيل در پارورش ساواد هناری در هنرجویاان و تواناا        

)نظار مصااحبه شاوندۀ    و احساسات و... خواهد شد  ساختن هنرجویان در بيان ادراکات

، باید کليّت سيستم برنامة درسي هناری فعلاي   16(. به زعم مصاحبه شوندۀ 15، 11، 10

هاایي کاه در حاال حاضار بارای تادوین       بازنگری و اصالح شود چون شرایط و آموزه

واهيم انادازۀ کاافي نوآوراناه نيسات، اگار بخا       های درسي هنری گذاشته شاده باه   برنامه

ای طراحي کنيم، باید طوری طراحاي شاود کاه     های یاددهي و یادگيری نوآورانهفعاليت

شناسي باشند نه کمّي و تواماً مهاارت   های کيفي هنری چون زیبایيبيشتر بيانگر خصيصه

 پيش روندۀ هنرآموز در عرصة هنری مورد ارزشيابي کيفي و تفسيری استاد قرار بگيرد.

مبتنی بار دیاالوو و اکتشاان هناري در فرایناد      توجه به اصول آموزش  -5

صریحاً به درصد(  57ن89نفر از مصاحبه شوندگان ) 11تعداد  یاددهی و یادگیري:

هاای درساي هناری     های یاددهي و یادگيری برنامهاین شاخص نوآوری در فعاليت

توجه باه اصاول آماوزش مبتناي بار       که اند. آنان معتقدنداشاره و بر آن تأکيد کرده
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هاای  الوگ و اکتشاف هنری در فرایند یاددهي و یادگيری و کاربرد آن در فعاليتدی

-هاای یااددهي  اساسي در اجرای فعاليات های ي از شاخص، یکیادگيری -یاددهي

در . (11و  6،3اسات )مصااحبه شاوندگان     گرایاي یادگيری هنری بر مبنای سازنده

های  ها، عقاید و پایهاز ارزشیابند تا  افراد فرصت مي ةآموزش مبتني بر دیالوگ هم

 سان هنر گوش دادن و پاسخ گفتن باين مرباي و  فکری خویش آگاهي یابند و بدین

متربي، هنر زندگي و همزیستي با دیگری، هنر احترام و تصادیق حضاور دیگاری،    

یاباد   هنر تعليق قضاوت و اندیشيدن به صورت گروهي در وجود افاراد بهباود ماي   

 با آشنایي 11(. از نظر مصاحبه شوندۀ 18و  19،14، 12، 11، 8مصاحبه شوندگان )

 پژوهاي و  ماتن  کيفاي،  تحقياق  هاای شيوه خصوص به تحقيق و اکتشاف هایشيوه

)زبان جستجو( آثار هنری و هنر در بين هنرجویان، شاخصي است که  1گری کاوش

باا   ،18باید مورد توجه بيشتر قرار بگيرد. بر اساس دیدگاه مصاحبه شاوندۀ شامارۀ   

گری و دیالوگ در بين هنرجویان در فرایناد یااددهي   پژوهش ةتأکيد بر بسط روحي

و هم در در جهت ارتقااء   گردداجرا مي تعامل محور های نوینهم روشیادگيری، 

 شود.مي هنرجویان گام مثبت طيپژوهشي در  هایمهارت

ه منظاور  ها و دانش نوین در زمینۀ تحلیل آثار هنري ب گیري از دیدگاه بهره -6

هاي درسی هنري مثل طراحی هاي یاددهی و یادگیري برنامهتدوین فعالیت

درصاد( از مصااحبه    52ن63نفار )  10تعاداد   اي و غیره: آموزشی چند رسانه

هاای یااددهي ویاادگيری    شوندگان صریحاً به این شاخص نوآوری در فعاليت

آثاار بررساي وتحليال اند و معتقدند که  های درسي هنری اشاره نمودهبرنامه

-شيوهاست.هنریآثارپژوهندگانتوجههنری موردنقدحيطةدراغلبهنری،

اهميتبسيارکند،ميهنری انتخاباثرتحليلوبررسيبرایاساتيد هنرکهای

جاذابيت بار باشد،عينياثر، موضوعاتيتحليلدرشدهطرحمباحثاگردارد.

