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چکيده :هدف اين مطالعه ،شناسايي شاخصهاي نوآوري در Abstract: The present study aims to describe
هدفهاي برنامههاي درسي رشته هاي هنري و بررسي ميزان the innovation indicators in aims of curricula
کاربست آنها در دانشگاه هنر اصفهان ميباشد .اين پژوهش از
and their application in Isfahan Art University.
نوع توصيفي -پيمايشي است و به شيوه ترکيبي( کيفي و This study was conducted within descriptive-
analytical
survey
framework
کمي) انجام شده است .جامعة آماري بخشکيفي جمعي از through
صاحب نظران در آموزش هنر و متخصصان برنامههاي درسي qualitative and quantitative methods. The
در سطح کشور وخارج کشور و اعضاي هيات علمي دانشگاه statistical population in the qualitative part
هنر اصفهان بودند ،که به روش نمونهگيري هدفمند تعدادincluded the experts in curriculum and Art 19
نفر از آنان انتخاب گرديد .جامعة آماري بخشکمَي تمامي education from whom 19 individuals were
 1110نفر دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان purposefully selected as the samples. The
statistical population in the quantitative part
بودند که به روش نمونهگيري تصادفي تعداد 300نفر از آنان
انتخاب گرديدند .دادههاي پژوهش ابتدا از طريق مصاحبة included 1110 MA and PhD students studying
نيمهساختار يافته و درادامه با استفاده از پرسشنامه محققat Isfahan Art University from whom 300 -
individuals were randomly selected. The
ساخته گردآوري گرديد .براي تعيين روايي مصاحبه و
research data was collected through semiپرسشنامه از روايي محتوا ،و براي برآورد پايايي پرسشنامه از
structured interview and researcher-made
ضريب آلفايکرانباخ استفاده شد .يافتههاي کيفي براساس
questionnaires. The results of the qualitative
گويهبندي و مقولهبندي و يافتههاي کمي با آمار توصيفي و
part showed that the most important
استنباطي تحليل شد .طبق نتايج تحقيق در بخش کيفي innovation indicators in goals of Art Curricula
مهمترين شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي consist of: Islamic approach toward the goals
رشته هاي هنري عبارت است از :داشتن رويکردي اسالمي به of Art curricula, attending to self-direction in
هدفهاي برنامههاي درسي هنري؛ توجه به خودراهبري در the development of aims, training of the
تدوين هدفهاي برنامههاي درسي هنري؛ پرورش مهارتهاي thinking skills: inductive, deductive, problem
تفکر استقرايي ،قياسي ،حلمسأله و انتقادي دانشجويان؛ solving and critical students, training students
تربيت دانشجوياني با تسلط بر مباني نظري(الگوها ،بعدهاto understand the theoretical foundations of ،
aesthetics
(patterns,
dimension,
مولفهها) زيبايي شناسي .هم چنين نتايج بخش کمي بيانگر and
آن است که ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري درهدفهاي components). In addition, the results of the
برنامه هاي درسي رشتههاي هنري در دانشگاه هنر اصفهانquantitative part indicated that the application ،
بيشتر از حد متوسط مي باشد .بين نمرات ميزان کاربست of innovation indicators for “aims” was above
شاخصهاي نوآوري برنامههاي درسي هنري در زمينة «هدف» the average. And there was a significant
بر حسب مت غير جنسيت و دانشکده تفاوت معني داري وجود difference between the scores for the
innovation indicators in the area of aimes in
دارد.
terms of gender and faculty.
واژگان کليدي :آموزشعالي ،برنامهدرسي هنر ،نوآوري هدف،
Key words: aim, Art curriculum, higher
هدف
education, innovation aim
-1اين مقاله مستخرج از پايان نامه دکتري مي باشد
- 2دانشجوي دکتري برنامه درسي دانشگاه اصفهان setarehmousavi@gmail.com :
 - 3نويسنده مسئول ،دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهانm.nili.a@edu.ui.ac.ir :
- 4استاد و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهانarnasr@edu.ui.ac.ir :
-5دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه هنر اصفهان m.masoud@aui.ac.ir :

ستاره موسوي  ،دکتر محمدرضا نيلي  ،دکتر احمدرضا نصر  ،دکتر محمد مسعود

مقدمه
نهاد آموزش عالي به عنوان يکي از کليديترين نهادهاي جوامع بشري ،به طور رسمي و
ثبت شده در تاريخ ،پيشينهاي به قدمت بيش از هشت سده دارد .اين نهاد بيش از هر نهاد
ديگري(از جمله نهادهاي اجتماعي و اقتصادي) توانسته است لزوم حضور و ثبات وجودي
خود را به اثبات برساند ،چرا که دانشگاه يکي از با ارزشترين نهادهايي است که هر جامعه-
اي براي دستيابي به پيشرفت و توسعه به آن وابسته است و براي تحقق اهداف عالي خود
ميبايست به آن توجه و روي آن سرمايهگذاري نمايد(آيت اللهي،پوررضائيان و
هوشيار،1391،ص .)6از جمله ملزومات اين بقا نوآوريهاي آموزشي است که توسط برنامه-
ريزان درسي و استادان و متخصصان آموزش عالي درک شده ،و پاس داشته ميشود و به
نسلهاي بعدي انتقال مييابد .در اين راستا ،يکي از عمدهترين وظايف دانشگاه و هدفهاي
آموزش عالي ،هماهنگ نمودن عنصرهاي برنامههاي درسي با پيشرفتهاي تخصصي و
مقتضيات روز جامعه است .مقتضياتي که متناسب با توسعه دانش و فنآوري درحال تغيير و
تحول ميباشد.
برنامههايدرسي يکي از مهمترين عنصرهاي آموزش عالي و دانشگاهها هستند که نقش
تعيين کننده و غيرقابل انکاري را در راستاي تحقق اهداف و رسالتهاي آموزش عالي از
نظرکمي و کيفي ايفا ميکنند (فتحي واجارگاه و نوروززاده .)1388 ،در جامعه ما اگر چه در
مقام سخن در رابطه با اهميت نوآوري صحبتهاي فراواني وجود دارد ،لکن در عمل
مؤسسههاي آموزشي فعاليتهاي خود را با روشهاي سنتي اجرا ميکنند و تالشي به عمل
نميآورند که به صورت نوين اين مؤسسهها را مديريت و رهبري کنند(آزاد و ديگران)1388 ،
در حاليکه نوآوري در آموزش عالي بايد به عنوان دانش افزوده براي همهي اعضاي هيأت علمي
مطرح شود ،زيرا سازمانهاي آموزشي قرار است انسانهايي کارآمد و دانش پژوه را به جامعه
تحويل دهد لذا اين مسئله اهميت بيشتري پيدا ميکند(باراسا2010 ،1؛ اوليور .)2008 ،2از اين
رو ،توجه به کاربست آموزه هاي نوآوري در موسسه هاي آموزشي اهميت فراواني پيدا مي
کند.يکي از ضرورتهاي ايجاد دانشگاه نوآور ،بازنگري و طراحي نظام مطلوب برنامه ريزي
درسي آن است که دانشگاه ها با شناخت نقاط قوت و ضعف خود و امکانات موجود به
طراحي برنامه هاي درسي متفاوت در يک رشته خاص بپردازند و بدين ترتيب برنامه هاي
درسي از تنوع و هويت محلي برخوردار شوند(مهر محمدي.)1386،
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در عصر حاضر که عصر رقابت و نوآوري و خلق رويکردهاي تجاري سازي دانش ميباشد
نقش موسسههاي آموزش هنري و دانشگاههاي هنر در راستاي تسهيل اقتصاد دانش مدار و
رشد کارآفريني به مراتب بيش از پيش ميباشد .بنابراين ،نگرشها و دانشهاي هنرمند در
راستاي رشد يک جامعه نقشي با اهميت دارد ،نتايج بسياري از تحقيقات نشان داده است که
ارزش آ فريني و نوآوري نقش تعيين کننده و مهمي براي موفقيت حرفه اي و کارافريني يک
هنرمند دارد(وزارت فدرال علم اقتصاد و تکنولوژي2009 ،1؛ گرانر2012،2؛کونراد.)2010،3
براي نيل به اين هدفهاي مهم تربيت هنري مورد توجه قرار ميگيرد آموزش هنر موجب
ايجاد ارتباط معني دار؛ بيان خالق و شخصي؛ اشتياق به مشاهده؛ کاوش و توسعه مناسبترين
شکلها و شيوه هاي ارائه ؛ توانايي حس زيبايي شناسي؛ احترام به ميراث فرهنگي؛ آگاهي از
زندگي و کار هنرمندان؛ آشنايي با تکنيکهاي جديد توليد هنري؛ تلفيق آموختنيهاي تازه با
تجربيات گذشته و نظاير آن ميشود ،هنرجويان همچنان که با فراگيري کلمات و جمالت از
راه تواناييهاي زباني مانند گوشدادن و صحبتکردن ،مطالب مورد عالقهشان را از طريق
خواندن و نوشتن ارائه ميکنند ،ميتوانند با عنصرهاي اساسياي همچون خط ،رنگ و شکل از
راه توليد هنري ،و با کمک تواناييهاي هنرياي نظير زيبايي شناسي ،تاريخ هنر و نقد هنري
انديشهشان را نشان دهند .با توجه به ديدگاه کثرتگرايي همه هنرها مورد توجه است و برتري-
اي به يکديگر ندارند و نگاه عدالتخواهانهاي وجود دارد و بر راههاي مختلف بيان تأکيد دارد
(لناوي .)2006، 4در باب اينکه تربيت هنري ،چه توانايي ها و شايستگي هايي را بايد در
يادگيرندگان ايجاد نموده و رشد دهد ،ديدگاه ها و رويکردهاي متفاوتي وجود دارد ،که
براساس هر يک از اين رويکردها ،در مورد مؤلفه هاي برنامه درسي نظير هدف ،محتوا ،روش
و ارزشيابي تصميم گيري ميشود .به طور کلي با توجه به رويکردهاي مختلف تربيت هنري،
برنامههاي درسي هنر بايد فراگير را در جهت دستيابي به هدفهاي زير توانمند سازد:
 مشاهده ،لذت بردن ،و پاسخدهي به اشياء و تصاوير آشنا و ناآشناي موجود درمحيط.
..

