
چكيده
رويكرد تلفيقي به برنامه درسي هنر متناسب باهوش چندگانه، رشته هاي هنري مختلف 
و ايجاد موقعيت يادگيري مرتبط با مفاهيم علوم تجربي، جهت گيري اصلي تربيت هنري و 
طراحي آموزش هنر بوده است. مسايل مرتبط با اجراي برنامه درسي هنر همچون طراحي 
آموزشي، آموزش هاي حرفه آموزگاري در حوزه يادگيري هنر، ايجاد موقعيت يادگيري در 
درسي،  برنامه  عناصر  به  توجه  عدم  با  مرتبط  مشكالت  همچنين  و  آن  نظاير  و  هنر  ساعت 
موجب شده است، توليدات هنري دانش آموزان از غناي الزم برخوردار نشود. در طراحي 
آموزشي هنر مبتني بر تلفيق توليد هنري و مفاهيم علوم تجربي، كوشش شده است با توجه به 
عناصر برنامه درسي هنر در هنگام اجرا، توليد هنري در درجه اول و يادگيري علوم در درجه 
دوم مورد تأكيد باشد. توليد هنري، محصول هنري است كه به دنبال آموزش هنر مي آيد. در 
ساعت هنر، كاربرد مفاهيم علوم در هنر به عنوان يك رويكرد تلفيقي متمايز درمقابل كاربرد 
هنر در آموزش، موردنظر است و مفاهيم علوم تجربي در خدمت يادگيري هنر قرار مي گيرد. 

از اين رو مفهوم و قلمرو توليد هنري مورد تأكيد قرار گرفته است.
و  قضاوت  بر  تأكيد  با  و  فكورانه  عمل  به  معطوف  پژوهشي  روش شناسي  به  توجه  با 
تجربي  و  نظري  مبناي  از  كه  چهارچوبي  براساس  راهنما  الگوي  پژوهشگر،  تصميم گيري 
به  آموزشي  كارشناسان  و  درسي  برنامه  صاحب نظران  توسط  است،  شده  حاصل  پژوهش 
شيوه تحليل داده هاي متني (رويكرد كيفي) اعتبار بخشي گرديده است. به اين ترتيب در اين 
مرحله بستر دانستن (دانش رويكرد تلفيقي به برنامه هاي درسي هنر و علوم) فراهم شده است.
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مقدمه
كه  دارند  متعددي  هوشي  قابليت هاي  دانش آموزان  گاردنر،  چندگانه  هوش  نظريه  براساس 
مي توان راه هاي مختلفي را طراحي كرد تا متضمن استفاده و به كارگيري ظرفيت هاي شان باشد. 
با توجه به هوش هاي فضايي/ بصري؛ موسيقايي/ موزوني؛ بدني/ جنبشي و همچنين در تركيب 
و  فعاليت ها  مجموعه  در  دانش آموزان  ساختن  درگير  مسيرها  اين  از  يكي  ديگر،  باهوش هاي 
تأكيد  هنري  مختلف  شكل هاي  بر  وسيله  اين  به  است.  هنري  آثار  توليد  به  مربوط  پروژه هاي 
مي شود. به منظور يادگيري هنر در ساعت هنر (كاركرد اوليه) و يادگيري علوم (كاركرد تقويتي)، 
طراحي برنامه درسي و آموزش هنر مبتني بر تلفيق توليد هنري و مفاهيم علوم تجربي در دوره 
(دانش  علوم  درس  آموزشي  مفاهيم  دادن  پيوند  با  دانش آموزان  است.  گرفته  صورت  ابتدايي 
(دانش  مي پردازند  هنري  اثر  خلق  به  نمايشي،  و  تجسمي  هنرهاي  از  شكل هايي  به  مفهومي) 
توليدي). انتظار مي رود خلق اثر هنري در يك حوزه به يادگيري آن حوزه و يادگيري هنر بيانجامد. 
در اين بخش از نوشتار، مبناي نظري دانش توليد هنري و در تلفيق با حوزه يادگيري درس علوم 
(دانش مفهومي)؛ پژوهش ها و پروژه هاي مرتبط و همچنين الگوي راهنماي اعتباربخشي شده، 

ارائه گرديده است. 

مبناي نظري دانش توليد هنري
جايگاه معرفت توليد هنري در رويكردها و محتواي آموزش هنر

به منظور بيان توليد هنري، شايد ملزم به ارائه تعاريفي براي هنر باشيم. به ناچار تعريف، 
موجب تنزل دادن هنر به يك پديده و موضوع مشخص مي گردد. از اين رو براي پي بردن به مفهوم 
توليد هنري به دو تعريف محدود مي شويم. نخست هنر به عنوان ايده و دوم هنر به عنوان شكل 
كه در رابطه با آثار هنري مطرح است (ديسكارتيس1 و اسپينوزا2، نقل شده در دورن3 1999). 
در اين راستا، توليد هنري با توجه به فكر هنرمند و ساختن آن در برنامه هاي درسي آموزش 
هنر مدارس شكل مي گيرد. مؤلفه هاي مهم توليد هنري در رويكردهاي آموزش هنر عبارت از 
(رويكرد  هنري  اثر  خلق  و  ساخت  سنتي)؛  (رويكرد  تخيل  و  شهود  (مهرمحمدي، 1383  :92)، 
و  عمق بخشيدن  وسعت،  تأمل،  معنا)؛  و  احساس  دريافت  (رويكرد  هنري  اثر  كل  ديسيپليني)؛ 
تمركز فكر (رويكرد مشاهده آثار هنري)؛ توليد معنا و برانگيختن عواطف و احساسات (رويكرد 
هنري  توليد  و  عام  طور  به  هنر  تعريف  به  رويكردهايي  شاهد  مي توان  است.  زيبايي شناختي) 
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به طور خاص بود كه عبارت است از: رويكرد رويه اي4 (يافتن5 شيء هنري به صورت ذهني 
و واقعي)، رويكرد كاركردي6 (ساخته7 شده توسط انسان) و رويكرد نهادي8 (قلمدادكردن اثر 
هنري توسط جامعه هنري و سازمان هاي مرتبط مثل مدارس، دانشگاه ها، آموزشگاه هاي آزاد و 
نظاير آن) و همچنين سوق دادن موضوع ذهني به عيني (ادراك گرايي9)؛ بازنمايي با استفاده از 
عاطفي (بياني11)؛  و  شهودي  فردي،  توانايي هاي  براساس  ساختن  بصري (فرم گرايي10)؛  عناصر 
پيروي از نمونه ها و انواع پيش انگاشته شده در تخصص هنري معلم (مبتني بر ژانر12)؛ پيروي از 
نمونه هاي اصيل و آثار هنري معتبر (اقتباسي13)؛ توسعه دانش و مهارت هاي فني هريك از ژانرها 
(فن محوري14)؛ دست ساخته ها به صورت مضموني و ديدني (شي محوري15- مبتني بر اثر هنري)؛ 
تحليلي  فرايندهاي  و  پنهان  فرهنگي  و  اجتماعي  معاني  توليد  و  شناخت  عنوان  به  هنر  مطالعه 
(نقادي و موقعيتي16)؛ واكنش به رويدادها و مسايل بحث انگيز از طريق تلفيق مسايل انساني، 
و  چندگانه  رويكردهاي  و  ديدگاه ها  بر  تأكيد  محوري17)؛  (مسأله  اخالقي  و  سياسي  اجتماعي، 
را  هنر  درسي  برنامه  رويكردهاي  اينها  (پست مدرن18).  جديد  تكنولوژي هاي  پذيرش  و  متكثر 
تشكيل مي دهد (همان،1999) كه مؤلفه هاي پيش گفته در ايجاد ايده و ساختن آن (توليد هنري) 

نقش تعيين كننده اي ايفا  مي كنند.
محتواي آموزش هنر كه مربوط به تدريس مي شود، شامل موارد زير است (استانداردهاي هنر 

1996، نقل شده در هيك من192000) :
1. جنبه هاي ذهني: شامل ايده، فعاليت ذهني، نمادها، تم ها و استعارات

2. جنبه هاي عيني: شامل شكل، كيفيت هاي حسي و سبك ارائه
3. فرم هاي هنري: شامل هنرهاي تجسمي و نمايشي (طراحي و نقاشي، كاردستي، نمايش، 

موسيقي و...)
4. دانش فني: شامل ابزارها، تكنيك ها و ...

5. معاني: شامل توصيف كردن، ادراك كردن، تفكر عميق و ...
6. بافت ها: فرهنگ و جامعه، هنرمندان، زمان، مكان، اهداف، سبك، ژانر و ...

7. نظريه ها و اصول: پرسش درباره ارزش هنري و تجربه زيبايي شناسي
از اين رو، برروي ويژگي هايي به شرح زير درباره توليد هنري تأكيد مي شود: 

- هنر از روي قصد و هدف مشخصي ساخته مي شود.
- هنر به وسيله انسان مونتاژ مي شود و مي توان آن را سرهم كرد.

- هنر به طور معمول مبتني بر فكر و انديشه، نماد و عناصر حسي است.
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از نظر بيردزلي20 (1986)، به طور مستقيم مبتني بر محتويات و متوجه يك شي است و براي 
يك تجربه زيبايي شناسي كافي است و همراه با ديكي21 (1984) بر ساختن كار هنري به منزله 
دست ساخته و اثر مصنوعي از روي آگاهي و شناخت تأكيد مي كنند (نقل شده در داويس،1991).
با توجه به محتواي آموزش هنر، توليد هنري فرايند واكنش به مشاهدات، ايده ها، احساسات 
و تجربيات ديگر به وسيله خلق كارهاي هنري به طور استادانه و فكورانه، كاربرد تخيلي ابزارها، 
وسايل و تكنيك ها با رسانه هاي متنوع است. آثار هنري، توليداتي است كه از درگيرشدن بين 
هنرمند و هدف شان، مفاهيم موردنظرشان، نگرش شان، فرهنگ شان و رسومات اجتماعي شان و 
همچنين مواد و رسانه اي كه آنها براي كارشان انتخاب مي كنند، حاصل مي گردد. (گتي، نقل شده 

در ويلسون22، 2002). 