طارح  کنناد ميدرکراآنبهتروترحتراهنرجویان،وشودافزوده ميتحليل

                                                 
1- Enquiry Language 
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دادنباا نياز مشاابه و آثاار اثار درآماوزش موضوعفرهنگيوتاریخيپيشينة

، 12، 11، 8دارناد )مصااحبه شاوندگان    تأثير مثبتاي آموزشرونددرمصداق،

های یاددهي ا  ، تناسب فعاليت5(. به زعم مصاحبه شوندۀ شمارۀ 18و  19،14

روز در زمينة رویکردهای معاصر ناوین چاون طراحاي     یادگيری هنر با دانش

هایي شاخص دیگری است که در هنگاام تادوین یااددهي     آموزشي چندرسآن

ای  هاای چناد رساانه   یادگيری باید مورد توجه قرار گيرد. اساتفاده از ناوآوری  

های فراشناختي بهتر استفاده کنناد و باا    شود که هنرجویان از مهارت سبب مي

باه نقاد و تحليال آثاار هناری بپردازناد )مصااحبه شاوندگان          کيفيت باالتری

1،2،15.) 

هاای یااددهي و یاادگيری    در فعاليات های ناوآوری  ميزان کاربست شاخصسوال دوم: 

 گرایي در دانشگاه هنر اصفهان تا چه حدی است؟ برنامة درسي از منظر سازنده

عالیتهاي یاددهی و : مقایسۀ میانگین میزان کاربست شاخصهاي نوآوري در ف2جدول 

3یادگیري با میانگین فرضی   

انحران  میانگین مؤلفه

 معیار

انحران 

از 

 میانگین

t  درجه

 آزادي

سطح 

 معناداري

-نوآوري در فعالیت

 هاي

 یاددهی و یادگیري

02/3 50/0 031/0 71/2 282 001/0 

 

-فعاليات  های ناوآوری در ميانگين ميزان کاربست شاخص 2های جدول بر اساس یافته     

محاسابه   tباشد. از آنجاایي کاه    مي 3ن02گرایي  های یاددهي و یادگيری هنر از منظر سازنده

های  های نوآوری در فعاليتبنابراین ميزان کاربست شاخص؛ جدول کوچکتر است tشده از 

 باشد. گرایي، کمتر از حد متوسط مي یاددهي و یادگيری هنر از منظر سازنده

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            16 / 24

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2618-fa.html


 
 ...و یاددهی هايتفعالی در نوآوري هايشاخص ینیبت

 159 

 :گیري نتیجه
 هاای یااددهي و یاادگيری   جمله فعاليت از گوناگوني عوامل از متأثر های درسيبرنامهکيفيت 

هاای  شااخص ، نظار  دقات  باا  حاضر پژوهش در کنندگان مشارکت باشد.مي های درسيبرنامه

تارین  مهام  1 جادول  دادناد.  قارار  بحاث  مورد را های یاددهي و یادگيرینوآوری در فعاليت

دهد کاه عبارتناد   ای یاددهي و یادگيری هنری را تشکيل ميههای نوآوری در فعاليتشاخص

هاای تفکار، ارزشايابي کيفاي و      توجه باه مهاارت   به خود راهبری، توجه تجربي، یادگيریاز: 

هاا و  گيری از دیادگاه مداوم، توجه به اصول آموزش مبتني بر دیالوگ و اکتشاف هنری و بهره

هاای یااددهي   های ناوآوری در فعاليات  اخصها ميزان کاربست شبر اساس یافته. دانش نوین

 .باشدگرایي، کمتر از حد متوسط مي ویادگيری هنر از منظر سازنده

های اساساي  یکي از شاخصشود که های بخش کيفي اینگونه استنباو ميبا توجه به یافته 

این نوع از یاادگيری، بار فلسافه و اصاولي تکياه دارد کاه از       توجه به یادگيری تجربي است؛ 

کناد و   اسااس مشاارکت در جامعاه انسااني، دفااع ماي       ای بر گسترش و توسعه فعاليت حرفه

