
 

  
  
  
  

 در دانشگاه جهت توسعه آموزش هنر و صنايع دستي ICTاستفاده خالقانه از 
  دانشكده هنر و معماري دانشگاه سيستان وبلوچستان – مرضيه قاسمي*

Mghasemi1505@arts.usb.ac.ir Email:   
Phone: 09151915836   

در عصر  (Information and Communication Technology (ICT))اطات پديده فناوري اطالعات و ارتب چكيده:
باشد كه كليه جوانب زندگي بشر امروز را تحت تاثير خود قرار داده است. اين پديده مي سازهاي تحولحاضر از جمله فناوري

هاي اقتصادي، تجاري اما توانست به سرعت در كليه عرصه ،هاي نظامي آغاز و به مراكز دانشگاهي منتقل شدهر چند از محيط
مي تواند در كنارفراهم آوردن فرصتهاي نوين جهت ارائه آموزش هاي مناسب  ICT ياسي كشورها تاثيرگذار باشد.و حتي س

و كافي در هر لحظه و هر زمان باعث رشد خالقيت و نوآوري در ميان دانشجويان و هنرمندان شود. استفاده از اين قابليت 
ICT اي منجر شده است. اما متاسفانه تا كنون اقدامي در خورو شايسته در ارزندههاي جهان به نتايج در تعدادي از دانشگاه

در حوزه هنر و صنايع دستي در ميان  خالقيت، نوآوري و آموزشخصوص بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در گسترش 
هاي فناوري من معرفي قابليتها و موسسات آموزش عالي ايران صورت نگرفته است. لذا اين تحقيق در نظر دارد ضدانشگاه

ارائه هنر و صنايع دستي  حوزهفرآيند آموزش در  در ICTراهكارهاي مناسبي جهت بكارگيري خالقانه اطالعات و ارتباطات، 
 نمايد.

  فناوري اطالعات و ارتباطات، آموزش، يادگيري الكترونيكي، هنر، صنايع دستي، خالقيت كليد واژه:
   



 

  

  
  

  مقدمه
كننده ترين مصرفترديد عمدهو بي ترين توليدكنندگان اطالعاتپرورش و آموزش عالي يكي از بزرگنظام آموزش و 

ر نحو مطلوب بتواند در اين راستا تاثيرگذا هباشد. توليد دانش موجب افزايش دانايي در جامعه شده و هر ابزاري كه بآن نيز مي
 )1384(حسني،  گويند.اي را جامعه اطالعاتي نيز مين جامعهچني. محور سهيم خواهد بودباشد در ايجاد يك جامعه دانايي

چون: اقتصاد، آموزش، كسب و كار، مديريت، تجارت و جنگ دچار يي هاامع، مفاهيم سنتي موجود در زمينهدر اين گونه از جو
  ).1380(منتظر،  )1384(فتحيان، گرددتحول مي

توان به آموزش اشاره كه از آن جمله مي )1389(نادري، گذاردتاثير ميفناوري اطالعات بر وجوه فرهنگي جامعه نيز 
گيرد. يادگيري اي است مبتني بر يادگيري كه به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت  ميكرد. آموزش تجربه

فناوري اطالعات قرار گرفته است.  هاي نوين ناشي از كاربردهاي اساسي انسان، تحت تاثير روشبه عنوان يكي از نيازمندي
هاي مجازي، دانشگاه اينترنتي و آموزش از راه دور موضوعاتي هستند كه از كاربردهاي فناوري اي، كالسآموزش شبكه

شوند. برخي از مزاياي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در اجراي اطالعات و ارتباطات در زمينه آموزش محسوب مي
  ):32: 1387آموزشي عبارتند از(شعباني نيا،  هايسياست
  حذف تاثير عواملي چون: دوري فاصله، وضعيت نامطلوب جغرافيايي و امنيت كم در امر آموزش و به عبارت بهتر

 رها شدن آموزش از قيد زمان و مكان؛

  گيري از اساتيد به بهرهعدم نياز به جا به جايي استادان، معلمان و مربيان از يك منطقه به منطقه ديگر و امكان
 نام بدون توجه به موقعيت مكاني؛

