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تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و یادگیري رشتههاي هنري مبتنی
1
بر آموزههاي سازندهگرایی و میزان کاربست آن
Determination of Innovation Indicators in Teaching-learning
Activities of Curricula based on Constructivism and their
Application

چکیده:هدف این مطالعه ،شناسایي شاخصهای نوآوری
در فعاليتهای یاددهي و یادگيری رشتههای هنری بر
حسب رویکرد ساختنگرایي و بررسي ميزان کاربست
آنها در دانشگاه هنر اصفهان ميباشد .این پژوهش از
رویکرد کمّي و کيفي استفاده شده است .جامعة آماری
بخش کيفي تحقيق حاضر ،جمعي از صاحب نظران در
آموزش هنر و متخصصان برنامههای درسي در سطح
کشور و اعضای هيأت علمي دانشگاه هنر اصفهان بودند،
که به روش نمونهگيری هدفمند تعداد  19نفر از آنان
انتخاب شدند .جامعة آماری بخش کمّي نيز ،تمامي
دانشجویان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان بودند
که به روش نمونهگيری تصادفي تعداد  285نفر از آنان
انتخاب شدند .دادههای پژوهش از طریق مصاحبة نيمه
ساختار یافته و پرسشنامة محقق ساخته گردآوری شده
است .برای تعيين روایي مصاحبه و پرسشنامه از روایي
محتوا و برای برآورد پایایي پرسشنامه ،از ضریب آلفای
کرانباخ بهره گرفته شده است .طبق نتایج تحقيق در بخش
کيفي مهمترین شاخصهای نوآوری در فرایند یاددهي و
یادگيری عبارت است از :کاربست یادگيری تجربي ،توجه
به خود راهبری ،توجه به مهارتهای تفکر ،ارزشيابي
کيفي و مداوم ،توجه به اصول آموزش مبتني بر دیالوگ و
اکتشاف هنری و بهرهگيری از دیدگاهها و دانش نوین در
زمينة تحليل آثار هنری .همچنين نتایج بخش کمّي بيانگر
آن است که ميزان کاربست شاخصهای نوآوری ،کمتر از
حد متوسط ميباشد .برگزاری دورههای دانشافزایي،
استفاده از تجارب صاحبان هنر و اساتيد هنر ،بازبيني
مداوم برنامههای درسي بر اساس شاخصهای سازنده-
گرایي از جمله پيشنهادهایي هستند که نوآوری و بازنگری
در فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامههای درسي هنر را
تسهيل ميکند.
واژگان کلیدي :شاخصهای نوآوری ،فعاليتهای یاددهي
و یادگيری ،سازندهگرایي ،دانشگاه هنر اصفهان

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 discoverybased 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
برنامههای درسي نقش غيرقابل انکااری را در راساتای تحقاق اهاداف و رساالتهاای
آموزش عالي از نظرکمّي و کيفي ایفا ميکنند (فتحاي واجارگااه و ناوروز زاده.)1388 ،
یکي از ضرورتهای ایجاد دانشاگاه ناوآور ،باازنگری برناماهریازی درساي در مقطا
آموزش عالي است (مهر محمدی ،)1386،این در حالي است که در برناماههاای درساي
شود (پيکو .)2009،1در این راستا آموزش هنر به منزلة رشاتهای عمالگارا بايش از هار
رشتة دیگری باید به نوآوری آموزشي توجه کند .هنر بيانگر خصيصهای اسات کاه یا
جامعه را تعریف ميکند و تفاوتها و دگرگاونيهاای جامعاه را باه تصاویر مايکشاد
(آبسي.)2013،2
در مجموع آموزش هنر ،مسئلهای فراتر از تدریس مهارتهاا ،فعالياتهاا و داناش
خاص به یادگيرندگان است .با توجه به محتوای آموزش هنر ،توليد هنری فرایند واکنش
به مشاهدات ،ایدهها ،احساسات و تجربيات دیگر به وسيله خلق کارهای هنری به طور
استادانه و فکورانه ،کاربرد تخيلي ابزارها ،وسایل و تکني ها با رسانههای متنوع اسات.
آثاار هناری ،تولياداتي اسات کاه از درگيرشادن باين هنرمناد و هادفشاان ،مفااهيم
موردنظرشان ،نگرششان ،فرهنگشان و رسامهاای اجتمااعيشاان و همچناين ماواد و
رسانهای که آنها برای کارشان انتخاب ميکنند ،حاصل ميشاود (گتاي ،نقال شاده در
ویلسون .)2002 ،3در راستای فعاليتهای یاددهي و یادگيری هنر پاژوهشهاایي انجاام
شده است که در ادامه به مهمترین این تحقيقات اشاره ميشود:
ذوالفقاریان و کيان ( )1393در پژوهش خود به شناسایي و تبيين تجارب معلمان در
تدریس برنامةدرسي هنر دورۀ ابتدایي با رویکرد پاژوهش کيفاي از ناوع پدیدارشناساي
پرداختهاند .بر اساس یافتهها ،تجربة معلمان در تدریس هنار دورۀ ابتادایي در دو مقولاة
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کنوني نوآوریای که همراه با اصالح اساسي در برنامة درسي باشد به ندرت انجاام ماي-

