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نقش نمایش خالق در تعلیم وتربیت با بهره مندی از آرای جان دیویی
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چکیده
پژوهش حاضر با استفاده از پژوهش های بنيادی در فلسفه ی دیویی، نقش بازی های نمایشی در ارتقای آموزش در مدارس را مورد 
مطالعه قرار می دهد تا بتواند با بهره گيری از یافته های خود ویژگی های تئاتر آموزشی را معرفی و راهکارهایی برای افزایش کارکرد 
آن پيشنهاد دهد. بدین منظور پس از پرداختن به مفاهيم اساسی در فلسفه ی دیویی نظير پراگماتيسم، تجربه، زیبایی شناسی، 
دموکراسی و نقش بازی های نمایشی در تعليم وتربيت، برای مطالعه ی موردی، نمایش خالق با رویکرد حل مسأله ی دیویی مورد 
بازخوانی قرار می گيرد. هدف پژوهش پاسخ دادن به این سوال است که چگونه می توان با تلفيق رویکرد حل مسأله ی دیویی در 
تکنيک نمایش خالق بر توانایی دانش آموزان در درک مفاهيم و حل مسائل تأثير مثبتی گذاشت؟ اولين مرحله ی اجراي نمایش 
خالق معموال بازگو کردن یک داستان مناسب به صورت کامل براي دانش آموزان است. اما این مطالعه نشان می دهد که اگر داستان 
به صورت نيمه تمام بازگو شود و دانش آموزان به تکميل آن در ادامه ی نمایش بپردازند، این رویکرد منجر به ایجاد شدن مسأله در 
ذهن دانش آموزان می شود و آنها را برای حل مسأله به فعاليت ترغيب می کند. نمایش خالق با رویکرد حل مسأله ابزار آموزشی 
مفيدی است که بهره گيری صحيح از آن می تواند در رشد، تکامل اخالقی  و توانمندی های اجتماعی دانش آموزان تأثير قابل توجهی 

داشته باشد و آنان را برای حل مسائل در زندگي فردي و اجتماعي توانا سازد.

واژه های كلیدی
 جان دیویی، تعليم وتربيت، تئاتر کاربردی، تئاتر آموزشی، نمایش خالق.

.E-mail: n.shayganfar@aui.ac.ir ،031 -36262012 :نویسنده مسئول: تلفن: 09127901289، نمابر *

صفحات 43 - 53 )علمی-  پژوهشی(

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی  دوره 26، شماره  3، پاییز 1400



44
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 26، شماره 3، پاییز 1400

یادگيری خود را داشته باشند. از نظر دیویی روش حل مسأله بهترین روش 
آموزش است، این روش نوعی آمادگی برای زندگی است و فرد را برای حل 