-ايجاد و پرورش حساسيت به ويژگيهاي خط ،شکل ،رنگ ،تُن ،بافت ،طرح و ريتم و ...
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 بيان انديشه ها ،احساسات و تجارب مرتبط با اَشکال هنري به وسيله تخيل به همراهکسب لذت،
 کسب تجارب خود انگيخته و تخيلي باساختاري فزاينده به کمک مواد و ابزارهايهنري گوناگون،
 بررسي امکانات طراحي مواد از طريق رسانه هاي دو/سه بعدي .به کار بستن مهارتها و تکنيک ها،
 بروز حساسيت فزاينده به عناصر و آثار هنري .نظر داشتن کنجکاوي و گشادهرويي درآثار هنرمندان،
بررسي تأثير جو و موقعيت در آثار هنرمندان به ويژه به هنگام ارتباط با کار خودهنرجو،
تعيين مجموعهاي از رسانههاي هنري و توصيف برخي از فرايندهاي خالق،مباحثه پيرامون مهمترين عنصرهاي طراحي کارهاي هنري انفرادي به صورت عملي، مباحثه درباره عنصرهاي طراحي داراي اولويت در آثار هنري خود و ساير همکالسيها، ارزش دهي و اعتباردهي به آثار هنري و فرهنگي بزرگ جوامع مختلف، واکنش به تجارب هنري از طريق تخيل،و استفاده از زبان مناسب پاسخدهي به تجارب هنري (مهرمحمدي ،1383،ص.)70
ورما ( ،) 1991تاکيد دارد که طراحي ،تدوين  ،اجراي و ارزيابي برنامه هاي درسي هنر
بايد با توجه به مولفه هاي زير محقق شوند:
عنصرهاي تخيل و نوآوري ،محوريت تجربه و يادگيري تجربي ،خصيصه هاي فرهنگي واجتماعي هنرجويان ،مباني و اصول زيبايي شناسي رشته هاي هنري ،سبکهاي يادگيري
هنرمندانه و غيره( ...شرفي.)1391،
يکي از موضوعات مهم در برنامهريزي درسي ،اهميت نوسازي و تجديد نظر در برنامه
هايدرسي و هماهنگ نمودن عنصرهاي برنامههاي درسي با شرايط در حال تغيير و نا
مطمئن است ،اين در حالي است که در برنامههاي درسي کنوني تغيير و باز بيني که همراه
با تعديل و اصالح اساسي در برنامه درسي باشد به ندرت انجام ميشود و در اکثر موارد تنها
تغييرات کوچکي اعمال ميگردد (پيکو .)274 ،2009،1يکي از مهمترين و اساسيترين
عنصرهاي برنامههاي درسي ،هدفها ميباشند .هدفها ،عبارتهاي خاصتري است از آنچه

- Peeco
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دانشجويان به عنوان نتيجه مطالعه يک درس بايد قادر به انجام آن باشند .داشتن هدفهاي
صريح و روشن ،يکي از بعدهاي بنيادي برنامهريزيدرسي است ،زيرا باعث توانايي فرد در
انتخاب معقول محتواي فعاليتهاي ياددهي و يادگيري شده و در طراحي ارزيابي معتبر اهميت
دارد .هدف ها راهنماي مدرسان و دانشجويان هستند ،اما نبايد آنقدر انعطافناپذير باشند که
مانعي براي پويايي دانشجويان که الزمه آموزش عالي است گردند(نصر و همکاران.)1386 ،
با توجه به پژوهشهايي که در سالهاي اخير درباره آموزش هنر انجام شده است (شرفي
 ) 1390، 1388 ،1385از جمله مشکالت جاري در حوزه برنامهريزي درسي هنر عبارتند
از؛کمبود هنرآموز درگروه تحصيلي هنر دوره متوسطه؛ وجود مربيان هنر غيرمرتبط در مقاطع
مختلف آموزشي و کمبود نيروي انساني خالق و برخوردار از مهارتها و راهبردهاي ارتباطي/
اطالعاتي در تدريس مي باشد و با توجه به اينکه نوآوري و بازنگري برنامههاي درسي اين
رشته به خصوص در آموزش عالي نسبت به ساير رشته ها مورد توجه کمتري واقع شده است و
همچنين ،پژوهشهاي مرتبط با برنامههاي درسي بيشتر به کيفيت ،تغيير و بازنگري برنامههاي
درسي محدود شده است ،و به شناسايي شاخصهاي نوآوري در عرصه هدفهاي برنامههاي
درسي هنر چندان توجهي نشده است و در اين راستا ،تحقيق حاضر شاخصهاي مرتبط با
نوآوري برنامه هاي درسي هنري در عنصر هدف را شناسايي(براي پاسخ به اين سوال ،ابتدا
ديدگاههاي صاحبنظران کشورمان و ساير کشورها در زمينه نوآوري در هدفهاي برنامه
درسي به طور اختصار بررسي شده) و تبيين نموده و در ادامه ميزان کاربست اين شاخصها را
از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان جويا شده است  ،از جمله داليل انتخاب دانشگاه هنر
ا -توجه ناکافي به برنامههاي درسي هنر به طور خاص و نوآوريهاي برنامه هاي درسي به طور
عام ونيزتدوين آيين نامه هاي جديد وزارت علوم در راستاي نوآوري و تغيير برنامه هاي درسي
هنر مي باشد.
مبانی نظري
هنر بيانگر خصيصهاي است که يک جامعه را تعريف ميکند و تفاوتها و دگرگونيهاي
جامعه را به تصوير ميکشد .هر فرهنگ و تمدني خودش را از طريق هنر ابراز ميکند .موضوع
هنر به عنوان پيامد و نتيجه تفکر انساني و مهارت خالق تصويرگري ميشود .بنابراين يک هنر
بيانگر ماهيت جامعه بستزساز آن ميباشد(آبسي ،2013،1ص.)691

- Abaci
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در بعضي ديدگاهها ،مفهوم هنر به دو تعريف محدود مي شود؛ نخست هنر به عنوان ايده و
دوم هنر به عنوان شکل که در رابطه با آثار هنري مطرح است(ديسکارتيس 1و اسپينوزا ، 2نقل
شده در ليو .)2011 ،3در اين راستا ،توليد هنري با توجه به فکر هنرمند و ساختن آن در
برنامههاي درسي آموزش هنر شکل ميگيرد .مؤلفههاي مهم توليد هنري در رويکردهاي
آموزش هنر عبارت از ،شهود و تخيل) رويکرد سنتي(؛ ساخت و خلق اثر هنري) رويکرد
ديسيپليني(؛ کل اثر هنري) رويکرد دريافت احساس و معنا(؛ تأمل ،وسعت ،عمق بخشيدن و
تمرکز فکر) رويکرد مشاهده آثار هنري(؛ توليد معنا و برانگيختن عواطف و احساسات) رويکرد
زيبايي شناختي( است(مهرمحمدي.)1383 ،
از جمله رويکردهايي که در زمينه تربيت و توليد هنري به طور عام و توليد هنري به طور
خاص مطرح است عبارت است از :رويکرد) يافتن 4شيء هنري به صورت ذهني و واقعي(،
رويکرد کارکردي )5ساخته 6شده توسط انسان(و رويکرد نهادي )7قلمدادکردن اثر هنري
توسط جامعه هنري و سازمانهاي مرتبط مثل مدارس ،دانشگاهها ،آموزشگاههاي آزاد و نظاير
آن(و همچنين سوق دادن موضوع ذهني به عيني) ادراک گرايي (8؛ بازنمايي با استفاده از
عناصر بصري) فرم گرايي (9؛ ساختن براساس تواناييهاي فردي ،شهودي و عاطفي) بياني (10؛
پيروي از نمونهها و انواع پيش انگاشته شده در تخصص هنري معلم) مبتني بر ژانر (11؛ پيروي
از نمونههاي اصيل و آثار هنري معتبر) اقتباسي (12؛ توسعه دانش و مهارتهاي فني هريک از
ژانرها(فن محوري؛ دست ساختهها به صورت مضموني و ديدني) شي محوري 13مبتني بر اثر
هنري(؛ مطالعه هنر به عنوان شناخت و توليد معاني اجتماعي و فرهنگي پنهان و فرايندهاي
تحليلي(نقادي و موقعيتي )14؛ واکنش به رويدادها و مسايل بحث انگيز از طريق تلفيق مسايل

