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    1   دهيچك
 يِ آموزشيكردهاي از رويكي از منظر ي تعاملي هنرهاي آموزش دانشگاهي حاضر به بررسةمقال

ن رشـته  يـ  بـودن ا يق، تعـامل ي تحقيةبر اساس فرض. ردازدپي مي علوم شناختيعنيتعامل ـ محور،  
ــستلزم روش ــام ــامليه ــاالخص روش شــناخت ي تع ــوزش، ب ــهــدف ا. اســتي آم ــژوهش ي ن پ

 ي در آمـوزش هنرهـا  ي، و اصول و اهداف آموزش  يريادگيس و   ي تدر يها روش يوجوجست
كرد يرو( آموزش يِ تعامليكردهاي از رويكيسه با ياست تا در مقا)  موفقةك نمونيدر  (يتعامل
 ة رشـت  ي درسـ  ةبرنامـ ) 1 مورد مطالعه شامل     يهانمونه. رديق قرار گ  يسه و تطب  يمورد مقا ) يشناخت
؛ جامع بودن بودن دانشگاهل باسابقهيدلبه(تن ي هنر منچسترِ دانشگاه متروپولة مدرسي تعامليهنرها
 يكردهـا ي تقابـل رو    در يزان درسـ  يـ ر برنامـه  ي كـه بـه ادعـا      يكرد آموزشـ  ي و رو  ي  درس  ةبرنام
ت محـور تعامـل و     يت و ارجح  يل اهم يدلبه( در آموزش    يكرد علوم شناخت  يرو) 2و  ) استيسنت
دهدكـه آمـوزش    يهـا پاسـخ مـ     ن پرسـش  يـ  حاضـر بـه ا     ةمقالـ . است)  نوآورانه در آن   يهاجنبه

عنـوان   بـه يكنـد؟ آمـوزش شـناخت   ي اسـتفاده مـ  ييهـا  از چـه روش ي تعـامل ي هنرهـا  يدانشگاه
گاه و ارتباط آن يكند و جاي مي آموزش معرفي را برايي تعامل ـ محور چه راهبردها يكرديرو

 بهره گرفته شد و در يقي ـ تطبيليق از روش تحلين تحقيست؟ در اي چي تعامليبا آموزش هنرها
 ي درسة راهبرد از برنام21، با يس شناختيشده از روش تدر راهبرد استخراج24 ةسه و مطالعيمقا

 مـورد   7 و يكرد شـناخت  ي مورد تنها مختص رو    4 مورد مشترك بودند و      17 منچستر،    هنر ةمدرس
 يكـرد آموزشـ  يك رويـ  يپوشان و همييق به همسويافت تحقيره.  هنر منچستر بود   ة مدرس ةژيو

 و ضـرورت اسـتفاده از   ي تعـامل ي هنرهـا ةس و آمـوزش رشـت  ي تـدر يهاتعامل ـ محور با روش 
  . منجر شدي آموزش هنر تعاملي براي نظام آموزشي تعامليهاروش
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  مقدمه
ست و كامل شدن هنـر  ي اثر نةكنندهنرمند تمام. رديگيداد شكل م  يك رو ي مانند   يهنر تعامل 

ك ي آنان به تولد     ي تعامل يهاتي است كه فعال   يدكنندگانيازمند كار و كنش بازد    ي ن 1يتعامل
  .)Kluszczynski, 2010: 1(شود ي منجر مياثرهنر/ داديرو

 هـستند كـه در      يمي ازجملـه مفـاه    يت تعـامل  يداد، تعامل، ارتباط، مخاطب و فعال     يرو
 يهايت و تكنولوژيري، مديزيرل، برنامهيابزار و وسا.  دارندييت بسزاي اهمي تعامليهنرها

  . كننــدياد مــيــهــا  از آنيپــردازان هنــر تعــاملهيــانــد كــه نظريگــريم ديز مفــاهيــمختلــف ن
 ةا سـاق  يشه  ي، ر 3راههچيها، پ ، مجموعه ي، هشت مفهومِ راهبرد ابزار، باز     2ينزكيزارد كلوس ير
 يزيـ رت و برنامـه يريم مهـم در مـد  ي و تماشـا را از مفـاه      ي اجتمـاع  ةستم،  شـبك   يـ ، س 4نيريز

تواند ما را با ابعاد متفاوت      يها م  هر كدام از آن    ةت مطالع داند و معتقد اس   ي م ي تعامل يهنرها
نگار هنـر، هـم از شـش مفهـوم مهـم در             خي، تار 5نكاليسوكه د ). .Ibid (رو كند ن هنر روبه  يا

 و  يجـوار ، هـم  )كـنش در تقابل با بـرهم    ( ، مشاركت يرو و باز  ين: بردي نام م  ي تعامل يهنرها
 ي و بازسـاز   ي، فراموشـ  يادآوريـ ،  يرخطـ يت غ يـ ، روا يبنـدگ ي فر ي بجا،  راهبردهـا    ةاستفاد

)Dinkla, 1994: 38 .(در ي تعـامل ي هنرهـا ةسنديـ عنـوان نو  بـه 6لـون ين، جان سولر آديهمچن 
ش يـ  و زا  يريـ گ، رفتار و سلوك، و شـكل      ي كارگزار ي خود از سه مفهوم اصل     يهانگارش

ح يدازان درك صـح پـر هيـ ن نظريـ  اةبه باور هم). Joan Soler-Adillon, 2015: 3(كند ياد مي
كنـد  ين حوزه كار مـ    ي كه در ا   ي الزم است و هنرمند    ي تعامل ي خلق هنرها  يم برا يمفاهن  يا
  .شان در خلق اثر را بدانديريگبه كارها تسلط داشته باشد و توان  آنةد به هميبا

، ي اجتمـاع  يهـا ، شبكه يا تعامل، باز  ياند؟ آ يريادگيم قابل آموزش و     ين مفاه يا ا يآ
 نوپـا ـ در   ةنـ يرين هنـر د يـ  ـ ا يا هنر تعامليتوان آموزش داد؟ آيكنش را مبرهممشاركت و 

؟ در چـه سـطوح و   يشود؟ چگونـه؟ بـا چـه مبـاحث       يس م ي تدر يها و مراكز آموزش   دانشگاه
شـود و   يا كجاست؟ چگونه آموزش داده م     ي در دن  ي آموزش هنر تعامل   ي؟ اصوالً جا  يمقطع

 ة كه در ذات خـود، دربردارنـد  يا هنر تعامليرد؟ آيگي را در برم ي آن چه مواد   يهاسرفصل
                                                                                                                             
1.  Interactive Art  

2  .Ryszard Waldemar Kluszczyński (1952- )    و مـدير دپارتمـان   ، متخـصص علـوم رسـانه و فرهنـگ 
 .هاي الكترونيكي در دانشگاه لودز لهستانرسانه

3.  labyrinth 
4.  rhizome 

5 .Söke Dinkla (1930- ) لمبورگ در آلمانةر موزيخ نگار هنر و مدي تار  

6 .Joan Soler-Adillon و ي تعاملي، رسانه هاي تعاملي هنرهاةنيسنده در زمي فلسفه و نوي دكترا؛ ... 
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 ي درس ة برنام يكردهاي آموزش است؟ در رو    ي برا ي تعامل يازمند نظام يمفهوم تعامل است، ن   
 ي تعـامل ي هنرهايكرد در آموزش دانشگاهين رويا اي تعامل ـ محور است؟ آ يكرديچه رو

وگـو از    كـه هنگـام گفـت      انـد يگـر، سـؤاالت   يشـمار د  ي بـ  يهـا ها و پرسش  ني دارد؟ ا  ييجا
ن يـ  ا ة است پاسخ بـه همـ      يهيبد. كندي، به ذهن خطور م    ي تعامل ي هنرها يِآموزش دانشگاه 

 آن  ة و رابط  ي هنر تعامل  يچنانكه آموزش دانشگاه  . گنجدين مقاله نم  يها، در مجال ا   پرسش
در واقـع پرسـش   . وجوسـت ن جستي ا يِ اصل ة، هست يريادگيس و   ي تدر ي تعامل يهابا روش 

 اسـتفاده   ييهـا  از چـه روش    ي تعـامل  ي هنرهـا  ين است كه آموزش دانشگاه    يق ا ي تحق ياصل
 ي را بـرا يي تعامـل ـ محـور چـه راهبردهـا     يكـرد يعنـوان رو  بـه يكند؟ آمـوزش شـناخت  يم

  ست؟ي چي تعامليگاه و ارتباط آن با آموزش هنرهايكند و جاي ميآموزش معرف
 آمـوزش،   ي تعامل يهامستلزم روش ن رشته   ي بودن ا  ي پژوهش، تعامل  يةبر اساس فرض  
، يريادگيس و ي تدريها روشيوجوجستز يق نيهدف تحق. استيباالخص روش شناخت

سه بـا   يـ  اسـت تـا در مقا      ي تعـامل  ي هنرها ة در آموزش رشت   يافتن اصول و اهداف آموزش    يو  
ل و  يـ  مـورد مطالعـه و تحل      1)ي بر علـوم شـناخت     يكرد مبتن يرو( آموزش   يِكرد تعامل يك رو ي

عنوان مفهـوم مهـم و      ت تعامل به  يها از نظر محور    آن يگر، بررس يان د يبه ب . رديق قرار گ  يتطب
 يدن بـه هـدف روشـ      ي رس ي برا ي تعامل ي، خلق و آموزش هنرها    يريادگيد،  ي در تول  يديكل
ل يـ  پـژوهش بـه تحل  يهـا افتـه يق يـ سه و تطبيـ از است تا بتوان بـا مقا ي مورد نيقي ـ تطب يليتحل
  . ديق رسي پرسش تحق پاسخ بهي برايمناسب

 بـا آمـوزش     ينـوع  كه به  ي مراكز يوجو، ابتدا تمام  ر جست ين اساس و در مس    يبر هم 
 قابـل توجـه در      ةنكتـ .  قـرار گرفـت    ي ارتباط داشتند، مورد كـاوش و بررسـ        ي تعامل يهنرها
 يعنـوان هنرهـا   عالوه بر آنچه بـه »Interactive Arts«ن ين بود كه اصطالح التيوجو اجست
   كـه  يمراكـز ت  يـ  مثـال فعال   ي هـم داشـت؛ بـرا      يگـر ي د يشد، كاربردها ياخته م  شن يتعامل

  ني مختلـف علـوم و هنرهـا مـرتبط بـود، عنـوان التـ               يهـا  از تخـصص   يبـ يها بـا ترك   كار آن 
»Interactive Arts «   ماننـد  ييهـا  مجموعـه رشـته  ي بـرا ي نـام كلـ  ن،يهمچنـ . نـام گرفتـه بـود 
. شـد ي خوانـده مـ    ن نـام  يز بـه همـ    ي موارد ن  ياريز در بس  يا آرت ن  يشن، پرفورمنس، مد  ينستاليا

 يق، تمركز بر مؤسـسات    ين تحق ي نهاد؛ اما هدف ا    ي تعامل يها، نام هنرها  توان بر آن  ياگرچه م 
ن يكنند و بنـابرا يس مي تدر»Interactive Arts «ني را اختصاصاً با عنوان التيااست كه رشته
  .لحاظ نشدند

                                                                                                                             
1.  Cognitive Approache  
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ز بـا   يـ شـود، ن  ي استفاده م  يها از مواد مختلف هنر     كه در آن   ييهاتيگر فعال ي د ياز سو 
 صرفاً  1يختني با مواد دور ر    يآموزش هنر تعامل   مثال كتاب    يشوند؛ برا ين عنوان خوانده م   يهم

اسـتفاده از مـواد و امكانـات        ل  يـ دل تمركز دارد و به    يچسبانبر استفاده از مواد مختلف مثل تكه      
ز ينويلي ا يها دانشگاه يي دانشجو يهاپروژها  ياست،   را به خود گرفته      ين عنوان ي چن يمتنوع هنر 

 ي تعـامل ي وجـود دارنـد كـه بـه آمـوزش هنرهـا          ين، مراكـز  يهمچن. 2ن عنوان را دارند   يز هم ين
  .نه استين زمي در هميپردازدهيد و ايها تولت و هدف آنيپردازند؛ اما فعالينم

 را بـه خـود   ياديـ  ز تعـداد »Interactive Arts «ني التـ ي بـا عنـوان اختـصاص   اي رشـته 
ن ي و عنـاو »ي تعـامل يهنرهـا « از  يبـ ي كه عنوانشان ترك   ييهان رشته يداد؛ بنابرا ياختصاص نم 

 يهـا در مجموع ده مركز به نام     . وجو اضافه شدند   جست ةز به دامن  ي مانند رسانه بود ن    يگريد
دن و  در لنـ   5 پـارات  ة، موسـس  ي شـمال  يدر اروپـا   4اسـتكهلم، دانـشگاه ملتـا     در   3لنـد يپر آ يها
مون يلنـد، دانـشگاه سـ   يدر مر 7لنـد ي مريدر لندن، كالج هنر 6 هنر منچستر ةورك، مدرس يوين