توليد هنري به منزلة توانايي (دانش) و هدف ويژه
توسط  مي بايستي  كه  توانايي هايي  ساير  ميان  در  كه  است  توانايي23  يك  هنري  توليد 
دانش آموزان كسب و تقويت شود، هدف ويژه24 تلقي مي گردد. آموزش هنر25 همانند آموزش 
زبان (زبان آموزي26) كه بر توانايي هاي زباني27 همچون گوش دادن28، صحبت كردن29، خواندن30 و 
نوشتن31 به عنوان توانايي، آگاهي و معرفت (دانش)، اهداف فرعي32 برنامه درسي آموزش زبان 
فارسي را تشكيل مي دهد. در برنامه درسي و آموزش هنر هم چهار معرفت هنري نظير توليد 
دانش (آگاهي و معرفت)  اهداف ويژه و  تاريخ هنر36  نقد هنري35 و  زيبايي شناسي34،  هنري33، 
توليدهنري  شود.  فراگرفته  و  كسب  مي بايستي  كه  است  توانايي هايي  بنابراين  مي رود.  شمار  به 
مانند نوشتن در مقام يك توانايي (توانايي زباني)، توانايي در خلق اثر هنري با استفاده از مواد، 
از  يكي  هنري  توليد  است.  ايده ها  گذاشتن  نمايش  به  و  تحليل  عناصر،  فرايندها،  تكنيك ها، 
مؤلفه هاي اصلي در رويكردهاي آموزش هنر به خصوص رويكرد ديسيپليني كه جامع رويكردها 
است. جنسن37 (2000) بر روي شأن و منزلت ديسيپليني هنر همچون ساير مواد درسي تثبيت 
شده تأكيد مي كند و آيزنر38 (1986) هم در اين راستا مفروضات و اهداف چهارگانه پيش گفته كه 
يكي از آنها توليد هنري است مورد توجه قرار مي دهد. از نظر گاردنر (1990) توانايي توليد هنري 
مقدم بر ساير فعاليت ها است ومي بايستي براي آن محوريت قايل بود، از اين رو، بقيه اهداف و 
توانايي ها كه شامل زيبايي شناسي، نقد هنري و تاريخ هنر است در خدمت توانايي توليد هنري 
ساير  كنار  در  را  اوليه)  تأملي (نقش  و  ادراكي  توليدي،  دانش هاي  تلفيق  گاردنر39  قرارمي گيرد. 
دانش ها نظير دانش مفهومي و دانش رويه اي به عنوان فرايند قابل دفاع آموزش هنر درنظرگرفته 

است (مهرمحمدي،1383).
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چيستي مفهوم توليد هنري گاردنر (تلفيق توليد، ادراك و تأمل)
در طراحي برنامه درسي هنر براساس توليد هنري و در تلفيق با مفاهيم آموزشي علوم تجربي 
كه در اين نوشتار، مورد بحث قرار گرفته است بر ديدگاه گاردنر (1990) درباره تلفيق توليد، 
ادراك و تأمل تأكيد شده است. به اين ترتيب، پروژه گاردنر كه در طراحي يك برنامه درسي ويژه 
آموزش هنر مورد تأكيد است، Arts Propel يعني تلفيق توليد، ادراك و تأمل نام دارد. مقصود 
از توليد41 همان ساختن42 است؛ منظور از ادراك43، يادگيري با هدف فهم كار هنري و مشاهده 
از نزديك است؛ تأمل44 نيز تفكر45 دانش آموز درباره كار خودش و كارهاي ديگران است (لين 
استروم46، 2004). از اين رو انتظار مي رود يادگيري هنر، در اين چارچوب به طور عميق تر، ايجاد 
شود  و برنامه درسي هنر نقش كاتاليزور را در ارتباطات تعاملي ميان درون فرد يادگيرنده (ذهن) و 

برون وي (تجربيات واقعي) دارد و به شكل مستمر طيف يادگيري و توسعه ادامه مي يابد.

الف ـ مرحله توليدي:
گاردنر (1994) معتقد است، فعاليت توليد هنري بايد مقدم بر ساير فعاليت ها شمرده شود و 
براي آن محوريت قايل بود. در اين مرحله دانش آموزان تشويق مي شوند كه مهارت ها و اصول 
طريق  از  را  خود  انديشه هاي  و  فراگيرند (مهرمحمدي،1383)  را  هنري  توليد  به  مربوط  پايه ي 
عكاسي،  خوشنويسي،  نقاشي،  و  طراحي  دستي،  هنرهاي  پژوهش  اين  در  كه  هنري  قالب هاي 
نمايش و موسيقي مورد تأكيد مي باشد، ارائه نمايند. از نظر گاردنر (دورن،1998) در انجام كار 
هنري، دانستن و توانايي انجام دادن ضروري است. فرايندهاي ذهني در ساختن هنر موردنياز 
است. توليد هنري در گروي آن است كه دانش آموزان توانايي ساختن و توليد هنري و ارائه آن را 
داشته باشند. از فعاليت خلق كردن برخي چيزها بوجود مي آيد. اين نوع دانش فرايندي (دانستن 
چگونگي) نتيجه و حاصل فعاليت آفريننده است كه شامل آگاهي از شرايط و رفتارهاي موردنياز 
(از  تجويزي  دانش  و  پيشنهادي  دستورالعمل هاي  گذاشتن  كنار  هنري)؛  (دانش  كردن  خلق  در 
قبل تعيين شده)؛ دانستن چگونگي خلق كردن برخي چيزها (دانستن به طور عملي)؛ فكركردن 
هنگام انجام دادن (ارتباط و هماهنگي دست و ذهن)؛ به كارگيري حواس؛ تصورات و احساسات؛ 
تسلط داشتن به مهارت هاي ضروري براي خلق كردن (دانش فني)؛ نتايج تجربه كردن و نظاير آن 
است. توليد هنري47 يكي از مؤلفه هاي عمده در رويكردهاي آموزش هنر و تربيت هنري است. 
بيردزلي48 (1983) فعاليت اصلي در توليد هنري را مبتني بر ساخت و خلق اثر هنري مي داند كه 
شامل ساختن49؛ دستكاري كردن50 (جرح و تعديل)؛ مونتاژكردن51؛ به هم چسباندن52؛ چيدمان و 
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سازمان دادن53 و ديگر فعاليت هاي قابل ديدن54 است كه به صورت يك شي يا واقعه (هنرهاي 
تجسمي55 و نمايشي56) ادراك و دريافت مي شود. وي از توليد هنري ديگري نام مي برد كه مبتني 
بر فكر و ايده هنرمند به منظور ايجاد حسي در مخاطب است نه مبتني بر شي هنري. بنابراين 
هنرمندان هنر مفهومي57، ايده هاي شان را به مدد مواد گوناگون و ناهمخوان همچون مقاله، عكس، 
سند، نمودار، نقشه، فيلم سينمايي يا ويديويي و نيز از طريق گفتاري به مخاطبان انتقال مي دهند. 
اساس،  اين  بر  مي گيرد.  صورت  تفكر  روش  يك  برقراري  و  اشتباهات  تصحيح  با  فرايند  اين 
انتخاب معني دارشان را به منظور ديدن مي سازند. به عبارت ديگر چيزي كه داريم تصور و تخيل 

مي كنيم با كمك مهارت ها و تكنيك ها مي سازيم (ساختن مفهوم بصري). 
گاردنر در فرايند توليد هنري بر مواردي به شرح زير تأكيد مي كند (مهرمحمدي، 1383):

يك  در  پروژه  با  شدن  درگير  براي  دانش آموزان  هنرجو:  مقام  در  دانش آموز  فعاليت   -1
موقعيت معنادار بايد فرصت تجربه هاي خالقانه و زيباشناسانه شامل سؤال كردن، مشاهده مواد، 
به كارگيري حواس، ارتباط ذهني با اشيا و پشتكاري در كشف آن (ساختن و يافتن)، آزمايش كردن 

و... را داشته باشند.
2- مبتني  بودن توليد هنري در سطوح دانش (دانستن آشنايي با مواد)؛ نگرش (عالقه به 
جستجوكردن در يك محيط جذاب و وابسته به موقعيت- كاوشگري)؛ مهارت (توسعه و تقويت 

حواس پنج گانه) كه پايه اي براي كسب توانايي در ابعاد توليدي، ادراكي و تأملي است.
3- تلفيق اشكال مختلف دانش (توليدي، ادراكي و تأملي) و دانش مفهومي، تلفيق مفاهيم، 

مواد و فرايندهاي مختلف.
4- تأكيد بر هوش چندگانه به منظور نشان دادن توانايي استفاده از راهبردهاي منحصربه فرد 

به شكلهاي كالمي، بصري، فيزيكي، موسيقايي و نظايرآن.
5- تفكر در قالب فرم كه تكيه بر انواع خاصي از ابزارهاي شناخته مثل رنگ، شكل، فعاليت 

انفرادي و... دارد.
6- تجربه زيبايي شناختي: معنا و احساسي است كه به وسيله جلوه ظاهري اشيا در قالب 

هنرهاي تجسمي و نمايشي بيان مي گردد.

ب ـ مرحله ادراكي:
است،  معتقد  پياژه  (فيشر58،1991).  مي دهد  تشكيل  را  ادراك  فرايند  برون،  و  درون  تعامل 
فهميدن مستلزم فعاليت است و بهترين شكل يادگيري است. شناخت در آغاز نه از جهان پيرامون 
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(اشيا) سرچشمه مي گيرد و نه از فرد (يادگيرنده) بلكه از تعامل ميان آنها است. ديويي نظريه 
فلسفه خويش را ارتباط ميان انسان و محيط (زيست شناختي و فرهنگي) و پياژه به صورت رابطه 

زير مي داند (پالرد59،2003):

برنامه درسي60
      تجربه61        توسعه تفكر62 

هنر به عنوان ايده يا مفهوم ذهني بيشتر از هنر به عنوان شكل، شي و واقعه به كار گرفته 
داده  نشان  هنري  كار  در  نامريي  طور  به  كه  دارد  هنرمندان  تفكر  با  بيشتري  ارتباط  و  مي شود 
مي شود. تفكر هنري يك مفهوم فزاينده و مستمري است كه جستجوگري ذهني هنرمند تا لحظه 
تجربه  برودي63  نظر  به  مي رود.  پيش  همديگر  با  اجرا  و  تصور  و  دارد  ادامه  يافتن  و  ساختن 
زيبايي شناسي با تصور (تصوير ذهني) آغاز مي شود و موادخام الزم را براي عينيت بخشيدن به 
را  هنر  نه تنها  مردم  مي سازد (رضايي،1383).  فراهم  گوناگون  شرايط  در  ايده  توسعه  و  مفاهيم 
مي سازند بلكه آن را انتخاب و كشف مي كنند و آن را مي يابند (اينكارتا64،2005). در شروع كار 
هنري، هنرمند نقاش به هنگام صراحت دادن تصوير ذهني (تصور)، هر خط يا رنگي كه مي گذارد 
جزيي از تصوير مي شود و باقي تصوير كه هنوز آشكار نشده است، همچنان نامعين و سيال در 
ذهن هنرمند باقي مي ماند. به دنبال جريان يافتن سيلي از انگيزه ها در ذهن نقاش (درون) و مواد 
اندك شكل پذيرفته زير دستش (برون)، به تدريج قسمت هاي بيشتري از تصوير ذهني خود را 
مي سازد، در اين صورت درك آگاهانه و نوعي دانستن كه همان تجربه زيبايي شناسي است با 
انجام دادن و فعاليت و همچنين به كارگيري حواس شكل مي  گيرد و در قالب هنرهاي تجسمي 