1
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انساني ،اجتماعي ،سياسي و اخالقي) مسأله محوري (1؛ تأکيد بر ديدگاهها و رويکردهاي
چندگانه و متکثر و پذيرش تکنولوژيهاي جديد) پست مدرن (2اينها رويکردهاي برنامه درسي
هنر را تشکيل ميدهد که مؤلفههاي پيش گفته در ايجاد ايده و ساختن آن) توليد هنري(
نقش تعيين نکنندهاي ايفا ميکنند(مهرمحمدي .)1383 ،محتواي آموزش هنر که مربوط به
تدريس مي شود ،شامل موارد زير است) استانداردهاي هنر ،1996،نقل شده در هيک من3
 ،2000،ص:)18-1
 جنبه هاي ذهنی :شامل ايده ،فعاليت ذهني ،نمادها ،تم ها و استعارات
 جنبههاي عينی :شامل شکل ،کيفي تهاي حسي و سبک ارائه
 فرمهاي هنري :شامل هنرهاي تجسمي و نمايشي) طراحي و نقاشي ،کاردستي،
نمايش ،موسيقي و(...
 دانش فنی :شامل ابزارها ،تکنيک ها و...
 معانی :شامل توصيفکردن ،ادراک کردن ،تفکر عميق و...
 بافتها :فرهنگ و جامعه ،هنرمندان ،زمان ،مکان ،اهداف ،سبک ،ژانر و...
 نظریهها و اصول :پرسش درباره ارزش هنري و تجربه زيبايي شناسي
از اينرو ،بر ويژگيهايي به شرح زير درباره توليد هنري تأکيد ميشود:
 هنر از روي قصد و هدف مشخصي ساخته ميشود.
 هنر به وسيله انسان مونتاژ ميشود و مي توان آن را سرهم کرد.
 هنر به طور معمول مبتني بر فکر و انديشه ،نماد و عناصر حسي است.
با توجه به محتواي آموزش هنر ،توليد هنري فرايند واکنش به مشاهدات ،ايدهها ،احساسات
و تجربيات ديگر به وسيله خلق کارهاي هنري به طور استادانه و فکورانه ،کاربرد تخيلي ابزارها،
وسايل و تکنيکها با رسانه هاي متنوع است .آثار هنري ،توليداتي است که از درگيرشدن بين
هنرمند و هدفشان ،مفاهيم موردنظرشان ،نگرششان ،فرهنگشان و رسمهاي اجتماعيشان و
همچنين مواد و رسانهاي که آنها براي کارشان انتخاب ميکنند ،حاصل ميگردد) گتي ،نقل
شده در ويلسون.)2002 ،4
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در مجموع ميتوان اظهار داشت که آموزش هنر ،مسئلهاي فراتر از تدريس مهارتها،
فعاليتها و دانش خاص به يادگيرندگان است .برنامههاي درسي هنر بايد رشد دانش و مهارت-
ها را در زمينههاي زير ترغيب کند :يک يا چند رشتهي هنري .اشکال هنري ميان رشتهاي.
روشهاي تدريس هنرها  .روشهاي تدريس بينرشتهاي درون و از طريق هنرها .طراحي برنامه
درسي .سنجش و ارزيابي متناسب با تربيت هنري.تربيت هنري رسمي) موسسه محور ( .تربيت
هنري غير رسمي) اجتماع محور( .بنابراين ،شايسته است که حداقل در سطحهاي منطقهاي و
ملي ،دستورالعملها و استانداردهايي براي آمادهسازي استادان رشتههاي هنري در آموزشهاي
قبل از خدمت تنظيم شود) کنفرانس جهاني آموزش هنر2006،1؛انجمن ملي تربيت
هنري.)2002،2
اليوت آيزنز )184 :1972( 3ضرورت آموزش هنر را به اجمال در زير خالصه کرده است:
آموزش هنر براي يک ضرورت ذهني و شناختي( اين آموزش مشارکت ،يادگيري و خالقيت را
افزايش داده و فرد را در کسب توانايي براي ابراز خودش و انتخاب مسير صحيح در پروراندن
ابعاد دروني اش ياري مي رساند) .آموزش هنر براي ضرورتي فردي(آموزش هنر رشد عاطفي،
زيبايي شناختي ،اخالقي و فيزيکي فرد را ايجاب مينمايد) .آموزش هنر براي ضرورتي مولد و
کارآمد(ارزشهاي فردي فراگير رشد و نمود پيدا کرده و منجر به مشارکت او در فرايند توليد و
هنرسازي ميشود) .به منظور اينکه آموزش هنري به طور مناسب پياده و آرمانهاي خود را
محقق سازد نيازمند ،ساختار فيزيکي مناسب ،مدرسان با صالحيت ،فراگيران روشنبين و
جوياي شکوفايي و آفرينش ميباشد(ساهان 986 ،2009،4به نقل از گازارنيگا،2008،5ص.)4
ويز 6و فراري ،)2014(7آيزل ،)2014(8شرفي( )1390شرفي و سلسبيلي( ،)1393صابري و
همکاران( ،)1392کيان و مهر محمدي( ،)1392قدمي( )1392درراستاي نوآوري برنامه هاي
درسي هنري به تحقيق پرداختند و ضرورت نوآوري برنامههاي درسي هنري را نشان دادند.
پيشينه
در مطالعه علياري و همکاران( )1391عوامل ،مالکها و شاخص هاي تدوين شده جهت
اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري ،داراي چند ويژگي شامل :رعايت
1
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استانداردهاي بين المللي برنامه درسي دوره کارشناسي پرستاري ،توجه به تمامي عناصر برنامه
درسي ،رعايت قانونمندي هاي برنامه درسي و استانداردسازي و تعيين وزن عوامل ،مالک ها و
شاخص ها مي باشند .
کرمي( )1392نشان داد که طراحي و سنجش تاثير محيط هاي يادگيري سازنده گرا بر
رضايت ،نگرش و يادگيري در آموزش عالي تاثيري مثبت و معنادار دارد.
نيلي و همکاران( ) 1393نشان دادندکه ميزان آگاهي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي
اصفهان و صنعتي اصفهان در خصوص نوآوري در انتخاب محتوا ،روشهاي نوآورانه تدريس و
شيوههاي نوين ارزشيابي در سطح «زياد» ،ميزان آگاهي آنها از انتخاب هدفهاي نوآورانه،
شيوههاي نوين تنظيم تجربههاي يادگيري در سطح «متوسط» و ميزان آگاهي آنان از کاربست
نوآوري برنامهريزي درسي کمتر از سطح متوسط است.
فيليمو ويکز  1و تزانکوبا )2014( 2به منظور تحقق نوآوري با استفاده از فناوري در آموزش
هنري يک پروژه اي طراحي کرده بودند که بيانگر معرفي و مقدمه طراحي درس عکاسي
ديجيتالي بود و پيامدهاي متعادل يادگيري را در چارچوب کالسي وسيع فراهم ميساخت.
هدف از پروژه معرفي رويکرد موردي به تدريس و يادگيري و ارائه مدل بازخوردي چندگانه
بوده است .نتايج نشان داده است مدل بازخورد چندگانه فضاي يادگيري را بسط داده و محيط
تجربي و آموزه هاي واقعي را در آموزش فعال تسهيل مي سازد و رويکرد موردي به تدريس و
يادگيري باعث تسهيل يادگيري نوآورانه و توجه متوازن به تفاوتهاي يادگيري مي شود و
ميزان رضايت هنرجويان را از برنامه هاي درسي اجرا شده را بهبود ميبخشد.
تحقيق آسرت و همکاران )2013(3نشان داده است که نوآوري در هدفهاي برنامه هاي
درسي اساساً بر رشد تسلط بر مهارتهاي کاربست تکنولوژي آموزشي ،بازيابي اطالعات،
پردازش و توليد محتوا ،ارتباطات از طريق تکنولوژي آموزشي و کاربست تکنولوژي آموزشي
براي موضوع يادگيري مرتبط است .نتايج نشان داد بين مفهومهاي سواد اطالعاتي ،و هدفهاي
خاص و عمده در برنامههاي درسي تکنولوژي آموزشي ناهمخواني و تفاوتهايي وجود دارد.
رجب ) 2013(4در تحقيقي به بررسي و تدوين فرايند تدريس تعاملي و مشارکتي در
راستاي تحقق نيازهاي حرفه اي مدرسان پرداخت .اين تحقيق رويههاي آموزشي مدرسان را
درون مدارس متوسطه سريان 5بررسي ميکند و نشان ميدهد عليرغم ،تالشهاي رسمي و
1
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قانوني در راستاي نوآوريهاي آموزشي در زمينه تدوين و اجراي برنامههاي درسي باز در متون
درسي و کالس هاي آموزشي به جاي رويه هاي فراگير محور و پرورنده فهم و درک شناختي
معلمان و دانش آموزان بر يادگيري طوطي وار و مکانيکي و معلم محور تاکيد ميشود .در
صورتيکه با عدم مشارکت فراگير و بي توجهي به کاربست رويههاي نوآوري آموزشي بسياري
از فرصتهاي رشد اجتماعي ،تخصصي فراگيران ناديده انگاشته ميشود .بر پايه اين تحليل ما
نيازمنديم که در رشد حرفه اي معلمان و استادان به صورت عملي در طي مرحله نوآوري برنامه
درسي ،کاربست رويکردهاي مشارکتي در نظام آموزشي سريان را مورد توجه قر ار دهيم و در
واقع ،بخش اعظم فرسودگي تحصيلي دانشجويان به دليل تاکيد بي فايده اساتيد و معلمان بر
کاربست روشهاي آموزش سنتي به دليل نااگاهي علمي و آکادميک آنها در زمينه نوآوري
هاي آموزشي ميباشد .
در زمينة نقش جنسيت در کاربست نوآوريهاي آموزشي ،يافتههاي تحقيقات متعدد ،حاکي
از آن است که تفاوت معناداري ميان اساتيد زن و مـرد در زمينـه هـاي بـه کـارگيري نوآوري-
هاي آموزشي وجود دارد؛ و بيشتر تحقيقات نشان دادند که مردان از نوآوريهاي آموزشي
بيشـتر از زنان استفاده مي کنند(پاپستگريو)2008،1
سازمان رشد و توسعه اقتصادي 2در گزارشي به منظور بررسي اصالحات و نوآوريهاي
آموزشي نشان دادند در زمينة مقايسةبه کارگيري ميزان کاربست نوآوريهاي آموزشي بر اساس
رشته هاي تحصيلي ،يافته هـا حـاکي از آن است که تفاوت معناداري در تمامي حيطه ها (ي
نوآوري هاي آموزشي(آمـوزش ،پـژوهش) در رشته هاي مختلف تحصـيلي وجـود دارد؛ بـدين
معنـا کـه بيشـترين اسـتفاده کنندگان از نوآوريهاي آموزشي دانشجويان رشتة هاي عملي
چون کامپيوتر و کمترين اسـتفاده کنـدگان ،دانشـجويان رشتة هايي چون رياضي و آمار
هستند که علت اين امر گنجاندن دروس بيشتر مرتبط با فناوري هـا و نوآوريهاي آموزشي در
دروس دانشجويان رشتة هاي عملي چون کامپيوتر است.
در زمينه ديدگاه دانشجويان در راستاي به کارگيري نوآوريهاي آموزشي در ارتباط با مقاطع
تحصيلي،يافته هاي پژوهشاي مختلف حاکي از آن است که تفاوت معنا داري ميان برنامه هاي
درسي مقاطع تحصيلي مشاهده مي شود؛ بـدين صـورت کـه در برنامه هاي درسي دانشجويان
تحصيالت تکميلي( ارشد و دکترا) از نوآوريهاي آموزشي ،بيشـتر از دانشـجويان کارشناسي
است کـه معموال علت آن را  ،ناشـي از ضـعف روحيـة پژوهشگري در دانشجويان کارشناسي و
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به طور کلي درگيري بيشتر دانشجويان تحصـيالت تکميلي نسبت به اين فناوري ها و دانشجو
محور بودن شـيوة تـدريس در مقطـع کارشناسـي ارشد مي دانند(وينر و همکاران.)2013،1

وي ) 2013( 2نشان داد که روش تدريس ابتکاري خالقيت فراگيران را برانگيخته و توانايي-
هاي آنان را بسط ميدهد روش تدريس ابتکاري در آموزش و برنامههاي درسي هنر از شخصي
به شخص ديگر متفاوت است و نيز از فرهنگي به فرهنگي متفاوت ميباشد و برنامه هاي درسي
هنر ميتوانند خصيصههاي مليتها و فرهنگهاي مختلف را در زمان اجراي اصول اساسي
آموزشي مد نظر قرار دهد و نيز همچنين خصيصههاي فرهنگ سنتي را مد نظر قرار داده و
دانشجويان را متناسب با توانمنديهايشان آموزش داده و رويکردهاي نوآورانه متفاوتي را در
آموزش بر حسب تفاوتهاي فرهنگي به کار بست به گونهاي که نوآوري برنامههاي درسي هنر
محقق شوند و توانمنديهاي هنرجويان به صورت چندگانه رشد يابند(ويز و فراري.)2014،
مورنو )2010( 3نشان داد؛ استفاده از تکنولوژي ،تفکر خالق ،توسعه و ارتباط بين عقايد و
چشم انداز دنياي خود ،دست يابي به موفقيت در حيطه هاي مختلف فعاليت و عمل ،توسعه
دانش و درک و فهم ،ايجاد فرصتهاي چندگانه انتخاب و تصميم گيريهاي آگاهانه ،کاربست
شيوه هاي مختلف در زمينه هاي گوناگون ،هم افزايي و ديالوگ از جمله شيوههاي نوين
آموزشي در برنامههاي درسي و آموزشي قلمداد ميشوند و منجر به بسط روحيه دانش پژوهي و
نوآوري و ارزش آفريني فراگيران خواهد شد .در پژوهشي اندرسون )2010(4نشان داده است؛که
عمده ترين نيازهاي آموزشي استادان عبارتند از؛ تسلط ناکافي بر رويهها و رويکردهاي
مناسب تعامل با دانشجويان ،ضعف دانش شناختي و رويهاي اساتيد در زمينه نوآوري هاي
آموزشي ،آشنايي محدود با رويه هاي جديد ارزشيابي ومديريت کالس درس و کاربست فناوري
وتجهيزات مناسب آموزشي است ،همچنين نشان داده است بين نيازهاي آموزشي اساتيد بر
حسب مولفه سابقه خدمت تفاوت معنادار وجود دارد(اندرسون .)2010،چنج )2009(5نشان داد
که اکثريت اعضاي هيأت علمي در فعاليتهاي علمي خود از نوآوريهاي آموزشي استفاده
چنداني نميکنند و نيز در مصاحبه با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دريافتند ،برنامه