در  10 ماساچوست ي تكنولوژ ةدر ملبورن؛ موسس   9ا، دانشگاه ملبورن  يش كلمب يتيدر بر  8زريفر
 قـرار   يمورد بررس  در كانادا    12ايكا و دانشگاه كلمب   يدر آمر  11ماساچوست؛ دانشگاه اورگون  

، 13ي تعـامل  يهنرهـا : ن ارائه شـده بـود     ين عناو يها با ا   در آن  ي تعامل ي هنرها ةگرفت كه رشت  
 ي، هنرهـا  16يتـال تعـامل   يجي، هنـر د   15ي و تكنولـوژ   ي تعامل ي، هنرها 14ي تعامل ياصول هنرها 

، 20ي هنـر تعـامل    ة، گرداننـد  19ي در هنر تعامل   ياتي، تجرب 18ي، رسانه هنر تعامل   17 و رسانه  يتعامل
                                                                                                                             
1.  Teaching Interactive Art Lessons with Recycled Waste Materials 

  -https://blog.adafruit.com/2016/08/09/interactive-art-student-projects  : آدرس به يبل دسترس قا. 2
    at-the-university-of-illinois-makereducation 
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س ي تـدر  ةويمقاطع و ش  ). صورت مفرد نه جمع   هنر به  (ير تعامل  هن  و 1ي بر هنر تعامل   يامقدمه
  .  ارشد بودي و كارشناسيپلم، واحد درسي، ديز شامل كارشناسين نين عناويا

 هنـر منچـستر انتخـاب شـد كـه از            ة، مدرسـ  ين مؤسسات و مراكز آموزشـ     يان ا ياز م 
 ةل و جامع بودن برنام    كام. بود ي تعامل يتن و آموزش هنرها   ي دانشگاه متروپول  ةمدارسِ باسابق 

 در تقابـل اسـت،      ي سنت يكردهاين مدرسه با رو   يكرد آموزش در ا   ين ادعا كه رو   ي و ا  يدرس
 ةبا درج  (ين دانشگاه كارشناس  يق رشته در ا   يعنوان دق . ن مركز بود  يل انتخاب ا  يگر دال ياز د 
منـد  ازين سـطوح ن   يـ ذكر شده كه هر كدام از ا       62 و 5،  4 در سه سطح     ي تعامل يهنرها) يعال
  ).Manchester School of Art, 2016:1(ك سال آموزش است ي

 ي آمـوزش هنرهـا  ي در بررسـ ييكرد مبنـا يعنوان رو ـ به ي آموزش شناختةدربار
ر كـاربرد  يـ  سـال اخ 40- 30 تنهـا در  ياصـطالح آمـوزش شـناخت   «: د گفـت يـ  ـ  با يتعامل
، ي درسـ ةبـه برنامـ  نكـه توجـه   ي؛ بـا ا )Haywood, 2013: 26(» افته استي خود را ياحرفه
است و محور   ي از علوم شناخت   يا شاخه يآموزش شناخت . ك قرن ندارد  يشتر از   ي ب يعمر
شناسـي،  اي مركب از علم اعصاب، روانعنوان دانشي چندرشته ـ به ي علوم شناختيِاصل
 ة مطالعـات چنـد دهـ   ي دسـتاوردها يـة  ذهـن ـ بـر پا   ةشناسي، هوش مصنوعي و فلسفزبان

ت در  يـ م و ترب  ي تعلـ  ي را بـرا   ي مهم يامدهايمغز است كه پ   / طالعه ذهن  م ةنيگذشته در زم  
 بـه هنـر     ياست علوم شناخت  يگفتن). 7: 1390،  يپژوهشكدة علوم شناخت  ( داشته است    يپ

دانـد و   تر و برتر مي    دانش، مهم  يهاطهي ح ياري دارد و آموزش هنر را از بس       ياژهينگاه و 
 يديـ ار كل ي آمـوزش بـس    ي برا ييچه مبنا  كمك به آموزش و      ينقش آن را چه در راستا     

  .كندي ميتلق
  ش آن؛يدايـ  و پ  ي تعـامل  ي بـر هنرهـا    يمـرور ) 1: ن نوشتار شامل پنج بخـش اسـت       يا

ل و يـ كـرد تحل ين رويـ  ايان آن راهبردهـا يـ ، كـه در پا ي و آموزش شـناخت يعلوم شناخت ) 2
 هنـر   ةرسـ  در مد  ي تعـامل  ي هنرهـا  ةآموزش رشـت  ) 3؛  )1جدول  (استخراج و ارائه شده است      

 ةن برنامـ يـ  در ايريادگيـ س و   ي تـدر  يل راهبردهـا  يـ ز تحل يـ ن بخش ن  يان ا ي در پا   كه منچستر
 مـورد   يهـا  نمونـه  يهاافتهي،  يريگجهينت) 4  و )2جدول  ( استخراج و ارائه شده است       يدرس

در كـه   ج آن   يسه و نتـا   يـ  مقا ،)يهنر منچستر و آمـوزش شـناخت       ة مدرس يدرس ةبرنام(مطالعه  

                                                                                                                             
1.  Interactive Art – An Introduction 

2 .Cert HE Interactive Arts )   4سـطح(؛DipHE Interactive )   ؛)5سـطح BA(Hons) Interactive   
  .)6سطح (
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ران يـ  در ا  ي درمورد آموزش هنر تعـامل     يورزشهي پژوهش و اند   .ل مشاهده است   قاب 3جدول  
  .ن پژوهش استي اةندي آن، از اهداف آيش روي پيهاط و چالشيو شرا

  
 آن شيدايپ وي تعاملي هنرها بري مرور

 مختلـف در آن  يهـا وهي از هنر متعلـق اسـت كـه مخاطبـان بـه شـ             ي، به ژانر  ي تعامل يهنرها«
 ياديـ كه تا حـد ز [د يآيد مي پدياثر/ يها محصولمشاركت و تعامل آنشركت كرده و از   
  .)Paul, 2003:11(» ] مخاطب استيوابسته به عملكردها

ك از محـصوالت    يـ  هـر    يگانگي است و    ي تعامل يت هنرها ي از ماه  يمشاركت بخش 
 فراينـد [وتر سـروكار دارد و در       ي عمومـاً بـا كـامپ      يهنر تعـامل  «.  است ت آن ي خاص ةدآمديپد
 يِ كه هر مخاطب، اثر هنريطورشود؛ بهين برقرار م ين مخاطبان و ماش   ي ب يالوگيآن د ] لقخ

 ب هرين ترتي بدو) Ernest Edmonds, 2010: 260(» كنديمشاهده م را يفردبهكامالً منحصر
  . متفاوت استيگري كه با دي دارد؛ اداراكي خودش را از اثر هنريك ادراك شخصي

ه در   كـ  » ي در هنـر تعـامل     يل ارتبـاط  يخ وسـا  يتار«نام  ه   خود ب  ةدر مقال  نكاليسوكه د 
در فنالنـد ارائـه كـرد، از شـش           1ينكيدانـشگاه هلـس   » يكـ يوم هنـر الكترون   ين سمپوز يپنجم«

هـا بـه   هيـ  و نظري هنـر تعـامل  يهاشهيش و ريداي پيريگيبرد كه در پيمفهوم مهم تعامل نام م 
) 3كـنش،   مـشاركت در تقابـل بـا بـرهم        ) 2،  ي و بـاز   يانرژ/ روين) 1: افته است يها دست   آن
، يادآوريـ ) 6،  يرخطـ يت غ يـ روا) 5،  يبندگي فر يهاياستراتژ) 4 بجا،   ة و استفاد  يجوارهم

 ي بـه شـكل    يم در طول زمان و هـر كـدام در آثـار هنـر             ين مفاه ي ا ةهم. ي و بازساز  يفراموش
 مانند تعامل،   ي عوامل ي، همكار ي تعامل ي قابل توجه در هنرها    ةنكت. اند و دارند  حضور داشته 

 يت انكارنـشدن  يـ  مختلـف و اهم    يهـا يت، تكنولـوژ  يري و مـد   يزيـ رل، برنامـه  يابزار و وسـا   
 ة و تجربــينش اثــر هنــري از آفــرياشــود تــا بــا شــكل تــازهيمخاطــب اســت كــه ســبب مــ

  .ميرو شو روبهيشناسييبايز
هنـر   «ن بـاور اسـت كـه   ي متخصص علوم رسانه و فرهنگ ـ بر ا ـينزكيزارد كلوسير

ست و كامـل شـدن اثـر        يـ  اثـر ن   ةكنندهنرمند تمام . رديگيداد، شكل م  يك رو ي مانند   يتعامل
ك يـ عنـوان    خـود را بـه     ي تعـامل  يهـا تي است كه فعال   يدكنندگانيازمند كار و كنش بازد    ين

طـور كـه ذكـر شـد او     همـان ). Kluszczynski, 2010: 1(» كننـد ي متولد مياثر هنر/ داديرو
  راهبـرد ابـزار،    ) 1: رديـ گي درنظـر مـ    ي را در هنـر تعـامل      يزيـ رو برنامـه  ت  يريهشت نوع مـد   

                                                                                                                             
1.  The 5th International Symposium on Electronic Art. University of Art and Design Helsinki. 
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   و ي اجتمـاع  ةشـبك ) 7ستم،  يـ س) 6ن ،   يريـ  ز ةسـاق ) 5،  راهـه چيپـ ) 4ها،  مجموعه) 3،  يباز) 2
ن هنـر   يـ  از ا  يتواند ما را با ابعاد متفـاوت      يها م ني هر كدام از ا    ةتماشا، و معتقد است مطالع    ) 8

ها تـسلط داشـته     آن ةد به هم  يكند با ين حوزه كار م   ي كه در ا   ي هنرمند ،به باور او  .  كند آشنا
  . آن را بدانديباشد و توان كاربر

لـون،   يز از منظـر آد    يـ ش ن يـ  و زا  يريـ گ، رفتار و سلوك، و شـكل      يكارگزارتعامل،  
ت شـمرده   يـ ن تجربه و فعال   ي ساختمان ا  يهاعنوان بلوك ، به ي تعامل ي هنرها ةنيدر زم سندهينو
 او معتقـد    . و ابزار و قطعات مهم اسـت       يكيزي مواد ف  ةها به همان انداز    كه درك آن   شونديم

 بـه خلـق     يتواند به لحاظ هنر   ين عوامل در خلق اثر است كه م       ي ا يتوجه به چگونگ  «: است
    ).John Soler-Adillon, 2015: 3(» دي كمك نماي رفتاريهاستمي سيشناسييبايز

  : د گفتي باي تعاملي هنرهاة گذشتةدربار
گـردد كـه در   يخ هنـر برمـ  ي دور در تـار يا به گذشـته يتعامل با اثر هنر] ن نوع از يا[خ  يتار

ر يا تـصاو  يـ  1يانـه و در ترومـپ لـو       ي آن را در دوران م     يهـا تـوان نمونـه   ي گذرا، مـ   ينگاه
 ا اثر مارسـل يو  3ا اشري 2تيتوان به آثار رنه مگر    يز م يرتر ن ي اخ يهااز مثال . افتيشده  پنهان

ــ شيهــابــشقاببــه نــام [ )1920 (4دوشــان گــر، ي ديا نمونــه.اشــاره كــرد] 5 گــردانياشهي
 را  ي تعـامل  يها بود كه ضرورت روش    يشگامانياو از پ  .  است 6مريفرانك اوپنها  يهاتيفعال
 ,.Stocker & et al(س كرد ي تأس1969 را در ي علوم مشاركتة از موزي كرد و نوعينيبشيپ

2009: 28-29 .(  
ش يدايـ خ هنـر بودنـد؛ امـا پ       ي در تـار   ي تعـامل  ي هنرهـا  يهـا شهي از ر  ييهاا نمونه هنيا
 يهـا يوتر و تكنولـوژ   يوجـو كـرد كـه كـامپ        جست يد در زمان  ي معاصر را با   ي تعامل يهنرها

  . دا كردندي پيتريوابسته به آن كاربرد عمل
وتر يامپ و كـ   1970 يهـا دئو و ماهواره در دهه    ي مانند و  ييهايبا اضافه شدن تكنولوژ   

 يهـا  و ورود آن بـه عرصـه       ي رشد و گسترش هنر تعامل     يهانهي بود كه زم   1990 يهادر دهه 
گر يكـد ي بـا  ين قادر شدند به سادگين دوران، هم مخاطب و هم ماشيدر ا . د آمد يد پد يجد

 هر مخاطـب    يفرد برا ه   خاص و منحصرب   يالوگ، به خلق اثر هنر    ين د يكار كنند و حاصل ا    
                                                                                                                             
1.  Tromp l'oeil 

2 .Rene Magritte (1898-1968) ي نقاش فرانسو؛ 

3 .Maurits Cornelis Escher (1898-1972)  يست هلنديهنرمند و گراف؛ 

4 .Marcel Duchamp (1887-1968) يساز فرانسو نقاش و مجسمه؛  
5.  Rotary Glass Plates 