و نمايشي، حاصل مي شود. 
آرنهايم65 (1984) از نظريه پردازان گشتالتي، ذهن را يكي از تبديل كنندگان صورت (فرم) به 
انگاره ها مي داند. (كرسمير66، 2001، نقل شده در مخبر1383)، همچنين برعكس از نظر ماتيس67 
(1954) آفريدن يعني تبديل انگاره به صورت (فرم)، به عبارت ديگر، بيان آنچه كه در درون 
خود داريم (به نقل ازرژين پرنو، 1953). براي هنرمند، آفرينش با نگريستن آغاز مي شود و ديدن 
(به كارگيري حواس) عمل آفرينش گرايانه است كه به تالش يعني ايجاد تعامل ميان جهان پيرامون 
(برون) و فرد يادگيرنده (درون) نياز دارد. گامبريج68 ديدن را معادل آگاهي بر احساسات خام و 
دانستن را محصول نهايي ادراك و مبتني بر تجربه مي داند. به عقيده وي تصاوير (توليدات هنري- 



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة39، سال دهم، پاييز1261390

بصري و نمايشي) مي تواند بيان كننده دانش درك شده، باشد (هاگن69 2001، مخبر1384). به اين 
ترتيب، ارگانيسم يك موجود وقتي در موقعيت تازه اي قرارمي گيرد، تجسم هايي از تجربيات قبلي 
را در مواجهه با موقعيت جديد ايجاد مي كند كه به صورت تصور درمي آيد و اين شروع پيدايش 
فكر و تفكر در انسان است (باقري و عطاران 1376). براي دريافت بيشتر از ايجاد ايده و تصوير 
ذهني (تخيل) در توليد هنري، بيان خود را با مثالي از هنرهاي تجسمي محدود مي كنم كه بيانگر 
ادراك، فهميدن و ساختن گرايي در يادگيري است. به عبارت ديگر مي تواند نشانگر تلفيق توليد، 

ادراك و تأمل باشد:
اثر شگفت آور پيكاسو70 به نام «سرگاونر» چيزي جز زين و دسته دوچرخه كهنه اي نيست. 
موادي كه پيكاسو در اين اثر خود به كار برده، ساخته دست آدمي بوده و بديهي است كه در 
آفرينش سرگاونر نمي توان سازنده دوچرخه را شريك و هم شأن پيكاسو دانست، زيرا به طور 
مسلم زين و دسته دوچرخه در نفس خود اثر هنري شمرده نمي شود و حال آنكه در نخستين 
وهله اي كه متوجه مي شويم «سرگاونر» از چه اجزايي تركيب يافته است تكاني مي خوريم و آن 
را همچون اثر هنري، مي نگريم. بديهي است كار دست هنرمند يعني سواركردن دسته روي زين 
بسيار ساده به نظر مي رسد. آنچه دور از سادگي و سهولت جلوه مي كند، جهش تخيل پيكاسو 
نامتجانس  اشيايي  تلفيق  در  را  سرگاونر  است  توانسته  (ايده)  ذهني  تصوير  نيروي  به  كه  است 
(دسته و زين دوچرخه) دريابد و اين همان چيزي است كه احساس مي كنيم تنها از عهده فردي 
چون پيكاسو برمي آمده است. اثري كه صرفًا با مهارت و كوشش صنعت گري (سازنده دوچرخه) 
ساخته شده است نمي توان هنر دانست مگرآنكه جهشي از تخيل در آفرينش آن به كار رفته باشد 
(جنسن71، 1967، نقل شده در مرزبان، 1367 : 2). جنسن72 (1967) با مثالي كه از اثر هنري پيكاسو 
مي زند كشف ايده و ساخت آن را نشانگر توليد هنري يا ساخت و خلق اثر هنري مي داند (ديدگاه 
ساختن گرايي). پيكاسو با ديدن دسته و زين دوچرخه (تلفيق از برون73)، سرگاونر را مي سازد 
(تلفيق از درون74). به اين ترتيب، رويكردهاي تلفيقي75 در سازواري با ديدگاه ساختن گرايي76 
(مهرمحمدي، 1382 : 47) و به شرحي كه گذشت در توافق با توليد هنري، مي تواند قرارگيرد. 
و  ادراكي  دانش  توليدي،  دانش  تلفيق  هنر  آموزش  ويژه  درسي  برنامه  يك  طراحي  در  گاردنر 
دانش تأملي را در توليد هنري دانش آموزان مورد تأكيد قرار داده است، همان طوركه در پيش 
گفته شد توليد هنري از دو جز اصلي يعني ايجاد ايده و ساختن يا يافتن آن تشكيل شده است. 
در فعاليت هاي هنري، آنچه كه توسط دانش آموزان توليد مي شود، در واكنش به توليد هنري و 
به منظور غني بخشيدن بر توليدات هنري شان مي بايستي دانش هنري (دانستن اينكه- مهارت ها و 
اصطالحات هنري يا تأمل فني)، تاريخ هنر، نقد هنري، زيبايي شناسي را مورد استفاده قرار دهند 
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تا ادراك و فهم هنري بهتري صورت پذيرد (مرحله ادراكي)، عالوه بر اين، آنها نياز دارند اثر 
هنري خودشان را در سايه اين معرفت هاي هنري چهارگانه، مطالعه آثار هنرمندان، تلفيق اشكال 
هنري شان  توليد  به  بيشتري  غناي  كه  هنر  آموزش  رويكردهاي  در  مطرح  مؤلفه هاي  و  دانش 

مي بخشد، مورد ارزيابي قرار دهند و تجزيه و تحليل كنند (مرحله تأمل).

ج ـ مرحله تأملي
تأمل به معني سنجش و ارزيابي است. در اين راستا دانش آموزان به ارزيابي اثر هنري خودشان 
آينده نگري   ،(1368 (آريان پور،  بازانديشي  و  كردن  فكر  دوباره  معناي  به  همچنين  مي پردازند؛ 
(حكمي،1384) و دوباره سازي است يعني تغيير جنبه هاي مختلف جهان اطراف براساس ادراك هاي 
خود (كريمي،1386). حاصل ارتباط ادراك ها در زمان گذشته و مفاهيم ذهني در زمان حال است 
كه مي تواند منجر به مفاهيم ذهني از آينده شود. بر اين اساس توانايي تفكر و پيش بيني كردن در 
انسان تقويت مي شود (ابرسول:1968). آيزنر(1991) از آن به عنوان انگاره هايي كه به فرد قدرت 
 (ZPD) پيش بيني اعطا مي كند (تفكر) نام مي برد كه متناسب با آن همان توسعه منطقه تقريبي رشد
در تئوري ساختن گرايي اجتماعي است كه از تئوري هاي يادگيري مؤثر در تدريس به شمار مي آيد 
(پالرد،2003). به اين ترتيب يادگيري، اتفاق مي افتد. تعامل با محيط منجر به كسب تجربه هاي 
يا  مجدد  ساختن  به  و  مي دهد  تشخيص  را  خودش  اشتباهات  دانش  آموز  خود  و  مي شود  جديد 
تصحيح مفهوم مي پردازد. تعامل با معلم امكان مي دهد تا سوءتفاهم هاي شاگردان تشخيص و رشد 
آنها تسهيل گردد. بديهي است با رعايت توالي منطقي در برنامه ريزي درسي، تجارب يادگيري منجر 
به پروراندن ساخت مفهوم اوليه مي شود كه اين گام،  پيش نياز تجارب يادگيري مربوط به جستجوي 
ساخت مفهوم ثانويه است كه سرانجام آن ساخت مفهوم نهايي است. اين الگو به دانش آموزان امكان 

مي دهد تا فعاالنه طرحوارة خود را درباره مفهوم بسازند.
تفكر و الگوهاي شناختي آن همچون تأمل مي تواند به نحو شايسته اي در هنر به صورت 
ساختن و يافتن به كار رود (دورن،1999). تأمل يكي از عادات ممتاز فكري است كه تحت تأثير 
شتاب زدگي،  برابر  در  تأمل  بر  عالوه  گردد.  برخوردار  بيشتري  غناي  از  مي تواند  هنري  اثر  آن 
عادات ديگر تفكر موجبات دگرگوني اثر هنري مي شود كه عبارت است از: (پركينز، نقل شده در 

مهرمحمدي،1383) :
- وسعت و ماجراجويي فكر در برابر باريك و محدودانديشي.

- شفافيت و عمق بخشيدن به فكر در برابر كدر و غيرشفاف بودن
- تفكر سازمان يافته و متمركز  در برابر پراكندگي و سازمان نايافتگي فكر.
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اين عادات عالوه بر اينكه موجب غناي ايده و شكل (اثر هنري) و همچنين تفكر مخاطب 
مي شود، مي تواند موجب گسترش بيانگري77 در توليد هنري شود. از اين رو است كه بين سالهاي 
1945 تا 1990 ميالدي پنجاه و هشت نهضت در هنرهاي بصري، پديدآمده است (اتكينز،1990). 
جريان خلق آثار هنري با تفكر (كوشش براي كشف معاني در آثار هنري) همراه است. به گفته 
ديويي، خلق يك اثر هنري هنرمند را با تقاضاي فكري و شناختي جديدتري نسبت به مفاهيم و 
معناي آن روبرو مي سازد. آيزنر معتقد است كه توليد اثر هنري با قابليت هاي فكري اساسي مانند 
حل مسأله توأم است. "تأمل و تفكر انتقادي در يك پروژه (توليد هنري) از موقعيت هاي يادگيري 

در رويكردهاي حل مسأله است" (سلسبيلي،1385 ، 73).

آموزش هنر متناسب با نظريه هوش چندگانه گاردنر
در جريان توليد هنري، افراد به طور طبيعي به استفاده از نقش ها (اجزاي هوش چندگانه) 

گرايش نشان مي دهند كه به شرح زير به آنها اشاره مي شود. 
و  خالق79  نوشتن  و  نمايش نامه  بخش  ويژه  به  نمايش  هنر  در  كالمي78:  زباني/  هوش   -
نيز داستان گويي80 و بداهه سازي در گفتار81 مي تواند به دانش آموزان به خصوص دانش آموزان 

بهره مند از آن، كمك كند.
- هوش بدني/ جنبشي82: در هنر نمايش، زبان بدني83 راهبرد بازنمايي از راه اعضاي بدن 
است، به ويژه در بخش ايفاي نقش84، رقص خالق و فولكلوري85 و فعاليت فيزيكي86، بداهه سازي 

در حركت87 به دانش آموزان كمك مي كند.
- هوش موسيقايي/ موزوني88: در هنر موسيقي، آوازخواني89؛ الگوهاي موزون و آهنگين90؛ 

صداهاي محيطي91؛ صداي آالت موسيقي92؛ اجرا و خلق موسيقي93 به تقويت آن كمك مي كند.
- هوش رياضي/ منطقي94: حل مسأله95 كه در مقام مهارت هاي تفكر در توليد هنري است و 
همچنين سازمان دهنده هاي گرافيكي96 مثل ترسيم نقشه هاي مفهومي97 به تقويت آن كمك مي كند.