1

- Winner, E., Goldstein, T. and Vincent-Lancrin, S
- Wei
3
- Moreno
4
- Anderson
3
- Cheng
2
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هايدرسي با انتظارات دانشجويان به منظور کسب مهارتهاي نوين هماهنگ نيست و ميزان
سطح درک مفهوم نوآوري هنوز بين دانشجويان و اعضاي هيأت علمي پايين مي باشد.
سواالت پژوهش
-1شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه درسی رشتههاي هنري کدامند؟
-2ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه درسی دانشگاه هنر
اصفهان تا چه حدي است؟
-3آیا بين دیدگاه هاي دانشجویان تحصيالت تکميلی دانشگاه هنر اصفهان در
مورد ميزان کاربست شاخص هاي نوآوري در هدفهاي برنامه درسی دانشگاه هنر
اصفهان بر حسب مولفه هاي دموگرافيک(جنسيت ،دانشکده و مقطع تحصيلی)
تفاوت معناداري وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع توسعه اي است .در انجام بخشهاي مختلف اين پژوهش به تناسب
موضوع ،از رويکرد کمي( 1توصيفي –پيمايشي) و کيفي 2استفاده شده است.جامعة آماري اين
پژوهش شامل دو بخش است :الف) صاحب نظران و متخصصان آموزش هنر در سطح داخل و
خارج کشور(شناسايي شاخصهاي نوآوري برنامه هاي درسي) ،بخش کيفي جامعة آماري اين
پژوهش را تشکيل ميدهند .در اين پژوهش با  19نفر از صاحب نظران آموزش هنر (داخلي و
خارجي) ( 5نفر از اعضاي کميته بازنگري برنامههاي درسي دانشگاه 1 ،نفر سر گروه آموزشي و
 9نفر از اعضاي هيأت علمي باتجربة دانشگاه و متخصصان رشتههاي هنري در سطح کشور و
همچنين  4نفر از اساتيد صاحب نظر دانشگاههاي خارج از کشور) مصاحبة نيمه ساختار يافته
انجام گرفته است که نمونه اين پژوهش بوده اند؛ قابل ذکر است ،از آنجا که محققان امکان
حضور در کشورهاي خارجي نداشتند ،به صورت ايميلي فرم مصاحبه براي اساتيد ارسال کردند
ب) 1110نفر از دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان ،جامعة آماري بخش کمي
اين پژوهش را تشکيل مي دهند.
روش نمونهگيري اوليه براي انتخاب صاحب نظران و متخصصان ،اعضاي هيات علمي و
اعضاي کميتههاي بازنگري برنامههاي درسي در اين پژوهش ،بر مبناي منطق هدفمند بوده
است (کرسول )2007 ،و ازنوع نمونه گيري براي رسيدن به معرف بودن و يا قابليت
1

- quantitative
- qualitative
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مقايسه1ميباشد(تشکري و تدي.)2003،2در واقع افرادي انتخاب شده اند که در رابطه با موضوع
اين پژوهش« ،نمونه هاي بارز» به شمار آمده و از اطالعات ارزشمندي برخوردار بودهاند
(ويليامز ،2006 ،3ص  .)79عالوه بر روش نمونه گيري هدفمند ،در جريان مصاحبهها از روش
نمونهگيري شبکهاي نيز استفاده شده است ( نوي ،2008 ،4ص  .)330در اين شيوه ،از اولين
مصاحبه شونده خواسته شده است تا افراد ديگري را که براي انجام مصاحبه پيرامون موضوع
پژوهش مناسب ميدانند ،معرفي نمايند .در مورد صاحب نظران ،حجم نمونه به صورت کمي
محاسبه نشده است .چون براي پژوهش کيفي نمونة بسيار بزرگ يا کوچک توصيه نشده ،بلکه
حصول معيارهايي مانند اشباع داده ها 5و تکرار اطالعات 6کفايت حجم نمونه را نشان ميدهد
(آنياگ بازي 7و ليچ ،2007 ،8ص 242؛ گست 9و همکاران ،2006 ،ص ،59به نقل از شريفيان و
همکاران ،1392 ،ص  .)54براي انتخاب دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان نيز
از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي يا اليهاي 10استفاده شد .به اين گونه که همگي
دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان ،در دانشکدههاي مختلف انتخاب شدند.
نمونة بخش کمي اين پژوهش در مجموع  285نفر دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر
اصفهان شامل  80نفر ( 20/6درصد) دکتري و  205نفر ( 79/4درصد) کارشناسي ارشد بوده
است (از نظر جنسيت  100نفر مرد و  185نفر زن) .حجم دانشجويان تحصيالت تکميلي
دانشگاه هنر اصفهان به چند صورت محاسبه شده است .در روش اول با استفاده از فرمول حجم
نمونة کوکران ،تعداد مورد نياز دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان براي نمونة
پژوهش مشخص گرديد (طبق فرمول کوکران تعداد  285پرسشنامه کفايت مي کند) .عالوه بر
اين ،پس از انجام پژوهش ،توان آماري آزمون ،محاسبه و با توجه به اينکه توان آماري برابر با 1
بود ،کفايت حجم نمونه تاييد شد.
از روش کيفي ،براي کسب ديدگاههاي متخصصان و صاحبنظران داخل کشور و خارج از
کشور در مورد شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسي هنر و از روش کمي براي
1

- Sampling to Achieve Representativeness or Comparability
- Tashakkori A, Teddlie C
3
- Williams
4
-.Noy
5
- data saturation
6
- Informational redundancy
7
- Onwuegbuzie
8
- Leech
9
- Guest
10
- Stratified random sampling
2
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جمع آوري نظرات از دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان استفاده شده است .از
يافتههاي بخش کيفي يعني متن مصاحبهها ،عالوه بر پاسخگويي به سؤالهاي پژوهش ،براي
ساخت ابزار بخش کمَي نيز استفاده گرديده است .براي ساخت ابزار ،پس از پياده سازي متن
مصاحبهها ،با محور قراردادن شاخصهاي نوآوري مورد نظر در سؤاالت پژوهش ،گويههاي
اساسي مربوط به زمينة «نوآوري در هدفها » استخراج و در متن پرسشنامه قرار گرفت .با اين
توضيح ،در اين پژوهش روش ترکيبي اکتشافي 1نيز به کار رفته است (پالنوکالرک 2و همکاران،
 ،2008ص 372؛ کرسول 3و پالنوکالرک ،2007 ،ص .)72-62
در اين پژوهش از دو ابزار مصاحبة نيمه ساختاريافته و پرسشنامة محقق ساخته استفاده
شده است .پژوهشگر براي کسب ديدگاه هاي صاحب نظران آموزش هنر و متخصصان برنامه-
هاي درسي در مورد موضوع مورد نظر ،با آنان مصاحبه انجام داده است .روايي فرم مصاحبه از
سوي افرادي که روايي پرسشنامه را مطالعه نمودهاند ،بررسي و تأييد گرديد .پايايي فرم
مصاحبه با قرار دادن خالصة مطالب و مقولههاي تعيين شده در اختيار سه نفر آگاه به روش-
هاي پژوهش کيفي و اعمال نظرهاي آنان و نيز با استفاده از روش سه سوسازي(4مقايسه يافته
هاي حاصل از مصاحبه و پرسشنامه) بررسي شده است .از آنجا که پيرامون موضوع اين پژوهش
پرسشنامة استاندارد شدهاي وجود نداشت ،براي جمع آوري اطالعات از نمونة مورد نظر،
پرسشنامة محقق ساخته به کار رفته است .به منظور تعيين روايي محتوايي 5دو ابزار مصاحبه و
پرسشنامه ،از نظرهاي  12نفر از اعضاي هيأت علمي دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي
دانشگاه اصفهان که در اين زمينه از تخصص الزم برخوردار بودهاند ،استفاده گرديد .براي برآورد
پايايي و همبستگي دروني سواالت پرسشنامه از آلفاي کرانباخ استفاده شد .پس از انجام مطالعه
مقدماتي بر روي  36نفر از افراد جامعه و تجزيه و تحليل پرسشنامهها ،مشخص گرديد که
پايايي  0/99برآورد گرديد.
براي تحليل اطالعات حاصل از مصاحبهها روشهايي ارائه شده است که ميتوان با استفاده
از آنها ،گزارهها و ديدگاههاي مصاحبه شوندگان را تحليل کرد (کرسول ،2007 ،ص -144
177؛کمبل 6و همکاران ،2004 ،ص 147-125؛ ماسون ،2002 ،7ص  .)96 -91به طور معمول
1

- exploratory
- Plano Clark
3
- Creswell
4
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5
- Content validity
6
-Campbell
7
-Mason
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براي تحليل دادههاي حاصل از مصاحبه از چند مرحله يا گام استفاده ميشود که عبارتند از:
فراهمسازي داده ها ،1سازماندهي داده ها ،2تقليل و تلخيص دادهها 3در قالب مقوله ها از طريق
کدگذاري و متمرکز و ترکيب کردن  4کدها و در نهايت ،ارائه دادهها به صورت تصوير ،جدول يا
بحث (کرسول ،2007 ،ص  .)148به اين طريق در پژوهش حاضر نيز مراحل تجزيه و تحليل
داده ها به صورت فوق انجام گرديد .به اين صورت که مصاحبهها به صورت حضوري و با ضبط
صوت انجام و سپس با پياده سازي و ماشين نويسي گفتههاي افراد ،مقوله بندي آنها با کمک
نرم افزار مکس  -کيودا  5انجام شده و پس از تعيين پايايي ،مقوله بندي و موارد مطرح شده و
گزارهها در مقولههاي مربوطه قرار گرفت و در نهايت يافتهها به صورت جدول و بحث ارائه
گرديده است .براي گردآوري دادهها به وسيلة پرسشنامة مربوط به دانشجويان به روش حضوري
و ارسال از طريق پست الکترونيکي ،پرسشنامه بين آنان توزيع و پس از پيگيرهاي متعدد،
گردآوري گرديد .براي تجزيه و تحليل داده هاي کمي ،از آمار توصيفي و استنباطي استفاده
شد.