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

دستاوردهای مثبات (توساعة شایساتگيهاای حرفاهای) و چاالشهاای منفاي (ضاعف
ارجگذاری به هنر) تبيين شدهاند.
نيلي و همکاران ( )1393نشان دادند کاه ميازان آگااهي اعضاای هياأت علماي در
خصوص نوآوری در انتخاب محتوا ،روشهاای نوآوراناة تادریس و شايوههاای ناوین
ارزشيابي در سطح «زیاد» ،هدفهای نوآورانه ،شيوههای نوین تنظيم تجربههای یادگيری
است.
کرمي ( )1392نشان داد که محيطهای یادگيری سازندهگارا بار رضاایت ،نگارش و
یادگيری در آموزش عالي تأثيری مثبت دارد.
فيليمو ویکز 1و تزانکوبا )2014( 2نشان دادند که مهمتارین شااخصهاای ناوآوری
عبارتند از؛ رویکرد موردی به تدریس و یاادگيری ،مادل باازخوردی چندگاناه ،محايط
تجربي و یادگيری فعال.
رجب )2013( 3نشان داد که عليرغم ،تالشهاای رسامي در راساتای ناوآوری در
برنامههای درسي ،همچنان در متون درسي و کالسهای آموزشاي باه جاای رویاههاای
فراگير محور و پرورندۀ درک شناختي معلمان و دانش آموزان ،بر یادگيری طوطي وار و
مکانيکي و معلم محور تأکيد ميشود.
مورنااو )2010( 4نشااان داد کااه اسااتفاده از تکنولااوتی ،توسااعه و ارتباااو عقایااد و
چشمانداز دنيای خود ،توسعة دانش و درک و فهم ،ایجاد انتخابها و تصميم گيریهای
آگاهانه ،کار مشارکتي را نوعي نوآوری در برنامههای درسي قلمداد ميکند که منجار باه
بسط روحية دانشپژوهي و ارزشآفریني خواهد شد.
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در سطح «متوسط» و کاربست نوآوری برنامهریزیهای درساي کمتار از ساطح متوساط
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اندرسون )2010( 1نشان داد که عمدهترین نيازهای آموزشي استادان تسالط ناکاافي
رویکردهای تعاملي ،ضعف دانشِ شناختي و رویهای نوآوری ،آشنایي محدود باا رویاه-
های آموزشي است.
چنج )2009( 2در پژوهشِ خود به این نتيجه رسيد که اکثریت اعضای هيأت علماي
در فعاليتهای علمي خود از نوآوریهای آموزشي استفادۀ چناداني نمايکنناد ،برناماه-
ميزان سطح درک مفهوم نوآوری هنوز بين دانشاجویان و اعضاای هياأت علماي پاایين
است.
اگر به پيشينه های فارسي در ارتباو با نوآوری برنامة درساي توجاه شاود ،مشااهده
ميشود که عليرغم سابقة بسيار طوالني کشور در تأسيس مراکز آموزش عالي در دوران
گذشته ،اکثر تحقيقات مربوو به اصالح و تغيير برنامههای درسي بر پایة مدلهای سنتي
و یکسان اجرا شده است و اکثر تحقيقات مقولة نوآوری را به شکلي کلي مورد بررساي
قرار دادهاند .عالوه بر این بين مقولههای اصاالح ،تغييار و باازنگری و ناوآوری برناماة
درسي فرقي قائل نشدهاند و به طور خاص مقولة نوآوری برنامة درسي در آموزش عالي
را مورد بررسي قرار ندادهاند .از سویي دیگر بيشتر پژوهشهایي که در زمينة برنامههاای
درسي هنری انجام شده است به تجارب و باور معلمان در زمينة آسيبها و چالشهاای
آموزش هنر تأکيد شده و کمتر پژوهشي وضعيت آموزش هنر در آماوزش عاالي را بار
اساس شاخصهای نوآوری به خصوص رویکرد سازنده گرایي مدنظر قارار داده اسات.
درحالي که در پژوهش حاضر نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری هنری به طاور
عام و نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری هناری در آماوزش عاالي را باه طاور
خاص ،مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین از ی

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

دیگر نقش برنامههای درسي هنر به مثاباة حرفاه و فعالياتهاای محقاق کننادۀ اقتصااد
دانش مدار ،ضرورت انجام پژوهش در زمينة نوآوری برنامههای درساي هناری بايش از
1 - Anderson
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هایدرسي با انتظارات دانشجویان به منظور کسب مهارتهای نوین هماهناگ نيسات و

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

پيش احساس ميشود ،پژوهشهای مرتبط با ساختنگرایي بيشاتر باه بُعاد سااختاری و
ارزیابي اثربخشي آنها برميگردد (محمدی مهر و تقي پور1395،؛ کوین ،)2008 ،1اما به

شناسایي شاخصهای سازندهگرایي در عرصة برنامههاای درساي هنار چنادان تاوجهي
نشده است .در این راستا تحقيق حاضر شاخصهای مرتبط با نوآوری برنامههای درساي
هنری بر مبنای دیادگاه سااختنگرایاي را شناساایي و تبياين نماوده و در اداماه ميازان
دانشگاه هنر به عنوان جامعة آماری توجه ناکافي به برنامههای درسي هنر به طور خاص
و نوآوریهای برنامههای درسي به طور عام ،توجه محدود به پژوهش در زمينة فعاليت-
های یاددهي و یادگيری هنری و نياز تادوین آیاين ناماههاای جدیاد وزارت علاوم در
راستای نوآوری و تغيير فعالياتهاای یااددهي و یاادگيری رشاتههاای مختلاف هناری
ميباشد.
بیان مسأله و چارچوب نظري
رویکرد ساختن گرایی:
فلسفة تعليم و تربيت در پي بيان ارزشها ،اهداف و دالیلي برای کال اعماال آموزشاي
ميباشد افرادی که تالش ميکنند تا بدون توجه به مباني فلسفي ،روند تعليم و تربيت را
بهبود بخشند در نهایت مدلهای بي ارتباو با تعلايم تربيات را باه دسات خواهناد داد.
فلسفه رویکرد ساختن گرایي 2هم در بر گيرندۀ نارضایتي نسبت به رویکردهاای سانتي
در مورد دانش است .رویکردهای فلسفي عينيتگرا براین باورند که معنا وابسته به اشياء
و مستقل از ذهن آدمي هستند اما ساختن گرایان براین باورند که حقيقت خارج از ذهن
نيستند و هيچ دانشي بدست نميآید مگر اینکه از طریق تجارب افراد ساخته شده باشاد

(کروتي1998 ،3؛ فوسنوت ،1996 ،4به نقل از کاراال و ریساوگلو)2009 ،5؛ بناابراین ،در
1. Cavin, R
2.Constructivism
3.Crotty
4- Fosnot
5. Karala. H and Reisoglu
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کاربست این شاخصها را از دیدگاه دانشجویان جویا ميشود .از جمله دالیال انتخااب
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ساختنگرایي توجه اصلي این است که یادگيرنده آماده شود تا در شرایط معلوم و مابهم
مشکل خود را حل کند(.ساانتروک )2004 ،1سااختنگرایاي را یا