- هوش فضايي/ بصري98: نقاشي كردن99، ترسيم كردن100، طرح هاي رنگي101، مجسمه سازي102، 
تصاوير103، نقشه ذهني104، تخيل فعال105، طرح ها و الگوها106 از نشانگرهاي اين نوع هوش است.

ارتباط  مشاركتي109،  يادگيري  راهبردهاي  همكاري108،  مهارت هاي  فردي107:  ميان  هوش   -
فرد با فرد110، پروژه هاي گروهي111، تقسيم كار112، فعاليت همراه با همدلي113، دريافت احساسات 
ديگران114، فهم انگيزه ديگران115، به دام انداختن بازخوردها116 از نشانه هاي اين نوع هوش است.

- هوش درون فردي117: مي تواند شامل بي قراري ذهني118؛ راهبردهاي تفكر119 (مثل تأمل، 
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عمل120؛  در  عواطف  نتايج  و  پردازش  فكر)؛  دادن  سازمان  وسعت انديشي،  تمركز؛  و  تعمق 
فعاليت هاي تمركزي121، راه حل هاي منحصربه فرد122 و نظاير آن باشد.

- هوش طبيعت گرايانه123: فرد برخوردار از اين هوش از گردش در محل هايي طبيعي مثل 
باغ وحش لذت مي برد و حيوانات و گياهان مورد عالقه خود را دوست دارد و به جمع آوري 

مجموعه تصاويري از آن مي پردازد و همچنين نسبت به اشكال طبيعي حساس مي باشد.
الگوي زير، نشانگر ارتباط هوش چندگانه و هنر نمايش است كه در ساير قالب هاي هنري 

ديگر هم مي توان چنين توجهاتي را نشان داد:
1. هوش زباني/ كالمي: نوشتن ديالوگ شخصيت ها

2. هوش رياضي/ منطقي: استفاده از رياضي در گفت وشنودها
3. هوش بين فردي: خلق شخصيت ديالوگ

4. هوش موسيقايي موزون: طراحي، تنظيم و اجراي موسيقي نمايش
5. هوش فضايي/ بصري: چيدمان صحنه و طراحي لباس

عواطف  دادن  نشان  براي  بايد  بازيگران  كه  ژست هايي  طراحي  جنبشي:  بدني/  هوش   .6
مختلف بگيرند

7. هوش درون فردي: نشان دادن فرديت بازيگر ديالوگ
8 . هوش طبيعت گرايي: نشان دادن صحنه هاي طبيعي در نمايش

ارتباط هنر و علم 
با تأكيد بر مهارت هاي هنري و فرايندي

هنر يك شريك فعال در گسترش دانش علمي و روشن كردن مسير پژوهش است. دانش آموزان 
مي توانند مهارت هاي مرتبط با حل مسئله و تصميم سازي را در حين تلفيق هنر و علوم ياد بگيرند 
زيرا حوزه هاي يادگيري علوم و هنر (ديسيپلين) داراي ويژ گي هاي مشترك اند و وقتي در كنار هم 
قرار مي گيرند، چشم اندازهاي متفاوتي ارائه مي كنند (چزين و زاندر، 2006). پرورش استعدادها 
از  كه  اهداف شناختي،  تحقق  بر  مستقيم  تأثير  مي تواند  دانش آموزان  در  هنري  ظرفيت هاي  و 
همچنين  آموزش)،  در  هنر  (كاربرد  باشد  داشته  است،  منعكس  علوم تجربي  يادگيري  در  جمله 
پرورش قابليت هاي زيبايي شناسي از مجراي آموزش علوم از راه توجه به دريافت هاي شهودي 
با  آشنايي  و  جاهالنه)  اشتباه  برابر  (در  عاقالنه  اشتباه  و  زدن  حدس  پذيرش  و  دانش آموزان 
سازمان دهي تلفيقي124 (كاربرد مفاهيم آموزشي علوم در هنر) اگرچه امر ساده اي نيست ولي با 

تعليمات فكورانه، امكان پذير مي باشد.
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همان طوركه در چرخه طبيعت، با هر فصل سال، زندگي دوباره اي آغاز مي شود، بازنمايي 
از طبيعت به طور ذهني و خلق آثار هنري به طور عيني مرتبط با اشياي طبيعي نيز چنين حالتي 

دارد. (استرازبرگ، 2005).
در زمينه ارتباط ميان كشف علمي و قدرت تصور (ايده) و تجسم، ماجراي شيمي دان آلماني 
به نام كوكولى124 مشهور است. وي مدت ها كوشش مي كرد ساختار شيميايي بنزن را كشف كند 
و نمي توانست. تا اين كه روزي كنار بخاري استراحت مي كرد كه متوجه رقص آتش به شكل 
مارهاي درهم پيچيده شد، ناگهان پي برد كه ساختار شيميايي بنزن هم مي تواند شبيه به ماري 
باشد كه دم خود را در دهان گرفته است. (فيشر، 1990 : 235). بنابراين تصور و تصويرهاي ذهني 
و ساختن آن از نقاط مشترك ميان هنرمند و دانشمند است. آنچه كه در هر دوي آن ها وجود 
دارد، تجديدنظر مداوم ساختني ها و معاني است (رو، 1993). از اين رو فعاليت علمي مي تواند از 
سنخ كشف كردن و ساختن ذهني باشد (كلي126، 1955، فايرآبند127، 1975) اين نوع ساختني هاي 
شخصي در همه افراد، مشابه است (پياژه128، 1972). در ديدگاه ديويي، به اعتقاد فرانس (1980) 
آن  با  مالزم  بلكه  نيست  ذهني  تصويرهاي  ساختن  و  كشف كردن  سنخ  از  صرفًا  علمي  فعاليت 
ساختن به معناي making هم موردنظر مي باشد. در شروع تفكر، طرح عمل (تصور) پيش از 
ساختن، اهميت اساسي دارد (باقري، 1383 :21). واقعيت همان است كه در تصور ساخته مي شود 
(بيك هارد، 1998، نقل شده در سيف، 1382). در رويكرد ساختن گرايي در يادگيري علوم تجربي، 
كودكان دانش مربوط به جهان هستي را به روش علمي و مشاهده اشياي اطراف، كشف مي كنند. 
معلم فرصت هايي را فراهم مي آورد تا دانش آموزان با يك موقعيت نامعين و سؤال برانگيز مواجه 
شوند و با مهارت شروع تدريس و تحريك حس كنجكاوي آنها، ميل شديد به فهم و درك مفهوم 
را با انجام رفتارها و فرايندهاي شناختي همچون مشاهده كردن،  به كارگيري ابزار، نمايش داده ها، 
فرضيه آزمايي،  فرضيه سازي،  طبقه بندي كردن،  اندازه گيري كردن،  ساده،  آزمايش  عمليات  انجام 
توصيف كردن، بحث كردن، ربط دادن و تركيب كردن، سازمان دادن، تفسير داده ها و نظاير آن در 
دانش آموزان به وجود آورد تا مسئله و وضعيت موجود را بشناسند و كوشش الزم را براي حل 
آن به عمل آورند. راه حل هايي را براي بنا كردن مفهوم، آزمايش مي كنند و سرانجام با انتخاب و 
بيان راه حل آزمون شده و مورد تأييد، مفهوم ذهني ساخته شده129 را در مراحل باالتر مهارت هاي 

تفكر به صورت عيني130، مي سازند (انجمن آموزشي استراليا، 1994).
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شباهت ها و تفاوت هاي ميان هنر و علوم
شباهت ها به شرح زير است : (ويلسون132، واشووايك و كلمنتس133، 2001؛ رضايي، 1383؛ 

مهرمحمدي، 1377؛ رستگار، 1387)
1- مشاهده محيط از طريق حواس به منظور كسب آگاهي بيشتر (مهارت مشاهده با استفاده 

از حواس مختلف)
2- اهميت دادن به خالقيت (مهارت طراحي پروژه)

3- تحول روشي، نوآوري و بهبود وضع موجود (مهارت ساختني هاي ذهني و عيني تازه)
4- ارائه مدل هاي انتزاعي به منظور فهم جهان (مهارت استنباط كردن)

5- اشتياق به خلق كردن (مهارت حل مسأله به منزله توليد هنري)
6- چيستي هاي كنجكاوانه (مهارت جستجوگري براي يافتن و ساختن)

7- ساختن ذهن شناور و سيال به صورت نقشه مفهومي134 (مهارت ها و عادات ممتاز تفكر- 
تفكر تفسيري135، تفكر جانبي136، تفكر داستان پردازانه137 و تفكر زيباشناسانه138)

8- ايجاد زمينه، موقعيت و حل مسأله (مهارت پرسش كردن)
تصوير  الزم-  موادخام  آوردن  فراهم  ذهني:  تصويرهاي  كردن  (تجسمي  ساختن گرايي   -9
ذهني، براي عينيت  بخشيدن به مفاهيم و توسعه ايده در شرايط گوناگون زيبايي شناسي) / مهارت 

روش حل مسأله در مقام روش توليد هنري
10- نقش تخيل و شهود يا به طور كلي قابليت هاي هنري و زيبايي شناسي در دستيابي به 
معرفت علمي (علم متكي به قابليت هاي زيبايي شناسي- ساخت معرفت به اتكاي ظرفيت هاي 

دروني) / مهارت هاي تفكر سطح باالتر يا تعامل درون و برون
11- نمي توان بدون قريحة ابداع، فرضيه هاي مناسب ساخت (گمانه زني، تخيل، خالقيت، 
شهود، استعاره، داستان پردازي و...). از اين رو مي توان فرضيه را در رويارويي با مسايل علمي 
مبتني بر استعداد هنري، ساخت و بر غناي آن افزود. (مهارت فرضيه سازي يا توضيح و نشان دادن 

مشاهدات)
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تفاوت هاي ميان حوزه هاي يادگيري هنر و علوم به شرح زير است (ويلسون، 2002) :

علومهنر
1. هنرمند، پاسخ زيباشناسانه اي را پيدا مي كند

2. تأكيد بر عواطف و نگرش هاست
3. مبتني بر رفتارهاي خاص و شخصي است (رفتارهاي 

غيرعادي و غيرقابل پيش بيني)
ــت (هنرهاي  4. ارتباط به صورت ديداري و صوتي اس

بصري و نمايشي)
5. تداعي كننده و تحريك كننده است
6 ارزش ها در سنت شكسته مي شود

1. دانشمند، دانش و فهميدن را جست وجو مي كند
2. تأكيد بر علت و معلول است

3. رفتارها، حالت تجويزي دارد (رفتارهاي عادي و قابل 
پيش بيني)