یافته هاي پژوهش
از انجا که رويکرد اين پژوهش ترکيبي (کيفي -کمي) بوده است ،لذا يافته هاي کيفي و کمي
به تفکيک و بر اساس سواالت پژوهش ارائه شده است .در بخش کيفي با استفاده از روش مقوله
بندي بر اساس گام هاي تحليل دادههاي کيفي ،اقدام به تحليل داده ها شده است .بدين منظور
پس از پياده سازي متن  19مصاحبه ،به منظور شناسايي ،واکاوي و نبيين شاخصهاي نوآوري در
هدفهاي برنامههاي درسي هنري ،موارد چندين بار موردکند و کاو قرار گرفت و جمالت معني-
دار در تک تک مصاحبه ها مشخص گرديد و  178گزاره (کد) استخراج شد .پس ازانجام تحليل
محتوا بر روي گزارههاي به دست آمده ،در مرحله دوم  127و در مرحلة سوم  89گزاره حاصل
شد و بر اين اساس مقوله هاي اصلي تعيين گرديد و نهايتاً 7محور يا مقولة اصلي طبقهبندي و
استخراج گرديد و در هر مقوله موضوعات مهمتر به تفکيک مشخص و به عنوان شاخصهاي
نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي هنري در نظر گرفته شد که در اين مقاله با توجه به
اهميت موضوع ،تبيين شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسي و تعيين ميزان

1

-preparing
-organizing
3
-reducing
4
-condensing
5
- MAX. QDA
2
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کاربست آنها مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه شاخصهاي اظهار شده و استخراج شده
مورد نظر ارائه شده است
جدول  : 1مهم ترین شاخصهاي اظهار شده نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسی هنري توسط
مصاحبه شوندگان

شاخص ها

ردیف

1

رويکردي اسالمي به تدوين هدفهاي برنامه هاي درسي رشته هاي هنري

2

توجه به خود راهبري دانشجويان ،در تدوين هدفهاي برنامههاي درسي رشته هاي
هنري

3

پرورش مهارتهاي تفکر ؛ استقراي ،قياسي ،حل مسأله و انتقادي دانشجويان

4

تربيت دانشجوياني با تسلط بر مبناهاي نظري(الگوها ،بعدها،مولفه ها) زيبايي
شناسي

5

پرورش روحيه پژوهشگري و اکتشاف هنري در دانشجويان

6

بهرهگيري از ديدگاهها و دانش نوين در زمينه تحليل آثار هنري به منظور تدوين
هدفهاي برنامه هاي درسي هنري

7

طراحي و تدوين هدفهاي برنامه درسي هنر براساس رويکرد تلفيق هنر و
ديسيپلينها

سوال اول :شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه درسی رشتههاي هنري
کدامند؟
از نظر مصاحبه شوندگان  7شاخص مندرج در جدول  2مهمترين شاخصهاي نوآوري
در هدفهاي برنامههاي درسي هنري از ديد اعضاي هيات علمـي و صـاحبنظران آمـوزش
هنر است ،که در ادامه مطرح و همراه با مختصري از گزيدة مصاحبهها ارائه ميگردد.
-1رویکردي اسالمی به تدوین هدفهاي برنامه هااي درسای هناري  :ايـن
شاخص نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسـي هنـر توسـط  14نفـر از افـراد شـرکت
کننــده در پــژوهش توصــيه و مــورد تأکيــد قــرار گرفــت .بــه زعــم مصــاحبه شــوندگان
( ،)1،3،5،10شاخص هاي نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي رشته هـاي هنـري در
درجه اول بر ايدئولوژي و نظام ارزشي حاکم بر جامعه متمرکز است( همان هنر اسـالمي
ايراني)  .مصاحبه شونده شماره 7معتقد بود کـه «در خصـوص چـالشهـاي آمـوزش هنـر
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درسطح جهان بايد راهکارهايي بسته به نياز هر جامعه ،پيشنهاد گردد ،در ايران نيز مطالعـه بـر
شيوهها ،اطالعاتي در دست است آنچه که از واژة اسالم در آموزش در ذهن مترتب است و توجه
به هنر اسالمي در تدوين گام اول برنامه درسي از ملزوات نـوآوري برنامـه هـاي درسـي هنـري

است» .به زعم (نظر مصاحبه شونده شماره  1،3و ،)4با مطالعه ديدگاههاي آموزش هنري
سنتي در آراء فارابي ،ابن خلدون ،فتوتنامه بنايان و رساله هنري ،ميتـوان بـه جايگـاه
هدفها و شيوههاي بروز خالقيت در يادگيرنده دست يافت که عمدتاً مبتني بـر تلفيـق
آموزشهاي علمي و عملي ،ديني و عرفاني و اخالقي هستند.
-2توجه به خود راهبري دانشجویان،

در تدوین هدفهاي برنامههاي

درسی رشتههاي هنري :اين شاخص نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي هنر
توسط  14ن فر از افراد شرکت کننده در پژوهش توصيه و مورد تأکيد قرار گرفت .به زعم
مصاحبه کننده شماره «،11با توجه به اينکه در تدريس درسهاي هنري ،توانمندهاي
زيباييشناختي و روان شناختي و عملي تک تک هنرجويان بيش از پيش اهميت مييابد ،توجه
بيشتري به آموزش انفرادي يک ضرورت اساسي در فرايند برنامهريزي درسي است و اين
محوريت هنرجو بايد در گام اول؛ تدوين هدفها به منزله جهت دهنده ساير عنصرهاي برنامه-
هاي درسي هنري جلوه بيشتري داشته باشد ،در واقع با تاکيد بر خود راهبري در تدوين
هدفها ،هنرجويان با تواناييهاي مختلف ،ميتوانند همگام با آهنگ يادگيري و توليد هنري
خود به پيش بروند .با اتخاذ اين رويه ،هنرجويان بيشتري در فرايند توليد هنري موفق مي-

باشند ».به زعم مصاحبه شوندگان(شماره )11،9،8،7پيامد کاربست رويکرد خودراهبري
در تدوين هدف هاي برنامه هاي درسي هنري ،آن نوع فعاليتي است که در آن دانشجو
فراسوي يک شنونده يا يادداشت بردار منفعل است .او مجاز است در بعضي زمينهها در
کالس پيش قدم شود .استاد نيز کمتر سخنراني ميکند و در عوض هنگامي که با ديگر
دانشجويان براي تفهيم آثار هنري کار ميکند ،آنها را در جهاتي هدايت ميکند که
امکان کشف اطالعات و پيامهاي پنهان آثار هنري از جوانب مختلف برايشان وجود
خواهد داشت .به عبارت ديگر هدفهاي برنامههاي درسي هنري بايد مسؤوليت ايجاد يا
بکارگيري و توليد اثر هنري را به عهده دانشجويان بگذارند.
-3پرورش مهارت هاي تفکر ؛ اساتقرایی ،قياسای ،حام مسا له و انتقاادي
دانشجویان :اين شاخص نوآوري هدفهاي برنامههاي درسـي دانشـگاههـاي هنـر نيـز
توسط  13نفر از مصاحبه شوندگان مورد تأکيد و توجه قرار گرفـت .بـه زعـم مصـاحبه
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شوندگان ،يکي از شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسي هنري ،پرسـش و
پاسخ در کالس درس ،تحريک تفکّر ،تقويّت قدرت استدالل ،ارزيابي وقضاوت ،استفاده از
تجارب ودانش گذشته ،تشخيص توانائيها وعالئق هنرجويان و ايجاد اعتماد به نفـس در
آنها است .متخصصان برنامه هاي درسي به طور عام و متخصصان آموزش هنر بـه طـور
خاص ،بايد مهارتهاي تفکر را در کنشهاي مختلـف هنرجويـان تقويّـت نماينـد ،امّـا
هنرجويان در دانشگاه ميآموزند که از پرسـشهـاي خـود صـرف نظـر کننـد و بـدنبال
پرسشها و پاسخهايي باشند که اساتيد بـه آن عالقـه نشـان مـيدهنـد ،چنـين روشـي
هنرجويان را به مثابه يکي از سرمايههاي فکري تسهيل کننده اقتصـاد و کـارآفريني را
به رکود فکري ميکشاند(مصاحبه شونده .)1،5،14به زعم مصاحبه شونده شـماره « ،10
اگر تفکر هنرجو رها شود دچار سوگيري ،تباهي ،غـرض ورزي و قضـاوت نـا آگاهانـه و تبعـي
آميز ميشود .کيفيت زندگي شان و آنچه که ارائه يا توليد ميکنند ،وابستگي شديدي به شـيوه
انديشيدن دارد ،بي توجهي به رشد مهارتهاي تفکر در قالبهاي مختلف در تدوين هـدفهـاي
برنامه هاي درسي هنري در هـر دو بعـد اقتصـادي و کيفـي زنـدگي باعـث خسـارت مـيشـود .