مسائل در زندگي فردي و اجتماعي توانا می سازد.
تئاتر کاربردی نيز پيوند محکمی با امر آموزش دارد. طرفداران این 
تئاتر، کيفيات مشارکتی، گفت وشنودی2 و جدلی آن را ابزاری مناسب برای 
دستيابی به روش های مؤثر و دموکراتيک یادگيری می دانند. از دیرباز توليد 
دانش را بسيار پيچيده دانسته اند و الگوهای آزادسازانه3 آموزش بيش از 
یک قرن است که بر محوریت یادگيرنده در فرایند آموزش تأکيد می ورزند. 
آموزشگری هایی که برای ترغيب تعامل و همکاری طراحی شده اند، در 
نقطه ی مقابل رویکردهای اقتدارگرایانه و ارشادگرانه ی یادگيری هستند و 
درام، به عنوان یک شکل هنری مشارکتی، مشخصا جایگاه درستی در کمک 
به چنين طرح آموزشی دارد )نيکولسن، 1389، 74-75(. با بهره گيری از 
ویژگی های ارتباطی تئاتر کاربردی می توان این گونه ی نمایشی را به ابزار 
بی مانند آموزش بدل کرد. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که 
چرا عده ای از افراد و جریان های فکری قدر و منزلت هنر را بسيار بيشتر از 
آنچه می دانند که بخواهد به ابزاری برای آموزش بدل گردد و هنر و تئاتر 
آموزشی را تقليل هنر به امری سطح پایين تلقی می کنند و آن را کسر 
شأن جایگاه رفيع هنر می دانند؟ دیویی چنين پاسخ می دهد که در تصور 
آنها و آنچه که از مدارس به ایشان منتقل گشته، آموزش با روش هایی 
پيش می رود آن چنان خشک و بی روح که تخيل را به خود راه نمی دهد و 
تعليم وتربيت به عنوان ساحتی در ذهن شان تداعی می گردد که هيچ گونه 
ارتباطی با اميال و عواطف انسان ها ندارد. بنابراین این ذهنيت نادرست 
از تعليم وتربيت که در آنها شکل گرفته سبب می شود که جایگاه هنر را 
بسيار باالتر از امر آموزش بدانند و هرگونه اشاره به آموزاندن و آموختن 
در مورد هنر بيزارشان کند. در واقع نقد اصلی نه بر هنر به عنوان ابزاری 
آموزشی بلکه بر شيوه های ناکارآمد آموزشی وارد است که تاکنون تجربه 
کرده اند )دیویی، 1391، 507(. نمایش خالق می تواند با تأثير پذیرفتن از 
نظریات زیبایی شناسانه و تربيتی دیویی، پایگاهی فلسفی برای تحکيم و 
ارتقای خود بيابد  ازاین رو این نوشتار سعی بر آن دارد که نمایش خالق را 
با تکيه بر اندیشه های دیویی مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند با بهره گيری 
از این پژوهش ویژگی های ممتاز و برجسته ی آن را معرفی و راهکارهایی 
برای افزایش تأثيرگذاری و کارکرد این گونه ی نمایشی در جهت رشد 
زیست  اجتماعی دانش آموزان پيشنهاد دهد. بدین منظور پس از پرداختن 
به مفاهيم اساسی در فلسفه ی دیویی به عنوان چارچوب نظری پژوهش، 
نظير کارکردگرایی، تجربه، دموکراسی، زیبایی شناسی و نقش بازی های 
نمایشی در تعليم وتربيت، برای مطالعه ی موردی نمایش خالق باتوجه به 

رویکرد حل مسأله ی دیویی موردبررسی قرار می گيرد.

و تشویق  تنبيه  و  ایجاد کيفر  قانون،  از طریق وضع  جامعه معموال 
اجتماعی به حيات خود ادامه می دهد؛ اما تکامل آن در صورتی حتمی و 
قطعی خواهد بود و مقاصد حيات اجتماعی در آن جامعه معين و روشن 
از روش های »پرورش« سود جوید  به طور کامل  بتواند  خواهد شد، که 
)دیویی، 1350، 22(. از آنجا که جهان به طور فزاینده ای پيچيده، مبهم 
و متنوع شده است، نوع تفکر موردنياز برای عمل و تعامل در جهان نيز 
باید پيچيده باشد؛ برای مثال الزم است که از ابزارهایی نظير خالقيت، 
سازگاری، ارتباط و همدردی به گونه ای صحيح و فعال بهره برد. تحقيقات 
و  زیبایی شناختی  تجربه ی  به وسيله ی  تفکر  نوع  این  که  نشان می دهد 
گفتگوی غيرمستقيم عملی می شود )سرمدی و دیگران، 1397، 137(. با 
وجود اینکه لزوم ورود مباحث مربوط به زیبایی در سازوکار تعليم وتربيت 
ارتقای کيفيت  در  زیبایی  بی بدیل  نقش  و  آن  با  مرتبط  فعاليت های  و 
آموزش و یادگيری، از مدت ها قبل توسط اندیشمندان و فالسفه ی حوزه ی 
تعليم وتربيت مورد تأکيد و توجه بوده است، کارکردهای تربيتی هنر و 