4. ارتباط به صورت متني و روايي است (داستان پردازي)
5. تبييني و توضيحي است

6. ارزش ها بر روي سنت ساخته مي شود

پروژه هايي در تلفيق حوزه هاي يادگيري هنر و علوم تجربي 
توليد هنري يك محصول هنري است كه به دنبال آموزش هنر مي آيد (كشميرشكن 1389) 
به عبارت ديگر هرچيزي كه هنرآموز هنرهاي تجسمي و نمايشي آموزش دهد و هنرجو در مقام 
دانش آموز توليد كند، توليد هنري گفته مي شود (آغداشلو 1389). مدارس، دانشگاه ها و مراكز يا 
آموزشگاه هاي هنري از زمان هاي گذشته تاكنون نقش بسيار مهمي در توليد يا محصول هنري ايفا 
كرده اند. از كاربرد هنر در آموزش به منظور يادگيري ساير حوزه هاي يادگيري همچون يادگيري 
علوم مطرح بوده است (كاركرد تقويتي هنر) در اين پژوهش عالوه بر اين به منظور يادگيري 
هنر (كاركرد اوليه)، فعاليت هاي ياددهي- يادگيري اي به شكل  پروژه ها و فعاليت هاي توليدي در 
حوزه هنر و مرتبط با مفاهيم علوم طبيعي (كاربرد مفاهيم علوم تجربي در هنر) طراحي شده است 

كه به شرح زير نام برده مي شود:

 : مقاالت  و  كتاب ها  پژوهش ها،  بر  تأكيد  با  و  اطالعاتي  پايگاه هاي  هنر (براساس  تلفيق  الف- 
برنافورد، 2007)

1. تلفيق هنر، برنامه درسي و تفكر :
(موسيقي،  هنر  ديسيپلين هاي  از  يكي  مهارت هاي  و  محتوا  درهم آميختن  شيوه  هنر،  تلفيق 
هنرهاي تجسمي، رقص و تئاتر) با ساير ديسيپلين هاي هنر يا موضوعات علمي است. موفقيت 
اهداف  پايه  بر  بلكه  نيست  علمي  فعاليت هاي  به  هنري  فعاليت هاي  كردن  اضافه  هنرها،  تلفيق 
از  هريك  مي رود  انتظار  اين رو  از  يادگيري).  در  ثانويه  و  اوليه  (كاركرد  است  استوار  يادگيري 
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ديسيپلين هاي تلفيق شده با هنر در طول درس تقويت شود. زيرا با شريك شدن در مفهوم140 
برنامه  طراحي  منظور  به  درسي  برنامه ريزان  اين رو  از  مي گردد.  بزرگ141»  «ايده  ايجاد  موجب 
درسي از آن استفاده مي كنند (براون و نولن 1989؛ برنافورد،  آپريل و وسيس 2001؛ اينگرام و 
سي شور 2003). كراگ و كوهن (2000) دو مدل تلفيق هنر را به عنوان رويكرد تلفيقي به برنامه 

درسي هنر، مورد تأكيد قرار مي دهند:
- كاربرد هنر به عنوان منبعي براي ديسپلين هاي ديگر (كاربرد هنر در آموزش)

- استفاده از هنر به منظور تفسير ايده ها يا تم ها (كاربرد مضامين در هنر)
گاردنر در سال 1967 با نلسون گودمن يك تيم ميان رشته اي را به منظور آموزش مربيان 

درباره اين قضيه تشكيل مي دهد:
“چگونه كودكان و بزرگساالن، هنر و از طريق آن حوزه هاي يادگيري ديگر را مي آموزند؟”. اين 
عبارت ارزش و اهميت هنر را نشان مي دهد: “اگر يك تصوير، ارزش يك هزار واژه را داشته باشد، 
پس يك نقاشي بايد ارزش دوهزار لغت را دارا باشد”. در پروژه142 Zero(TCAPS) 142 قدرت هنر 
در تدريس تفكر (تفكر ممتاز) در كنار برنامه درسي و ساير حوزه هاي يادگيري  مورد توجه قرار 

گرفته است و داراي دو هدف عمده است: 
كه  چيزهايي  و  هنري  كارهاي  بين  را  مؤثري  ارتباط هاي  تا  مي كند  كمك  معلمان  به  الف- 

دانش آموزان مي آموزند، خلق كنند.
ب- به كارگيري هنر به عنوان تقويت عادات فكري ممتاز كه قدرت ويژه اي براي كشف 
كارهاي هنري، ايجاد مي كند. همچون توانايي هاي بصري و فضايي؛ تأمل در برابر شتاب زدگي؛ 
ارزيابي خود؛ اشتياق به كسب تجربه؛ پي بردن به اشتباه و نظاير آنها. به اين ترتيب هنر موجب 
تفكر درباره چيزي مي شود و به اين وسيله ايجاد مي شود. شكل زير رابطه ميان تفكر، هنر و برنامه 

درسي كه نشانگر پروژه انديشه فكورانه است، ترسيم شده است143:

                               هنر144                                                    تفكر146

                                            برنامه درسى145
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در كارهاي هنري، مراحل زير به صورت انفرادي يا گروهي مي تواند مورد استفاده قرارگيرد:
- ديدن (تصوركردن يا راهي پيدا كردن؛ از خود سؤال كردن؛ در فكر فرورفتن): دانش آموزان 

در اين مرحله مشاهده مي كنند و مي پرسند. (امكان يادگيري مشاهده اي147)
مختلف)،  درگير  راه حل هاي  (پيداكردن  چندگانه  ديدگاه هاي  كشف  در  دانش آموزان   -

مي شوند.
- به توضيحات و سپس تفسيرشان شكل مي بخشند.

- ارتباطات و درهم تنيدگي را كشف مي كنند.
- مي توانند انعطاف پذيري (خلق راه حل هاي از پيش تعيين نشده) داشته باشند.

- آنچه آموخته اند به كار مي گيرند. به اين وسيله موجبات توسعه كاربرد را ايجاد مي كنند 
(به كارگيري مداوم)

كارهاي هنري، آكنده از معاني استعاري، نامعين و چندگانه است و موجبات زير را فراهم 
مي آورد:

عميق تر شدن توجه؛ گرايش به درگير كردن و درهم تنيدگي؛ غنا و توانگري؛ ايجاد سؤال 
خالق؛ ساختن ارتباط؛ ظاهرشدن به عنوان شكلي از پژوهش، مشاهدات گوناگون و نظاير آنها.

تلفيق  طريق  از  دانش آموزان  كردن  درگير  منظور  به  عملي  راهبردهايي  مؤسسه148،  اين   .2
هنرهاي تجسمي و نمايشي در سرتاسر برنامه درسي با توجه به استانداردها و چارچوب هايي، 

تعيين كرده است (اپل،2006).
3. درباره رويكرد تلفيقي به برنامه درسي با كمك هنر بحث شده است و مدل هاي ارائه شده، 
كاربرد يادگيري در موقعيت هاي جديد (برنافورد، آپريل و ويلس (2001) و ارتباط ميان توسعه 

تخصصي معلم، اجرا و پيشرفت دانش آموز را نشان مي دهد (بلوم و هاني، 2006)
4. پروژه «دگرگوني آموزش از طريق هنر»149، چهارچوبي براي توسعه برنامه درسي است 
كه به كمك ايده هاي بزرگ، مفاهيم كليدي و بيان هنري، يك برنامه درسي همه جانبه را ايجاد 

مي كند.
5. تلفيق هنرها را مي توان بر پايه ارائه يك مسأله و حل آن از طريق نمايش و حركات ويژه 

نشان داد. (دراك، 2001)
6. تلفيق معني دار موجب تعميق و پر رنگ كردن دانش محتوايي برنامه درسي و يادگيري هنر 

مي شود (فيشر و مك دونالد، 2004).
7. گلدبرگ (2006) در كتاب «تلفيق هنرها: رويكردي به آموزش چند فرهنگي و گرايش  هاي 
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چند زباني» اين سه عبارت را مورد بازشناسي قرار داده است: يادگيري به كمك هنر؛ يادگيري 
از طريق هنر؛ يادگيري درباره هنر.

8. مركز كندي در واشنگتن هر ساله (1600 نفر) توسعه تخصصي معلمان را درباره تلفيق هنر 
به عهده داشته است (ريچ،2003).

9. در بسياري از مدارس ويرجينا، تلفيق هنر و استانداردهاي علمي با موفقيت همراه بوده 
است. از اين رو، فرصت هايي را براي تلفيق هنر و دانش علمي بخصوص زندگي دانش آموزان 

ايجاد كرده است (2003).
10. كارن استينونز (2002) دو شيوه اساسي در سيستم هاي آموزشي را كه در آن مدرسه در 
مقام كارخانه و مدرسه در مقام كارگاه، توصيف شده است، نام مي برد. دانش آموزان در مدرسه اي 
كه به عنوان كارگاه تلقي مي شود، به عنوان يك شركت كننده فعال در كليه ديسيپلين ها، هنر را 

تجربه مي كنند. از اين رو موجب دگرگوني در آموزش مي شود.
ارائه  با  درسي  برنامه  در  هنر  تلفيق  درخصوص  را  چهارچوبي  روكي (2005)  استوك   .11
كشورهاي  از  نمونه هايي  با  و  زيبايي شناسي  زيست شناسي،  زمين شناسي،  درباره  پروژه هايي 
مختلف نظير نيوزيلند، تركيه، هلند، آلمان، استراليا و همچنين منابع اينترنتي را در حوزه آموزش 

(به شيوه تلفيقي) را ارائه مي كند.
12. سابرامانيام (2005)، براي درگير كردن دانش آموزان با حقايق علمي موارد زير را مورد 

تأكيد قرار مي دهد:
- هم سو كردن تفكرات هنري همچون شكل و معنا با كمك مفاهيم علوم تجربي

- مهارت هاي موردنياز دانش آموزان
- پرسش هاي دانش آموزان و اشتياق آنها به فهم مفاهيم هنري و علمي

- ارزشيابي پروژه دانش آموزان با تأكيد بر مهارت هاي شناختي همچون تفكر و روش حل 
مسأله 

- ارتباط ميان فرايندهاي هنري و مهارت هاي پژوهش.
- شرح گام هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده در تلفيق اشكال هنري با مفاهيم علوم توسط 

دانش آموزان 
13. تامپسون (2005) كتاب راهنماي «پيشرفت دانش آموز از طريق هنر» را بر مبناي يادگيري 
در  بتوانند  تا  مي دهد  قدرت  دانش آموزان  به  كه  است  كرده  تهيه  هنر  از  آكنده  و  هنر  بر  مبتني 

استانداردهاي علمي باال و يادگيري هنر پيشرفت كنند.