»منظور از شاخص توجه به مهارتهاي تفکر در تدوين هـدفهـاي برنامـههـاي درسـي
هنري به حرکت درآوردن بيشتر ظرفيت هاي ذهني يادگيرنده به عنوان يک پژوهشگـر
و توليد کننده اثرهنري است ،نه تقليد کننده صرف توليدات و دانشهاي ديگران.
 -4تربيت دانشجویانی با تسلط بر مبناهاي نظري(الگوها ،بعدها ،مولفهها)
زیبایی شناسی  :اين شاخص نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسي هنري است که
توسط  11نفر از مصاحبه شوندگان مورد تأکيد و توجه قرار گرفت .به نظر مصاحبه
شوندگان ،تاکيد بر تسلط دانشجويان بر مبناهاي نظري زيبايي شناختي آموزشهاي
هنري در تدوين هدف هاي برنامه هاي درسي به عنوان يک بعد فراموش شده برنامه
درسي هنري ،منجر بر تسهيل ،پرورش سواد هنري در هنرجويان ،قادر ساختن
هنرجويا ن به بيان ادراکات و احساسات و...از طريق يکي از رسانه ها يا وسايل مختلف،
توانا ساختن هنرجويان در انتقال تجربهي انساني از طريق بيان هنري و معنا بخشيدن و
تفسير بيان خالق خود و ديگران خواهد شد(نظر مصاحبه شونده .)15 ،11 ،10به زعم
مصاحبه شونده « ،16بايد کليت سي ستم برنامه درسي هنري فعلي بازنگري و اصالح شود
چون شرايط وآموزههايي که در حال حاضر براي تدوين هدفهاي برنامه هاي درسي هنري
گذاشته شده به اندازه کافي جدي و واقع بينانه نيست اگر بخواهيم يک نوآوري برنامههاي
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درسي براي هدفها طراحي کنيم بايد آن را طوري طراحي کنيم که هدف ها بيشتر بيانگر

خصيصههاي کيفي رشتههاي هنري چون خصيصه هاي زيبايي شناسي باشند نه کمي».
 -5پرورش روحيه پژوهشگري و اکتشاف هنري در دانشاجویان :تعـداد 11
نفر از مصاحبه شوندگان صريحاً به اين شاخص نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسـي
هنري اشاره و بر آن تأکيد نمودهاند .آنان معتقدند که توجه به پروش روحيه پـژوهش-
گري و اکتشاف هنري و کاربرد آن در تدوين هدفهاي برنامهريزي درسي هنـري ،يـک
از الزامات بينالمللي ساختن و نوآوري برنامههاي درسـي در دانشـگاههـاي هنـر اسـت
(مصاحبه شونده 6،3،و .)11به نظر آنان در سيستم آموزشي دانشگاه هنر ،هنرجو خود بايد
ستون و مبناي پژوهشها باشد و بيشتر به سمت پژوهش پيش رفته و اين روش بايد در
سيستم دانشگاه هنر و در هدفهاي برنامه هاي درسـي هنـري نهادينـه شـود .در واقـع
پژوهش بايد به عنوان يک رکن اساسي و اصلي در اين سيستم در نظر گرفته شود ،چون
اين نوع از پژوهش هـاي تجربـهاي و مـوقعيتي و مـوردي بـراي گـره گشـايي مسـائل و
مشکالت  ،رشددرک و آگاهي هنرجويان در کالس درس بسيار مفيد ميباشند( مصاحبه
شونده 14، 19 ،12 ،11 ، 8و  .)18از نظر مصاحبه شونده« 11آشنايي با شيوههاي تحقيق
به خصوص شيوه هاي تحقيق کيفي ،متن پژوهي و کاوشگري( 1زبان جستجو) آثـار هنـري و

هنر در بين هنر جويان شاخصي است که بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد ».بر طبق ديـدگاه
مصاحبه شونده شماره «،18در واقع با تاکيد بر بسط روحيه پژوهشگـري هنـر در بـين هنـر
جويان در فرايند تدوين هدفهاي برنامه هاي درسي با يـک تيـر دو نشـان زده مـيشـود ،هـم
روشهاي نوين تدريس(پژوهش محور) اجرا مي گـردد و هـم در در جهـت ارتقـاء مهـارتهـاي
پژوهشي در هنرجويان گام مثبت طي ميشود».

-6بهره گيري از دیدگاه ها و دانش نوین در زمينه تحليام آااار هناري باه
منظور تدوین هدفهاي برناماههااي درسای هناري :تعـداد  10نفـر از مصـاحبه
شوندگان صريحاً به اين شاخص نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسـي هنـري اشـاره
نموده و معتقدند تحليل و بررسي آثار هنري ،اغلب در حيطهي نقـد هنـري مـورد توجـه
منتقدان يا پژوهندگان آثار هنري است .در اين بررسيها ،معموالً دربارهي سبک يـا ديگـر
موضوعات متنوعِ مربوط به يک اثر هنري ،سخن به ميان ميآيد و ارزشهاي نهفته در آن
- Enquiry Language
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اثر بررسي ميشود شيوهاي که اساتيد هنر براي بررسي و تحليل اثر هنري انتخـاب مـي-
کند ،بسيار اهميت دارد .اگر مباحث طرح شده در تحليل اثر ،موضوعاتي عيني و ملمـوس
باشد ،بر جذابيت تحليل افزوده ميشود و هنرجويان ،راحتتر و بهتر آن را درک ميکننـد
طرح پيشينهي تاريخي و فرهنگي موضوع آموزش در اثر و آثار مشابه نيز با دادن مصداق و
مثال ،در روند آموزش تأثير مثبتي دارند و نتيجهاي بهتر از مباحث کلـي نظـريِ صـرف در
برخواهد داشت استفاده از تصوير اثر هنري به تعداد مناسب يا مبنا قراردادن يک نمونهي
چاپ شده از هنري در کتابهاي درسي هنر ميتواند بر نتيجهي آموزشي اين روش تـأثير
خوبي بگذارد بررسي جزئيات يا کلّيت اثر ،استفاده از عبارت و اصطالحات دقيق و روشن و
پرهيز از عبارات و اصطالحات دو پهلو و غيردقيق و گنگ ،ميتواند به فهم مطلـب در نـزد
هنرجويان ،کمـک شـاياني کنـد( مصـاحبه شـونده 14، 19 ،12 ،11 ، 8و  .)18بـه زعـم
مصاحبه شونده شماره« ،5تناسب هدفهاي برنامههـاي درسـي هنـر بـا دانـش روز در زمينـه
ديدگاهها و رويکردهاي معاصر تحليل آثار هنري شاخص ديگـري اسـت کـه در هنگـام تـدوين

هدفهاي برنامه هاي درسي مورد توجه قرار گيرد» .يکي از مکانيسـمهـاي تحقـق نـوآوري
برنامههاي درسي هدفهاي برنامههاي درسي است وهنگام تدوين هدفها بايد نيازهـاي
جامعه را مالک قرار داد،صاحب نظر آموزش هنر دراين زمينه بيان نمـوده اسـت :قاعـدتاً
يکي از مواردي که درتحقق نوآوري برنامههاي درسي هنـري دوره تحصـيالت تکميلـي
موثر است متناسب بودن هدف ها با نيازهاي جامعه اسـت بنـابراين بـه منظـور نـوآوري
برنامه هاي درسي در عنصر هدف ،متخصصان واساتيد هم بايد نيم نگاهي به آينده جامعه
داشته باشند(مصاحبه شونده شماره)1،2،15
-7طراحی و تدوین هدفهاي برنامه درسی هنر براساس رویکرد تلفيق هنر
و دیسيپلينها :تعداد  10نفر از مصاحبه شوندگان صريحاً به اين نوآوري اشاره نموده و
به زعم مصاحبه شونده شـماره  «،7بـا توجـه بـه تحـوالت سـريع در عصـر جهـاني شـدن و
پيچيدگي مسائل داخلي و بين المللي ،شناخت آنها با يک رويکرد و رشـته دانشـگاهي ممکـن

نيست».محصور ماندن اساتيد  ،پژوهشگران و دانش پژوهـان در مرزهـاي غيـر منعطـف
رشته اي ،نه تنها مانعي جدي بر سر راه نوآوري و خالقيت است ،بلکه نميتوانـد جـواب-
گوي مسائل و مشکالت بسيار پيچيده دنياي جهاني شده باشد و ايـن موضـوع در بافـت
رشته هاي هنري که از يک جهت در مقاطع مختلف آموزشي به خصوص دانشـگاه مـورد
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غفلت قرار گرفتند و از سويي ديگر با توجه به رشد و ضـرورت جهـت گيـريهـاي بـين
رشتهاي در برنامههايدرسي معاصر ،يک نوآوري پيش فرض و پيش نياز محسـوب مـي-
شود .براين اساس ،مصاحبه شونده شماره 10معتقد است که «رويکرد ميـان رشـتهاي در
تدوين هدفهاي برنامههاي درسي به خصوص برنامههاي درسي هنـري مـي توانـد بـا گشـودن
چشم اندازهاي جديد به روي دانشجويان رشتههاي هنري و ساير رشتهها ،آنـان را از تعصـبات
انعطاف ناپذير و نگرشهاي تک بعدي به قضايا و مسائل بر حذر دارد و آنان را بـه تأمـل و تـدبر
بيشتر و جامعتر در مطالعات خود رهنمون کند و اين تک بعديهاي جامعه در نگـاه بـه رشـته
هاي مختلف کمرنگتر شود ».مصاحبه شونده شماره 12معتقد است که« هـدف مطالعـات
ميان رشتهاي در واقع ،بر طرفکردن بيگانگي ميان علوم مختلف و آشتيدادن آنها براي روشن-
گري بهتر و فهم دقيقتر پديدههاي طبيعي و اجتماعي است و کاربست اين رويکرد در تـدوين
هدفهاي برنامههاي درسي هنري به شدت احساس ميشود«» .درواقع رويکـرد ميـان رشـتگي
در تدوين هدفهاي برنامههاي درسي هنري داراي چند مزيت مـيباشـد؛ بـه چـالشکشـيدن
انديشه هاي پذيرفته شده هنري ،درکي انتقادي از آثار هنري با چشم اندازي روشنتر ،شناخت
بهتري از فعاليتهاي علمي ساير رشته ها و شناخت بهتر از ديگر رشـتههـا و راهانـدازي رشـته

هاي جديدي» (مصاحبه شونده .)7
سوال دوم :ميزان کاربست شاخصهاي نوآوريدر هدفهاي برنامه درسی در
دانشگاه هنر اصفهان تا چه حدي است؟
جدول  : 2مقایسة ميانگين ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسی دانشگاه
هنر اصفهان با ميانگين فرضی 3
مؤلفه
نوآوري در هدف-

ميانگين
3/15

انحراف

انحراف از

معيار

ميانگين

0/57

0/034

t
4/54

درجه

سطح

آزادي

معناداري

284

0/000

هايبرنامههاي
درسی هنري

بر اساس يافته هاي جدول  2ميانگين ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهـاي
برنامه هاي درسي هنر  4/54مي باشد .از آنجايي کـه  tمحاسـبه شـده از  tجـدول بزرگتـر
است .بنابراين ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي رشته هاي
هنري در دانشگاه هنر اصفهان ،بيشتر از حد متوسط مي باشد.
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سوال سوم :بين ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه درسای
دانشگاه هنر اصفهان بر حسب مؤلفههاي دموگرافيک(جنسيت ،دانشاکده و مقطاع)
تفاوت معنادار وجود دارد؟
جدول  : 3تحليم واریانس چند راهه نمرات ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامههاي
درسی هنري در دانشگاه هنر اصفهان با توجه به متغيرهاي دموگرافيک
(جنس ،ميزان تحصيالت ،دانشکده)
منبع