رویکارد یاادگيری

تعریف کرده است که بر فعال بودن یادگيرنده در ساختن دانش و فهم تأکيد ميکند (باه
نقل سيف.)1387،
2

ون گال سر فلد ( )1990سه اصل معرفت شناختي اصلي ساختنگرایاي را پيشانهاد
 -1معرفت به صورت انفعالي انباشته نميشود بلکه نتيجه ادراک فرد است.
 -2ادراک فرآیندی انطباقي است که کارکرد آن پایدار ساختن رفتار فارد در یا
محيط زندگي خاص است.
 -3ادراک تجربيات فرد را سازماندهي ميکند و به آن معنا ميبخشد.
 -4معرفت هام در سااختهاای بيولاوتیکين نورولاوتیکي و هام در تعاامالت
اجتماعين فرهنگي ریشه دارد (واوروس )2009،4که این چهاار اصال بنياادین
مبنایي برای اصول اساسي برنامة درسي و فرآیند شناخت مطاابق باا رویکارد
ساختنگرایي را فراهم ميکند ،بنابراین ساختنگرایي نقش فعاال یادگيرناده را
در آفرینش شخصي معرفت و اهميت تجربه را در این فرآیند تصدیق ميکند.
هر فراگير ،بر مجموعهای از مفاهيم و مهارتها مسلط است که با آنها برای حال
مسائل ارائه شده در محيط ،دانش الزم را ميسازد .استاد باید دانشجویان را آگااه ساازد
که از طریق تحقيق ،یاد بگيرند و باید آنها را با ابزارهای خاص ،هدایت کناد .باه طاور
دقيق ،روش یاادگيری مشاارکتي ناوعي از یاادگيری اسات کاه مايتواناد باا «آماوزش
ساختارگرا» همگام شود .دانشجویان بایاد اطیالعاات را ترکياب و طبقاهبنادی کنناد تاا
نتيجهگيریها انجام شود ،هر کس یافتههای خاودش را بارای افاراد دیگار بياان کناد و
همگي باید عقاید و نتایج را ارزشيابي کنند .ی

اصل مهّم فلسافة سااختارگرا آن اسات

1- Santrouk
2.Glasersfeld
3.Comperhension
4. Vavrus
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کرده است که مطالعات اخير اصل چهارمي را به آن افزوده است:
3

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

که دانش به وسيلة فرآیندهای افکار متفاوت و الگوهای تفکیر سااخته مايشاود و رشاد
ميیابد (آندرسون 1و دیگران.)2004 ،
بنابراین ،در این فلسفه یادگيرنده باید فعّال باشاد و باه عناوان مسائول یاادگيری
شناخته ميشود« .ساختارگرایي» ی

مدل نظری است دربارۀ این کاه چگوناه فراگياران

یاد ميگيرند و پيشرفت ميکنند (براساس محوریت تجربه در ساازندهگرایاي ،در روش
ميبرند).
در حقيقت رویکرد نوآورانه به برنامة درسي هنر ،باعث ميشود تا یادگيری از طریق
ایجاد هنر 2فرصتهای حل مسئله برای هنرجویان را فراهم کناد .درحقيقات ناوآوری
برنامة درسي هنرجویان را به پدید آوردن بصيرتهای جدید ترغيب مايکناد (انجمان
ملي تربيت هنری .)2002،2اليوت آیزنز )184 :1972( 3معتقاد اسات کاه آماوزش هنار
دارای ضرورتهای ذهني و شناختي ،فردی ومولد و کارآمد است.
پژوهش حاضر به منظور تبيين شاخصهای نوآوری برناماههاای درساي در رشاتههاای
هنری و بررسي ميزان کاربست آنها مبتني بر دیدگاه سازندهگرایي انجاام شاده اسات و
به سواالت پژوهشي زیر پاسخ ميدهد:
-1شاخصهای نوآوری در فعاليتهای یااددهي و یاادگيری برناماة درساي رشاتههاای
هنری از منظر رویکرد سازندهگرایي کدامند؟
-2ميزان کاربست شاخصهای نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامة درساي
رشتههای هنری از منظر رویکرد سازندهگرایي در دانشگاه هنار اصافهان تاا چاه حادی
است؟

1. Anderson
2 - The National Art Education Association
3 - Eliot W. Eisner
149

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 23:52 IRDT on Monday August 20th 2018

پرسش و پاسخ ساختارگرا استاد و دانشاجویان هميشاه در یا

تعّامال مثبات باه سار
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روش شناسی
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف ،توسعهای است .در انجام بخشهای مختلف این پاژوهش،
دو رویکرد کيفي 1و کمّي 2به کار رفته است و رویکرد پژوهش ،ترکيبي از نوع اکتشافي 3اسات.
در این رویکرد معموالً از طریق پژوهش کيفي به تدوین ی

ابزار اندازهگيری پرداخته ميشاود.

برای این منظور با گردآوری و تحليل دادههای کيفي به تعياين جنباههاای اصالي پدیادۀ ماورد
منظور ميشاود .حالات دیگار ،تحليال دادههاا بارای پاي باردن باه دادههاای مقولاهای اسات
(پالنوکالرک 4و همکاران2008 ،؛ کرسول 5و پالنوکالرک.)2007 ،
در پژوهش حاضر نيز از یافتههای بخش کيفي یعني متن مصاحبهها ،عالوه بر پاساخگویي
به سؤالهای پژوهش ،برای ساخت ابزار بخش کمّي نيز استفاده شده است .برای ساخت ابزار،
پس از پيادهسازی متن مصاحبهها ،با محاور قارار دادن شااخصهاای ناوآوری ماورد نظار در
سؤاالت پژوهش ،گویههای اساسي مربوو به زمينة «نوآوری در یااددهي و یاادگيری مبتناي بار
سازندهگرایي» استخراج و در متن پرسشنامه قرار گرفت.
جامعة آماری این پژوهش شامل دو بخش است :الف) صاحب نظران و متخصصان آموزش
هنر در سطح داخل و خارج از کشور (شناسایي شاخصهای نوآوری برنامههای درسي) ،بخش
کيفي جامعة آماری این پژوهش را تشکيل ميدهند .در این پژوهش با  19نفر از صاحب نظاران
آموزش هنر (داخلي و خارجي) ( 5نفر از اعضای کميتة بازنگری برنامههای درسي دانشاگاه1 ،
نفر سر گروه آموزشي و  9نفر از اعضای هيأت علمي با تجربة دانشگاه و متخصصان رشتههاای
هنری در سطح کشور و همچنين  4نفر از اساتيد صاحب نظر دانشاگاههاای خاارج از کشاور)
مصاحبة نيمه ساختار یافته انجام گرفته است که نمونة این پاژوهش باودهاناد ب) 1110نفار از
دانشجویان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان ،جامعة آماری بخش کمّي این پاژوهش را
تشکيل ميدهند.
1- qualitative
2 - quantitative
3- exploratory
4 - Plano Clark
5- Creswell
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بررسي پرداخته ميشود .این جنبه ها به عنوان ابعاد مورد نظر برای تدوین ابزار گردآوری دادهها