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة39، سال دهم، پاييز1361390

و  عاليق  زمينه ها،  با  كه  است  درسي  برنامه هاي  در  ذاتي  ديسيپلين هاي  از  يكي  تئاتر   .14
ايجاد  فرصتي  و  مي شود  داده  ارتباط  درسي  برنامه هاي  محتواي  و  فعاليت ها  در  اطالعات شان 

مي گردد (مك كين، 2006).
15. دانكين (2006) از رقص به عنوان به كارگيري هوش بدني و جنبشي در راستاي تقويت يادگيري 

و نيز در تلفيق با ساير ژانرها همچون شعر، داستان گويي، مجسمه، نقاشي، موسيقي و... نام مي برد.
شدن  جفت  موجب  مي كند  پيدا  توسعه  هنر  كارگاه  در  كه  مهارت ها  از  مجموعه اي   .16
تماشاكردن؛  يا  (تفكر)  تأمل   دقيق،  مشاهده  شامل  كه  مي شود  علوم  آزمايشگاهي  تجربه هاي  با 

نوشتن گزارش، توجه به جزئيات و به كارگيري فن آوري هاي نوين است (پاپ گدرا،2005).
17. در مقاله اي مشاركت و همكاري ميان معلمان هنر و علوم به منظور تلفيق اين دو درس و 
با هدف يادگيري مفاهيم به روش حل مسأله و به كمك هنر مثل نقاشي از طبيعت، خشك كردن 
گياهان و نظاير آنها، توصيف شده است و اشاره مي كند، به اينكه درگذشته معلم علوم كاركرد 

تقويتي هنر را ناديده مي انگاشته است (چزين و زندر، 2006)
18. در پروژه اي، معلم هنر و علوم درخصوص محيط زيست، نقاشي ديواري اي را متناسب 
با فضاي ديوار و مواد گردآوري شده، اجرا مي كنند. پيش از اين، بحث كردن و ترسيم ايده ها و 
گوش سپردن اعضاي تيم زيست شناسي به معلم هنر (حرفه مند در نقاشي ديواري)  اهميت دارد 

(شيلمن،2004).
19. ترسيم ها و طراحي هاي دانش آموزان يك حس روايي (داستاني) را تشكيل و توسعه مي دهد. 
بر پايه نظريه هاي ويگوتسكي، كودكان براي ارتباط دادن ايده ها به يكديگر سيستم هاي ترسيمي و 
نوشتاري را به كار مي برند و در حال حركت و مراجعه به هر دو سيستم مي باشند. اعتقاد بر اين است 
كه برنامه درسي تلفيقي چيزي باالتر از بازسازي و سامان دهي دوباره در يادگيري است. ازاين رو 

است كه يك دگرگوني در آموزش محسوب مي شود (كوفال و كوفال، 2002).
20. هنرجويان در مقام هنرمند به عنوان شيمي دان مفاهيم شيمي و تكنيك هاي هنري مرتبط 
با آن را با يك مدل يادگيري مبتني بر حل مسأله و در يك مجموعه فعاليت هاي هشت گانه، ياد 

مي گيرند (آيزن كرافت، 2006).
علوم،  درس  در  متوسط  دانش آموزان  فهم  بهبود  در  را  گويا150  ترسيمات  فلو (2007)   .21
مؤثر مي داند. زيرا آنها به شرح فهم شان از راه نمايش و گفت و شنود كردن با بقيه افراد گروه، 
مي پردازند. وي مثال هايي از اين نوع ترسيمات ارائه مي كند كه موجب اصالح در فهم آنها درباره 

موضوعات مربوط به فضا، اقيانوس شناسي و جنگل هاي باراني مي شود.
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22. فولر (2003) كه از سال 1996 تا 2004 استاد راهنما در حوزه هنر و دست اندركار پل 
ساختن بر روي هنر است، تفكر در جعبه هنر يا پوشه فعاليت (كارنما) را مورد شناسايي قرار 

مي دهد و از آن به عنوان كانون “يادگيري از طريق هنر” نام مي برد.
23. در كالس هاي هنر چهارم و پنجم دبستان، مربي كتابخانه يا كتابدار مدرسه و مربي هنر 
با مشاركت يكديگر به شيوه تازه اي از يك داستان رمزگشايي مي كنند و به نمايش مي گذارند 

(هولدر پيرل، 2005).
24. معلم پايه چهارم با كمك مربي متخصص هنر با ارتباط دادن توصيف هاي نوشتاري و 
تصويرسازي، دانش آموزان را تشويق به مصوركردن نوشته هاي ديگران مي كردند كه اين تصاوير 

به روشني توصيفات آنها بود (جونس و رز، 2005).
25. تم هايي هستند كه موجب سيال سازي ذهني و ارتباط دادن هنر و ايده ها در سرتاسر برنامه 
درسي مي شود. به طور مثال اشاره مي كند به كارهاي پيكاسو كه ارتباط مي دهد ايده ها و هنر را 

به جنگ مثل نقاشي گرنيكا (والينگ، 2006).
26. هنگامي كه بين موسيقي و ساير ديسيپلين ها ارتباط منسجمي برقرار مي شود، دانش آموزان 
بدون اجبار به سازواري يا فشارآوردن روي يك موضوع، احساسي را از طريق نواختن مي سازند 

(پارت، 2001).
27. كوليت (1991) اعتقاد دارد، آموزش هنر مي تواند پايه يادگيري به شيوه تجربه و آزمايش 
كردن (دست ورزي) باشد. از اين رو با يك برنامه درسي مبتني بر واحدهاي مضموني و در تلفيق 
با هنر، دانش آموزان از طريق هنر دريافت بهتري دارند (دريافت از طريق هنر151 يا يادگيري بهتر 

از طريق هنر).
28. در رويكرد آموزشي «تلفيق يادگيري موسيقي به كمك هنرهاي تجسمي» دانش آموزان 
با به كارگيري تخيل و ايده هايشان در يك كار بصري به خلق يك قطعه حركت و صدا با كمك 
سازهاي ضربي، آوازه خواني و به كارگيري عناصر موسيقيايي (ملودي و هارموني) مي پردازند. اين 
كار بصري يك نوع حس حركت و موسيقي اي را ايجاد مي كند؛ همچنين با يك قطعه موسيقي 

هم مي توان به خلق يك كار تجسمي پرداخت (كوانزا،2006).
29. دادلي (1994) پيشنهاد مي كند آموزشكده هاي هنري به منظور طراحي و اجراي تلفيق 
هنر در برنامه درسي، فراخوانده شوند. وي از حوزه هاي يادگيري رياضي، علوم، زبان كلي و 
موسيقي به عنوان منبع ايده ها نام مي برد و مثال هايي از تلفيق موسيقي با كمك رياضي (كسرها)، 

علوم (جنگل باراني)، زبان كلي (توسعه دامنه لغات) در مقاله آورده است.
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30. راجرز (2004) صداشناسي را به عنوان يك مفهوم بين رشته اي نقطه تالقي موسيقي، 
علوم و رياضيات مي داند.

. . .  .31

ج. براساس منابع مكتوب : (دلزل، 1992؛ واشووايك و كلمنتس، 2001)
- دانش آموزان در دفترچه طراحي علوم، شكل هاي درختان و گل ها را كه به صورت تصوير 
در مجالت و شبكه كامپيوتر جستجو نموده اند و يا به صورت واقعي مورد مشاهده قرار داده اند 
و همچنين در اين باره عكاسي كرده اند، برروي برگة ضخيمي نقاشي كنند، ببرند و منظره اي از 

جنگل يا باغچه اي را بسازند.
سيم  از  استفاده  با  دانش  آموزان  راستا  اين  در  مي كنند.  پراكنده  را  دانه هاي شان  گياهان   -
مفتولي و كاغذ زرورق، دانه درخت زبان گنجشك را مي سازند و آن را به هوا پرتاب مي كنند و 

پايين آمدن دانه را مشاهده كرده و لذت مي برند.
- دانش آموزان قادر خواهند بود دايناسورهاي سفالي و ساخته شده از گل رس را متناسب به 

عكس هاي واقعي بسازند و درباره چگونگي تغذيه و مكانيسم دفاعي شان، صحبت كنند.
- دانش آموزان به راه هاي مختلف هنري، زندگي حيوانات و گياهان اطراف يك درياچه را 

بازنمايي مي كنند.
- دانش آموزان اندام داخلي بدن را به صورت هاي واقعي و خيالي طراحي مي كنند.

- دانش آموزان ذره بين را براي طراحي از حشرات مورد استفاده قرار مي دهند.
- دانش آموزان بعد از بررسي اصول پرواز، هواپيماهاي كاغذي، چترهاي نجات و بادبادك ها 

را مي سازند و در هوا به پرواز درمي آورند.
- دانش آموزان متأثر از ريتم موسيقي مي توانند حركت افراد، پروانه ها، پرندگان و نظاير آن را 

با طراحي و نقاشي نشان دهند.
آلودگي هاي  و  بازسازي  را  شهري  زندگي  از  بخشي  كاغذها،  انواع  با  دانش آموزان   -

زيست محيطي را به نمايش مي گذارند.
- دانش آموزان قبل از طراحي، شكل نمايش آن را اجرا مي كنند.

- معلمان، دانش آموزان را به ارائه كارهاي هنري بدون كالم و حركات خالق بدن شان مرتبط 
با مفاهيم علوم وادار مي كنند.

. . .  -
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د- براساس زمينه يابي و جمع آوري اطالعات :
با توجه به پرسش نامه سازمان يافته اي كه دانشجويان دانشگاه هنر و پرديس هنرهاي زيباي 
دانشگاه تهران درباره تلفيق هنر و مفاهيم موردنظر در آموزش علوم تجربي پايه هاي چهارم و پنجم 
تكميل كرده اند، حكايت از امكان ارتباط و به كارگيري حوزه هاي يادگيري هنر و علوم تجربي 

است كه به برخي اشاره مي شود:
- دانش آموزان با تشابه صداي برخي از حيوانات به سازها همچون صداي فيل و تشابه آن با 

ساز ترومپت، آشنا مي شود (موسيقي).
- مي توان با استفاده از اجزاي گياهان سبد بافت يا با استفاده از سنگ هاي رنگي، جواهرسازي 

كرد (هنرهاي دستي).
(هنر  باشد  ساختمان  ايستايي  براي  خوبي  تمثيل  مي تواند  جانوران  استخوان بندي  نوع   -

معماري).
- شيوه رنگ آميزي باتيك شبيه گردش خون است (طراحي پارچه).

. . .  -

هـ- براساس فعاليت ها و محتواي برنامه درسي علوم تجربي چهارم  و پنجم ابتدايي :
غيرزنده  و  زنده  موجودات  زندگي  از  نقاشي  و  طراحي  به  دانش آموزان  نقاشي:  و  طراحي 

مي پردازند و درباره آن گفت و شنود مي كنند.
خوشنويسي: بازنمايي اليه هاي سنگ هاي رسوبي با استفاده از خط تحريري نستعليق 

عكاسي: عكاسي از بافت هاي متنوع پوست درختان، زندگي حشرات، رشد گياهان و جانوران، 
شكل ابرها، سنگ ها و نظاير آن

هنرهاي دستي: ساختن چاپ دستي از انواع مواد طبيعي و مصنوعي همچون چاپ با برگ 
درختان و يا الستيك دوچرخه و . . .