زیبایی همچنان در جامعه ی ایرانی موردغفلت قرار گرفته است.
در بين اندیشمندان و فالسفه ی معاصر، جان  دیویی1 در قرن بيستم 
مفهوم زیبایی شناسی در امر تعليم وتربيت را مطرح کرد و به روشن کردن 
رابطه ی بين تجربه های زیبایی شناسی و زندگی پرداخت. دیویی اعتقاد 
دارد برای پی بردن به ارزش یا معنی چيزها، خيال می تواند نقش بااهميتی 
ایفا نماید. او تخيل را یکی از نيروهای بسيار سودمند ذهن انسان معرفی 
می کند که در تمامی فعاليت های ذهنی و حتی تفکر علمی تأثير به سزایی 
و  بدنی،  است صرفاً  تخيل، عملی  از  برکنار  فعاليت  او  دارد. در دیدگاه 
تخيل جدا از فعاليت، چيزی جز توهم یا خيال بافی نيست. فعاليت های 
عملی انسان اگر از تخيل محروم باشند، موجد معنی و ارزشی نمی شوند 
و هيچ گاه نتيجه ای تربيتی به بار نمی آورند. هنرهای زیبا عواطف و خيال 
را برمی انگيزند و اشخاص را متوجه برخی از ارزش ها می کنند. ادبيات، 
موسيقی، نقاشی و جز این ها که هنرهای زیبا خوانده می شوند، در حکم 
تجمل یا زرق وبرق زندگی نيستند، بلکه از عناصر مهم تعليم وتربيت به شمار 
می آیند. هنرهای زیبا می توانند فعاليت های عملی دلپذیر و سودمندی 
برای تمامی افراد –   نه فقط هنرپيشه گان- فراهم آورند )دیویی، 1341، 

.)170-166
و  یادگيری  فرآیند  در  بدونِ تردید  زیبایی شناسی  و  هنری  ابزارهای 
توسعه ی آموزش تأثيرگذار هستند، چرا که تجارب زیبایی شناسی افراد 
را به درکی عميق تر و لذت بخش تر از آن چيز که مترصد فراگيری آن 
هستند، هدایت می کنند و رغبت بيشتری در افراد برای مشارکت فعال 
در امر یادگيری، ایجاد می نمایند. به اعتقاد دیویی دانش آموز در یک محيط 
برنامه ی درسی را  با  ارتباط متقابل  او اجازه ی تجربه و  به  آموزشی که 
می دهد، می بالد و تمامی دانش آموزان باید امکان دخالت و همکاری در 

1- روش پژوهش
تحليلی  و  توصيفی  روش  بر  پژوهش  این  نگارش  در  اصلی  مبنای 
قرار داده شده است. برای این منظور به جهت گردآوری منابع با روش 

یافته اندوزی کتابخانه ای، ضمن مطالعه ي پژوهش های بنيادی پيشين در 
ارتباط با فلسفه ی دیویی و همچنين نمایش خالق و آشنایی با این دو 
حوزه، از مطالب مورد نياز فيش برداري شد و قسمت هایی از محتوا که باید 
مورد تأویل و تفسير قرار گيرند، مشخص شدند. سپس با تمرکز بر مفاهيم 
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زیبایی شناسانه و تربيتی دیویی به بررسی و ارزیابی نمایش خالق به عنوان 
نمونه ی مطالعاتی اقدام شد.