 كاهش هزينه حمل و نقل؛ 

 مندي از اساتيد، معلمان و مربيان با سابقه و مجرب كه در مناطق ديگر زندگي افزايش كيفيت آموزش از طريق بهره
 كنند؛مي

در حوزه آموزش هنر و صنايع دستي  ICT ها و امكانات در خور توجهجاي تاسف و نا اميدي است كه بسياري از قابليت
چه كه گفته شد، اين است  تر از آناند. هشدار دهندهاند كه در بسياري از موارد نيز ناشناختهنه تنها مورد استفاده قرار نگرفته

فراگيري آن نشان اي نيز به نداشته و عالقه  ICTاگونه آشنايي ب وس مختلف هنر هيچكه بسياري از هنرمندان و مدرسان در
تواند در برگيرنده موارد متعددي به در حوزه هنر و به ويژه صنايع دستي مي ICTدهند. در حالي كه دامنه استفاده از نمي

  شرح ذيل باشد:
 ICT ريزي آموزشي؛تغيير در آموزش و برنامه جهت  
 ICT به عنوان ابزار در هنر و صنايع دستي؛  
 ICT وسيله ارتباطي؛ به عنوان  
 ICT اي؛محصوالت با كيفيت حرفه جهت توليد  

آميز باشد و آموزش موفقيتهاي هنر و صنايع دستي ميجائي كه عنصر خالقيت ركن اصلي موفقيت در حوزه از آن
در حوزه   ICTچه به عنوان دامنه استفاده از آموزان و دانشجويان است، آنهاي رشد خالقيت دانشهنر در گرو ابزار و برنامه

نمايد، عملي در رشد و توسعه خالقيت ايفاء مي ICTتواند، به واسطه تاثير و نقشي كه هنر و صنايع دستي از آن ياد شد مي
  درادامه ضمن معرفي قابليت در حوزه موسيقي است.  ICTشود. مثال روشن و كاربردي در اين زمينه حضور موثر و فعال 



 

  
  
  
  
  

توسعه خالقيت و نوآوري و آموزش ه معرفي راهكارهاي موثر و مفيدي جهت درحوزه آموزش هنر ب  ICTهاي مهم 
  موثر هنرمندان و طالبان يادگيري مهارت هاي هنري پرداخته مي شود.

  در دانشگاه جهت توسعه آموزش هنر و صنايع دستي ICTاستفاده خالقانه از  -1

دانشجويان در حوزه آموزش هنر و طراحي به طور هاي الكترونيكي جديد توسط اساتيد و استفاده مناسب از رسانه
دهد تا تخصص سازي يادگيري شده است. اين موضوع فرصتي جديد به اساتيد و مربيان ميوسيعي گسترش يافته و باعث غني

هاي خود با ديگر همكاران، توسعه گذاري يافتهخويش را از طريق مستندسازي، ارزيابي، جستجوهاي مجدد و به اشتراك
  ند.ده

اي هاي رايانهنمايند. فناوريجهت خلق و توسعه آثار خويش استفاده مي ICTبسياري از هنرمندان و طراحان معاصر از 
ها، دانش، فهم و درك ما در توليد خالقانه آثار هنري و طراحي به كار گرفته هايي كه در آن مهارتخواهند در روشاز ما مي

  هاي درس نيز منعكس شود.بايد در كالسها ميگونه بازنگري نشود بازنگري نمائيم. نتيجه ايمي
ICT  امكان دسترسي به طيف غير قابل تصوري از منابع را فراهم كرده، مفهومي پويا و توانمند از ارتباط و بيان تصويري
  كند.همكاري فراهم مي هاي نويني را برايآمدن مخاطبان جديد شده و فرصتنمايد،كه خود، بالقوه باعث بوجودرا ارائه مي

هاي آموزش هاي پيچيده و توسعه يافته، سواد بصري به همراه درك روش استفاده از فناوري ديجيتالي، در حوزهمهارت 
  كند.هاي ضروري مورد نياز زندگي آينده را فراهم ميو يادگيري، سرگرمي، فوق برنامه و محيط كار، بسياري از مهارت

  سازد:هايي جديد براي يادگيرندگان از قبيل موارد ذيل فراهم ميدر حوزه هنر و طراحي فرصت ICTدر عمل استفاده از 
  دسترسي به كارهاي هنري و مصنوعات فرهنگي در گستره جهاني، گذشته، حال و آينده از طريق بازديد از