نمايش: دانش آموزان چرخه زندگي حيوانات را كه تصويرگري كرده اند به صورت داستان 
سرايي و تقليد صداها و حركات، ارائه مي كنند مانند چرخه زندگي قورباغه

موسيقي: دانش آموزان اشياي مختلف را كه صداهايي شبيه به حيوانات مختلف را مي توان 
توليد كرد، شناسايي مي كنند و سپس مي سازند مثل ساختن سوت با هسته ميوه زردآلو كه صدايي 
نزديك به صداي پرندگان يا دميدن بر لوله هاي خرطومي (كانال سيم هاي برق) كه شبيه به ساز 

پرومپت است و نزديك به صداي فيل مي باشد.
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الگوي منتخب براي فعاليت هاي توليد هنري :
در سايه محرك محرك هاي پيرامون، ادراك ايجاد مي  شود. با برقراري ارتباط ميان ادراكات، 
مفاهيم به صورت ذهني ايجاد مي گردد (مرحله ادراك) در يك خط زماني، با برقراري ارتباط ميان 
ادراكات و مفاهيم گذشته و حال، مفهوم آينده مي تواند به صورت محصول هنري شكل بگيرد 
تأمل)  شود (مرحله  گرفته  كار  به  جديد  موقعيت هاي  در  مي تواند  هنري  توليد  توليد)،  (مرحله 
اگر تا ديروز گاو نر زنده را در باغ وحش مي ديديم اما اكنون مي توانيم به شيوه انتزاعي آن را در 

پارك هم ببينيم.
اين الگو مي تواند بر پايه رويكرد ساختن گرايي152 باشد كه جنسن (1967) با مثالي كه از خلق 
اثر هنري پيكاسو153 مي آورد،  آن را مبتني بر ساختن ايده و شكل مي داند. پيكاسو كوشش مي كرد 
همانند فرايند سيال سازي ذهني كودكان، كار هنري اي را خلق كند. مي توان ميان الگوي تعاملي 
ايده و شكل در هنر با الگوي آموزشي علوم همچون الگوي E5 تناسب ايجاد نمود. اين الگو، 
همان روش حل مسأله است كه آيزنر توليد هنري را به مثابه حل مسأله تلقي مي كند،. مراحل 
الگوي توليد هنري متناسب با الگوي آموزشي E5 و با ارائه مثالي از خلق هنري پيكاسو به شرح 

زير ارائه شده است:
E1 . درگير شدن و برانگيختگي154 : پيكاسو دسته و زين دوچرخه را مي بيند. ارتباط هايي را 

با دانش قبلي خودش برقرار مي كند و به پااليش تفكر مي  پردازد.
E2  . كشف كردن155 : پيكاسو يك نقشه مفهومي براي خودش مي سازد و آنچه را كه مشاهده 

كرده است با برون تلفيق مي كند. از اين رو متوجه سرگاونر مي شود.
E3 . تفسير كردن156 : پيكاسو به جزييات سرگاونر پي مي برد و آن را با درون (نتايج مشاهده 

دسته و زين دوچرخه) تلفيق مي كند (ارتباط دادن دانش قبلي و فعلي) و الگويي را براي خود 
مي سازد.

E4 . فزايندگي مفهوم157 : پيكاسو دانش قبلي را در موقعيت جديد به كار مي گيرد. يعني 

سر گاونر (مفهوم جديد) را با توجه به ديدن دسته و زين دوچرخه (مفهوم گذشته) مي سازد 
(مي يابد158 و پيدا مي كند). پيكاسو دسته و زين دوچرخه را در قالب سر گاونر يافته است. اين 
ساختن ابتدا در ذهن وي صورت گرفته است (كشف ايده) و سپس آن را به طور واقعي پيدا 

كرده است (ساختن).
E5 : ارزشيابي159 : با توجه به اينكه توليدكردن يكي از راهبردهاي ارزيابي است، در نخستين 

و  مي خوريم  تكاني  است  يافته  تركيب  اجزايي  چه  از  سرگاونر  مي شويم  متوجه  كه  وهله اي 
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درمي يابيم كه جهش تخيل پيكاسو كمك كرده است كه سرگاونر را در تلفيق اشيايي نامتجانس 
نشانه  (عيني161)  ساختن  و  (ذهني160)  يافتن  ترتيب،  اين  به  كند.  پيدا  دوچرخه)  زين  و  (دسته 

توانايي و دانش توليد هنري پيكاسو بوده است.

جايگاه فيلم آموزشي در طرح آموزش هنر 
كتاب درسي علوم تجربي در كنار ساير كتاب هاي درسي حوزه هاي يادگيري يك بخش عمده 
از ساختار كالس را تشكيل مي دهد و فيلم آموزشي كه جزيي از رسانه آموزشي  و تكنولوژي 
آموزشي است كه هنوز به طور معمول در ساختار تدريس آموزگاران جاي نگرفته است. از نظر 
كيمبل (2006) پروژه هاي آموزشي، فرصت ارزشمندي براي تلفيق تكنولوژي در آموزش است 
كه به ايجاد فرصت ها و موقعيت ها و همچنين يادگيري بهتر از راه درگير كردن و برانگيختن 
دانش آموزان (WSD2008؛ سايمالن و ديگران، 2007) و ايجاد تفكر سطح باال كمك مي كند 
(براون و همكاران 2000؛ كلي و ترينگ استاف 2002). هدف نهايي تكنولوژي آموزشي، قراردادن 
يادگيرندگان در مواجهه با منابع فن آوري اطالعات مناسب به گونه اي كه منتهي به يادگيري شود 
(هينچ و همكاران 1993). فليك و بل (2000) معتقدند تكنولوژي مي بايد امكان يادگيري توسعه 
مفهومي، مهارت هاي فرايندي و عادات ذهني كه بخشي از سواد علمي را شامل مي شود، تسهيل 
به  ابزاري  آموزشي،  تكنولوژي  بگذارد.  نمايش  به  چندگانه  صورت  به  را  علمي  مفاهيم  و  كند 
منظور بهبود يادگيري از طريق تجربيات تالش مدار (مبتني بر رويكرد ساختن گرايي در يادگيري) 
و توجه به هوش چندگانه متناسب با نظريه گاردنر در اين باره است. سايوين و كاچارد (1997) 
از فراتحليلي نشان داده اند، دانش آموزاني كه محيط هاي غني از تكنولوژي (تلفيق كامپيوتر در 
آموزش) را تجربه كرده اند، پيشرفت شان در حوزه هاي مختلف يادگيري از جمله علوم، رياضي و 
هنرهاي زباني افزايش يافته است. به اين ترتيب تكنولوژي آموزشي بايد روي فهم دانش آموزان 

از محتوا بيشتر از كاربرد آن به عنوان ابزار، تأكيد كند (گرنت، پلي  و مايم 2009).
«مجموعه  از  عبارت  كه  مي آورد  فراهم  را  رسانه اي  سواد  و  آموزش  امكان  آموزشي  فيلم 
آگاهي ها، مهارت ها و نگرش هايي است كه به مخاطبان امكان مي دهد ضمن دسترسي به رسانه ها 
و معني سازي، به درك انتقادي پيام ها و رسانه ها دست يابند و آگاهانه از پيام هاي رسانه اي بهره 
ببرند. در اينگونه آموزش، فراگيران فرايند واكنش (معناسازانه) به پيام هاي ارتباطي و فرايند توليد 
اين پيام ها را مي آموزند. سواد رسانه اي كمك مي كند بياموزيم چه محتواهايي را برگزينيم تا از آن 
براي خلق روايت خودمان از واقعيت، استفاده كنيم. پيام ها به طور يكسان از طريق رسانه ها منتقل 
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مي شوند، اما دريافت معناها از سوي مخاطبان يكسان نيست و معاني در ذهن آنها متفاوت اند 
(رهادوست،1388) كه در اين خصوص به هم سويي تكنولوژي با نظريه هوش چندگانه گاردنر 
در پيش، اشاره گرديد. تربيت هنري مبتني بر زيبايي شناسي سنتي رسانه از يك سو بر آفريننده 
اثر يا محتوا و شيء هنري و از سوي ديگر زيبايي شناسي پسارسانه اي بر رفتار اطالعاتي كاربر، 
 ،2000 (مانوويچ،  دارد  تأكيد  آن،  نظاير  و  جستجو  موتورهاي  طريق  از  جستجوگري  همچون 
نقل شده در صابري پور، 1388) از اين رو اثر هنري مي بايد بيش از تقليد صرف از جهان و نشان 

از تغيير جهان باشد (اسميت2000، نقل شده در آقايي1388).
فيلم آموزشي به منظور ايجاد معني و ايده، پيش از انجام فعاليت هاي هنري و ايجاد فرم و 
شكل نشان داده مي شود. نشان دادن تصوير، توانايي توليد ايده و شكل را از راه دراختيار گذاشتن 
وسيله حسي الزم براي ايجاد نقشه مفهومي و سيال سازي ذهني، ايجاد مي كند، به اين ترتيب كه 
يادگيرنده، عمليات نمايش داده شده را دروني مي كند و به صورت طرحي جدا از بافت اصلي 
درآورده و سپس به تجربه هاي تازه اطالق مي كند. «فيلم آموزشي در مقام بازنمايي حقايق به 
شكل بصري»، از راه هاي دريافت اطالعات، ساختن دانش و پرورش تفكر است و تفكر بصري 
مورد توجه مي باشد (فيشر، 1991)، بنابراين خواص زبان ديداري مي تواند يكي از موضوعات 
مهم در حوزه آموزش و سواد رسانه اي باشد زيرا معنا و ايده اي را توليد مي كند (موريس، 1998، 

نقل شده در يزدان پور 1385).
هجده اصل بر آموزش رسانه اي حاكم است كه برخي از آنها عبارت است از : (مسترمن، 1995)

رسانه ها  است.  بازنمايي  نقش  به  مربوط  رسانه اي  آموزش  مفهوم  بخش  وحدت  اساس   -
واقعيت را بازنمايي و شبيه سازي مي كنند.

- يك جنبه آموزش رسانه اي، جستجوگري و كاوشگري است.
زمان  كمترين  در  را  زيادي  اطالعات  يعني  دارد  فرصت طلبانه اي  جنبه  رسانه اي  آموزش   -

ارائه مي كند.
- آموزش رسانه اي تالش مي كند ارتباط بين معلم و دانش آموز را به وسيله تأمل كردن و گفت 

و شنود متحول و غني سازد.
- آموزش رسانه اي يادگيري مشاركتي را در پي دارد.