6 . Frank Oppenheimer (1912-1988) ييامريكاانشمند د؛  
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ن آثار را آغـاز كردنـد       يش ا يسرعت نما ز به يها ن يها و گالر   موزه 1990ر  در اواخ . منجر شد 
افتـه اسـت    ي يعين امـر رشـد سـر      يـ تـال ا  يجي د يها وجود رسانه  ةواسطكه در حال حاضر، به    

)Paul, 2003.(  
 ي تعـامل  يقي، موس ي دارند؛ مانند رقص تعامل    ي متفاوت يها فرم ي تعامل يامروزه هنرها 

 را بـه    ي از هنـر تعـامل     يديـ  جد يهاد فرم ي جد يهايظهور تكنولوژ درواقع،  . يو درام تعامل  
 يلم تعاملي، في تعامليمانند معمار ؛)Dannenberg & Bates, 1995: 103(ارمغان آورده است 

، تومـاس  1ونيايـ س بنيتوان به مور  ي م ياز هنرمندان مطرح هنر تعامل    . ي تعامل ييسراو داستان 
اشـاره كـرد كـه       5چينـا آبرامـاو   يو مار  4ل اسـترن  يـ ان، نات 3 سـون  ين هرشـام لـ    ي، لـ  2تيچارور

  .كننديت مين حوزه فعالياكنون در اهم
د از يز نباين رابطه فعال هستند، ني كه در ا  يدادها، نقش مؤسسات  ين رو ي ا ةدر كنار هم  

) 1974( هفتـاد    ة كـه از اواخـر دهـ        است 6گرافي ام س  ي س يها ا  از آن  يكي. نظر دور داشت  
شـده اسـت؛   ل يتبدن رشته يمندان ا عالقهيبرا يگاهيشروع كرده و به پا    تش را   يتاكنون فعال 

سـازان، طراحـان توسـعه و عمـران كـه      لمي از محققـان، هنرمنـدان، فـ   يالمللـ ني بـ ةك جامع ي
ــه ــدعالق ــهايمن ــيشان را در زمي ــ گرافةن ــ و تكنيوتريك كــامپي ــ در مي تعــامليهــاكي ان ي

  . )Stocker & et al., 2009: 30(گذارند يم
 راه ةس شــد و در ادامــي تأســ1979كــه در ) نــزيل(ا يواقــع در اســترال 7 آرسيگــريد

تر توسعه ك مركز بزرگي به 1996ن كرد و در    يي تب ي در هنر تعامل   يدياهداف جد ) 1990(
گـر  ي د يهـا از نمونـه  . نامـد  ي و جامعه را اهداف خود م      ي، تكنولوژ ين مؤسسه هنر  يا. افتي
 و  يتـ امو اس  9اتكي سـاندرا مـد    ة، مؤسـس  )1997 (8يسـ يسـ يآيتـ يتـ  ان ةتوان به مـوز    يم

                                                                                                                             
1  .(1957- ) Maurice Benayoun  شگام يـ پـرداز و از هنرمنـدان پ  هيـ ، نظري ـ فرانـسو  يريـ هنرمنـد الجزا ؛

  ي تعامليهارسانه

2  .(1974-) Thomas Charvériat ي فرانسوير هنريهنرمند و مد؛ 

3  .(1941- ) Lynn Hershman Leeson ييامريكالمساز و هنرمند يف؛ 

4  .(1977- ) Nathaniel Sternچـاپ،  ي، رسـانه، عكاسـ  ي تعاملي در هنرهايا  چندرشتهييامريكا هنرمند ؛ ،
 ... شن و ينستاليا

5  .Nathaniel Stern (1977- ) چـاپ،  ي، رسـانه، عكاسـ  ي تعاملي در هنرهايا  چندرشتهييامريكاهنرمند ؛ ،
 ... شن و ينستاليا

6.  ACM SIGGRAPH 
7.  Ars Electeronica center 
8.  NTTICC 
9.  Sendai Mediatheque 
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 يدر ژاپن اشاره كرد كه دارا) 2003 (2ياماگوچي ةو مركز هنر و رسان) 2001 (1اميايسيا
ن هنرمنــدان و ي بــةهــستند و بــا هــدف رابطــ... ، كتابخانــه، كارگــاه  ويشگاهيــ نمايفــضاها

  ). .Ibid(پردازند يت ميفعال و هنر به ين علم و تكنولوژيدانشمندان، و تعامل ب
كننـد؛ ماننـد    يت مـ  يـ ن حـوزه فعال   يـ ز در ا  ي ن ياري بس ي و آموزش  يامروزه مراكز علم  

وپورت كه در   ي ولز و ن   يها، در دانشگاه  )1994 (3ي تعامل يشرفته در هنرها  يقات پ يمركز تحق 
 و اكنـون بـا      كـرد س  ين حـوزه تأسـ    يـ شگام ا يـ هنرمند پركار و پ    4 اسكات ي توسط رو  1994

 و پـست    ي در مقطـع دكتـر     يقـ ين مركـز تحق   يعنـوان اولـ   به) 2003 (5ومي كولژ ينوان پلنتر ع
شگام يـ  از مراكز فعال و پيايييسي آ يالمللني مركز ب  يگريد.  است به كار  مشغول   يدكتر

وم خود را در    ين سمپوز يدر هلند است كه هجدهم    ) 1990 (يكي الكترون يبا تمركز بر هنرها   
ن هنر، علـم و  ي گفتمان بي براين مركز محليا.  برگزار كرد2017ئن  ژو18 ـ  11 ي زمانةباز

 ين دسـتاوردها  ي كارگاه، آخر  ، مانند يار جذاب و متنوع   ي بس يها است كه برنامه   يتكنولوژ
ن هنر تعلق گرفتـه اسـت؛ ماننـد    يز به اي نييهاواليز و فستيجوا. نار داردي سم وي و هنر  يعلم
 يهاواليشود و فست  ي ساالنه به هنرمندان داده م     يررقابتكه د  6كايكس آرس الكترون  ي پ ةزيجا
 .ليدر برز 7لي در انگلستان و فيويا

.  وجـود دارد   ييهـا ن شاخه از هنر، مقاومت    يرش ا ي پذ يناگفته نماند كه همچنان برا    
 كه در آن موضوع مخاطب و ادراك او از اثـر            ي سنت يِخ طوالن ي برآمده از تار   ييهامقاومت

 دارد بـه    يان، جهان معاصر همچنان و رو به جلو، نگـاه دوبـاره           ي با وجود ا   .شوديفراموش م 
رگـذار  ي بـر هـم تأث     ي طـوالن  يها مدت ي هنر و علم برا    ة كه در آن دو حوز     يايخي تار ةنيزم

 در  يهـا نقـش مهمـ     يگـر تكنولـوژ   ي و د  يوترين نكتـه كـه علـوم كـامپ        يت ا ياند، و اهم  بوده
تـوان آن را  ي دارد و نمـ   ي مخـصوص  ةخچي تار ي تعامل ياهنرهدرواقع،  . اندادراك هنر داشته  

خ ي، تـار يپـژوهش هنـر تعـامل     بـه قـول اسـتاكر، در كتـاب          . خ هنر قـرار داد    يل تار يتنها در ذ  
 ي علم و تكنولوژ   ة است حاصل تعاملِ برگرفته از توسع      يديخ نسل جد  ي تار ،ي تعامل يهنرها
 ظهـور   ي معاصـر از زمـان     ي تعامل يهاگر، هنر يبه عبارت د  . ي انسان ة روشنفكران يهاتيبا فعال 

                                                                                                                             
1.  SMT YCAM 
2.  YAMAGUCHI: Centre for Art and Media 
3.  Centre for Advanced Inquiry in the Interactive Arts (CAiiA) 

4  .Roy Ascott(1934- )  يسيشگام انگليپركار و پهنرمند ؛ 

5.  Planetary Collegium 
6.  Prix Ars Electronica 
7.  FILE - Electronic Language International Festival 
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 ي در جهـان اثـر هنـر     يتواننـد نقـش مـؤثر     يدند كه م  ين باور رس  يافت كه مخاطبان آن به ا     ي
  ).Ibid.:, 28(داشته باشند 

  
  يشناخت آموزش وي شناخت علوم

كـرد  يك رويـ عنـوان   بـه يكرد آمـوزش شـناخت  ين نوشتار، روي كه بنا بر اهداف ا   يياز آنجا 
 در نظـر گرفتـه شـده، الزم         ي تعـامل  ي با آموزش هنرهـا    يق و بررس  ي تطب يتعامل محور، مبنا  

پـس از آن     1. و هنر مرور شود    ي و علوم شناخت   ي، آموزش شناخت  يم علوم شناخت  ياست مفاه 
اددهنـده  يرنـده و    يادگي،  يريادگيـ  در نگـرش بـه       ي و مهم آموزش شناخت    ي اصل يراهبردها

 مورد مطالعه ة نمونيل و بررسي تحلي براييهااريعنوان مع و استخراج خواهد شد تا بهيمعرف
  . ردي هنر منچستر ـ قرار گة در مدرسي تعاملي هنرهاة رشتي درسةـ برنام

  
  يشناخت علوم

ت يم و تربي تعلي را براي مهميامدهايا مغز، پ ي ذهن   ة مطالع ةني گذشته در زم   يهاانقالب دهه 
 را يكرد متفـاوت ير داده و رويي تغيريدگاي ةن تحوالت نگاه ما را به مقول   يا. دربر داشته است  

علـوم  .  عرضه كرده اسـت    يابيس و روش ارزش   ي تدر ةوي، ش ي درس ة، برنام يريادگينسبت به   
شناسـي،  نشناسـي، زبـا  اي مركـب از علـم اعـصاب، روان   عنوان دانشي چندرشـته   شناختي به 

يـر توانـسته    اخةان است كه در چند دهيهاي نوبن ذهن يكي از دانش   ةهوش مصنوعي و فلسف   
 بر همة ابعاد حيـات      ،اين دانش نو  .  مغز و ذهن آدمي بگشايد     ة بيشتري را دربار   ةرازهاي نهفت 

 است كه يانساني ـ هر آنچه با مغز و ذهن انسان سروكار دارد ـ تأثيرگذار است و طبعاً دانش  
امـروزه بـا رشـد      . هـاي آن بيـشترين تـأثير را بـر آمـوزش و پـرورش خواهـد گذاشـت                  يافته
م و  ي در پژوهش در تعلـ     يدير جد ي، مس ي علم يهاي و انواع همكار   يارشتهني ب يهاوهشپژ
 بـا حـضور در كـالس درس و بـا            يت آغاز شده و در حال حاضـر پژوهـشگران شـناخت           يترب

ــه ارزيهمكــار ــ معلمــان ب ــ و اصــالح نظريابي ــي تربيهــاهي ــ ي در قلمــرو واقعــيت  يريادگي
  . پردازنديم

                                                                                                                             
 ي كمـال خـراز  يه سرپرست كه بي شناختة مدرسيراهنما:  است از ين بخش برداشت  ي ا ي از منابع اصل   يكي.  1

كمـال  .  منتـشر شـده اسـت      ي علوم شناخت  ة توسط پژوهشكد  ي درون سازمان  يصورت دفترچه راهنما  و به 
اي بـر   مقدمـه ؛  شناسـي رشـد شـناختي     روان: تفكر كودكـان   چون   ييهاسنده و مترجم كتاب   ي، نو يخراز

 .  استآموزش و پرورش شناختي
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  هنر وي شناخت علوم
ار مهـم   ي بـس  ي از ابزارها  يكينكه آن را    ي دارد و عالوه بر ا     ياژهي به هنر نگاه و    يشناختعلوم  

 يت بـاالتر يـ تـر و در اولو  دانش مهم يهاطهي ح ياريداند، آموزش هنر را از بس     ي م يريادگي
 ة برنامـ  ين باورنـد كـه در آمـوزش و طراحـ          يمتخصصان علوم مغز و ذهن بر ا      . دهديقرار م 
   آمــوزش هنــر مراجعــه كــرد و آن را مبنــا قــرار داد يهــا و مبــانوبد بــه چــارچيــ بايدرســ

)Hurwitz & Day, 2007: 31 .(   در ياصـول شـناخت  : ذهـن در هنـر  چـارلز دورن در كتـاب 
  : كنديف مين تعري، هنر را چنآموزش هنر

 و  يانگر معنـ  يـ  توسـط مـردان و زنـان اسـت كـه ب            ييدادهايهنر همان خلق موضوعات و رو     
.  اشـاره كنـد    يك فـرم اثـر هنـر      يـ  خاص   يشناسييباي ز يهاد و به ارزش    باش ي هنر يژگيو

هـا و تعـامالت     هزيـ  بـا انگ   يطور كاركرد  معنادار است و به    ي موضوع يشناسييبايموضوع ز 
عت خود، ي كه در طبيق عملين امر از طر يا. طشان در ارتباط است   يها و مح  ن انسان ي ب يِانسان