  گالرهاي مجازي موجود در شبكه اينترنت؛
 هاي خالقانه؛ط مجازي و امكان ريسكها در يك محيهاي جديد جهت توسعه ايدهفرصت  
 نمايد؛هاي مختلف و متنوع كشف ميهاي بالقوه را با درگيركردن آنان در فعاليتخالقيت  
 هاي دو و سه بعدي؛امكان بازبيني، تصحيح و اصالح كارهاي در دست اقدام در محيط 

 ها و نظريات؛ت توسعه ايدهامكان كاركردن با ديگران از قبيل همكاران، اساتيد، متخصصان و غيره جه 

 كنندگان؛ها و كارها با رنج وسيعي از مخاطبان، همكاران، اساتيد، والدين و حمايتگذاري ايدهامكان به اشتراك 

 هاي موضوعي؛امكان توسعه كارها در حوزه 

سياري از اين باشند. ببه سرعت در حال تغيير مي شود هايي كه از طريق آنان اطالعات ارسال و دريافت ميروش
. درك و ارزيابي فناوري به كار گرفته شده و همين طور محتوايي كه توليد و هستنداطالعات تصويري بوده و وابسته به زمان 

  باشد.شود در حال تبديل به يك مهارت بسيار ضروري ميتوزيع مي
-خود در طيف وسيعي از فناوري هايهاي بسيار خوبي را براي يادگيرندگان جهت توسعه مهارتهنر و طراحي، فرصت

كارگيري تصاوير، ويدئو، طراحي سه ه ، عكاسي ديجيتال، بپويانماييافزاري و ارتباطي(به عنوان مثال: نشر روميزي، هاي نرم
چون حل مسئله، تفكر نقادانه و هاي عمومي هم ها توسعه مهارتبعدي و طراحي صفحات وب) و هم چنين در كنار آن

  نمايد.رتباطي فراهم ميهاي اتوانائي



 

  
  
  
  
  

نمايد. چون صنايع دستي كمك مي هاي نو به مردم در كار كردن با صنايع خالق هممتخصص شدن در اين فناوري
هاي هاي رسمي ندارند) در فعاليتآموزان(به انضمام آناني كه دسترسي به آموزشتجربه نشان داده است كه كودكان و دانش

  دهند.شود به شدت درگير شده و عالقه نشان مياستفاده مي ICTاز ها هنري و طراحي كه در آن
هاي خويش را ها دارند. تا بدين وسيله ايدههاي جايگزين و جديد در رسانهاغلب آنان عالقه وافري به استفاده از روش

بازبيني نموده و توسعه دهند. در اند هاي ديجيتال و متداول توامان استفاده شدهها از رسانهاز طريق فرآيندهايي كه در آن
  آيند با اشكال متداول هنر مرسوم تحقق يابند.هاي جديدي كه به وجود ميتوان ايدهاين صورت حتي مي

باشد. رنگ ميهاي ايران بسيار كمدر حوزه آموزش هنر و صنايع دستي در دانشگاه  ICTچه گفته شد، نقشعليرغم آن 
اي، سبب هدر رفتن وقت، سرمايه، و استعدادهاي خالق جوانان خواهد شد و كشور را چنين پتانسيل بالقوه صرف نظر از اين

كارهاي مناسبي جهت اي نه چندان دور از قافله عظيم دانش هنري بشر عقب خواهد انداخت. لذا در ادامه راهدر آينده
  شود.هاي هنر كشور ارائه ميها و دانشگاههبكارگيري اين فناوري در رشد و توسعه آموزش خالق در دانشكد

  در دانشگاه صنايع دستي توسعه آموزش خالق هنر و جهت رشد و ICTراهكارهاي بكارگيري  -1-2

هاي آموزشي اي است كه از زواياي مختلف و بسته به نيازدر امر آموزش مبحث گسترده ICTكارهاي بكارگيري راه
تواند به عنوان شروع در حوزه آموزش هنر و صنايع دستي كه از آشنائي كمتري چه ميمتفاوت، قابل بحث و بررسي است. آن 