2- پیشینه ی پژوهش
نتایج مقاالت پژوهشی در جهان مبين تأثير نمایش خالق بر تاب آوری4 
و عزت نفس5 )کونارد و آشر،2000؛ یاسا، 1999(، سيالی و انعطاف پذیری 
)کاراکل، 2009(، پيشرفت تحصيلي )ادیگوزل و تيموسين، 2010(، تحول 
مهارت هاي خواندن و نوشتن )بایرکتار و اوکوران، 2012؛ آنارال، 2000؛ 
دوپونت، 1992(، افزایش مهارت هاي زباني و کاهش اضطراب )کارداس 
و همکاران، 2017(، افزایش خالقيت )هوي و الو، 2006؛ شاون، 2001؛ 
تاگار، 2001( باال بردن مشارکت و صميميت اعضاي کالس )وبر، 2017(، 
 ،)1999 باسور،  و  والش-  باوزر  2000؛  )گاالگر،  دوستي  ایجاد  توانایي 
حساسيت به زیبایی )الیدالو، 2001(، مهارت ادراک خودکفایی )پکدوگان 
)تویوانن،  غنی  ارتباط  و  اعتمادبه نفس  افزایش   ،)2016 همکاران،  و 
کوموالینن و رویسماکی، 2011(، پيشرفت در درس علوم )اریلي، 2007( و 
ریاضي )سنگون و اسکندراوقلو، 2010( است. اما افزایش ابتکار اجتماعي و 
باال بردن مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان را باید از کارکردها و مزیت هاي 
عمده نمایش خالق دانست )دیميلير، 2017؛ کایموآ و همکاران، 2016؛ 
آتاس، 2015(. در ارتباط با نمایش خالق مقاالت متعددی نيز در ایران 
نگارش شده است، که در بيشتر آنها تأثير نمایش خالق بر یادگيری با 
مطالعه بر روی نمونه هایی تصادفی از دانش آموزان سنجيده شده است. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که نمایش خالق بر کاهش مشکالت 
رفتاري )نادري و همکاران، 1394(، کاهش اضطراب )ميرزایی و قمری، 
1399(، کاهش اختالل های درون نمود )فرحزادی، اميری مجد و بزازیان، 
)آشفته  هيجانی  هوش  افزایش  و  رفتاری  اختالالت  کاهش   ،)1397
گوراب زرمخی، ميرزمانی و بنی سی، 1395(، رشد مهارت هاي اجتماعی 
)جعفري، 1391(، تحول اجتماعی )قاسم تبار و همکاران، 1391(، افزایش 
خالقيت )علوی لنگرودی و رجایی، 1395؛ عبدي قشالق و پویامنش، 
1393؛ عسگری، احمدی طهور سلطانی و یلفانی، 1393؛ صبوري و کيان، 
1392؛ ذکریایی و همکاران، 1387(، سازگاري اجتماعي )مرادی مخلص، 
هوشمندی شجاع و صالحی، 1397؛ مامي و اميریان، 1395( دانش آموزان 
مؤثر بوده است. پژوهش حاضر از این جنبه منحصربه فرد است که بر تلفيق 
نمایش خالق با رویکرد حل مسأله ی دیویی تأکيد دارد و بر آن است 
تا نشان دهد که این تلفيق می تواند در خالقيت دانش آموزان برای حل 

مسائل تأثير مثبتی بگذارد.

3- پرسش پژوهش
هدف پژوهش حاضر پاسخ دادن به این سوال است که  چگونه می توان 
با تلفيق رویکرد حل مسأله ی دیویی در تکنيک نمایش خالق بر توانایی 

دانش آموزان در درک مفاهيم و حل مسائل تأثير مثبتی گذاشت؟

4- فرضیه ی پژوهش
به منظور پاسخگویی به سوال فوق فرضيه ای مطرح شد که اگر داستان 
ادامه ی  به تکميل آن در  بازگو شود و دانش آموزان  نيمه تمام  به صورت 
نمایش خالق بپردازند، این رویکرد منجر به ایجاد شدن مسأله در ذهن 

دانش آموزان می شود و آنها را برای حل مسأله به فعاليت ترغيب می کند.