  ).Dorn, 1999: 184(رد يگيمست، صورت  اي و هم احساسيهم شناخت
  

  آموزش وي شناخت علوم
 يافتـه اسـت؛ در حـال      ي يار كاربرد حرفه  ي سال اخ  40-30 تنها در    ياصطالح آموزش شناخت  

ش بود كه يك قرن پيتنها حدود ). Haywood, 2013: 26( آموزش دارد ة به اندازيكه قدمت
وگو قرار  وجه و بحث و گفت     آموزش غرب مورد ت    ةد در فلسف  ي آن طور كه با    ي درس ةبرنام

ك فلــسفه، يد بــر مطالعــات كالســيــبــا تأك» كيكالســ«ن زمــان آمــوزش يدر همــ. گرفــت
   كـه بـا تمـدن مـدرن متناسـب نبـود ـ       يعنـوان مـوارد  ، و اخالق ـ بـه  يعيات، علوم طبياضير
  . سرعت نقد شد به

 ي شخـص  يهـا تيـ دار كردن منـابع و ظرف     ي ب يرنده به سو  يادگي،  يدر آموزش شناخت  
 ي به سـؤاالت علمـ     يا بسازد و حت   يابد  ي ب ييهاحل مسائل راه  يشود تا برا  يت م يودش هدا خ

 يريادگيـ س و يتـدر : ف كـرد يـ ن تعرياجمال چنـ توان بهي را م يآموزش شناخت . پاسخ دهد 
نـد روشـمند ادراك، تفكـر،       يت از فرا  يـ هـا توسـعه و حما      آن ة كه هـدف عمـد     ييراهبردها

 توجـه   ، و تفكـر   يريادگي يگر، تمركز بر چگونگ   يارت د  و حل مسئله است؛ به عب      يريادگي
در . يريادگيـ نـد   ي و فرا  ي آموزشـ  يب محتوا ي اثربخش و توجه به ترك     يريادگي يبه ابزارها 

 يي دو سـطح معنـا     يفراشـناخت دارا  «. كندي م ي را باز  ي نقش مهم  1كرد فراشناخت ين رو يا
نـدها، انتخـاب    يدن فرا اسكن كر )  فرد و ب   ي تفكر شخص  يندهاي از فرا  يآگاه) الف: است

                                                                                                                             
1.  Metacognition 



 105       ...يدانشگاه آموزش وي تعاملي  هنرها

 

 در ).Ibid.: 28-32(» يابيـ  و حل مسئله، و ارزيريادگي تفكر، يها برا آنيريگبه كار، يكي
  . توان از نظر دور داشتيت زبان را نمي توجه به اهمي آموزش شناختيمعرف

منظور . [شودي هنر اغلب در نظر گرفته نم      ي درس يها است كه در برنامه    يزبان مهارت مهم  
زهـا،  ي چ يگـذار  نـام  .]اسـت ...  و يگاه دانش بـشر   ي و زبان در جا    ي زبان يهابان، مهارت از ز 

... ، سـبك و    يفشان، فاصله، اندازه، موضوعات اجتمـاع     يها، شرح و توص   صحبت درباره آن  
 بـه هـم     يچ شـباهت  ي كـه هـ    ييزهـا ي مثل جفت كردن و جدا كردن چ       ياستفاده از اصطالحات  

 اسـت   يرنـده ضـرور   يادگين معلـم و     ي و تعامـل بـ     ي بصر ةظها در رشد حاف   ني ا ةهم. ندارند
)Ibid.: 234 .(  

 ي براي جامع آموزش و پرورش شناختي الگويطراح« طرح ي، مجريمحمود تلخاب
 آمـوزش و پـرورش      ي نظـر  ي الگـو  يطراحـ « بـا عنـوان      يا، در مقالـه   »راني ا ييمدارس ابتدا 

ان يـ ن بيزدهم كاربرد زبان را چنيس ، در اصل»ياديم بنيل مفاهي، اصول و تحليمبان: يشناخت
 ريتـأث  تيـ از ظرف ديبا يفرهنگ انيم تعامل و يالمللنيب و يمل تفاهم به دنيرس يبرا :كنديم

  .)1395، يتلخاب(شود  يريگبهره تفكر و زبان متقابل
  

  يريادگي وي شناخت آموزش
رت و شـد اولويـت يـادگيري بـه ترتيـب عبـارت اسـت از دانـش، مهـا            در گذشته تصور مي   

امروزه بر اساس رويكرد شناختي اعتقاد بر اين است كه اولويت يـادگيري بايـد بـه                 . نگرش
اگـر  . نگـرش و بيـنش انـسان در اولويـت اول اسـت            . ترتيب نگرش، مهارت و دانـش باشـد       

  هــا توانــد از مهــارتدانــد در پــي چــه دانــشي بايــد باشــد و نمــينگــرش نباشــد انــسان نمــي
 و نشيـ ب دانـش،  كسب ي برايدر آموزش شناخت. ستفاده كندو دانش خود به نحو صحيح ا

  :ديبا مهارت
 ساخت؛ فراهم رانيفراگ يبرا را مشاهده قيطر از يريادگي فرصت) الف

 ساخت؛ مواجه زيبرانگچالش مسائل با را رانيفراگ )ب

 ساخت؛ يريادگي نديفرا ريدرگ فعاالنه را رندگانيادگي) ج

 برد؛ يكاف ةبهر نييپا نيسن در يريادگي يهافرصت از )د

 ليتـسه  و اطالعـات  يابيـ باز امكـان  يقبلـ  دانـش  مطلـوب  يسـازمانده  قيـ طر از )ه
  . كرد فراهم د رايجد يهاآموخته

د يـ  با يكرد شناخت يانسان، بر اساس رو    يوجود يهاتيظرف شناخت و  توسعه جهت
 يرا شـده اسـت كـه ذهـن بـ          ي طراحـ  ي انسان طـور   ي شناخت يهاتيقابل) الف: توجه داشت 
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 افـراد  مغـز / ذهـن ) پـردازد؛ ب  ي مـ  يريادگيـ ز به   يار ن ينش به صورت ناهش   يكسب دانش و ب   
 بـر  بـدن )  دارند و ج   يمتفاوت اي مشابه يكاركردها مشابه، يهارساختي ز رغميعل مختلف،
ر يتـأث  فعاالنـه  يسازمانده در فرد نقش و شناخت بر طيمح  مؤثر است و   يريادگيو   شناخت

 ). جا ن هما( دارد ييبسزا

  
 يريادگي ـي اددهي نديفرا

  :رديگي بهره ميريادگي ـ ياددهيند ير در فراي زيها از روشيآموزش شناخت
  ؛) فعاليريادگي( و حل مسئله ي، اكتشافياري، همي مشاركتيهااستفاده از روش) الف
 ؛) خالقيريادگي(د ي دانش موجود به اشكال جدييبازنما) ب

آمـوزش   (ي اجتمـاع  يريادگيـ و  ) يشگيـ شاگردپ (استفاده از آمـوزش در عمـل      ) ج
 ؛)ي ضمنيريادگي  ويررسميغ

بـه  ) ي تعـامل  وي، اكتشافيندي، فرا يانتقال (يريادگي مختلف   يهااستفاده از سبك  ) د
 ؛ )يدگاه قطبي در برابر ديفيدگاه طيد(تناسب 

 يكپـارچگ يبـه    ديـ با انسان يوجود يهاتيظرف شناخت و توسعه ين، برا يهمچن) ه
ق مشاركت معلمان دروس مختلف، آمـوزش       ي كه از طر   يبه نحو  داشت؛ موزش توجه در آ 

 ؛)يكل نگر(وجو كند  را جستي هدف واحد نيزده شود ويدر هم تن

  .يا چندرسانهيريادگي) و
  

  يشناخت كرديرو در رندهيادگي به نگرش
 ديبا تيواقع ديجد يهاصورت كشف يبرا«ن باورند كه    ي بر ا  يكرد شناخت يشمندانِ رو ياند
ن يــدر ا. )4 : 1395، يتلخـاب (» بـسازند  را خــود متفـاوت  يتــا الگوهـا  داد فرصـت  افـراد  بـه 

 را هنگـام    ي و اجتمـاع   يتي، شخـص  ي فكـر  يهانهيها، زم جاني از ه  يبيرنده ترك يادگينگرش،  
هـا از    آن يفـرد انيـ  و م  يفـرد  درون يازهـا ين، توجـه بـه ن     ي به همـراه دارد و بنـابرا       يريادگي

 ةجـ يت رشد دارد و در نت     يرنده قابل يادگي يدر واقع، تفكر تأمل   . كرد است ي رو نيات ا يضرور
ن يبـد . دهـد گران از خود انعطاف نشان      يتواند در برابر گفتار مستدل د     يرشد آن است كه م    

 مـشاركت و  يريـ گمينـد تـصم  يم باشـد و در فرا يز سـه ي نيريادگيتواند در امر يب او م  يترت
 خـود   ة بـر عهـد    يريادگيـ ت  يكـرد مـسئول   ين رو يدر ا . كند يزير خود برنامه  يريادگي يبرا
 يياز آنجـا  . ش برخـوردار اسـت    ي، خودپا يتيريرا او از استقالل، خودمد    يرنده است؛ ز  يادگي
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رنده بر اساس فراشناخت اشـتباهات      يادگي به فراشناخت معتقدند،     يكه متفكران علوم شناخت   
. كنـد يل م ي خود را تكم   يريادگي يهاها اقدام و روش   خود را كشف، در جهت اصالح آن      

ن يـ  ا يهـا ن بخـش  يتـر ز از مهـم   يـ رنـدگان ن  يادگيگـر   ي بـا د   ي و همكار  يت كار گروه  ياهم
رنده است،  يادگي يگر توجه به دانش قبل    ي مهم د  ةرنده است و در آخر، نكت     يادگيكرد به   يرو

رد و  او داي بعديهايريادگي در ي خاص كه نقش مهم  ةا حوز ي ي عموم ةاعم از دانش حوز   
  .سازدي او را معنادار ميريادگي

  
  يشناخت كرديرو در دهنده ادي به نگرش
ن يـ متخصصان بـر ا . ت تعامل استين نوع آموزش، محوريار قابل توجه در ا ي مهم و بس   ةنكت

 ،)گـر ياذهـان د  (گـران   يآمـوزان بـا د    دانـش  تعامل ةنيزم ديبا تيواقع كشف يبرا باورند كه 
 يهـا فرصـت  سـاختن  فـراهم  بـا ] . . . گـر يبه عبـارت د   . [شود اهمفر جامعه و ابزارها ها،دهيا

 قيـ طر از و ابنـد يب گـران يد ذهـن  ةنيآ در خود را  تا داد امكان افراد به ديبا گران،يد با تعامل
كننـد   دايـ پ دسـت  خـود  يذهنـ  حـاالت  درمـورد  يخودآگـاه  به گرانيد يذهن حاالت فهم

  ). 7ـ4: 1395، يتلخاب(
ست؟، يـ  چي كتاب آموزش شناختةسندي، نو)Haywood, 2013: 32( وود يبه قول ه

 كـه  ييرنده و محتـوا يادگين ي است بينقش گرانه است و نقش معلميانجينوع آموزش من يا
  : به باور او. ردياد بگيد يبا

  .انديريادگيرنده و مواد يادگين ي بيلمان رابطـ مع
  .اد گرفتن استي يه برارنديادگي يينان و قوت قلب در توانايجاد اطميكار آنان اـ 
محور صـرف   است و بر آموزش معلم ي اغلب پرسش  يكرد تعامل يدر روش آنان رو   ـ  

 ييجـه بـر توانـا   يوگـو، و درنت كننـد تـا گفـت   يشتر سـؤال مـ  يها بن آن يت دارد؛ بنابرا  يارجح
  .د دارندي تأكيده پاسخيرنده برايادگي

ق يـ ر اسـت كـه از طر      دن به روند تفكـ    يت بخش يشان در آموزش عموم   يهدف اصل ـ  
  .شوديب محتوا و روند تفكر فراهم مي و تأمل در تركيبررس

  .كنندي عمل ميعنوان منبع اطالعاترنده بهيگادي يها براآنـ 
 بـه آوردن    يكننـد و همگـ    يجاد م ي درست و نادرست چالش ا     يهان پاسخ يها ب آنـ  

  .اندها ملزم پاسخ به پرسشي برايل منطقيدال
 انجـام خودكـار و نـه پـاداش آن           يرنـده بـرا   يادگي يهازهيت از انگ  يماكار آنان ح  ـ  

 .است
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  1منچستر هنرة مدرس دري تعاملي هنرهاة رشت آموزش
ا، يـ  پو ةك رشـت  يـ عنـوان    بـه  ي تعـامل  ي هنـر منچـستر، از هنرهـا       ة مدرسـ  ي راهنما ةدر دفترچ 

 آن بـا    ي درسـ  ةن امـر كـه نگـرش برنامـ        يـ د بـر ا   يـ اد شـده، بـا تأك     يده  ي و مولد ا   يارشتهانيم
ن، ي تمر يريادگي ين رشته، اساس محورها   يدر ا . ن در تقابل است   يشي و پ  ي سنت يكردهايرو