  شوند.باشد، مطرح شود، مواردي است كه در ادامه به اختصار بيان ميهاي فوق برخوردار ميبا فناوري
  

صنايع  هاي هنر ودر دوره هاي دانشگاهي رشته  ICTه هاي دروس مربوط ب فصل بازنگري در سر -1-2-1
  دستي

هاي در برنامه درسي و فعاليت ICTاز جمله اقداماتي است كه به توسعه بكارگيري  ICTهاي مربوط به تدريس مهارت
مرتبط با نيازهاي بايد با دقت و نظر كارشناسان مربوطه و كامال هاي الزم ميعملي دانشجويان خواهد انجاميد. لذا سر فصل
هاي استفاده از امكانات اينترنت از جمله افزارهاي طراحي در حوزه هنر و روشدانشجويان هنر تعيين و اجرا شوند. آموزش نرم

هاي مربوطه، لزوم گنجانده شود. پيشرفت سريع فناوري ICTهاي مواردي است كه الزم است در برنامه آموزشي مهارت
  كند.را پس از هر چند مدتي ايجاب ميها بازنگري در سر فصل

  

  ICTتاسيس آتليه ديجيتالي يا مركز -1-2-2

هاي هنر توسعه داده شده و حمايت شوند. بايد در سطح دانشكدههاي مبتني بر رايانه جهت تدريس و يادگيري ميروش
هاي مناسب و صنايع دستي به رايانهگذاري الزم جهت تجهيز مراكز آموزشي مربوط به هنر و جهت تحقق اين مهم سرمايه

هاي ديجيتال، تجهيزات ضبط و پخش صدا و تصوير، پرينترهاي معمولي و رنگي با كيفيت هاي دقيق، دوربينكافي، اسكنر
  ، قلم نوري ويژه (Tablet PCs)هاي مجهز به تخته طراحيو رايانه (Graphic tablets)هاي گرافيكيصفحه شاسيمطلوب،  



 

  
  
  
  

در يك موسسه  ICTهاي يك مركز سريع به شبكه محلي و اينترنت از جمله ضرورت رسي مناسب وطراحي و دست
  باشد.آموزشي ويژه هنر و صنايع دستي مي

افزارهاي طراحي، افزاري مرتبط فراهم شود. نرمافزاري و نرمشود امكانات الزم سختنگاه تخصصي به اين مراكز باعث مي
افزارهاي توليد صفحات وب از جمله امكانات اين گونه مراكز صدا، ويرايش عكس و تصاوير و نرم، ويرايش فيلم و پويانمايي

  باشند.مي
هاي دو و سازينشر الكترونيكي، شبيه ،(Presentation)، ارائه مطلب(Virtual Reality)افزارهاي واقعيت مجازينرم

الكترونيكي نيز از جمله امكاناتي است  يحانيكي، كتاب طروترپوشه كار الك ،(Virtual Gallery)هاي مجازيسه بعدي، گالري
  تواند توانمند سازد.گروه هنر را مي ICTكه مركز 

افزارهاي مذكور جهت آموزش به دانشجويان، سرپرستي در كنار تجهيزات فوق وجود كارشناسان خبره و مسلط به نرم
بايد بسيار باشد. دسترسي دانشجويان به امكانات فوق ميضروري ميهاي دانشجوئي، رفع اشكال و همكاري با اساتيد پروژه

  آسان و راحت انجام پذيرد.
  

  اي مجازي در دانشگاه طراحي گالري ه -1-2-3

و يا شبكه اينترنت  (intranet)هاي مجازي بر روي شبكه محلي اينترانتتواند اقدام به طراحي و ارائه گالريدانشگاه مي
توانند در انتخاب آوردهاي دانشجويان هنر به نمايش گذاشته شود. دانشجويان ميشود تا دستنمايد. اين امر موجب مي

هايي را جهت توصيف و شرح كارهاي انجام شده به كارهاي خود و طراحي صفحات گالري مشاركت جويند و هم چنين متن
ها نيز نياز به بروز شدن و تغيير در گونه گالريبه خاطر داشت همانند هر گالري متداولي، اين آثار خود اضافه نمايند. بايد 