5. مبانی نظری پژوهش
5- 1. پراگماتیسم و تجربه در نزد دیویی

پراگماتيست ها تجربه را اساس معرفت می دانستند و معتقد بودند که 
معرفت یا شناخت، حاصل عمل ميان انسان و محيط اوست. آنها عقيده 
دارند که عالم برای انسان تا آن حد دارای معنی است که آن را تجربه 
می کند. هرگاه جهان را هدفی عميق تر باشد، این هدف بر انسان پوشيده 
است؛ آنچه انسان نتواند تجربه کند، در نظر او واقعی نخواهد بود )نلر، 
1377، 24-25(. به عبارتی آنچه فهم بشر بدان تعلق می گيرد، فرضيه هایی 
هستند که درستی آنها در عمل و تجربه تأیيد می شود. دیویی این فرضيه ها 
را اظهارنظرهای مطمئن ناميده است. یعنی معرفتی که در عمل تأیيد شده 
است. از دیدگاه دیویی هيچ معرفتی در فراسوی تجربه قابلِ درک نمی باشد. 
معيار معرفت پيامد آن در عمل است ازاین رو تالش انسان نباید مصروف 
بحث در وجود مطلق و حقيقت محتوم گردد. راه حلی که در تجربه به حل 
مسأله منجر می شود، دليلی بر درستی آن است   )خلعتبری، 60،1391-

61(.چرا که انسان از طریق تجربه جهان را می شناسد. روابط پدیده های 
جهان به صورت مسائلی برای او مطرح می شوند و راه حل آنها نيز در تجربه 
به وجود می آیند. واقعيت نهایی از نظر دیویی چيزی است که در تجربه 
ظاهر می گردد. به طورخالصه جهانی که در تجربه ظاهر می گردد جریانی 
است متغير، خالق، و در حال توسعه و افراد در زندگی با چنين جهانی 
برخورد دارند. آنچه ورای تجربه است قابل درک نمی باشد و انسان نباید 

برای درک آن تالش کند )شریعتمداری، 201-200،1389(.
برداشت دیویی از اندیشه اصالت تجربی است، بدین معنا که او اندیشه را 
برآمده از تجربه و بازگردنده به تجربه توصيف می کند.  موجود زنده هنگامی که 
با موقعيتی بغرنج در محيطش مواجه می شود، آغاز به چاره جویی می کند و 
این روند با پيدایش تحولی در محيط، یا خود موجود زنده پایان می پذیرد. 
از عمل و تعهد، و رابطه ای فعال  تجربه در نظر دیویی روندی آميخته 
ميان یک ارگانيسم و محيطش است  )کاپلستون، 390،1392(. مفهومی 
از تجربه که دیویی از آن بهره می برد به هيچ روی تنها ضبط یا مشاهده ی 
منفعالنه ی پدیده ها نيست، بلکه همراه با واکنشی است که موجود زنده در 
برابر شرایط محيطی از خود ابراز می دارد. پيامدهای چنين کنش فعاالنه ای 
نقادانه موردتوجه قرار می گيرند و نتایج و آموزه های حاصل از آن بر رشد و 
بهبود اعمال بعدی موجود زنده تأثيرگذار خواهند بود. دیویی موجود زنده 
و به ویژه انسان را دارای این توانایی می داند که با بهره جستن از آموزه های 
تجارب پيشين، رفتارهای آینده ی خود را مدیریت کند )اسکفلر، 1366، 