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

روش نمونهگيری اوليه در این پژوهش برای انتخاب صاحب نظران و متخصصاان ،اعضاای

هيأت علمي و اعضای کميتههای بازنگری برنامههای درساي ،هدفمناد باوده اسات (کرساول،
 .)2007در واق افرادی انتخاب شدهاند که در رابطه با موضوع این پژوهش« ،نمونههاای باارز»
به شمار ميآیند (ویليامز .)2006 ،1عالوه بر روش نمونهگيری هدفمند ،در جریان مصاحبهها از
روش نمونهگيری شبکهای نيز استفاده شده است (نوی .)2008 ،2در مورد صاحب نظران نمونة
اطالعات 4کفایت حجم نمونه را نشان ميدهد (آنياگ بازی 5و ليچ2007 ،6؛ گست 7و همکاران،
 ،2006به نقل از شریفيان و همکاران .)1392 ،بارای انتخااب دانشاجویان تحصايالت تکميلاي
دانشگاه هنر اصفهان نيز از روش نمونهگيری تصادفي طبقهای استفاده شاد .باه ایان گوناه کاه
همگي دانشجویان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان ،در دانشکدههای مختلاف انتخااب
شدند .نمونة بخش کمّي این پاژوهش در مجماوع  285نفار دانشاجویان تحصايالت تکميلاي
دانشگاه هنر اصفهان شامل  80نفر (6ن 20درصد) دکتری و  205نفر (4ن 79درصد) کارشناساي
ارشد بوده است (از نظر جنسيت  100نفر مرد و  185نفر زن) .تعاداد دانشاجویان تحصايالت
تکميلي دانشگاه هنر اصفهان با استفاده از فرماول کاوکران ،تعاداد  285دانشاجو بارای نموناة
پژوهش مشخص گردید.
در این پژوهش از دو ابزار مصاحبة نيمه ساختاریافته و پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده
است .پژوهشگر برای کسب دیدگاههای صاحب نظران آموزش هنر و متخصصاان برناماههاای
درسي در مورد موضوع مورد نظر ،با آنان مصاحبه انجام داده است .روایي فرم مصاحبه از سوی
افرادی که روایي پرسشنامه را مطالعه نمودهاند ،بررسي و تأیيد گردید .پایایي فارم مصااحبه باا
قرار دادن خالصة مطالب و مقولههای تعيين شده در اختيار سه نفر آگاه به روشهای پاژوهش

1 -Williams
2.Noy
3 - data saturation
4- Informational redundancy
5- Onwuegbuzie
6 -Leech
7- Guest
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بسيار بزرگ یا کوچ

توصيه نشده ،بلکه حصاول معيارهاایي مانناد اشاباع دادههاا 3و تکارار

دو فصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسي ،شماره  ،9سال پنجم ،بهار و تابستان 1396

کيفي و اعمال نظرهای آنان و نيز با استفاده از روش سه سوسازی( 1مقایسه یافتههای حاصل از
مصاحبه و پرسشنامه) بررسي شده است .از آنجا که پيرامون موضوع ایان پاژوهش پرسشانامة
استاندارد شدهای وجود نداشت ،برای جم آوری اطالعات از نمونة مورد نظر ،پرسشنامة محقق
ساخته به کار رفته است .به منظور تعيين روایاي محتاوایي 2دو ابازار مصااحبه و پرسشانامه ،از
نظرهای  12نفر از اعضای هيأت علمي دانشکدۀ علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان که
دروني سواالت پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده شد .پس از انجام مطالعة مقادماتي بار روی
 36نفر از افراد جامعه و تجزیه و تحليل پرسشنامهها ،مشاخص شاد کاه پایاایي 99ن 0بارآورد
گردید.
برای تحليل اطالعات حاصل از مصاحبهها روشهایي ارائه شده است که ميتوان با اساتفاده
از آنها ،دیدگاهها را تحليل کرد (کرسول2007 ،؛ کمبل 3و همکاران2004 ،؛ ماسون .)2002 ،4باه
طور معمول برای تحليل دادههای مصاحبه از چند مرحله یا گام استفاده ميشاود کاه عبارتناد از:
فراهم سازی دادهها ،5سازماندهي دادهها ،6تقليل و تلخيص دادهها 7در قالاب مقولاههاا از طریاق
کدگذاری ،متمرکز و ترکيب کردن 8کدها و در نهایت ،ارائة دادهها به صورت تصویر ،جادول یاا
بحث (کرسول .)2007 ،به این طریق در پژوهش حاضر نيز مراحال تجزیاه و تحليال دادههاا باه
صورت فوق انجام گردید .به این صورت که مصاحبهها به صورت حضوری انجام شده و سپس
با پياده کردن گفتههای افراد و مقولهبندی آنها با کم

نرم افزار مکس  -کياودا ،9تعياين پایاایي

انجام ميشود ،سپس مقوله بندی و موارد مطرح شده و گازارههاا در مقولاههاای مربوطاه قارار
ميگيرد و در نهایت یافتهها ارائه ميشود.