متغيرها

جنس

شاخصهاي
نوآوري در هدف

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

1/794

ميزان
تحصيالت

شاخصهاي
نوآوري در
هدف

0/857

دانشکده

شاخصهاي
نوآوري در
هدف

10/219

1

1

5

1/794

0/857

2/044

F

سطح
معنی داري

5/523

2/612

6/834

0/019

0/107

0/000

چنانکه در جدول  3نشان داده شده است ،بـين گـروه هـاي دو گانـه جنسـيت زن و
مرد ،در متغير ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهـاي برنامـه درسـي هنـري
تفاوت معنادار وجـود دارد( )α<0/05و همچنـين بـين ميـانگين ديـدگاه دانشـجويان
تحصيالت تکميلي دانشگاه هنر اصفهان در راستاي ميزان کاربست شاخصهاي نـوآوري
در هدفهاي برنامههاي درسي بر حسب مقطع تحصيلي تفاوت معنادار وجود ندارد .بين
نمرات ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري برنامههاي درسي هنري در زمينة «هدف» بر
حسب متغير دانشکده تفاوت معني داري وجود دارد .نتـايج آزمـون تعقيبـي نشـان داده
است که بين نظرات دانشجويان حفاظـت و معمـاري بـا هنرهـاي تجسـمي ،معمـاري و
شهرسازي با هنرهاي تجسمي ،هنرهاي تجسمي با صنايع دستي ،هنرهـاي تجسـمي بـا
کارآفريني هنر تفاوت وجود دارد .بدين معنـا کـه دانشـجويان دانشـکدههـاي هنرهـاي
تجسمي و هنر اديان به ميزان بيشتري بر اين باورند که شاخصهاي نـوآوري در هـدف-
هاي برنامه هاي درسي دانشگاه هنـر بـه کـار بسـته مـيشـود و دانشـجويان ،دانشـکده
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دانشکدههاي حفاظت و مرمت ،معماري و شهرسازي ،صنايع دستي و کارآفريني هنر بـه
ميزان کمتري بر اين باور مي باشند که شاخصهاي نوآوري در هـدفهـاي برنامـههـاي
درسي دانشگاه هنر اصفهان به کار بسته ميشود.
بحث و نتيجهگيري:
برنامههاي درسي رشتههاي هنري با توجه به ماهيت چندگانه و انعطاف پـذير شـان
در ساير حوزههاي يادگيري نيز نقش تسهيل کنندهاي دارند ولي با اين اوصـاف آمـوزش
هنر و برنامههاي درسي هنر مورد بي توجهي واقع شده است .اگر مسئوالن و متخصصان
برنامه درسي و آموزش هنر ميخواهند که افراد آيندة جامعهمان ،افـرادي مفيـد بـراي
جامعه باشند و آموزش عالي نيز با موفقيت وظيفة خود ر ا انجام دهد ،توجه به برنامـه-
هاي درسي هنري و شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي هنر به منزلـة
يک ضرورتي انکار ناپذير در مسائل علوم تربيتي و آموزش و پـرورش قلمـداد مـيشـود.
نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسي دانشگاهها موجب ميشود که اساتيد رويههايي
اتخاذ کنند که به ياري آنها دانشجويان قابليتهاي چگونه آمـوختن را بـه روش انتظـام
فکري نوآورانه بياموزند؛ زيرا معرفت در فرايند انديشـة مـنظم و پويـا رشـد مـييابـد و
محيطهاي آموزشي و روشهاي حاکم بر آنها در تحقق يافتن اين هدفها نقش اساسي
دارند و هنرجويان ميآموزند که به جاي ذخيره سازي حقايق ،با مسائلي که در زنـدگي
روزمره با آنها مواجه ميشوند ،با رويکردي ساختارگرايانه درگير شوند.
از آنجايي که ،آموزش هنر  ،بخش مهمي از نظام آموزش عالي است که با روح
زيبايي شناختي انسانها سروکار دارد و سالها در عرصه هاي مختلف به خصوص
آموزش عالي مورد بي مهري قرار گرفته است ،لذا توجه به کيفيت آن از اهميت ويژه
اي برخوردار مي باشد که در پژوهش لي )2011(1مورد تاکيد قرار گرفته است .نوآوري
در حوزه مفهوم تول يد و تربيت هنري مي تواند يکي از پيش فرض هاي اساسي تحقق
نوآوري آموزشي رشته هاي هنري باشد همانگونه که مک گوير و همکاران )2013(2در
پژوهششان نشان مي دهند که درک مفهوم گامهاي چندگانه در آموزش هنر منجر به

- Liu
- Maguire, C., Mishook, J., Garcia, I., & de Gaillande
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ارائه تبيين هاي بازتر و نوآورتر از آموزش هنر و در نتيجه تدارک فرصتهاي يادگيري
هنرمندانه خواهد بود.
جدول  1مهمترين شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامه هاي درسي هنري را از
ديد اعضاي هيات علمي و صاحبنظران آموزش هنر در عرصه ملي و بين المللي ارائه
نمود که عبارت بودند از ؛ -رويکردي اسالمي به هدفهاي برنامههاي درسي هنري،
توجه به خود راهبري در تدوين هدفهاي برنامههاي درسي هنري ،پرورش مهارتهاي
تفکر؛ استقرايي ،قياسي ،حل مسأله و انتقادي دانشجويان ،تربيت دانشجوياني با تسلط
بر مبناهاي نظري(الگوها ،بعدها ،مولفهها) زيباييشناسي ،پرورش روحيه پژوهشگري و
اکتشاف هنري در دانشجويان ،بهره گيري از ديدگاهها و دانش نوين در زمينه تحليل
آثار هنري به منظور تدوين هدفهاي برنامههاي درسي هنري و طراحي و تدوين هدف-
هاي برنامه درسي هنر براساس رويکرد تلفيق هنر و ديسيپلينها.
بر اساس ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي رشته
هاي هنري در دانشگاه هنر اصفهان ،بيشتر از حد متوسط ميباشد و بين گروه هاي دو
گانه جنسيت زن و مرد ،در متغير ميزان کاربست شاخصهاي نوآوري در هدفهاي
برنامهدرسي هنري تفاوت معنادار وجود دارد.يافته هاي پژوهش حاضر دربرگيرنده نکات
بسيار مهمي بود که نشان دهنده دقت اساتيد به شاخصهاي نوآوري در هدفهاي
برنامههاي درسي هنري است .آنان هدفهاي برنامه هاي درسي خود را از جنبههاي
مختلف مورد بحث قرار دادند که توجه آنان به اين موارد بسيار جالب بود
در کل صاحبنظران نشان دادند که توجه به مالکها و الزامات آموزههاي اسالمي
به طورعام و آموزه هاي هنر اسالمي به طور خاص ،زمنيه بازنگري و به روزرساني برنامه
هاي درسي هنري را با توجه به مالکهاي بومي سازي تسهيل و عملي ميسازد و با اين
شاخص برنامههاي درسي به مثابه مکانيسمي فرهنگي اجتماعي عمل ميکنند و اما از
ديگر شاخص هاي مورد نظر صاحبنظران خودراهبري و محوريت اين مؤلفه در عرصه
برنامهريزي درسي به خصوص عنصر هدف ميباشد در واقع يکـي از مهـمتـرين
مهـارتهـايي کـه مـيتوانـد افـراد -بـه خصوص هنرجويان -را کمک و همياري نمايد،
خودراهبري است و اين فرايند هدفمدار در توليد و تربيت هنري اهميتي مضاعف دارد.
درواقع توجه به خودراهبري در تدوين هدفهاي برنامهريزي درسي هنر به هنرجويان
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اجازه ميدهد تا بـه تنظيم و هدايت خود يا زندگي تحصيلي ،شخصي و حرفهاي شانان
به واسطه يادگيري راهبردهاي رفتـاري ،انگيزشي و زيبايي شناختي بپردازند و مواردي
چون خودپرورشي ،مديريت زمان ،مهارتهاي ارتباطي ،مديريت اسناد ،برنامهريزي رشد
حرفهاي و حفظ سالمت جسمي ورواني را پرورش ميدهد.
از ديگر شاخصهاي اساسي و مهم نوآوري در هدفهاي برنامهريزي درسي رشتههاي
هنري محوريت قرار گرفتن مهارتهاي تفکر ميباشد با توجه به ماهيت رشته هنري که
صريحاً با تفسير ،نقد و تحليل هنرمند سر و کار دارد ،ميتوان گفت توجه به اين شاخص
بيش از هر رشته ديگر حائز اهميت ميباشد در واقع توجه به مهارتهاي تفکر در عرصه
تدوين هدف به هنرجويان کمک ميکند که همه مسائل عيني و ذهني را با ديدي
سنجش گرايانه و فرايندي بنگرند و درواقع مهارتهاي تفکر ابزاري قدرتمند در اختيار
هنرجويان قرار ميدهند تا در جستجوي دانش بوده و با عقايد فريبکار و گمراهکننده
مقابله کنند و همه مسائل را با ديد زمينهاي و تفسيري بنگرند و در اصل به فراگير مي-
آموزد تا خودش بياموزد و فکر کند و استاد صرفاً نقشي تسهيل کننده داشته باشد.
يکي ديگر از شاخصهاي نوآوري در عرصه هدفهاي برنامه ريزي درسي هنر تسلط
بر چشم انداز زيبايي شناسي است در واقع آنها معتقد بودند که زيبايي داراي معاني و
مفاهيم متفاوت ومتنوعي است ولي با شناخت مولفههاي تشکيل دهنده آن وجود هنر
و مهارتهاي خالقانه در مسير نوآوري هدفهاي برنامههاي هنر بسيار حائز اهميت بوده
و وجود تعامل وتعادل در بهره گيري از بعدها و مباني زيبايي شناسي ميتواند هنرجو و
محيط يادگيري را دلپذير و احساسات پاک و جايگاه واالي انساني را از حاشيه به متن