.)266-265

5-2. دموكراسی و تعلیم وتربیت در نزد دیویی

آن  در  که  نظام حکومتی  یک  به عنوان  صرفاً  دموکراسی  به  دیویی 
هرکسی حق رأی دارد و اکثریت غالب هستند، نگاه نمی کرد. بلکه جامعه ی 
شهامت  آدمی  آن  در  که  است  جامعه ای  دیویی،  موردنظر  دموکراتيک 
و  دارد  را  اشتباه  و  تجربه اندوزی  و فرصت  به صورت مستقل  اندیشيدن 
درعينِ حال خویشتن را با گروه پيوند می دهد و در این مسير زمينه ی رشد 
بيشتر و مستمر خود را فراهم می گرداند. دموکراسی، در توصيف دیویی، یک 
دولت نيست، بلکه بيشتر یک فرآیند است و جامعه  دموکراتيک جامعه ای 
است که در آن می بایست تمامی هدف ها و خط مشی ها در محکمه ی افکار 
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عمومی به تصویب برسد و قواعد آن تحت موشکافی مستمر، بازبينی و ابداع 
قرار گيرد )خلعتبری،62،1391(.

دیویی در کتاب دموکراسی و تعليم وتربيت6 که در سال 1916 منتشر 
خود  عمومی  فلسفه ی  نمایش  بهترین  بيان  سال ها  برای  را  آن  و  شد 
می دانست، )اسکفلر، 1366، 256( برای نخستين بار دو مفهوم حق رأی 
و حق تعليم وتربيت را به هم پيوند می زند. پيام انقالبی این کتاب تأکيد 
بر برابری فرصت های آموزشی هم به لحاظ کيفی و هم به لحاظ کّمی برای 
تمامی کودکان بود، زیرا حق رأی بدون حق تعليم وتربيت به جای اینکه به 
دموکراسی و پيروی از قانون و مؤسسات مردم نهاد منجر شود، به حکومت 
عوام منتهی می گردد. تعليم   وتربيت نظری و سنتی که نوآموزان را ناتوان و 
وامانده بار می آورد با مقتضيات جوامع ملوک الطوایفی سازگار بود. بدیهی 
است در یک جامعه ی استبدادی افراد باید در برابر حکومت خداوندان َزر 
و زور، زبون و فرمان بردار باشند. در مقابل در جامعه ای که هرکسی حق 
دارد در تمام شئون اجتماعی دخالت و نظارت کند، آموزش وپرورش باید 
به گونه ای باشد که تاب و تحمل این آزادی را داشته باشد  )دیویی، 1328، 

.)169
ميسر  عمل کردن  به وسيله ی  آموختن  دیویی  تربيتی  فلسفه ی  در 
می شود، ازاین رو چنانچه آموزگار دانش آموز را آزاد نگذارد و خود هر قدمی 
را به جای او بردارد و فکر خود را به او تلقين کند، آموزش وپرورش سطحی 
و ساختگی خواهد بود )همان، 151(. اگر پاسخ تمامی سوال ها همواره از 
پيش در کتاب ها یا آموزه های معلم مشخص باشد، فرصتی برای فکرکردن 
دانش آموز پيش نمی آید. دانش آموز برای کسب دانایی حقيقی، خود باید 
به جست وجوی پاسخ ها اقدام کند حتی اگر در این مسير به خطا برود. 
حقيقت این است که هرجا تفکر جریان داشته باشد احتمال خطا نيز وجود 
دارد، ولی اگر پذیرفته شود که خطای دانش آموز جایز است، بنابراین الزم 
می گردد موقعيت طوری فراهم شود که دانش آموز با اطمينان بداند که 
اختالفِ نظرش با معلم اشکالی پيش نخواهد آورد    )هولفيش و اسميت، 