هاا را   نات  انسا  ت  ةهمتایي تجرب اهميت ارتباطات انساني را در یادگيری مورد حمایت و بي

یادگيری باه  با یادگيری تجربي، ( بنابراین 2006، 1د )شانون و همکارانده مورد تأکيد قرار مي

 شود.لق دانش از دل تجربه محسوب ميعنوان روند خ

گرایاي در عنصار    های مهام ساازنده  دهند که خودراهبری از جمله شاخصنتایج نشان مي

 کنتارل  دسات گارفتن   باه  خودراهبر، یادگيری صورت این باشد و دریاددهي و یادگيری مي

( 2000) 2ناگ هاای ال که نتيجه آن به طور غير مستقيم با یافته باشدمي خودمان آموزش فرایند

 خودراهبر ( همسو است؛ النگ نشان داد که یادگيری3،2014؛ به نقل از موس2007استوارت )

 .تاس رفته کار به آموزشي بيني عملکرد پيش برای عاملي عنوان به

هاای مهام در عرصاة تادوین     های تفکر از جمله شاخصعالوه براین، توجه به مهارت   

رسد که هنرجاو دسات باه کنکااش      ابراین ضروری به نظر ميباشد، بنگرا مي یادگيری سازنده

درواقا ،  گاردد.   هاای تفکار ميسار نماي    محور جز با تسهيل مهاارت  بزند، این آگاهي پژوهنده

                                                 
1  -  Shannon Arnold, Wendy J. Warner, Edward W. Osborne 

2. Long HB 

3. Moos 
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آموزش پژوهش و واداشتن دانشجویان به پرسيدن سواالت هدفمند، موجب باال باردن ساطح   

-ری و خودراهبری که یکي از اصلهای فکبنابراین، توجه به مهارت؛ تفکر انتقادی شده است

ها درک و تفسير آثاار هناری بايش از از     باشند و توجه به آنگرایي مي های اساسي در سازنده

-ماي  دست به را خود عمل یادگيری ابتکار که باشد، افرادیهر رشتة دیگری حائز اهميت مي

 دریافات  را هاا  آموزش شده و حاضر کالس در منفعل شکل به که کساني با گيرند، در قياس

  نمایند.مي کسب را بهتری یادگيری و یادگرفته را بيشتری چيزهای نمایندمي

هاا  تارین شااخص  توجه به ارزشيابي کيفي فراگيران در فرایند ساخت هنری از جمله مهم     

 ابازاری  عملکارد  بررساي  در نویساند؛  ماي  (2010) 1همکاران و والشگونه که باشد همانمي

صاحيح   نحاوی  باه  عملاي را  هایمحيط رد را به صورت کيفي و تفسيری درعملک که واضح

 نماید، الزم است. بررسي

گارا   های نوآوری آموزشي ساازنده توجه به اصول دیالوگ و درک هنری از دیگر شاخص     

سویه اسات کاه در    ، رویکرد دیالوتیکي ی  فرایند یادگيری و رابطه دودر عرصة هنری است

کنناد؛ بناابراین، در    ها با یکدیگر مشارکت ماي  برای شناخت پدیده نرآموزانهنرجویان و هآن 

ای دیاالوتیکي برقارار    رابطه هنرجویان و هنرآموزانیادگيری، الزم است بين  وفرایند یاددهي 

 شود.

 هنرآماوزی،  در حاضار  افاراد  رفتار و ارتباو همان گونه که به نتيجه رسيدند که چگونگي

وی در بُعادهای   تشویق و حمایت لزوم و دانشجو شرایط و نفس به اعتماد به توجه ضرورت

 ارزشايابي  و فراگياری  بار  ها آن تأثير و های مختلف به طور متوازنزیبایي شناختي و مهارت

 قارار  اشااره  ماورد  توساط صااحبنظران   پژوهش طي مکرر طور به که بودند مسائلي دانشجو،

)لاي و   اسات  شااخص  اساتاد  یا   خصوصيت مهمترین دانشجویان با خوب ارتباو گرفتند؛

های نوآوری توجاه باه دیادگاههای ناوین     یکي دیگر از مهمترین شاخص (.2002، 2همکاران

در واق  توليد دانش در عصر اطالعات ی  فعاليت با کم  فناوری اطالعاات  آموزشي است، 

اساي شاده،   هایي که با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات دچار تحول اس است. یکي از حوزه

 حوزۀ آموزش است.