اصلي آورده و به سمت کمال مطلوب راهنمايي نمايد.
شاخص آخري که توسط صاحبنظران مورد اشاره قرار گرفت توجـه بـه رويکردهـاي
تلفيقي و بين رشته اي در تدوين هدفهاي برنامه هاي درسي هنـري مـي باشـد درواقـع
هدف اصلي رويکرد بين رشته اي ،بازنگري و اصالح رشـته هـاي هنـري و بـه کـارگيري
بهينه از ظرفيت ها و جهت گيري هاي محتوايي و روشي رشته هاي مختلف در طراحي
و تدوين برنامه هاي آموزشي و درسي هنري مي باشـد و از سـويي ديگـر گسـتردگي و
چند وجهي بودن مسائل هنري ،موضوعات و پديـده هـاي گونـاگون انسـاني ،اجتمـاعي،
فرهنگي ،طبيعي ،فيزيکي و فني و پيچيدگي روابـط و مناسـبات ميـان عناصـر مختلـف
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توليد دانش هنري را مي توان يکي از انگيزه هاي اصـلي گـرايش بـه ميـان رشـته اي و
ايجاد و بسط تحقيقات و پژوهش هاي ميان رشته اي در اين رشته ها دانسـت .بنـابراين،
کاربست رويکرد تلفيقي فرصت و امکان تحقق و تجلي گفتمانهاي جديد را فراهم مـي-
آورد.
از ديدگاه اساتيد توجه به مهارتهاي تفکر ،فراشناخت و شـناخت ،بعـدهاي مختلـف
عاطفي و زيبايي شناختي برنامه درسي هنر؛ اهميت بسياري دارد و تنها در اين شرايط
است که اساتيد مي تواند هدفهاي جامع و نوآوري را تدوين کنند .کـي )2013(1نشـان
داد که زمينه و دانش پايه هنري استاد در عملکرد عرصه برنامه ريزي درسـي وي مـؤثر
است و دانشجويان به عنوان افرادي که تحت آموزش قرار ميگيرند ،مي بايسـتي نقـش
فعالي در تدوين و تحقق هدفهاي برنامه هاي درسي خود داشـته باشـند .ايـن امـر در
صورتي که به درستي انجام گردد موجب ميشود که در جريـان انتظـاراتي کـه از آنـان
وجود دارد ،قرار گرفته و نقاط قدرت و ضعف خود را بهتر بشناسند ،به گونـه اي کـه در
پژوهش حاضر نيز به عنوان يکي از شاخصهاي نوآوري در هدف تحت عنوان توجـه بـه
مهارتهاي تفکر و خود راهبري مطرح شده است .بالر و همکاران )2001(2نشان دادنـد
يکي از روشهايي که براي آموزش و تعيين دانش و مهارت استفاده ميگـردد توجـه بـه
روشهاي آموزشي خودراهبر محور از جمله خود ارزيابي است ،زيـرا يادگيرنـده منبعـي
مناسب براي يادگيري و فرايند تربيت هنري درباره خود اوست و به جز او هـيچ کسـي
ديدگاه واضحي از وي ندارد و نميتواند فرايند يادگيري را هدايت کند.
اساتيد رشتههاي مختلف به خصوص رشتههاي هنري در صورتي که نقش خود را
به درستي انجام دهند ،و هدفهاي جامع و انعطاف پذيري را تـدوين کننـد ،مـيتواننـد
انتظارات صحيحي را در آموزش و ارزشيابي دانشجويان داشته باشند .البته اين امر ميسر
نخواهد بود مگر زماني که آنان با چگونگي کار با دانشجويان به طور عام و هنرجويان بـه
طور خاص آشنايي داشته باشند .اين امر توسط اساتيد و صـاحبنظران پـژوهش حاضـر
مورد اشاره قرار گرفته است .آنان معتقد بودند که اساتيد بايد از اهداف ،شـرح وظـايف
هنرجويان و خصيصه هاي رشته هاي هنري و روشهاي نوين آموزشي در عرصه هنري
- Kay
- Belar, Brown, Hersch
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مطلع و از آمادگي مناسب برخوردار باشند .اين امر توسط نويسندگان و صـاحب نظـران
مورد اشاره قرار گرفته است  ،برخي نويسندگان توصيه مي کنند که اساتيد جهت انجام
نقش خود در آموزش دانشجويان و اجراي نواوريهاي آموزشي بايد منابع و آموزش کافي
و مناسب را در اختيار داشته باشـند(ليليبريدج .)2007،1نـوان و همکـاران )2012(2نيـز
نشان دادند که برنامهريزي درسي هنر توسط تخصـصهـاي مختلـف و تجـارب مختلـف
علمي و هنري ،در عملکرد و نگرش اساتيد و دانشجويان بسيار موثر ميباشد و هنر را به
مثابه يک پروژه حرفهاي چندگانه به تصوير ميکشد .خودراهبري در آمـوزش فراگيـران
بسيار مهم است .شواهد نشان ميدهد ،افرادي که ابتکار عمل يادگيري خود را به دست
ميگيرند(يادگيرندگان فعال) در قياس با کساني که به شکل منفعـل در کـالس حاضـر
شـده و آمـوزش هـا را دريافـت مـينمايند(يادگيرنـدگان منفعل)چيزهـاي بيشـتري را
يادگرفته و يادگيري بهتري را کسب مينمايند .آنان با هدف مندي و انگيزه باالتري پاي
به قلمرو يادگيري ميگذارند و در قياس با يادگيرندگان منفعـل از آموختـه هـاي خـود
بهتر و بيشتر بهره مي گيرند(کاظمي و همکاران،1392،ص)4که به منزله يـک شـاخص
مهم در پژوهش حاضر مورد تاکيد واقع شده است .کيفيت برنامههـاي درسـي متـأثر از
عوامل گوناگوني از جمله هدفهاي برنامه هاي درسي ،روش هاي به کار گرفته شـده و
وجود بازخورد مناسب و به موقع مي باشد .مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر با دقت
نظر شاخصهاي نوآوري در هدف را مورد بحث قرار دادند .آنها به نوآوريهاي پيامدي و
فرايندي اشاره کردند ،بنابراين ،توجه به نوآوريهاي آموزشي بايد در راسـتاي هـدف-
هاي برنامههاي درسي و رعايت اصل شفافسازي باشد زيرا نامشـخص بـودن چگـونگي
برنامه ريزي درسي نيز از ديگر موضوعات بحث انگيز بين دانشجويان مـي باشـد مـک
کاچان به نقل از پريست و رابرتز بر اهميت شفاف سازي عنصرهاي برنامه هـاي درسـي
در بررسي چگونگي دست يابي دانشجويان به اهداف کارآموزي تأکيد مي نمايد(.)2010
از يافته هاي پژوهش حاضر ميتوان اينگونه استنباط نمود که محرک اصـلي اجـراي
برنامه درسي؛ اساتيد برنامه هاي درسي هستند که از همان نقطه آغاز مي توانند در عين
رعايت خط مشيها و چارچوب هاي کلي برنامههاي درسي در قالب رويکرد متمرکز ،بـه

- Lillibridge
- Nevanen, S., Juvonen, A., & Ruismäki
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همان موازات نيز به محيط و فراگيران توجه نموده و تعديل ها و نوآوريهاي مناسبي را
اعمال نمايند و هدفهاي برنامههاي درسي را (که يکي از عناصر اصلي و جهـت دهنـده
برنامههاي درسي ميباشند) را با توجه به شاخصهاي نوآوري در هدفهاي برنامـههـاي
درسي تدوين کنند ،با اين اوصاف ،آموزش فراگير محور و دانش پـژوه محـور را از جـز
اصلي و جهت دهنده برنامههاي درسي (هدفهاي برنامـه درسـي ) آغـاز مـي نماينـد و
موجب خواهد شد که برنامه درسي در نزد فراگيران رضايت بخش شود و توانمنديهاي
فراگيران هنرجويان در زمينههاي مختلف پرورش مييابد.
از جمله نکات مورد تاکيد در آموزش هنر،چگونگي ارتبـاط و رفتـار افـراد حاضـر در
هنرآموزي ،ضرورت توجه به اعتماد به نفس و شرايط دانشجو و لزوم حمايت و تشـويق
وي در بعدهاي زيبايي شناختي و مهارتهاي مختلف به طور متـوازن و تـأثير آنهـا بـر
فراگيري و ارزشيابي دانشجو ،مي باشد که به طور مکرر طـي پـژوهش توسـط اسـاتيد و
صاحبنظران مورد اشاره قرار گرفتنـد ،لـي و همکـاران مـي نويسـند؛ ارتبـاط خـوب بـا
دان شجويان و توجـه بـه بعـدهاي مختلـف شـناختي و زيبـايي شـناختي از مهـمتـرين
خصوصيت يک استاد ميباشد(لي و همکاران.)2002،1يافتـه هـاي پـژوهش حاضـر نيـز
نشان داده است که درک و شناخت بعدهاي مختلف زيبايي شناسي و رفتاري و برقـراري
ارتباط مناسب بين هنرجويان و اساتيد در طي آموزش بر عملکرد دانشجويان و اسـاتيد
تأثير دارد.
اصل کالم اينکه با توجه به فرصت فراهم شده براي تبيين و شناسايي شاخصهاي
نوآوري در هدفهاي برنامههاي درسي رشتههاي هنري دانشگاهها بايد در جهت بسط و
تعميق آموزههاي نوآوري در برنامههاي درسي هنري به خصوص عنصر هدف که معموالً
مورد توجه کمتري واقع شده است ،گامهاي اساسي بردارند .با توجه به اهميت نوآوري
برنامههاي درسي هنر و تحقق نوآوري در هدفهاي آموزش عالي هنري براي بهبود
روند فرايند نوآوري و تدوين برنامههاي درسي هنر پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:؛

- Lee WS, Cholowski K, Williams AK
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 -1تغيير نگرش و باورهاي مسئوالن و دستاندرکاران نظـام آمـوزشعـالي ااعـم از
حوزه ستادي و دانشگاهها] در راستاي مفهوم و جايگاه نوآوري هاي برنامههاي درسـي،
برنامه هاي درسي هنري و چگونگي تفوي اختيارات برنامهريزي درسي؛
 -2به کارگماري متخصصان برنامه هاي درسي هنري و برنامه هاي درسي در
ساختار دانشگاههاي هنري کشور؛
 -3توجه به افزايش توانمنديها و صالحيتهاي حرفهاي اعضاي هيأت علمي در
عرصه شاخصهاي نوآوري برنامههاي درسي هنر به عنوان يک سياست راهبردي به
منظور تدارک زمينه مشارکت آنها در فرايند نوآوري و تدوين هدفهاي نوآورانه برنامه-
هاي درسي و توجه به اين مهارتها به منزله مالکي براي ارتقاء علمي در مسير
کارراههحرفه ايشان؛
 -4برگــزاري مــداوم کارگــاههــاي دانــش افزايــي در زمينــه نــوآوري برنامــههــاي
درسي توسط متخصصان آموزش هنر و برنامههاي درسي؛
 -5به کارگماري متخصصان برنامهريزي درسي و آموزش هنر در دانشگاههـاي هنـر
به منظور تسهيل تدوين و نوآوري برنامههاي درسي هنر؛
 -6ايجاد فضايي مناسب به منظور شناسايي و تاکيد بر جايگاه رشتههاي هنـري در
سطوح مختلف آموزشي و اجتماعي .

منابع

 آزاد ،ناصر ،وارشـدي ،ايمـان .)1388(.بررسـي تـأثير فرهنـگ سـازماني بردرحمايـت
ازنوآوري (مورد کاوي شرکت مادر تخصصي بازرگـاني دولتـي ايـران) .بررسایهااي
بازرگانی.38-26 :36 ،
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هويتي آموزش عالي هنربا تاکيدبر متغيرهاي فرهنگي در ايران امروز .نشریه هنرهاي
زیبا  -هنرهاي تجسمی،شماره،50صص.14-5
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 شرفي ،حسن( .)1390تبيين مفهوم توليد هنري در آموزش هنر با تاکيد بر تربيت
هنري در نهاد آموزش و پرورش ،پژوهش نامه هنرهاي دیداري ،شماره اول12 ،
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