 ي عملـ  يهـا  از مهـارت   ي متنوع و انواع   يهاتيق فعال ي از طر  يريادگي. ق است يتجربه و تحق  
 خـود   يهـا دهيـ  كـشف ا   يان در راسـتا   يرد و دانشجو  يگي مختلف صورت م   يهادر كارگاه 

ده، دانـشگاه، شـهر و      يـ ن دانـشجو، ا   يبي تعامالت يريادگيط  يمح. شوندي م ينبايت و پشت  يهدا
 اسـت كـه     ياط خالقانـه  يجـاد شـرا   ي تالش دانشگاه بـر ا     يكند و تمام  ي آن را فراهم م    يورا

هـا  دهيـ د و گـسترش ا   يـ ها و فرهنـگ بـه تول      يها، تكنولوژ ندها، شبكه يبتوان به مدد انواع فرا    
 ي فضاهايان اجازه دارند در تمامين رشته، دانشجوي ا يارشتهانيت م ي ماه ةواسطبه. پرداخت

 يا گـسترده  ي و فرهنگـ   ييايـ  جغراف يهـا نـه يگر را در زم   يابند و آثـار همـد     يدانشگاه حضور   
 يانيق دانـشجو يـ  و انتقال تجربه از طريي دانشجوييجان، با امكان جابهيهمچن. مشاهده كنند 

از . شـود يل مـ  ي تبد يالمللني و ب  ي غن يبه سطح روند، آموزش   ي كه م  ييهاند و آن  يآيكه م 
 ين آگـاه  يالن است تا آنان به ا     يالتحص فارغ ةن برنامه، استقالل خالقان   ي ا يگر اهداف اصل  يد

تواننـد از   ياند و چگونه و كجا مـ      يخالقانه و فرهنگ  ابند كه تا چه حد در بطن جامعه       يدست  
  ).Manchester School of Art, 2016: 15(ت استفاده كنند ين خالقيا

ن يـ  ا يهـا  اسـت كـه در برنامـه       ي عنـوان  ي تعـامل  يهنرهـا ) ي عال ةبا درج  (يكارشناس
ك يازمند ين سطوح نيشود و هر كدام از اي ارائه م6 و5، 4مدرسه ذكر شده و در سه سطح 

» ن و عمل خـالق    يآغاز تمر «و  » ييمقدمه و آشنا  « شامل   4دروس سطح   . سال آموزش است  
. شودي سطوح ارائه م   ةدر هم )  واحد 30(» كسيدرس ا « است به همراه     ) واحد 30هر كدام   (

ن يزايـ  د ة رشت يهاان در كارگاه  يط حضور دانشجو  يكس، فراهم بودن شرا   يمنظور از درس ا   
ن يـي تع«شـامل  ) سـال دوم ( 5سـطح   دروس.  اسـت ي و آموزشـ ي امكانـات همكـار  يبا تمام 
  »يا حرفـه  ين تعـامل  يتمـر «امل   شـ  6؛ و سـطح     »كـس يدرس ا «و  )  واحـد  60(» ين تعامل يتمر

شـود شـامل    ي سـطوح ارائـه مـ      ة كه در هم   يدرس انتخاب . است» كسيدرس ا «و  )  واحد 60(
تواننـد بـه    يان مـ  ينـام دارد كـه دانـشجو      )  واحد 30(» )ق در عمل  يتحق (1 يِنات مفهوم يتمر«

 ينگزبان فره «و  )  واحد 15(» 1 يم با استفاده از زبان فرهنگ     يدرك مفاه « آن دو درس     يجا
                                                                                                                             

   :ري است از منبع زيندياخش، خالصه و برن بي مطالب ايتمام.  1
Manchester School of Art: BA (Hons) Interactive Arts Programme Specification. 
(September 2016). Manchester Metropolitan University. 
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ــ. را انتخــاب كننــد) واحــد15(» )يعمــوم( ــان فرهنگــيگزيجــا«ن، سرفــصل يهمچن » ين زب
 بـه  ي كميمند كه عالقهي كساني براياري اختيليبا عنوان دروس تكم )  واحد 15 (1يعموم

  .دارند، ارائه شده است» )يعموم (يزبان فرهنگ«سرفصل 
 از  يعنوان بخـش  به(ارند  شگاه را د  ي نما يان سال اول امكان برگزار    يان در پا  يدانشجو

 هـم در    ييهاشگاهي نما يت، و برگزار  يري، مد ير سازمانده يدر سال دوم درگ   ). كسيدرس ا 
هنـر   ةداخل و هم خـارج از دانـشگاه خواهنـد بـود و در سـال آخـر، آثارشـان را در مدرسـ                       

سـال   (5در سـطح    . ش عموم خواهند گذاشـت    ي به نما  يلي تحص ةافت درج ي در يمنچستر برا 
 ي كه كادر آموزش   يها و موضوعات   ارائه يكان رفتن به خارج از دانشگاه جهت معرف       ام) دوم
  .شودي آغاز م4 آن از سطح يهانهيشود كه زميكند، فراهم ميد مييتأ

 كه به دانشگاه  يران، متفكران، و منتقدان   يز با هنرمندان، مد   ي ن ييوگوهاهر ساله گفت  
ان يت دانـشجو  يوگوها هدا ن گفت ي ا يارهدف از برگز  . رديگيشوند، صورت م  يدعوت م 

ن يــحــضور در ا.  اســتي معاصــر و فرهنــگ بــصري كــشف و مواجهــه بــا هنرهــايبـه ســو 
  .  استيان سال دوم و سوم اجباري دانشجويوگوها براگفت

عنـوان  ا خـارج از آن بـه      يتوانند در دانشگاه    ي م يليالتحص فارغ يان در ابتدا  يدانشجو
نگر، ي برد، تدو  يماتور، طراح، طراح استور   يرگر، ان ي، تصو )صورت آزاد به(عكاس، هنرمند   

وال ي فـست  ةشگاه و برگزاركننـد   يـ  نما ة، معلم، برگزاركننـد   ير هنر ير، مد يجوگر تصو و  جست
 . مشغول به كار شوند

  
   آموزش وي ريادگيي راهبردها

الن و  ان، معلمان، مـسئو   ين پنج گروه دانشجو   يا و دائم ب   ي پو ة و آموزش رابط   يريادگيدر امر   
 و  يريادگيدرواقع،  .  دارد ياديت ز يها اهم ياالن و حرفه  يالتحص، فارغ ي درس ةطراحان برنام 

 و  يي مـستقل دانـشجو    يهات و تعامل كارگزاران رشته، هم پروژه      يق فعال يآموزش هم از طر   
 يسـو ان بـه  ير دانـشجو  ين مس يدر ا . رديگي وآموزش صورت م   يريادگي يهاهم انواع روش  

 يهـا تيـ  فعال ي و گـزارش و مـستندساز      يابيت و به مدد خودارز    ي هدا يريگادي يهامهارت
 يهـا  اول با جنبـه ها در سالآن). Ibid.: 4-6(شوند يمل ي مستقل تبدييهارندهيادگيخود، به 
ساالن، منـابع   ن هم ي همچن .شوندي خالق و حل مسئله آشنا م      يشناس، روش يريادگيمختلف  
 يگـر منـابع  ي و كتابـداران از د يي مستقل دانـشجو  يهاوژهها، پر ، كارگاه يقي و تحق  يآموزش

ل ارائه  يند در ذ  ين فرا ي ا يشرح چگونگ . ر و مداخله دارند   ي تأث يريادگيند  يهستند كه در فرا   
  :شوديم
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ن درس،  يـ  هـدف از ا    :ليتحـص  سـال  3 هـر  در) X (كـس ياي  واحد 30 درسة  ارائ. 1
 ة رشت ي هنر يها بتوانند در كارگاه   ي تعامل يان هنرها ي است تا دانشجو   يطيفراهم كردن شرا  

ــا دانــشجو يزايــد در . ان آن رشــته بــه كــار و تعامــل بپردازنــد ين شــركت كننــد و همگــام ب
وگـو   كارها شركت و با كـارگزاران و معلمـان آن گفـت            ةها و ارائ  وگوها و كنفرانس  گفت

  .ديآد ي پديشتري بيارشتهني و بي همكاريهاكنند تا تجربه
ل، از  يژه درآغـاز تحـص    يـ و بـه  ي كار گروهـ   :يگروه كار بر مستمر وي  جد ديتأك. 2

ق كـار   يـ ان از طر  يدانـشجو . ن رشـته اسـت    يـ  در ا  يريادگيـ  آمـوزش و     يگر وجوه محور  يد
ت يان، نقاط ضعف و قـوت خـود را مـشاهده و احـساس مـسئول               يگر دانشجو ي و با د   يگروه
هـا،  دهيـ ن گذاشـتنِ ا ايـ  در م يب چگـونگ  ين ترت يكنند و بد  ي گروه را تجربه م    ي برا يشخص
 و ي گروهيها پروژهيگر، برگزاريبه عبارت د. رنديگياد ميشان را يكردهايها و رومهارت

 خـود را    ة و خالقانـ   ي، تـأمل  ي عملـ  يهاييدهد كه توانا  ين امكان را م   يان ا ي به دانشجو  يفرد
د يـ ار مف يسها ب  آن ي فرد يهاتيان قابل يف و ب  ين امر در تعر   ي ا ؛ب كنند يگسترش دهند و ترك   

ان از  ي، دانـشجو  ي گروهـ  يريپـذ تيت و مـسئول   يد بر فعال  ين، با تأك  يعالوه بر ا  . و مؤثر است  
شوند و با بر عهده     ي آموزش آگاه م   يهايگر استراتژ يها و د  يريگمير خودشان در تصم   يتأث
  گردنـد ير و متعهـد مـ     يپـذ تيش مـسئول  يش از پـ   ي، بـ  ي در همكـار   ي عملـ  يهـا تن نقش گرف

)Ibid.: 4. (  
 يهـا عنـوان برنامـه  ن جلسات كه از آن بـه ي شركت در ا :يهفتگ جلساتي  برگزار. 3

. ن دانشگاه و رشته اسـت     ي در ا  يريادگي يهاگر ملزومات و راهبرد   يشود، از د  ياد م ي يتعامل
 يديـ ان درمـورد مـوارد مهـم و كل        ي معلمان، كارگزاران رشته و دانـشجو      يدر جلسات هفتگ  

 و  ي، گروهـ  ي فـرد  يهـا ان بـه صـورت    يگسترش كـار دانـشجو    مانند فلسفه و اهداف رشته،      
  . )Ibid.: 12(كنند يوگو مها گفتدهي، و بحث و تبادل ايجمع

گـر  يهـا از د   ن مالقـات  يـ  ا ي برگـزار  :رشـته  شكسوتانيپ وي  احرفه افراد با مالقات. 4
ن يـ در ا . شرفت رشـته اسـت    يـ ز موجـب گـسترش و پ      يـ ن برنامه و ن   ي در ا  يريادگي يهاروش
ن ارتباط چهره بـه چهـره موجـب         يا. شوديوگو م  مدعوان بحث و گفت    ةها از تجرب  اتمالق

 ي بـاق  ياك حرفـه  يـ عنـوان   رند چگونه به  ياد بگ يشود تا   يان م يرشد و گسترش كار دانشجو    
  .)Ibid.:13(بمانند 

ن يـ  ا :هـا مـوزه  و هـا يگالر و هاشگاهينما از ديبازدي  برا روزانهي  دهايبازد و سفرها. 5
 و  يارشـته انيـ ت رشـته، فرهنـگ م     يـ ، هو يت حـس گروهـ    ي موجب تقو  ي مطالعات يسفرها

 كوتـاه و مالقـات از مراكـز         يدهايـ بازد. شـود ي عمـل مـ    ي بازتر بـرا   ييهانهيفراهم شدن زم  
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ز از يــن نيورك، بارســلونا و بــرليــويز، نيــس، وني ماننــد پــاريگــري دي در شــهرهايفرهنگــ
 . ).Ibid(ن سفرهاست ي ايهابرنامه

، يريادگيـ  مهـم    يگـر ابزارهـا   ي از د  :آنـان  بـه  كمك و النيالتحصفارغبا  ي  ارمكه. 6
ات يـ هـا، جزئ  بـا برنامـه  يليالتحـص ها بعد از فـارغ آن. الن استيالتحصارتباط دانشگاه و فارغ 

 خود در تماس خواهند بود و به        ة مربوط به رشت   يگر كارها يها و د  ها، پروژه شگاهيرشته، نما 
 غيرهها و    كارگاه يزارگربت خود،   بيارتج ةرباشوند تا در  يا دعوت م  هن برنامه يشركت در ا  

ب بخـش   يـ ن ترت يدهنـد و بـد    يز مـشاوره مـ    يد ن يان جد ين، به دانشجو  يهمچن. دهندگزارش  
  .)Ibid.: 9( كنندي اضافه ميريادگي را به آموزش و يمهم