1 -triangulation
2 - Content validity
3 -Campbell
4 -Mason
5 -preparing
6 -organizing
7 -reducing
8 -condensing
9 - MAX.QDA
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در این زمينه از تخصص الزم برخوردار بودهاند ،استفاده شد .برای برآورد پایاایي و همبساتگي

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

یافتههاي پژوهش
در بخش کيفي با استفاده از روش مقولهبندی بر اساس گامهای تحليل دادههای کيفاي ،اقادام باه
تحليل دادهها شده است .بدین منظور پس از پيادهسازی متن  19مصاحبه ،باه منظاور شناساایي و
تبيين شاخصها ،موارد چندین بار مورد کند و کاو قرار گرفت و جمالت معنايدار در تا

تا

گزارههای به دست آمده ،در مرحلة دوم  127و در مرحلة سوم  89گزاره باه دسات آماد کاه بار
اساس آن مقولههای اصلي تعيين گردید و نهایتاً  6محور طبقهبندی و استخراج شد و در هر مقوله
موضوعات مهمتر به تفکي

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

توجه به اهميت موضوع ،تبيين شاخصهای نوآوری و تعيين ميزان کاربست آنهاا ماورد بررساي
قرار گرفته است ،در ادامه شاخصهای اظهار شده و استخراج شدۀ مورد نظر ارائه شد.
جدول  :1مهم ترین شاخصهاي اظهار شده نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و یادگیري
شاخصها

ردیف

یادگيری تجربي در تدوین و اجرای فعاليتهای یاددهي و یادگيری (تجربة
1

عملي در زمينة توليد هنری ،اجرا و پيادهسازی دانش هنری ،تعامل فعال با
محيط یادگيری هنری ،اجرای و آزمون مفاهيم و دانش هنری در توليد
هنری)
توجه به خود راهبری دانشجویان ،در انتخاب ،اجرا و ارزشيابي فعاليتهای

2

یاددهي و یادگيری رشتههای هنری (خودکنترلي ،مدیریت فعاليتهای
یادگيری هنرمندانه ،خودارزیابي مداوم هنرجویان)

3

توجه باه مهاارت هاای تفکار دانشاجویان در فرایناد یااددهي و یاادگيری
(استقرایي ،قياسي ،حل مسأله ،انتقادی و قدرت تحليل و کسب بينش)
ارزشيابي کيفي و مداوم دانشجویان در زمينة تسلط بر مباني نظری (الگوها،
بعدها ،مولفهها) زیبایيشناسي درک محورهای آموزش زیبایيشناسي هنر با

4

تأکيد بر سه جریان .1 :روشمحور (روشهای درک و یادگيری زیبایي
شناسي)  .2موضوع محور (چيستي هنر و ابعاد زیباشناسانه آن) و .3
مخاطب محور (چيستي هنرمند)؛ درک مفهوم زیبایي بر اساس معيارهای
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مصاحبهها مشخص شد و  178گزاره (کد) استخراج شد .پس از انجاام تحليال محتاوا بار روی

دو فصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسي ،شماره  ،9سال پنجم ،بهار و تابستان 1396

شاخصها

ردیف

فرم ،صورت ،هماهنگي کل و جز و تزیين و...
توجه به اصول آموزش مبتني بر دیالوگ و اکتشاف هنری در تدوین و
5

اجرای فعاليتهای یاددهي و یادگيری هنری (تعامل باز ،گفتگو و مباحثة
چالش برانگيز هنرجویان ،ذهن خالق ،مشارکت و تالش فکری ،به چالش
بهرهگيری از دیدگاهها و دانش نوین در زمينة تحليل آثار هناری باه منظاور

6

تدوین فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامه های درسي هنری (مثل طراحي
آموزشي چند رساناه ای ،رویکارد تحليال گفتماان انتقاادی هناری ،تحليال
طرحوارههای هنری و تحليل روان درماني آثار هنری)

شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و یادگیري رشتههااي هناري از منظار
رویکرد سازندهگرایی کدامند؟
-1یادگیري تجربی در تدوین و اجراي فعالیاتهااي یااددهی و یاادگیري هنار :ایان
شاخص نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامههای درسي هنر توساط  14نفار
از افراد شرکت کننده (68ن 73درصاد) در پاژوهش ،ماورد تأکياد قارار گرفات .باه زعام
مصاحبه شوندگان ( ،)1،3،5،10شاخصهای نوآوری یااددهي و یاادگيری هنار در درجاة
اول بر تجارب شخصي و حرفهای هنرآموز و مربي متمرکز است .مصاحبه شوندۀ شامارۀ
 7معتقد بود که منظور از یادگيری تجربي ،یادگيری است که بر تجزیاه و تحليال فعاال و
سنجيدۀ تجربيات فرد استوار باشد .این نوع یادگيری ،بر فلسفه و اصولي تکيه دارد کاه از
گسترش و توسعة فعاليت حرفه ای براساس مشارکت در جامعه انسااني ،دفااع مايکناد و
اهميت ارتباطات انساني را در یادگيری مورد حمایت و بيهمتایي تجربه ت

ت

انسانها

را مورد تأکيد قرار ميدهد و این موضوع در رشتههای هنری بيش از پيش اهميت دارد .به
زعم (مصاحبه شوندگان  ،)1،3،4در ایان روش یاادگيری ،تجرباه (رابطاة متقابال فارد و
محيط) واحد اساسي یادگيری محسوب ميشود که چنان که به دقت مورد بررساي فاردی
و یا گروهي قرار گيرد ،راه را برای تجربههای وسي تر بعدی هموار ميسازد.
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کشيدن طرحوارههای هنری مرسوم)

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

 -2توجه به خود راهبري دانشجویان در انتخاب ،اجارا و ارزشایابی فعالیاتهااي
یاددهی و یادگیري رشتههاي هنري :این شاخص نوآوری در فعالياتهاای یااددهي و
یادگيری برنامههای درسي هنر توسط  14نفر از افراد شرکت کنناده (68ن 73درصاد) در
پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت .به زعم مصاحبه کنندۀ شمارۀ  ،11با توجه به اینکاه در