باشد. با وجود ها الزم و ضروري ميريزي دقيق و مشاركت كليه اساتيد و كادر آموزشي در راهبري آنمحتوي دارند. لذا برنامه
آثار هنري دانشجويان با ساير هنرمندان و اساتيد فن فراهم  گذاريهاي مناسبي جهت به اشتراكهايي، فرصتچنين گالري

قدر نصيب صاحبان آثار خواهد گرديد. هاي گرانگذر تجربيات بسيار مفيد، نقدهاي سازنده و راهنمائيخواهد شد. و از اين ره
مندان، جهت اطالع عالقه باشد.هايي امروزه بسيار متداول و قابل دسترس ميالزم به ذكر است فناوري طراحي چنين گالري
 ) www.adelphi.edu/artmuseum(.شودگالري مجازي دانشگاه آدلفي آمريكا معرفي مي

گالري مجازي دانشگاه آدلفي جهت به نمايش گذاشتن آثار دانشجويان و هم چنين ساير هنرمندان طراحي و اجرا شده 
باشد، ايده گالري مجازي هنر باعث شده هاي متعددي در سايت اصلي خود ميكه اين دانشگاه داراي گالري ر حالياست. د

هاي گونه محدوديت زماني و مكاني در معرض ديد همگان قرار گيرد. بخش است آثار اجرا شده توسط دانشجويان بدون هيچ
  باشد........ مي سازي، عكاسي ومختلف اين گالري شامل نقاشي، مجسمه

  

  Electronic sketchbookالكترونيكي   يحاطراحي و توسعه كتاب طر-1-3

توان آن را كتاب به معني كتاب كوچك قطعات ادبي يا هنري است كه به طور خالصه مي sketchbookاصطالح 
  مرجع، منابع اطالعات و الهام  ها، محتوايبراي ضبط و نگهداري مشاهدات، ايده (sketchbook)يحاناميد. كتاب طر يحاطر



 

  
  
  
  
  

 sketchbookيا نسخه الكترونيكي  e-sketchbookكه به اختصار آن را electronic sketchbook رود. يك به كار مي
  تواند شامل موارد ذيل شود:نامند، ميهاي متداول مي
 هاي مربوطه؛اي از تصاوير و متنخالصه  
 اي در خصوص هنرمندان و طراحان؛مراجع 

 ابع و محتواهاي تهيه شده از اينترنت و ساير جاها؛من 

 نقدها و پيشنهادات ارائه شده توسط افراد در خصوص كارهاي هنري انجام شده؛ 

هاي ديجيتال يا مستقيماً توسط رايانه تهيه هاي مناسب، دوربينارهاي اصلي به وسيله اسكنرتوانند از كها ميعكس
 ، ويدئو، صوت، متن و صفحات وب سايت باشند.نماييپوياتوانند شامل شوند. محتواها مي

جداگانه اختصاص دهند.  (folder)توانند جهت هر موضوع يا كالس درس و يا حتي دانشجو يك پوشهاساتيد مي
توانند جهت گذاشتن محتواهاي مربوطه، گزارشي از كارهاي انجام شده، نمونه كارها و مواردي از اين قبيل دانشجويان نيز مي

الكترونيكي  يحاافزارهاي پيشرفته مناسبي جهت توليد كتاب طرپوشه مخصوص به خود تشويق و سفارش شوند. امروزه نرم در
  . (elearnspace.org/Articles/e_sketchbooks.htm)  باشددر دسترس عموم مي

  

  Electronic Portfolioطراحي و توسعه پوشه كار الكترونيكي  -1-4

شود. پوشه عنوان پوشه كار نيز ياد ميه كند كه معموال از آن بگزيده آثار يك هنرمند را بيان مي portfoliosكلمه 
تواند به ديگران به منظور بحث، بررسي، نقد و ارزيابي ارائه است كه مياي آوري كارهاي انجام شدهجمع  (portfolio)كار

  شود.
شود. يك پوشه كار الكترونيكي در واقع يك پوشه كار شخصي است كه در آن آثار مربوط به يك هنرمند نگهداري مي

و كسب تجربه او را در طول  آوري شده از آثار يك هنرمند نيست بلكه سير تكاملاما در واقع اين پوشه تنها مجموعه جمع
توان آثار متنوعي را جهت مخاطبان اي ميكند. از چنين مجموعهگيري آينده او را مشخص ميدهد و جهتزندگي نشان مي