ــازخورد .7 ــساالن ب ــارز در هم ــاري ابي ــدي ك ــا:گريك ــشجوي كاره ــط ي دان ان توس
 يابيـ  از ارز  ي كـه بخـش    يابين ارز يا. شودي م يابيز ارز ي و ن  ينگرد، دوباره يمساالنشان بازد ه
گـران را   ي آثـار خـود و د      يابيـ ل و ارز  يـ هـا فرصـت تحل    ان اسـت، بـه آن     ي كار دانشجو  يينها
  .شودي ميز موجب رشد تفكر انتقاديدهد و نيم

 و آزمـودن  ،يپژوهـش  يهـا كـشف  هـا، يكنجكـاو ي  براي  انهيزمي  آورفراهم و توجه. 8
 يين رشته توجه و احترام به رشد و شـكوفا      ي در ا  يريادگيط  ي تالش مح  يتمام: هادهيا گسترش
ن در داخـل و خـارج       ي اسـت كـه بـا تمـر        يپـرداز دهيـ ق، آزمـون و ا    ي، كشف، تحق  يكنجكاو

ه  كـه بتـوان در آن بـ        ياط خالقانـه  يگر، فراهم كردن شرا   يبه عبارت د  . ندينشيدانشگاه به بار م   
  .ها پرداختدهيد و گسترش ايبه تول» فرهنگ«ها و يها، تكنولوژندها، شبكهيكمك انواع فرا

ن روش و   ي بـد  :گريدي  هابخش و شهرها هب انيدانشجويي  جاجابه امكان باي  ريادگي. 9
 كـه   ييهاند و آن  يآي كه م  ياني دانشجو يد و انتقال آن از سو     يات جد يق كسب تجرب  ياز طر 

  . شوديل مي تبديالمللني بي و به سطحيغنروند، آموزش يم
ن يـ  ا يارشـته انيـ ت م يـ ل ماه يـ دلبه: دانشگاهي  آموزشي  فضاهاي  تمام در شركت. 10

گر يز آثـار همـد  يابند و ني دانشگاه حضور ي فضاهايان اجازه دارند در تماميرشته،  دانشجو 
  .  مشاهده كننديا گستردهي و فرهنگيياي جغرافيهانهيرا در زم

 از  ي بخـش مهمـ    :يزنـدگ ي  واقعـ  تيـ موقع دري  ريـ قرارگ و محـور  كار موزشآ .11
ت ي كار در موقع   يان برا ياند كه دانشجو   شده ي طراح ي طور يريادگي آموزش و    يراهبردها

هـا را    از آزمـون   ياهـا، مـشكالت و شـبكه      ش شوند و بتواننـد تجربـه      يآزما» ي واقع يزندگ«
 صـورت   ي مختلفـ  يهـا ك ماه و در شـكل     يا  ك هفته ت  يآموزش كارمحور، از    . تجربه كنند 

 را شـامل  يك گـروه اجتمـاع  يـ  در  يشگاه تا داوطلب  يك نما يتواند از كار در     يرد و م  يگيم
  .)Ibid.: 6(شود 
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دهـد و   يل مـ  ي را تـشك   يريادگيـ  ة از تجربـ   يز بخـش فعـال    يـ ف ن ي تكـال  :فيتكال. 12
ف بــر اســاس يتكــال. ف خــود مــشاركت كننــديطوركامــل در تكــالان موظفنــد بــهيدانــشجو

ك درس از   يـ  سـطح حـداقل در       3 ةان در هم  ي شده و دانشجو   يطراح 1ياستاندارد دانشگاه 
 از همساالنشان   ي و گروه  يا دو نفر از كادر آموزش     يك  ي با   يز همكار يق ارائه كار، و ن    يطر

  .)Ibid.: 20(پردازند يت ميبه فعال
ــارز. 13 ــام:يابي ــسي تم ــوزال، تحقي م ــر پروپ ــق، امتحــان، پي ــسئلشرفتي  ة و حــل م

ان و  يـ ، مرب يشده با بـازخورد سـازنده و قانونمنـد توسـط همـساالن و كـادر آموزشـ                 نظارت
ت يـ ان بخواهنـد فعال  ين، چنانچه دانـشجو   يهمچن. رديگي مورد توجه قرار م    يابي ارز يارهايمع

 يها فراهم است تا توسط ممتحن     يطي استاندارد ادامه دهند، شرا    يبندخود را خارج از زمان    
  .)Ibid.:20(رند ي قرار گيابيگر استادان مورد ارزي و ديخارج

  
   النيالتحصفارغي مهارت وي ادراك ،يدانشي دادهابرون

 ي و مهـارت   ي، ادراكـ  ي دانـش  يدادهـا  از بـرون   ي رشته، فهرسـت   ي راهنما ة از دفترچ  يدر بخش 
ستر ارائـه    هنر منچـ   ةالن مدرس يالتحصز فارغ يتن منچستر و ن   يالن دانشگاه متروپول  يالتحصفارغ

 در دانـشگاه و     ي كل ي درس ةن آموزش و برنام   ياديكرد بن يتوان به رو  ي آن م  ةواسطشده كه به  
  : افتي دست ي تعاملي هنرهاةژه و خاص رشتيدات ويز تأكين

  
 منچستر تنيمتروپول دانشگاه در النيالتحصفارغي دادهابرون )الف

 ة كـه در محـدود     ي واقع ياينت د ي از وضع  يل انتقاد ي تحل يها بردن مهارت  به كار . 1
 .ف شده استيها تعرنهيزم/  از بافتينيمع

 همـراه   يتيري و خودمـد   يزه، نـوآور  يـ ت، انگ يـ ظهور دانش و مهارت كه بـا خالق       . 2
 .است

 كامـل از    ةسته و اسـتفاد   يـ طـور شا  نحو كارآمد و انتقال اطالعات بـه      ها به دهيان ا يب. 3
 .هارسانه

 بـا توجـه     ي رهبـر  يهاز مهارت ي و ن  ي از كار گروه    با استفاده  ي روابط كار  ةتوسع. 4
 . متفاوتيهادگاهيبه احترام به د

 ةكننـد شرفت و فـراهم يـ  كـه بازتـاب پ  يا حرفـه  ةا فـراهم كـردن توسـع      يت  يريمد. 5
 .مات و اقدامات مناسب استيتصم

                                                                                                                             
1.  University Grade Descriptors in Art & Design 
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 . اطالعات از منابع متنوعةب و استفاديل، تركيافتن، تكمي. 6

 .)Ibid.: 4 (ق موضوعات هر رشتهي از طري اجتماعيهاهنيزميي با هاان پاسخيب. 7

  
  ي تعاملي هنرها) يعالة درج با(ي كارشناس با النيالتحصفارغي دادهابرون) ب

ن يزاي هنر و د   ةني كه قادرند در زم    يعنوان پژوهشگران خالق   خودشان به  يبازشناس. 1
 . مشابه كار كننديهانهيا زمي

 يباني پشتة، خالق و آمادي، انتقاديكي، تكنيا حرفهياهبه كار بردن انواع مهارت   . 2
 .يليالتحص فارغيشرفت ورايو پ

ل، تأمـل و    يـ  مـشاهده، تحل   ةواسـط  خـالق بـه    ة از تجرب  يرشد و ظهور ادراك فرد    . 3
 .ي مفهومةتوسع

 پـرورش تحـول و      ي تفكـر و كـار كـه در راسـتا          يهـا يشناسـ  روش يريگبه كار . 4
 و  يشناسـانه، هنـر   ييبـا يد است كه در چارچوب سـاختار ز       يلن و تو  ي تأمل، تخم  ةرنديدربرگ
 . ابديي انعكاس مي و اجتماعي اخالقيهاارزش

ن هـدف و  ي بـه ارتبـاط بـ   يل، تأمل و آگاهيق تحليها از طر  دهيت دادن به ا   يعموم. 5
 و  يبـردار  سازنده و بهـره    يوجوسك، جست يت به ر  يل و اهم  يد و بازده، تما   ي، تول يطلبجاه

 .ي و نظري عمليهايدگيچيفاده قرار دادن پمورد است
 همكارانـه در هنـر و       يريادگي صادقانه و شركت در      ي مستقل، داور  يورزشهياند. 6

 .نيزايد

ن آغاز  يزاي هنر و د   ة رشت ي گسترده از ابتدا   يت كه با دانش   يدرك نقش مهم خالق   . 7
 در يگاهي جايريگكلو ش) ق بروزيبرآمده از تحق (يدگاه و نظر فرديشود و تا داشتن ديم

 .ابديي مرتبط ادامه ميهان و رشتهيزايهنر و د

 دارد و يفـرد ف يـ  كـه تعر  يق مشاركت فرهنگ  يشان از طر  يها تجربه يريگكار به.  8
 .ندينشي خالقانه به ظهور ميي از خودكفاييدر سطح باال

  
  يريگجهينت و بحث

 يريادگيـ س و   ي تدر يها روش يسق، آنچه از برر   ين تحق يشده در ا  بر اساس مطالعات انجام   
هـا  ان آن يكه از م  ) 1جدول  : ك. ر( راهبرد بود    21دست آمد، شامل     به يدر آموزش شناخت  

ش و ثبت   ي خو ي تفكر شخص  فرايندهايرنده از   يادگي يآگاه(ت فراشناخت   يتوان به اهم  يم
ان و ؛ نقش زب)ها مراحل كار و كشف اشتباهات خود و اقدام در جهت اصالح آن  يريگيو پ 
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 يازهـا ي؛ توجـه بـه ن     )تفكـر  و زبـان  متقابـل  ريتـأث  تيـ از ظرف  يريـ گبهره (يريادگيتفكر در   
گران، با  يرنده با د  يادگيرنده؛ تعامل   يادگي يتيري خودمد ؛رندهيادگي يفرداني و م  يفرددرون

 بـر محـور پرسـش       يكرد تعامل يت رو يها، با ابزارها و با جامعه؛ آموزش در عمل؛ ارجح         دهيا
  . و واسط اشاره كرديانجيش و نقش معلم به عنوان مدر آموز

 1تـوان در جـدول      ي را مـ   يآمـده از آمـوزش شـناخت      دسـت  بـه  يهاافتي ره ةخالص
  :مشاهده كرد

  
  ي در آموزش شناختيريادگي آموزش و يهاراهبرد   1 جدول

 حاتيتوض راهبرد
 ش وي خـو ي تفكـر شخـص  يافراينـده رنـده از  يادگي يآگـاه  ت فراشناختياهم 1

 مراحل كار كشف اشتباهات خود و اقدام در         يريگيثبت و پ  
 ).Haywood, 2013: 28-32(ها جهت اصالح آن

 يها و تفاوت  يهاتي از اولو  يريادگيت توجه به زبان در      ياهم يريادگينقش زبان و تفكر در  2
 ريتـأث  تيـ از ظرف  ديـ هاست و با  گر روش ي با د  يآموزش شناخت 

 .)Ibid.: 26(شود  يريگبهره تفكر و زبان متقابل
ــترت 3 ــ يهــاتيــب اولوي  يريادگي

 نگرش، مهارت و دانش
 يادگيري ترتيب نگرش، مهارت و دانـش        يهاتوجه به اولويت  

 بـه   يريادگيـ ت  يـ هـا اولو   كه در آن   ي سنت يكردهاي رو يبه جا 
 .)Ibid.: 12(ب دانش، مهارت و نگرش است يترت

 و  يفـرد  درون يازهـا يتوجه به ن   4
 رندهيادگي يفردنايم

ــه ن   ــه ب ــرورت توج ــايض ــرد درونيازه ــ و ميف ــرداني  يف
 يهانهيها، زم جاني از ه  يبيرنده ترك يادگيرا هر   يرنده؛ ز يادگي

؛ 95: 1395، يتلخــاب( اســت ي و اجتمــاعيتي، شخــصيفكــر
 ).8: 1390پژوهشكدة علوم شناختي، 

سـازد  يودش مـ  رنده دانش خود را خـ     يادگيدر امر آموزش،     رندهيادگيساخت دانش توسط  5
)Haywood, 2013: 8(. 