                                                 
1 - Walsh T, Jairath N, Paterson MA, Grandjean 

2 - Lee WS, Cholowski K, Williams AK 
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توجاه باه    اساتيد دیدگاه شود که ازهای کمّي پژوهش اینگونه استنباو ميبا توجه به یافته     

 اسات  شارایط  این در تنها و دارد بسياری اهميت شناختي هنر؛ های تفکر، ابعاد زیبایيمهارت

 در امار  ایان  تادوین کنناد.  های یاددهي و یاادگيری نوآوراناه را   فعاليت تواننداساتيد مي که

 بهتار  را خاود  ضاعف  و قادرت  نقااو  کاه  شودمي موجب گردد انجام درستي به که صورتي

هاای ناوآوری تحات    ای که در پژوهش حاضر نيز به عنوان یکي از شاخصبشناسند، به گونه

 اساتيد که بودند معتقد های تفکر و خود راهبری مطرح شده است، آنانعنوان توجه به مهارت

، های یاددهي و یاادگيری، باه کاار بندناد    گرایي را در تدوین فعاليت های سازندهاید شاخصب

ها در عرصة یاددهي ولي همانطور که نتایج نشان داد توجه کافي به کاربست این نوع شاخص

 را مناساب  آموزش و مناب  باید خود نقش انجام جهت اساتيد بنابراین،د؛ و یادگيری نمي شو

 (.1،2007باشند )ليليبریدج شتهدا اختيار در

های یااددهي و یاادگيری   های نوآوری در فعاليتها ميزان کاربست شاخصبر اساس یافته

 متخصصاان  گرایي در دانشگاه هنر اصفهان، کمتر از حد متوسط است. اگرهنر از منظر سازنده

-ماي  پيشنهاد باشند، هجامع برای مفيد افرادی ما،جامعه آیندۀ افراد که خواهندبرنامة درسي مي

گرایاي   های یاددهي ویادگيری هنر از منظر ساازنده های نوآوری در فعاليتشاخص به که شود

 هاای تدریساي  روش هاا دانشگاه های درسيبرنامه در که دارد ضرورت همچنين .کنند توجه

 فکاری  انتظام روش به را آموختن چگونه هایقابليت ها دانشجویان آن یاری به که کنند اتخاذ

 زنادگي  در کاه  باا مساائلي   حقاایق،  ساازی  ذخيره جای به که بياموزند است الزم د؛بياموزن

 ماوارد  ایان  گيری از بهره و کردنکاربردی شوند. برای درگير شوند،مي مواجه ها آن با روزمره

 بيشتر تحقيق نيازمند و... رویکرد این با متناسب تدریس هایروش با درس، آشنایي کالس در

ریازی  هاای برناماه  کميتاه  و ریزیبرنامه مراکز که شودمي پيشنهاد است. تر ریزی دقيقرنامهب و

 های ناوآوری ریزی شاخصبرنامه هایکميته و شوراها طریق از عالي آموزش و مراکز درسي

 را درساي  هاای و برناماه  کنناد  گوناگون تحليل های یاددهي و یادگيری دروسفعاليت در را

 .کنند طراحيی، انتقاد تفکر مبتني بر دانشجویان و فکری تظرفي با متناسب

                                                 
1 - Lillibridge 
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 :منابع
واکاوی تجارب معلمان زن در تادریس هنار    (،1393ذوالفقاریان، مليحه؛ کيان، مرجان ) -

، دو فصالنامة نظریاه و عمال در برناماه درساي     ، در مدارس ابتدایي: ی  پژوهش کيفي
2(4 :)135-160. 

، پرورشي ناوین روانشناساي یاادگيری و آماوزش    روانشناسي (، 1387سيف، علي اکبر ) -

 تهران: انتشارات دوران.