.)207 ،1389

5-3. تجربه ی زیبایی شناسی و تعلیم وتربیت در  نزد دیویی

اکثر  تربيت،  در  زیبایی شناسی  تجربه ی  نظریه ی  طرح  با  دیویی 
نظریه های سنتی تربيت را موردانتقاد قرار داد. نظریه هایی تک بعدی که 
تنها بر حيطه های شناختی و پرورش قوه ي عقالني دانش آموزان تأکيد 
و  درک  حافظه،  نيروي  پرورش  جهت  در  برنامه هاي شان  تمام  و  دارند 
دریافت فراگيران است، بدون آنکه به سایر حيطه هاي انسانی نظير عاطفي 
و احساسي توجه شود. باید این نکته را مدنظر داشت که انسان با تمام 
ابعاد وجودي خلق شده و الزمه ي تکامل همه جانبه ی او، توجه به تمام 
ابعاد وجودي اش مي باشد. اما در اکثر نظام های تربيتی، به طور انحصاری بر 
مجموعه هایی از صالحيت های ازپيش تعيين شده تکيه می شود که از طریق 
به یادسپاری طوطی وار و تکراری کسب می شوند؛ در نتيجه فرصت های 
افراد برای تربيت در جنبه های دیگر از جمله جنبه های هنری را نادیده 

می گيرند )رضایی، 1383، 136(.
برخالف پنداری که در عصر حاضر به اذهان القا شده که شناخت تنها 
از طریق چارچوب های فکری و منطقی مدرن امکان پذیر است و ورود 
احساس به حوزه ی شناخت منجر به ابهام و خطا می گردد و یا با اغماض 

شناختی نازل و سطحی به دست می آید، دیویی بر  این باور پای فشاری 
می کند که زیبایی شناسی نه تنها خللی در حوزه ی شناختی ایجاد نمی کند، 
بلکه منجر به شناخت کامل می شود. به بيان دیگر، تجربه ی زیبایی شناختی 
تدریجی، پراکنده و مبهم نيست، بلکه تجربه ای است کامل، عالی، پربار 
نيازها و اهداف  انسان را در جهت برآوردن  با شوروحرارت که  و همراه 
اساسی در سراسر زندگی یاری می رساند. توجه به بعد احساسي، عوامل 
هنري و درک زیبایي شناسي در مسائل آموزشي و تربيتي، حس لذت و 
رضایت مندي در فراگيران را برمي انگيزد و منجر به ایجاد انگيزه ی دروني 
براي یادگيري بيشتر و پرورش استعدادهاي نهفته و بروز خالقيت در آنان 
شده و درنهایت باعث تقویت یادگيري در فراگيران مي شود )انصاری و 

دیگران، 1393، 53(.
حضور هنر و تجربه ی زیبایی شناختی در فرآیند آموزش نباید تنها به 
یک درس تحت عنوان هنر تقليل پيدا کند و یا حتی صرفا یک شيوه ی 
آموزش باشد که کيفيت تعليم دروس را بهبود می بخشد یا تسریع می کند 
و موفقيت فراگير را در داخل مدرسه تضمين می نماید. بلکه چشم انداز 
و هدف از تربيت زیبایی شناختی رو به سوی آن طرف دیوارهای مدرسه 
دارد، چنين آموزشی فرد را برای حضور در جامعه آماده می سازد و برای 
کل زندگی مفيد است. با وجود اینکه پرورش استعدادها و ظرفيت های 
خواهد  شناختی  اهداف  تحقق  بر  مستقيم  تأثيری  فراگيران  در  هنری 
داشت اما دیویی هدف هنر را چيزی باالتر از شناخت می داند، آثار هنری 
شرح دهنده ی نظریه ها یا چکيده ی واقعيات نيستند بلکه راهی برای رشد و 
کمال در زندگی هستند  )پورحسينی، سجادی و ایمانی، 1394، 56-55(. 
از نظر دیویی، اگر نهادهای آموزشی نتوانند شرایط و زمينه های الزم را برای 
بروز و ظهور کيفيات زیبایی شناختی تجربه ها فراهم کنند، قادر به بهبود و 
ارتقای یادگيری و تربيت شهروندان دموکراتيک نخواهند بود )آرنشتاین، 