ش ي و خودپـا يتيري اسـتقالل، خـود مـد   يرنـده بـه سـو   يادگي رندهيادگي يتيريخودمد 6
 نـد يفرا بـا رنـدگان   يادگي ة فعاالنـ  يريـ درگ. شـود يت مـ  يهدا
 .)Ibid.: 9( دارد ياديت زي اهميريادگي

ــده در يادگي يريپــذتيمــسئول 7 رن
 يريادگيند يفرا

رنـده در   يادگي. رنـده اسـت   يادگي ة عهد  بر يريادگيت  يمسئول
 مشاركت كـرده و محـور   يريادگي ي برا يريگميند تصم يفرا
 .)Ibid.: 33( است يزيراش بر اساس خود برنامهيريادگي

 او  ي بعـد  يهايريادگي در   يرنده نقش مهم  يادگي يدانش قبل  رندهيادگي يت دانش قبلياهم 8
 يابيباز امكان يقبل دانش مطلوب يسازمانده قيطر از. دارد

. شـود يمـ  فـراهم  د يـ جد يهـا آموختـه  ليتـسه  و اطالعـات 

)Ibid.: 8(. 
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    1 جدول ادامة
 حاتيتوض راهبرد

ــتفاده از روش 9 ــااس ــاليه ، ي انتق
ــاملي، اكتـــشافينـــديفرا ، ي، تعـ
  و حل مسئلهياريهم

ــدر  ــا از روشيريادگي ــال (يه ــدي، فرايانتق ــشافين ، ي، اكت
، ي مـــشاركتيهـــا از روشنـــد آمـــوزشيو در فرا) يتعـــامل

 .)Ibid.(شود ي و حل مسئله استفاده مي، اكتشافياريهم
ــ 10 ــانهيريادگيـــ  در يا چندرســـ

 آموزش
د يـ  دانـش موجـود از اشـكال جد        ييا بازنمـا  يـ  آموزش   يبرا

 .).Ibid(شود ياستفاده م) يا چندرسانهيريادگي (يتكنولوژ
 ياديـ ت زيـ گـران اهم ي و مـشاركت بـا د  ي گروه يهاتيفعال يت گروهيفعال 11

 .)Ibid.: 37(دارد 
گــران، يرنــده بــا د يادگيتعامــل  12

 ها، ابزارها و جامعهدهيا
آمـوزان بـا   دانـش  تعامـل  ةنـ يزم ديـ با تيـ واقع كـشف  يبـرا 
 شـود  فـراهم  جامعـه  و ابزارها ها،دهيا ،)گرياذهان د(گران يد
 )4: 1395، يتلخاب(

د از آمـوزش در عمـل   ـيـ  بايريادگيـ  ـ  يـاددهـ يند يراـدر فـ  آموزش در عمل 13
 اســتفاده شــود  ي اجتمــاعيريادگيــو ) يشگيــشــاگرد پپ(
)Haywood, 2013: 8(. 

د يـ ستند و آمـوزش با    يـ  جـدا جـدا ن     يهـا رهيدروس مانند جز    آموزشيكپارچگي 14
، يتلخـاب (وجو كند    را جست  يكپارچه باشد و هدف واحد    ي

 ).8: 1390؛ پژوهشكدة علوم شناختي، 1395
ــارجح 15 ــامل يروت ي ــرد تع  بــر يك

 و نقش   محور پرسش در آموزش   
 عنوان ميانجي و واسطمعلم به

گرانـه اسـت كـه نقـش معلـم بـين            اين نوع آمـوزش ميـانجي     
ــي و  ي ــواي آموزش ــده و محت ــادگيرن ــتي ــا .ادگيري اس  او ب

بـرد  يش م ي، كار آموزش را پ    ي، اغلب پرسش  يكرد تعامل يرو
)Haywood, 2013: 32(. 

ت يـ رنده و عموم  يادگي يينان و قوت قلب در توانا     يجاد اطم يا ند تفكري فرادن بهيت بخشيعموم 16
 .)Ibid(ت دارد يند تفكر او اهميدن به فرايبخش

ــترك 17 ــوايـ ــيب محتـ  و ي آموزشـ
 يريادگيند يفرا

ــ ــل در تركيبررس ــ و تأم ــواي ــيب محت ــد ي و فراي آموزش ن
 .)Ibid( دارد ياديت زي اهميريادگي

در  رايناهـش  نقـش بخـش   توجه به 18
 يريادگي

د توجـه داشـت كـه ذهـن بـه           يـ نش با يـ  كسب دانش و ب    يبرا
 ).1395، يتلخاب(پردازد ي ميريادگيز به يار نيصورت ناهش

 و شناخت بر طير محيتأث به توجه 19
 ةفعاالنـ  يسازمانده در فرد نقش
 طيمح

 خردمندانــه بــا مــسائل خــود و ة درك، فهــم و مواجهــيبــرا
ر شــناخت و نقــش فــرد در ط بــير محــيد بــه تــأثيــجامعــه، با
 ).جاهمان(ط توجه داشت ي فعاالنه محيسازمانده

و  شـناخت  بـر  بـدن  ريتوجه به تأث 20
 يريادگي

ر شـناخت و    يد تـأث  ي با ي و بدن  يستي ز يهايژگي درك و  يبرا
 آن مـورد    يكيزير ف يي بدن و امكان تغ    يولوژيزي بر ف  يريادگي

 ).جاهمان(رد يتوجه قرار گ
 بـر   يريادگيـ   آموزش و  ياستوار 21

 ادراك، تفكــــر، يهــــاانيــــبن
  و حل مسئلهيريادگي

 يهاهي و حل مسئله از پا     يريادگي ادراك، تفكر،    ةچهار مقول 
 ).  Haywood, 2013:  26( است يآموزش شناخت
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 هنـر منچـستر     ة در مدرسـ   ي تعامل ي هنرها ة رشت ي درس ة برنام ة و مطالع  يحاصل بررس 
ت ثبت مراحل كار و    يتوان به اهم  يا م هان آن يه از م  ك) 2جدول  : ك.ر( راهبرد است    24ز  ين

 يتيري؛ خودمـــدي آموزشــ ةرنـــدگان در برنامــ يادگي؛ مــشاركت  ي و مــستندساز يابيــ ارز
ــده؛ ارزيادگي ــرن ــارغي مــشاركتيابي ــ پوةالن در آمــوزش و رابطــيالتحــص؛ نقــش ف ــا مي ان ي
   .دالن اشاره كريالتحصدهنده و فارغادي، ي درسةرنده، طراح برناميادگي

 هنـر منچـستر را      ة در مدرسـ   ي تعـامل  ي هنرها ة رشت ي درس ة برنام يها راهبرد 2جدول  
  .دهدينشان م

  
   هنر منچسترة در مدرسي تعاملي هنرهاة رشتي درسة برناميها راهبرد   2جدول 

 حاتيتوض راهبرد
ــسترش  1 ــگـ ــا يريادگيـ  بـ

 رندگانيادگي ييجاجابه

گـر و  ي ديهابا شهرها و بخش   ان  ي دانشجو ييجا با امكان جابه   يريادگي
ات يـ ق انتقـال تجرب   يـ  از طر  يالمللـ ني و ب  ي غن يل آموزش به سطح   يتبد

رونــد ي كــه مــييهــانــد و آنيآي كــه مــياشــدهجــاان جابــهيدانــشجو
)Manchester School of Art, 2016:15.( 

ــضور  2 ــدگان در يادگيح رن
 ي آموزشيگر فضاهايد

ز يـ ابنـد و ن ي دانشگاه حضور  يها فضا يان اجازه دارند در تمام    يدانشجو
 مشاهده  يا گسترده ي و فرهنگ  يياي جغراف يهانهيگر را در زم   يآثار همد 

 ).Ibid(كنند 

ت ثبت مراحل كـار و      ياهم 3
 ي و مستندسازيابيارز

 يهـا تيـ  فعال ي و گزارش و مـستندساز     يابيان به مدد خودارز   يدانشجو
 ).Ibid.: 6(شوند يل مي مستقل تبدييهارندهيادگيخود به 

ــا اســتفاده از زبــان فرهنگــيدرك مفــاه «يهــاسرفــصل يتوجه به زبان فرهنگ 4 ــان «و » يم ب زب
 ).Ibid.: 8(ل وجود دارد ي سال تحص3در هر » ي عموميفرهنگ

ق انتقــال يــ از طريريادگيــ 5
 تجربه

شكـسوتان رشـته   ي و پيامالقات و ارتباط چهره به چهره با افـراد حرفـه          
 چگونـه  يريادگيـ ان و يترش كـار دانـشجو  شرفت و گـس يـ كه موجب پ 

 ).Ibid.:13(شود ي بودن مياحرفه

 يتيريخودمـد  و   يزه، نـوآور  يت، انگ ي خالق كه با و مهارت ظهور دانش    دانش و مهارت 6
 ).Ibid.: 4(همراه است 

 و  ي فـرد  يهـا تيـ ان قابل يب 7
 يگروهو ي عمليهانقش

ــ و ترك جهــت گــسترشي و فــردي گروهــيهــا پــروژهيبرگــزار ب ي
 يهـا تيـ ان قابل يـ ف و ب  ي و خالقانه كه در تعر     ي، تأمل ي عمل يهاييتوانا
 ).Ibid(مؤثر است شاني و گروهيفرد

رندگان در  يادگيمشاركت   8
 ي آموزشةبرنام

ان يان معلمان، كارگزاران رشته و دانشجو     ي م يوگو در جلسات هفتگ   گفت
، ي فـرد  يهـا  قالـب  ان در يرامون فلسفه و اهداف رشته رشد كار دانشجو       يپ

 ).Ibid.: 12(ها دهي، و بحث و تبادل اي و جمعيگروه
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   2جدول ادامة 
 حاتيتوض راهبرد

 يابيت و به مدد خودارز    ي هدا يريادگي يها مهارت يسوان به يدانشجو رندهيادگي يتيريخودمد 9
مـستقل  ييهـا رنـده يادگي خـود بـه      يهـا تي فعال يگزارش و مستندساز  و

 ).Ibid.: 10(شوند يمل يتبد
 يريپـــــــذتيمـــــــسئول 10

ــده در فرايادگي ــد يرنــ نــ
 يريادگي

، ي عمل يها نقش يفاي و ا  ي گروه يريپذتيت و مسئول  يد بر فعال  يبا تأك 
ــشجو ــأثيدانـ ــصم يان از تـ ــان در تـ ــگمير خودشـ ــا و ديريـ ــر يهـ گـ
 ).Ibid.: 12(شوند يآگاه م يريادگيو آموزش يراهبردها

ماننـد   يريادگي يهاروش 11
 ب؛يـ ل و ترك  يـ فتن، تكم اي

حــل خــالق؛يمتــدولوژ
 مسئله

هــا؛ دهيــ؛ آزمــودن و گــسترش اي پژوهــشيهــاهــا؛ كــشفيكنجكــاو
 خـالق؛ حـل مـسئله؛ همـساالن؛         ي متـدولوژ  ب؛يـ ل و ترك  يـ افتن، تكم ي

 همكارانـه   يريادگيـ  صادقانه؛ شركت در     ي مستقل؛ داور  يورزشهياند
 ).Ibid.: 10( دارندر و مداخلهي تأثيريادگيند يدر فرا

 و ينگـر د و دوبـاره يان توسط همساالنشان مورد بازد  ي دانشجو يكارها ي مشاركتيابيارز 12
ق، امتحـان،   يـ ر پروپـوزال، تحق   ي مـس  يرد و بـه تمـام     يگي قرار م  يابيارز
منـد توسـط    نشرفت و حل مسئله با نظارت بر بازخورد سـازنده و قانو           يپ

 يارهــاي و معي و خــارجيان داخلــيــ، مربيهمــساالن و كــادر آموزشــ
 ).Ibid.: 10(شود ي توجه ميابيارز

- همــهيريادگيــت يــاهم 13
  يارسانهجانبه و چند

 يف متنـوع يـ ق طي كه بتوان در آن از طر ياط خالقانه يفراهم بودن شرا  
 گـسترش  و ديـ بـه تول  » فرهنـگ «هـا و    يها، تكنولـوژ  ندها، شبكه ياز فرا 

 ).Ibid.: 4(پرداخت  هادهيا
الن در  يحصالتنقش فارغ  14

 آموزش
 و هـا پـروژه  هـا، شگاهيـ ات رشـته، نما يـ هـا، جزئ  الن با برنامه  يالتحصفارغ

 خـود در تمـاس خواهنـد بـود و دعـوت            ةموارد مربـوط بـه رشـت       گريد
هـا گـزارش و بـه        كارگـاه  يزارگربت خـود،    بيارتج ةرباشوند تا در  يم

 ).Ibid.: 9(د مشاوره دهند يان جديدانشجو

ت رشـته، فرهنـگ   يـ ، هويت حس گروهـ ي موجب تقو  ي مطالعات يسفرها ي مطالعاتيسفرها 15
).Ibid.: 13(شود ي عمل مي بازتر براييهانهي و فراهم شدن زميارشتهانيم

ــور يجا 16 ــاه محــــ  يگــــ
  در آموزشيكارگروه

ن رشـته   يـ  در ا  يريادگيـ  آمـوزش و     يمحوروجوهگريداز   يگروهكار
 و قـوت خـود را مـشاهده         ق نقاط ضعف  ين طر يان از ا  ياست تا دانشجو  

شان حـس  يـ كردهايهـا و رو  ها، مهـارت  دهيان گذاشتن ا  يكنند و با در م    
 ).Ibid.: 16(رند ياد بگي را ي و گروهيت فرديمسئول

ــل  17 ــا  يادگيتعامـ ــده بـ رنـ
ها، ابزارهـا   دهيگران، ا يد

 و جامعه

ن يبـ سـت    ا يتعـامالت  يسـاز  فراهم ية بر پا  يريادگيط  ي تالش مح  يتمام
 كـه   ياط خالقانـه  يز شرا ي آن؛ و ن   يده، دانشگاه، شهر و ورا    يا،  دانشجو