  متنوع انتخاب و ارائه داد.
د نمود. هاي مناسب، كار با چنين مجموعه آثار الكترونيكي را بسيار آسان و راحت خواهدهياستفاده از متن و آدرس

هاي داوران مسابقات ارزيابيدهد، در توضيح اينكه، وجود چنين مجموعه آثاري كه سير تكاملي آثار يك هنرمند را نشان مي
المللي و ملي بسيار مفيد و مد نظر خواهد بود. فناوري توليد پوشه كار الكترونيكي امروزه متداول و به سادگي در دسترس بين
  .(elearnspace.org/Articles/eportfolios.htm)باشدمي

  

  توسعه فرهنگ استفاده از اينترنت -1-5

هاي ها و انجمنهاي تخصصي، گروهمانند وب سايت هاي ارتباطي اينترنتبايد از شبكهكارهاي فوق ميدر كنار راه
  هاي هاي مجازي، تورهاي مجازي، كتابهاي مجازي در شبكه اينترنت، موزهمباحثه، امكانات پست الكترونيكي، گالري



 

  
  
  
  
  

شوند مند معرفي و تبليغ ميهاي اطالعاتي و امثالهم كه توسط اساتيد، كارشناسان و دانشجويان عالقهالكترونيكي، بانك
   كنند ياد كرد. را به خوبي تبليغ مي ICTبه عنوان عواملي كه فرهنگ استفاده از 

  نتيجه گيري -2
چون مشاغل، نيروي انساني، اقتصاد، محيط كسب  تاثير فناوري اطالعات و ارتباط بر ابعاد مختلف زندگي امروزي هم 

، تاثير آن در حوزه هنر و صنايع دستي  ICTهاي توجه به قابليت با ت، آموزش، يادگيري و ... قابل توجه مي باشد.و كار، تجار
  نيز بسيارمشهود و موثر بوده است.

در حوزه هنر، طراحي و صنايع دستي دارد. اين تاثيرات شامل تغيير  ICTها نشان از كارآمدي و تاثير قابل توجه بررسي
هاي موثر در توسعه خالق محصوالت هنري و صنايع دستي، زمينهريزي آموزشي، معرفي ابزارهاي نو در در آموزش و برنامه

  ايجاد ارتباطات سريع، با كيفيت و ... است.
در رشد و توسعه  ICTباشد به بررسي تاثير و نقش ترين عامل در موفقيت هنرمند، خالقيت ميجائي كه مهم از آن

تواند با ايجاد مي ICT. مشخص شد كه بررسي قرار گرفتد  هاي پيدا و پنهان آن مورخالقيت هنري پرداخته شد و قابليت
ترين هزينه و باالترين كيفيت فراهم نمايد و اين مهم نه تنها در خصوص ها را با كمهاي نوين، امكان محقق نمودن ايدهفرصت

رهاي موثر و مفيدي ارائه براي تحقق اين اهداف راهكا باشد.هاي جديد نيز برقرار ميها بلكه در خصوص ايجاد ايدهتحقق ايده
  گرديد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  :نابعم

  .1380، دانشگاه تربيت مدرس، طرح تاسيس پژوهشكده فناوري اطالعاتمنتظر، غالمعلي، 
، تهران: نشر خانيران، چاپ اول، هاي آموزش الكترونيكيتحليل و طراحي سيستمشعباني نيا، فريدون و مختاري، وحيد،  

1387.  

  .1384، آذرماه 5، عصر فناوري اطالعات، شماره هاي توسعه دانائي محورجامعه اطالعاتي و چالشحسني، فرنود، 

  .1384، مهر 3، عصرفناوري اطالعات، شماره جوامع بشري و عصر اطالعاتفتحيان، محمد، 

ــاري ،ينادر بهاري ــهرابي و منوچهر انص ــي " )1389( بابك س  بهبود در )ICT( ارتباطات و اطالعات فناوري نقش بررس
 رساني اطالع و كتابداري (علوم شناسي دانش ،"تهران) شهرداري هنري فرهنگي سازمان موردي: (مطالعه فرهنگي مديريت

 .15 –1  صفحه ،  11 شماره 3  دوره ،اطالعات) فناوري و
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