هنرجویان بيش از پيش اهميت ميیابد ،توجه به خودراهبری ی

ضارورت اساساي در

فرایند برنامهریزی درسي است و باید فعاليتهای یاددهي و یادگيری باه منزلاة تساهيل
پرورش توانمندیهای هنری -زیبایي شناختي هنرآموزان مدنظر قرار بگيرد؛ در واقا باا
تأکيد بر خودراهبری ،هنرجویان با توانایيهای مختلف ميتوانند همگام با آهنگ تولياد
هنری خود به پيش بروند .با اتخاذ این رویه ،هنرجویان بيشتری در فرایند توليد هناری
موفق شوند .به زعم مصااحبه شاوندگان (شامارۀ  )11،9،8،7در رویکارد خاودراهبری،
استاد کمتر سخنراني ميکند و هنگامي که با دیگر دانشجویان برای تفهيم آثار هنری کار
ميکند ،آنها را در جهاتي هدایت ميکند که امکان کشف پيامهای پنهان آثاار هناری از
جوانب مختلف برایشان وجود خواهد داشت ،به عبارت دیگر برنامههای درساي هناری
باید مسئوليت توليد اثر هنری را به عهده دانشجویان بگذارد.
 -3توجه به مهارت هاي تفکر استقرایی ،قیاسی ،حل مسأله ،انتقادي و قدرت تحلیل
و کسب بینش دانشاجویان در فرایناد یااددهی و یاادگیري :ایان شااخص ناوآوری
فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامههای درسي هنر از منظر سازندهگرایي دانشگاههاای
هنر توسط  13نفر از مصاحبه شوندگان (42ن 68درصد) نيز مورد تأکيد قرار گرفات .باه
زعم مصاحبه شوندگان ،یکي از شاخصهای نوآوری از منظر سازندهگرایاي ،پرساش و
پاسخ در کالس درس ،تحری

تفکیر ،تقویّات قادرت اساتدالل و قضااوت ،اساتفاده از

تجارب گذشته ،تشخيص توانائي هنرجویان و ایجاد اعتمااد باه نفاس در آنهاا اسات.
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تدریس درسهای هنری ،توانمندهای زیبایي شناختي و روانشناختي و عملي تا

تا

دو فصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسي ،شماره  ،9سال پنجم ،بهار و تابستان 1396

متخصصان برنامههای درسي هنر ،باید مهارتهای تفکر را در هنرجویان تقویّت نمایند،
امّا هنرجویان ميآموزند که از پرسشهای خود صرف نظر کنند و به دنبال پرساشهاا و
پاسخهای مورد عالقة اساتيد باشند ،چنين روشي هنرجویان را به رکود فکری ميکشاند
(مصاحبه شوندگان  .)1،5،14به زعم مصاحبه شوندۀ شامارۀ  ،10آنچاه کاه هنرجویاان
ارائه یا توليد ميکنند ،وابستگي شدیدی به شيوۀ اندیشيدن دارد ،باي تاوجهي باه رشاد
اقتصادی و کيفي باعث خسارت ميشود.
 -4ارزشیابی کیفی و مداوم دانشجویان در زمینۀ تسال بار مباانی نظاري زیباایی
شناسی :این شاخص نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامههای درسي هنری
است که توسط  11نفر از مصاحبه شوندگان (89ن 57درصد) مورد تأکياد قارار گرفات.
به نظر مصاحبه شوندگان ،تأکيد بر ارزشيابي کيفي و مداوم دانشجویان در زميناة تسالط
بر مباني نظری زیبایيشناسي به عنوان بُعادی زميناهای ،الزاماي و توامااً فراماوش شادۀ
برنامة درسي هنری ،منجر باه تساهيل در پارورش ساواد هناری در هنرجویاان و تواناا
ساختن هنرجویان در بيان ادراکات و احساسات و ...خواهد شد (نظار مصااحبه شاوندۀ
 .)15 ،11 ،10به زعم مصاحبه شوندۀ  ،16باید کليّت سيستم برنامة درسي هناری فعلاي
بازنگری و اصالح شود چون شرایط و آموزههاایي کاه در حاال حاضار بارای تادوین
برنامههای درسي هنری گذاشته شاده باهانادازۀ کاافي نوآوراناه نيسات ،اگار بخاواهيم
فعاليتهای یاددهي و یادگيری نوآورانه ای طراحي کنيم ،باید طوری طراحاي شاود کاه
بيشتر بيانگر خصيصههای کيفي هنری چون زیبایيشناسي باشند نه کمّي و تواماً مهاارت
پيش روندۀ هنرآموز در عرصة هنری مورد ارزشيابي کيفي و تفسيری استاد قرار بگيرد.
-5

توجه به اصول آموزش مبتنی بار دیاالوو و اکتشاان هناري در فرایناد
یاددهی و یادگیري :تعداد  11نفر از مصاحبه شوندگان (89ن 57درصد) صریحاً به
این شاخص نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری برنامههاای درساي هناری
اشاره و بر آن تأکيد کردهاند .آنان معتقدند که توجه باه اصاول آماوزش مبتناي بار
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مهارتهای تفکر در قالبهای مختلف در تدوین برنامههای درسي هنری در هر دو بعد