- بنيان آموزش رسانه اي معرفت شناسي اي است كه در اين راه يك مهارت شروع محسوب مي شود.
موقعيت ها  آموزش،  نوع  اين  رسانه اي  آموزش  اصول  از  برخي  به  توجه  با  اساس  اين  بر 
ارائه  در  و   مي كند  ايجاد  مشاركتي  و  شده  شخصي  به صورت  يادگيري  براي  فرصت هايي  و 

موقعيت هاي يادگيري بهتر نقش به سزايي دارد. 
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نمايش فيلم آموزشي، انتخاب منحصربه فرد پژوهشگر بوده است كه داليلي براي جايگاه آن در 
آموزش هنر مبتني بر تلفيق توليد هنري و مفاهيم علوم تجربي گفته شد و همچنين مي توان اشاره 
كرد به اينكه، ظرفيت هاي دفتر تأمين رسانه و فن آوري سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، 
از جمله فيلم آموزشي كه از ساختار كالس حذف شده است و فقط بخشي از شگفتي هاي آن 
در جشنواره بين المللي فيلم رشد آن هم به صورت مهجور و ناشناخته به طور ساالنه به نمايش 
درمي آيد، جا دارد به عنوان يك راهبرد آموزشي، زواياي پنهان و ناشناخته آن مورد شناسايي 
قرارگيرد و به كارگرفته شود. به حمداهللا در تأليف كتاب هاي درسي علوم تجربي، به تازگي به 

فيلم هاي آموزشي به طور هدفمند، توجه شده است.

روش تحقيق 
چراغ  كه  است  شده  ارايه  هنروعلوم،الگويي  رويكردتلفيق  وتجربي  نظري  مبناي  براساس 
راهنماي طراحي آموزشي به منظوراجراي برنامه درسي ومتناسب با عناصر نه گانه طراحي برنامه 
درسي است .روش تحقيق، مبتني برروش شناسي پژوهشي معطوف به عمل فكورانه مي باشد. 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  هنر  آموزش  و  درسي  برنامه  صاحب نظران  نظرات  براساس 
وزارت علوم، اعتباربخشي الگوصورت گرفته است كه از رويكرد تحليل محتواي كيفي به روش 
تحليل داده هاي متني (نظرات موافق، مخالف، نقد و ابهام، توصيه و راهنمايي)استفاده شده است.

الگوي راهنماي برنامه درسي (با تأكيد بر تلفيق توليد، ادراك و تأمل) :
به منظور ارائه طرح آموزش هنر، الگوي راهنماي برنامه درسي هنر مبتني بر تلفيق توانايي 

توليد هنري و مفاهيم علوم تجربي به شرح زير است:
- اهداف و محتواي برنامه هاي درسي هنر و علوم

- مهارت شروع تدريس همچون نشان دادن فيلم آموزشي و گروه بندي دانش آموزان (گام 
آغازين آموزش هنر)

- فضاي آموزشي (مكان يادگيري)، امكانات موردنياز (ابزار يادگيري) و زمان مناسب براي 
آموزش هنر (زمان يادگيري)

- استراتژي تدريس (با توجه به اصول كاربرد توليد هنري)
- فعاليت هاي ياددهي- يادگيري (گام مياني آموزش هنر)

- ارزشيابي و امكان بهبود كيفيت نتايج- اصالح162 (گام پاياني آموزش هنر)
توليد هنري يا مرحله توليدي در هنر، جايگاه آن در بخش فعاليتهاي ياددهي- يادگيري است 
كه ادراك و تأمل در خدمت آن مي باشد. به عبارت ديگر توليد هنري دليلي بر ادراك و فهم هنر 
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(يادگيري هنر) و تأمل در اين باره است. پيش از توليد هنري، ادراك اوليه با يك مهارت شروع 
توليد  مرحله  در  كه  مي شود  ايجاد  باره  اين  در  شنود  و  گفت  و  فيلم  نمايش  همچون  تدريس 
بازنمايي گرديده و بازخوردي نيز در پي دارد كه موجبات توسعه توليد هنري را فراهم مي كند 
مي توان  را  است  توليد  محور  بر  كه  يادگيري  ياددهي-  فعاليتهاي  از  قبل  مراحل  ترتيب  اين  به 
در مقام آماده سازي ذهني و درك مسأله (مرحله ادراك) تلقي كرد و مراحل پس از توليد را كه 
كيفيت  بهبود  و  (اصالح  تأمل  نتايج  منزله  به  مي توان  مي كند  ايجاد  را  هنري  اثر  ارتقاي  امكان 
يادگيري،  ياددهي-  فعاليت هاي  بخش  آموزش  روان شناختي  مباني  لحاظ  به  دانست.  يادگيري) 
محور تلفيق توليد، ادراك و تأمل است. در سايه محرك هاي پيرامون ادراك ايجاد مي شود. با 
برقراري ارتباط ميان ادراكات، مفاهيم اوليه به صورت ذهني ايجاد مي گردد (ايده). در يك خط 
زماني، با برقراري ارتباط ميان ادراكات و مفاهيم گذشته و حال مفهوم آينده يا توليدي هنري به 
صورت محصول هنري به صورت واقعي نشان داده مي شود. در يك خط زماني،  توليد هنري 
مي تواند در موقعيت هاي جديد به كار گرفته شود (مرحله تأملي). اگر تا ديروز گاونر زنده را 

مي شد باغ وحش ديد اما اكنون مي توان شكل انتزاعي آن را در پارك ها به نمايش گذاشت.

نتيجه گيري 
گاردنر اظهار مي دارد، اصلي كه بايد در انتخاب رويكرد آموزش هنر مورد توجه قرارگيرد، 
اين است كه دانش آموزان بتوانند اشكال مختلف دانش را در عرصه هنر با يكديگر تلفيق كنند. از 
اين رو بر تلفيق دانش هاي ادراكي، مفهومي و توليدي تأكيد مي كند و به اين ترتيب توليد هنري 
را عبارت از تلفيق دانش هاي توليدي، ادراكي و تأملي مي داند (مهرمحمدي،1383). به عبارتي، 
مفهوم توليد هنري همان ساخت ايده (تصور) و بازنمايي آن (تصوير) است كه جنسن (1968) 
از آن به منزله ساختن گرايي در آفرينش هاي هنري نام مي برد. اين نويسنده و مورخ هنر با مثالي 
كه از اثر هنري پيكاسو مي زند، كشف ايده و سپس ساختن و يا يافتن آن را نشانگر توليد هنري يا 
ساخت و خلق اثر هنري (بيردزلي،1983) مي داند. پيكاسو با ديدن دسته و زين دوچرخه (تلفيق 
از برون- دانش هنري)، سر گاونر (دانش مفهومي) را مي سازد و يا مي يابد (تلفيق از درون- دانش 
ادراكي و تأملي). تمام سخن آن است كه چه قبل از توليد هنري و چه بعد از توليد هنري، دانش 
تأملي همراه و جدا نانشدني با توليد هنري است. به اين وسيله رويكردهاي تلفيقي مي تواند در 
سازواري با رويكرد ساختن گرايي (مهرمحمدي، 1382، 47) و به شرحي كه گذشت در توافق 
مفهومي)  (دانش  علوم تجربي  آموزشي  مفاهيم  پيوند  با  دانش آموزان  قرارگيرد.  هنري،  توليد  با 
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و شكل هايي از هنرهاي تجسمي و نمايشي به خلق اثر هنري مي پردازند (توليد هنري- تلفيق 
دانش هاي توليدي، ادراكي و تأملي). به اين ترتيب توليد هنري، فراگردي است از تلفيق :

1. موقعيت يادگيري (برقراري ارتباط و خلق ايده) : مرحله ادراك (متناسب با يكي از سطوح 
عملكردي درس علوم همچون اطالعات ساده)

2. فعاليت يادگيري (ايجاد شكل) : مرحله توليد (متناسب با يكي از سطوح عملكردي درس 
علوم همچون به كارگيري مواد و وسايل براساس اصول علمي)

3. ارزشيابي محصول هنري (بهبود و اصالح ساخت كار هنري) : مرحله تأملي (متناسب با 
يكي از سطوح عملكردي درس علوم همچون ارزيابي اطالعات و بازده163)
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پى نويس

44. Reflection
45. Thinking
46. Linstrom
47. Altering
48. Assembling
49.Joining
50. Arranging
51. Distinguishing
52. Visual Art
53. Performance
54. Conceptual Art
55. Fisher
56. Pollard
57. Curriculum
58. Thought Development
59. Expreinence
60. Broudy
61. Encarta 
62. Arnheim
63. Korsmeyer
64. Matisse
65. Gomberich
66. Hagen
67. Picasso
68. Janson
69. Whith In Integration
70. Whith Out Integration
71. Integrated Approach

28. Verbal Abilities

29. Listening
30. Speaking
31. Reading
32. Writing
33. Art Production
34. Easthtics
35. Art Criticism
36. Art History

37. Janson
38. Eisner
39. Gardner
40. Art Propol
41. Production
42. Making
43. Perception

2. Descartes
3. Spinoza
4. Doren
5. Procedural
6. Finding
7. Functional
8. Made
9. Institutional
10. Perceptualist
11. Formalist
12. Expressive
13. Genre – Based 
14. Pastiche
15. Technical
16. Object – Based 
17. Critical and Contextual
18. Isse – Based 
19. Postmodern
20. Hickman
21. Beardsly
22. Dickie
23. Wilson
24. Competency
25. Sub Goals
26 Art Education
27. Language Education

71. Janson
72. Jansen
73. Whit In Integration
74. Whit Out Integration
75. Integrated Approach
76. Constructivism Orientation
77. Expressional 
78. Verbal / Linguistic 
79. Creating Writing
80. Storytelling
81. Impromptu Speaking
82. Body / Kinesthetic 
83. Body Language
84. Role Playing
85. Folk / Creative Dance
86. Physical Exercise
87. Inventing Impromptu Body
88. Musical / Rhythmic 
89. Singing
90. Rhythmic Patterns
91. Environmental Sounds
92. Instrumental Sounds
93. Music Performance and 

Creation
94. Logic / Mathematic 
95. Problem Solving
96. Graphic Organizers
97. Conceptual Map
98. Visual / Spatial 
99. Painting
100. Drawing
101. Color Schemes
102. Sculpture
103. Pictures
104. Mind Maping
105. Active Imagination
106. Patterns
107. Intrapersonal
108. Collaboration Skills
109. Cooperative Learning Strategies
110. Person to Person
111. Group Projects
112. Division of Labor
113. Empaty Draction
114. Intuiting Other's Feeling
115. Sensing Others Motives
116. Receiving Feedback
117. Interpersonal 
118. Mind Fulness Practices
119. Thinking Stratagies
120. Emotional Processing
121. Centering Practices
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122. Feyerabend
123. Piaget
124. Constructed
125. Objective
126. Wilson
127. Wachowiak & Clements
128. Conceptual Map
129. Interpretive Thought
130. Lateral Thinking

131. Narrative Thought
132. Aesthetic Thought 

133. Curriculum meta-orientation
134. Embedding
135. Interdisiplinary Approach
136. Srosberg
137.Bauhaus
138. Scholastic Aptitude Test

139. www.nehs.lane.edu, www.Atr curriculum 

Review.htm, www.lower school Art.htm, www.
nga.gov/education, www.science.nsta.org

140. Revise
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