ــوان در آن از طر ــبت ــواع قي ــدها،يفرا ان ــبكهن ــا، ش ــوژه ــا ي تكنول و ه
 ).Ibid.: 4(پرداخت هادهياو گسترش ديتولبه»فرهنگ«



  دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 118

  2جدول ادامة 
 حاتيتوض راهبرد

ان يق اسـت و دانـشجو  يـ  و تحقن، تجربـه ي بر اساس تمر  يريادگيمحور   آموزش در عمل 18
كارهـا  قيـ طراز   يريادگيـ  ةواسـط  خـود بـه    يهادهي كشف ا  يدر راستا 

 ).Ibid.: 15(شوند يمت يهدا

ان، معلمـان،   ين دانـشجو  يا و دائم ب   ي پو ة و آموزش رابط   يريادگيدر امر     آموزشيكپارچگي 19
ت يـ هـا اهم  ياالن و حرفـه   يالتحـص كارگزاران و طراحـان رشـته، فـارغ       

 ).Ibid.:4(دارد  ياديز

ــه 20 ــان ب ــوان رابطــي معلم عن
 ادگيرييبراي 

در نقـش رابـط      و انـشجويان  بـا د   عامـل  در رشـته  كارگزاران و معلمان
 و كـرده  فـراهم  ادگيرنـده يادگيري مـستقل    يـ براي   ادگيري شرايط را  ي

 .)Ibid.:12 (گيردصورت مي وگوگفت مدد به ادگيرييآموزش و 

ــه 21 ــارگبــــــــ  يريكــــــــ
 تفكـر و    يهـا يشناسروش
 عمل

 تأمـل،   ةرنـد ي تفكـر و عمـل كـه دربرگ        يهـا يشناس روش يريبه كارگ 
 و يشناسانه، هنـر ييبايد و انعكاس در چارچوب ساختار ز      ين، تول يتخم

 پــرورش تحــول اســت ي و در راســتاي و اجتمــاعي اخالقــيهــاارزش
)Ibid.: 5.( 

رنـده،  يادگينيا بـ  ي پو ةرابط 22
، ي درســـةطـــراح برنامـــ 

 النيالتحصدهنده و فارغادي

ان، معلمـان،   ين دانـشجو  يا و دائم ب   ي پو ة و آموزش رابط   يريادگيدر امر   
ت يـ ها اهم ياالن و حرفه  يالتحص، فارغ ي درس ةمسئوالن و طراحان برنام   

 ).Ibid.: 12( دارد ياديز

ط و  ينه و مح  يت به زم  ياهم 23
 تيـــ در موقعيريـــقرارگ
 ي زندگيواقع

 كه در   ي واقع يايت دن ي از وضع  يل انتقاد يتحل يهابه كار بردن مهارت   
 در  يريـ ز قرارگ يف شده است و ن    يها تعر نهيزم/  از بافت  يني مع ةمحدود
 يريادگي آموزش و    ي از راهبردها  ي بخش مهم  ي زندگ يت واقع يموقع

 ).Ibid.:6(است 

 ةتوجــه بــه ادراك تجربــ   24
ل، يــمــشاهده، تحل(خــالق 

 )ي مفهومةتأمل، توسع

ل، تأمـل و    ي خالق با مشاهده، تحل    ة از تجرب  ياك فرد رشد و ظهور ادر   
 ).Ibid.:12 (ي مفهومةتوسع

  
 هنـر  ة در مدرسـ ي تعـامل ي هنرهـا ة رشـت ي درسـ ة برنامـ  يهاق راهبرد يو تطب  سهيا مقا ب

ر يـ  نظيي راهبـرد در هـر دو رشـته مـشترك بـود؛ راهبردهـا              17 يمنچستر با آمـوزش شـناخت     
 آمــوزش و يكپــارچگيوزش در عمــل؛  در آمــوزش؛ آمــي كــار گروهــيگــاه محــوريجا

 يكـرد شـناخت  ي راهبرد تنهـا مخـتص رو      4،  هاراهبردمجموع اين   از  . رندهيادگي يتيريخودمد
 نقـش بخـش   توجـه بـه  ، رندهيادگي يت دانش قبلياهم، رندهيادگيساخت دانش توسط  :بود

 .يريادگيو  شناخت بر بدن ريتوجه به تأث، يريادگيدر  اريناهش
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 به  يدست آمد كه در آموزش شناخت      راهبرد به  7ز  ي ن ي تعامل يرها هن ي درس ةدر برنام 
رنـدگان در   يادگيحضور   رندگان؛يادگي ييجا با جابه  يريادگيگسترش   :آن اشاره نشده بود   

ــضاها يد ــر ف ــيگ ــ ؛ي آموزش ــ از طريريادگي ــال تجربــ ي ــ پةق انتق ــشاركت  شكوستان؛ي م
؛ و  الن در آمـوزش   يالتحـص ارغنقش فـ   ؛ي مشاركت يابيارز ؛ي آموزش ةرندگان در برنام  يادگي

 .ي مطالعاتيسفرها

ن جدول معادل هـر     يدر ا .  قابل مشاهده است   3ن دو مؤلفه در جدول      ي ا ةسيج مقا ينتا
ن در  ين عنـاو  يـ  ا ة همـ  يحات مفصل و كاف   يتوض(كدام از راهبردها در مقابل آن آمده است         

  ).بخش مربوط به خود ذكر شده است
  

   هنر منچسترة در مدرسي هنر تعاملي درسة و برنامي آموزش شناختي راهبردهاةسيج مقاي نتا  3 جدول
 ي آموزش شناختيراهبردها ي تعاملي هنرهاي درسة برناميراهبردها

  رندگانيادگي ييجا با جابهيريادگيگسترش 

  ي آموزشيگر فضاهايرندگان در ديادگيحضور 

 ناختت فراشياهم ي و مستندسازيابيت ثبت مراحل كار و ارزياهم
 يريادگينقش زبان و تفكر در  يتوجه به زبان فرهنگ

  ق انتقال تجربهي از طريريادگي

  نگرش، مهارت و دانشيريادگي يهاتيب اولويترت دانش و مهارت
 ين فــردايــ و ميفــرد درونيازهــايتوجــه بــه ن  يگروهو ي عمليها و نقشي فرديهاتيان قابليب

 رندهيادگي
  ي آموزشةن در برنامرندگايادگيمشاركت 

  رندهيادگيساخت دانش توسط 
 رندهيادگي يتيريخودمد رندهيادگي يتيريخودمد
 يريادگيند يرنده در فرايادگي يريپذتيمسئول يريادگيند يرنده در فرايادگي يريپذتيمسئول

 رندهيادگي يت دانش قبلياهم 
ــاروش ــ يه ــ يريادگي ــافتن، تكمي ــل و تركي  ب؛ي

 ...ق؛ حل مسئله و  خاليمتدولوژ
، ي، اكتـشاف  ينـد ي، فرا ي انتقـال  يهااستفاده از روش  

  و حل مسئلهياري، هميتعامل
  ي مشاركتيابيارز

  در آموزشيا چند رسانهيريادگي ياجانبه و چند رسانه همهيريادگيت ياهم
  الن در آموزشيالتحصنقش فارغ

  ي مطالعاتيسفرها

 يت گروهيفعال ر آموزش دي كارِ گروهيگاه محوريجا
هــا، ابزارهــا و دهيــگــران، ايرنــده بــا ديادگيتعامــل  ها، ابزارها و جامعهدهيگران، ايرنده با ديادگيتعامل 

 جامعه
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    3 جدول ادامة
 ي آموزش شناختيراهبردها ي تعاملي هنرهاي درسة برناميراهبردها

 آموزش در عمل آموزش در عمل
 زش آمويكپارچگي  آموزشيكپارچگي

 بــر محــور پرســش در يكــرد تعــامليت رويــارجح ادگيرييعنوان رابطي براي معلمان به
 عنوان ميانجي و واسط و نقش معلم بهآموزش

 ند تفكريدن به فرايت بخشيعموم  تفكر و عمليهايشناسروشيريبه كارگ
ــپو ةرابطــ ــماي ــده،يادگياني ــطــراحرن ، يدرســ ةبرنام

 النيالتحصفارغودهندهادي
 يريادگيند ي و فراي آموزشيب محتوايترك

 يريادگيدر  اريناهش نقش بخش توجه به 
ــاهم ــه زميـ ــه و محـــ يت بـ ــط و قرارگينـ  در يريـ
 ي زندگيواقعتيموقع

 در فـرد  نقـش  و شـناخت  بـر  طير محيتأث به توجه
 طيمح فعاالنه يسازمانده

  يريادگيو  شناخت بر بدن ريتوجه به تأث 
ل، يـ مـشاهده، تحل  ( خـالق    ةتوجه بـه ادراك تجربـ     

 )ي مفهومةتأمل، توسع
 ادراك،  يهااني بر بن  يريادگي آموزش و    ياستوار
  و حل مسئلهيريادگيتفكر، 

  
-ن دو راهبـرد بـه     يـ ن ا ي بـ  يراسـتا م و هم  ي مستق ةآمده، رابط دستج به يبا تعمق در نتا   

 ة در مدرسـ   يمل تعـا  ي هنرها ي درس ةرسد طراحان برنام  ينظر م به.  قابل مشاهده است   يروشن
ن متفـاوت اسـت،     يشيـ  و پ  ي سـنت  يهـا ن رشته با برنامه   ي ا يهااند برنامه يكه مدع هنر منچستر   

ن يـ  از ا  يم نـام  يطور مستق  به ييچ جا ينكه ه ي دارند و با ا    يي آشنا يكامالً با قواعد علوم شناخت    
ابقـت   مط ي با قواعد و اصول شناخت     يدرس ةكرد آورده نشده، قسمت اعظم ساختار برنام      يرو

م، ي هنر منچستر را مـشاهده كنـ       ي درس ة، برنام يكرد شناخت ي رو يدر واقع، اگر از عدس    . دارد
انـد؛  افتـه ي ي درسـ  ة، معـادل خـود را در برنامـ        ي شـناخت  يم كه بخش اعظـم راهبردهـا      يبنيم
 يهنـر  ةك رشتيمحور است ـ در آموزش  كرد ـ كه تعامل ين روي ايهايژگي كه ويطور به
ت محـصالن،   يـ  در ترب  روشن  يـ ر ا يتـأث . كنـد ي جلوه مـ   يروش آموزش ك و   يصورت تكن  به
  شـود تـا   يمنـد شـوند، موجـب مـ        خود بهـره   ة در رشت  ي كاف ي كه از رشد و توانمند     ينحو به
   آثـار خـود و چـه تعامـل     يق خود چـه در طراحـ      ي عم يها بتوانند مفهوم تعامل را در معنا       آن

   جـذب و منتـشر      ي و اجتمـاع   ينـر  خـود از منظـر ه      ي زنـدگ  ياهـ جنبـه گـر   يبا مخاطبـان و د    
  .كنند

 ةر از برناميناپذكي تفكيكرد شناختيه بر روي با تكيتوان گفت كه آموزش تعامليم
نكـه  يرنـد و ا   يگيها لزوماً از آن بهـره نمـ       گر دانشگاه ي كه د  ين رشته است؛ در حال    ي ا يدرس
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هـا   آن ي درس يزير برنامه يهاتي هم باشد از اولو    يد تعامل ي با يان رشته ي چن يروش آموزش 
ن يـ گـر كـه در ا     ي د ةمؤسـس /  دانـشگاه  9 ي درسـ  يتـر برنامـه هـا     قيـ  عم ةناً با مطالع  يقي. ستين

 يـة  اول ةافـت؛ امـا بـر اسـاس مطالعـ         يتوان دسـت    ي م يترج روشن يافت شدند به نتا   يپژوهش  
 در آمـوزش بهـره      يكـرد تعـامل   يهـا از رو    آن ة مـذكور، مـشخص شـد كـه همـ          يهادانشگاه

 ة آموزش در برنام   يكپارچگي و   يابيا خودارز ي يد بر كار گروه   ي تأك ، مثال يابر. رنديگينم
 ة هـم ماننـد دانـشگاه ارگـون برنامـ         ييهـا شود؛ امـا دانـشگاه    يده نم يها د  از آن  ي بعض يدرس
ن ي از ايدتريج جدي آن به نتاياند كه چه بسا راهبردها  را ارائه كرده   ي مفصل و جذاب   يدرس

  .  شوديپژوهش منته
توانـد  ي اسـت و مـ     همـوار ار  ين موضـوع بـس    يـ ست، پـژوهش درخـصوص ا     هرچه ه 
ن يـ  ا ة كـه از ادامـ     يجين نتـا  يتـر ن و جذاب  يتردبخشيگر، ام ي د ياز سو . ابديهمچنان ادامه   

 باشد  ياتواند مقدمه ي است كه م   يد و كاربرد  ي مف يدست خواهد آمد، راهبردها   پژوهش به 
  .راني در اي تعاملي آغاز آموزش هنرهايبرا
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