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

دیالوگ و اکتشاف هنری در فرایند یاددهي و یادگيری و کاربرد آن در فعاليتهاای
یاددهي -یادگيری ،یکي از شاخصهای اساسي در اجرای فعالياتهاای یااددهي-
یادگيری هنری بر مبنای سازندهگرایاي اسات (مصااحبه شاوندگان  6،3و  .)11در
آموزش مبتني بر دیالوگ همة افراد فرصت ميیابند تا از ارزشها ،عقاید و پایههای
متربي ،هنر زندگي و همزیستي با دیگری ،هنر احترام و تصادیق حضاور دیگاری،
هنر تعليق قضاوت و اندیشيدن به صورت گروهي در وجود افاراد بهباود مايیاباد
(مصاحبه شوندگان  19،14 ،12 ،11 ،8و  .)18از نظر مصاحبه شوندۀ  11آشنایي با
شيوههای تحقيق و اکتشاف به خصوص شيوههاای تحقياق کيفاي ،ماتن پژوهاي و
کاوشگری( 1زبان جستجو) آثار هنری و هنر در بين هنرجویان ،شاخصي است که
باید مورد توجه بيشتر قرار بگيرد .بر اساس دیدگاه مصاحبه شاوندۀ شامارۀ  ،18باا
تأکيد بر بسط روحية پژوهشگری و دیالوگ در بين هنرجویان در فرایناد یااددهي
یادگيری ،هم روشهای نوین تعامل محور اجرا ميگردد و هم در در جهت ارتقااء
مهارتهای پژوهشي در هنرجویان گام مثبت طي ميشود.
 -6بهره گیري از دیدگاه ها و دانش نوین در زمینۀ تحلیل آثار هنري به منظاور
تدوین فعالیتهاي یاددهی و یادگیري برنامههاي درسی هنري مثل طراحی
آموزشی چند رسانهاي و غیره :تعاداد  10نفار (63ن 52درصاد) از مصااحبه
شوندگان صریحاً به این شاخص نوآوری در فعاليتهاای یااددهي ویاادگيری
برنامههای درسي هنری اشاره نمودهاند و معتقدند که تحليال و بررساي آثاار
هنری ،اغلب در حيطة نقد هنری مورد توجه پژوهندگان آثار هنری است .شيوه-
ای که اساتيد هنر برای بررسي و تحليل اثر هنری انتخاب ميکند ،بسيار اهميت
دارد .اگر مباحث طرح شده در تحليل اثر ،موضوعاتي عيني باشد ،بار جاذابيت
تحليل افزوده ميشود و هنرجویان ،راحتتر و بهتر آن را درک ميکنناد طارح

1- Enquiry Language
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فکری خویش آگاهي یابند و بدینسان هنر گوش دادن و پاسخ گفتن باين مرباي و
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پيشينة تاریخي و فرهنگي موضوع آماوزش در اثار و آثاار مشاابه نياز باا دادن
مصداق ،در روند آموزش تأثير مثبتاي دارناد (مصااحبه شاوندگان ،12 ،11 ،8
 19،14و  .)18به زعم مصاحبه شوندۀ شمارۀ  ،5تناسب فعاليتهای یاددهي ا
یادگيری هنر با دانش روز در زمينة رویکردهای معاصر ناوین چاون طراحاي
آموزشي چندرسآن هایي شاخص دیگری است که در هنگاام تادوین یااددهي
سبب مي شود که هنرجویان از مهارت های فراشناختي بهتر استفاده کنناد و باا
کيفيت باالتری باه نقاد و تحليال آثاار هناری بپردازناد (مصااحبه شاوندگان
.)1،2،15
سوال دوم :ميزان کاربست شاخصهای ناوآوری در فعالياتهاای یااددهي و یاادگيری
برنامة درسي از منظر سازندهگرایي در دانشگاه هنر اصفهان تا چه حدی است؟
جدول  :2مقایسۀ میانگین میزان کاربست شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و
یادگیري با میانگین فرضی 3
مؤلفه

میانگین

انحران

انحران

معیار

از

t

درجه

سطح

آزادي

معناداري

میانگین
نوآوري در فعالیت3/02 -

0/50

0/031

282 2/71

0/001

هاي
یاددهی و یادگیري
بر اساس یافتههای جدول  2ميانگين ميزان کاربست شاخصهای ناوآوری در فعاليات-
های یاددهي و یادگيری هنر از منظر سازندهگرایي 02ن 3ميباشد .از آنجاایي کاه  tمحاسابه
شده از  tجدول کوچکتر است؛ بنابراین ميزان کاربست شاخصهای نوآوری در فعاليتهای
یاددهي و یادگيری هنر از منظر سازندهگرایي ،کمتر از حد متوسط ميباشد.
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یادگيری باید مورد توجه قرار گيرد .اساتفاده از ناوآوریهاای چناد رساانهای

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

نتیجهگیري:
کيفيت برنامههای درسي متأثر از عوامل گوناگوني از جمله فعاليتهاای یااددهي و یاادگيری
برنامههای درسي ميباشد .مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر باا دقات نظار ،شااخصهاای
نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری را مورد بحاث قارار دادناد .جادول  1مهامتارین
از :یادگيری تجربي ،توجه به خود راهبری ،توجه باه مهاارتهاای تفکار ،ارزشايابي کيفاي و
مداوم ،توجه به اصول آموزش مبتني بر دیالوگ و اکتشاف هنری و بهرهگيری از دیادگاههاا و
دانش نوین .بر اساس یافتهها ميزان کاربست شاخصهای ناوآوری در فعالياتهاای یااددهي
ویادگيری هنر از منظر سازندهگرایي ،کمتر از حد متوسط ميباشد.
با توجه به یافتههای بخش کيفي اینگونه استنباو ميشود که یکي از شاخصهای اساساي
توجه به یادگيری تجربي است؛ این نوع از یاادگيری ،بار فلسافه و اصاولي تکياه دارد کاه از
گسترش و توسعه فعاليت حرفهای بر اسااس مشاارکت در جامعاه انسااني ،دفااع مايکناد و
اهميت ارتباطات انساني را در یادگيری مورد حمایت و بيهمتایي تجربة ت ت