تبيين مفهوم توليد هنری در آموزش هنر با تأکيد بر تربيت هنری  (،1390) شرفي، حسن -

 .78-67 (:12)1، هنرهای دیداری ةنام پژوهشدر نهاد آموزش و پرورش، 
های یادگيری، در تعامل نظریه  اثرگذاری فرصت (،1393نادر )، سلسبيلي  حسن؛ ،شرفي -

  (:11)11، ارتباطاات  -فصالنامة مطالعاات فرهناگ    ، و عمل برنامة درسي و آموزش هنر

72-96. 

شریفيان، فریدون؛ ميرشاه جعفری، سيد ابراهيم؛ شریف، مصطفي و موسي پاور، نعمات    -

 باارۀ در تکميلاي  تحصايالت  دانشجویان و برنامة درسي متخصصان دیدگاه (،1392اله )

فصالنامة رویکردهاای   درساي،   ریزی برنامه در دوره این دانشجویان چگونگي مشارکت
 .88-47(: 17پياپي ، 1) 8، نوین آموزشي

(، 1392علاي اکبار )   ،عجام  و حسين، شکوهي فرد ؛محمد اکبری ،بورنگ؛ رضا ،صابری -
تربيتاي  مجلة علوم واکاوی جایگاه رویکرد موجود در برنامة درسي هنر دورۀ راهنمایي، 

 .150-131: 6 ۀدور و روان شناسي،
 درساي  ریازی  برناماه  بار  درآمدی (،1387) وشیدارنورزاده،  ش؛کورو ،واجارگاه فتحي -

 عالي. وزشآم یریزوبرنامه پژوهش مؤسسة تهران: انتشارات ،دانشگاهي

هااای علمااي آمااوزش طراحااي محااور و نقااش آن در موفقياات (،1392) دياامجقاادمي،  -

 .78-67: (4)3، دو فصلنامة نقش جهان ،معماریهنرجویان 
 بار  گارا  ساازنده  یاادگيری  یهاا  محيط تأثير سنجش و (، طراحي1392) يمرتضکرمي،  -

(: 2)5، فصلنامة انجمن آموزش عالي ایرانعالي،  آموزش در و یادگيری نگرش رضایت،

23-50. 
شناساایي وجاوه و ابعااد مغفاول برناماة       (،1392) ، محماود مهرمحمدیمرجان؛ ، کيان  -
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: 3، ش 20، س یهاای آماوزش و یاادگير   دو فصلنامة پژوهش ،ابتدایي ۀدرسي هنر دور

1-18. 
هاای تحقياق کمّاي و کيفاي در      روش(، 1382) سیجوگال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال،  -

، ترجماة احمدرضاا نصار و همکااران. تهاران: سامت.       1ج  علوم تربيتي و روانشناسي،

 (.1942)تاریخ انتشار به زبان اصلي 
کترونيکاي درس  اثربخشي آماوزش ال  (،1395محمدی مهر، مژگان؛ تقي پور، کيومرث ) -

 ،باکتری شناسي بر اساس رویکرد سازنده گرایي در مقایسه با رویکرد شاناخت گرایاي  

 .262-251(: 31)16، سال شانزدهم،ایراني آموزش در علوم پزشکي ةمجل
ن: تهرا ،)چگونگي و چرایي هنرچيستي، (عمومي آموزش (،1383) محمود مهرمحمدی، -

 .مدرسه انتشارات
، معلام  تربيات  در یاادگيری  ا  یااددهي  فرآیناد  بازاندیشي(، 1386) محمود مهرمحمدی، -

 مدرسه. انتشارات تهران:
بررساي   (،1393محماد ) نيلي، محمدرضا؛ موسوی، ستاره؛ نصر، احمدرضاا و مساعود،    -

اصافهان و   هایت علمي گروههاای فناي و مهندساي دانشاگاه    ئميزان آگاهي اعضای هي
، هاا  ریزی درسي و ميزان کاربست آننامههای اساسي نوآوری براز مؤلفهاصفهان صنعتي 

 .30-19(: 64)16، فصلنامة آموزش مهندسي ایران
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