انساانهاا را

مورد تأکيد قرار ميدهد (شانون و همکاران )2006 ،1بنابراین با یادگيری تجربي ،یادگيری باه
عنوان روند خلق دانش از دل تجربه محسوب ميشود.
نتایج نشان ميدهند که خودراهبری از جمله شاخصهای مهام ساازندهگرایاي در عنصار
یاددهي و یادگيری ميباشد و در این صورت یادگيری خودراهبر ،باه دسات گارفتن کنتارل
فرایند آموزش خودمان ميباشد که نتيجه آن به طور غير مستقيم با یافتههاای الناگ)2000( 2
استوارت (2007؛ به نقل از موس )2014،3همسو است؛ النگ نشان داد که یادگيری خودراهبر
به عنوان عاملي برای پيشبيني عملکرد آموزشي به کار رفته است.
عالوه براین ،توجه به مهارتهای تفکر از جمله شاخصهاای مهام در عرصاة تادوین
یادگيری سازندهگرا ميباشد ،بنابراین ضروری به نظر ميرسد که هنرجاو دسات باه کنکااش
بزند ،این آگاهي پژوهندهمحور جز با تسهيل مهاارتهاای تفکار ميسار نمايگاردد .درواقا ،
1- Shannon Arnold, Wendy J. Warner, Edward W. Osborne
2. Long HB
3. Moos
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شاخصهای نوآوری در فعاليتهای یاددهي و یادگيری هنری را تشکيل ميدهد کاه عبارتناد
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آموزش پژوهش و واداشتن دانشجویان به پرسيدن سواالت هدفمند ،موجب باال باردن ساطح
تفکر انتقادی شده است؛ بنابراین ،توجه به مهارتهای فکری و خودراهبری که یکي از اصل-
های اساسي در سازندهگرایي ميباشند و توجه به آنها درک و تفسير آثاار هناری بايش از از
هر رشتة دیگری حائز اهميت ميباشد ،افرادی که ابتکار عمل یادگيری خود را به دست ماي-
گيرند ،در قياس با کساني که به شکل منفعل در کالس حاضر شده و آموزشهاا را دریافات
توجه به ارزشيابي کيفي فراگيران در فرایند ساخت هنری از جمله مهمتارین شااخصهاا
ميباشد همانگونه که والش و همکاران )2010( 1ماينویساند؛ در بررساي عملکارد ابازاری
واضح که عملکرد را به صورت کيفي و تفسيری در محيطهای عملاي را باه نحاوی صاحيح
بررسي نماید ،الزم است.
توجه به اصول دیالوگ و درک هنری از دیگر شاخصهای نوآوری آموزشي ساازندهگارا
در عرصة هنری است ،رویکرد دیالوتیکي ی

فرایند یادگيری و رابطه دوسویه اسات کاه در

آن هنرجویان و هنرآموزان برای شناخت پدیدهها با یکدیگر مشارکت مايکنناد؛ بناابراین ،در
فرایند یاددهي و یادگيری ،الزم است بين هنرجویان و هنرآموزان رابطهای دیاالوتیکي برقارار
شود.
همان گونه که به نتيجه رسيدند که چگونگي ارتباو و رفتار افاراد حاضار در هنرآماوزی،
ضرورت توجه به اعتماد به نفس و شرایط دانشجو و لزوم حمایت و تشویق وی در بُعادهای
زیبایي شناختي و مهارتهای مختلف به طور متوازن و تأثير آنها بار فراگياری و ارزشايابي
دانشجو ،مسائلي بودند که به طور مکرر طي پژوهش توساط صااحبنظران ماورد اشااره قارار
گرفتند؛ ارتباو خوب با دانشجویان مهمترین خصوصيت یا

اساتاد شااخص اسات (لاي و

همکاران .)2002 ،2یکي دیگر از مهمترین شاخصهای نوآوری توجاه باه دیادگاههای ناوین
آموزشي است ،در واق توليد دانش در عصر اطالعات ی

فعاليت با کم

فناوری اطالعاات

است .یکي از حوزههایي که با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات دچار تحول اساساي شاده،
حوزۀ آموزش است.
1 - Walsh T, Jairath N, Paterson MA, Grandjean
2 - Lee WS, Cholowski K, Williams AK
160

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 23:52 IRDT on Monday August 20th 2018

مينمایند چيزهای بيشتری را یادگرفته و یادگيری بهتری را کسب مينمایند.

تبیین شاخصهاي نوآوري در فعالیتهاي یاددهی و...

با توجه به یافتههای کمّي پژوهش اینگونه استنباو ميشود که از دیدگاه اساتيد توجاه باه
مهارتهای تفکر ،ابعاد زیبایيشناختي هنر؛ اهميت بسياری دارد و تنها در این شارایط اسات
که اساتيد ميتوانند فعاليتهای یاددهي و یاادگيری نوآوراناه را تادوین کنناد .ایان امار در
صورتي که به درستي انجام گردد موجب ميشود کاه نقااو قادرت و ضاعف خاود را بهتار
بشناسند ،به گونهای که در پژوهش حاضر نيز به عنوان یکي از شاخصهاای ناوآوری تحات
باید شاخصهای سازندهگرایي را در تدوین فعاليتهای یاددهي و یاادگيری ،باه کاار بندناد،
ولي همانطور که نتایج نشان داد توجه کافي به کاربست این نوع شاخصها در عرصة یاددهي
و یادگيری نمي شود؛ بنابراین ،اساتيد جهت انجام نقش خود باید مناب و آموزش مناساب را
در اختيار داشته باشند (ليليبریدج.)2007،1
بر اساس یافتهها ميزان کاربست شاخصهای نوآوری در فعاليتهای یااددهي و یاادگيری
هنر از منظر سازندهگرایي در دانشگاه هنر اصفهان ،کمتر از حد متوسط است .اگر متخصصاان
برنامة درسي ميخواهند که افراد آیندۀ جامعهما ،افرادی مفيد برای جامعه باشند ،پيشنهاد ماي-
شود که به شاخصهای نوآوری در فعاليتهای یاددهي ویادگيری هنر از منظر ساازندهگرایاي
توجه کنند .همچنين ضرورت دارد که در برنامههای درسي دانشگاههاا روشهاای تدریساي
اتخاذ کنند که به یاری آنها دانشجویان قابليتهای چگونه آموختن را به روش انتظام فکاری
بياموزند؛ الزم است بياموزند که به جای ذخيره ساازی حقاایق ،باا مساائلي کاه در زنادگي
روزمره با آنها مواجه ميشوند ،درگير شوند .برای کاربردیکردن و بهرهگيری از ایان ماوارد
در کالس درس ،آشنایي با روشهای تدریس متناسب با این رویکرد و ...نيازمند تحقيق بيشتر
و برنامهریزی دقيقتر است .پيشنهاد ميشود که مراکز برنامهریزی و کميتاههاای برناماهریازی
درسي و مراکز آموزش عالي از طریق شوراها و کميتههای برنامهریزی شاخصهای ناوآوری
را در فعاليتهای یاددهي و یادگيری دروس گوناگون تحليل کنناد و برناماههاای درساي را
متناسب با ظرفيت فکری دانشجویان و مبتني بر تفکر انتقادی ،طراحي کنند.

1 - Lillibridge
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عنوان توجه به مهارتهای تفکر و خود راهبری مطرح شده است ،آنان معتقد بودند که اساتيد
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