.)41 ،1378

5-4. بازی های نمایشی و تعلیم وتربیت در نزد  دیویی
استفاده از هنر نمایش برای باالبردن آگاهی، همراهی و تفاهم ميان 
معلم و شاگردان مؤثر است. آموختن اگر بخواهد پایدار بماند، الزم است 
که زنده و تأثيرگذار باشد، همچنين الزم است که با عمل و تمرین تقویت 
گردد و نمایش ابزار کارآمدی برای نيل به این مقصود است. در برخورد 
با تاریخ، جغرافی، اسطوره، مذهب و هر حوزه ی تحصيلی دیگری که با 
انسان سروکار دارد، روش نمایشی می تواند هم در بررسی و هم پژوهش 
مواد درسی و یک پارچه کردن این مطالب در جهت رسيدن به هدف نهایی 
و  بهترین  به  آموزشی  تئاتر  )هادسن، 1382، 335-334(.  کند  کمک 
کامل ترین شکل نشان می دهد که تئاتر و آموزش می توانند رفقای خوبی 
برای هم باشند. بسياری از معلمان کارکشته حتي بدون آشنایي با فن 
درام از روش های نمایشي در آموزش بهره مي گيرند. درحقيقت هر زمان 
که معلمين از روش های گفتاری به سمت وسوی اعمال نمایشي حرکت 
کنند به نوعي وارد قلمرو آموزش نمایش مي شوند )پرندرگست و ساکستن، 

.)72 ،1394
دیویی نيز در فلسفه ی  آموزشی خود برای هنر نمایش در تعليم  وتربيت 
نقشی اساسی و پُراهميت قائل است و آن را عمل کامل و الزمه ی آموزش 
هيچ گاه  نيز  عمل  و  تجربه  که حتی  می شود  متذکر  او  می داند.  عملی 
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باید فهم گردد  نمی توانند به خوبی نمایش، روح و مفهوم موضوعی که 
را در ذهن دانش آموز مجسم سازند. زیرا دانش آموزان زمانی که مسأله ای 
را نمایش می دهند، خواه ناخواه دستخوش احساساتی می شوند که عمل 
تمرین  و  تجربه  در  آنکه  حال  می سازد؛  طبيعی  و  خودبخودی  را  آنها 
مصنوعی و برکنار از ذوق وميل شخصی، چون محرکی درونی وجود ندارد 
و به عمد و کوششی آگاهانه مشغول کاری می شوند، تمامی جزئيات را 
درنمی یابند )دیویی، 1328، 134(. دیویی پيشنهاد می دهد مدارس با طرح 
موقعيت های بغرنج نمایشی برای دانش آموزان، آنان را برای دگرگون سازی 
این موقعيت ها به وضعيتی مطلوب تمرین دهند و بدین گونه به بهترین 
نحو فرصت شرکت فعاالنه در روندهای آموزشی را برای دانش آموزان مهيا 

سازند )کاپلستون، 1392، 407(.
برنامه های درسی  در  نمایش  و  و موسيقی  افسانه  به حضور  دیویی 
آموزشگاه فرهوپ7 که توسط خانم جانسون8 تنظيم گشته اشاره می کند 
و این هنرها را از دلپذیرترین اشتغاالت دانش آموزان برمی شمرد که در 
به سزایی دارند. جانسون  آموزش خواندن و نوشتن و سخن راندن سهم 
دریافت که دانش آموزان 8 تا 13 ساله اش در کنار جایگزینی نمایش به جای 
روش های رایج، می توانند با شوروشوق بيشتری درس هاي شان را بخوانند 
و کارآمدتر یاد بگيرند )مورس، 1392، 73(.در این آموزشگاه آموزگار برای 
شاگردان قصه می گوید یا می خواند؛ اما رفته رفته خود شاگردان افسانه هایی 
را که می دانند، نقل می کنند. دانش آموزان قصه هایی را که خود برگزیده اند 
به صدای بلند می خوانند و یا به صورت گروهی آنها را توسط سرود و نمایش 
مجسم می کنند، و درنهایت درباره ی آنها با یکدیگر به بحث می پردازند 
)دیویی، 1328، 58(. دیویی در تدریس تاریخ پيشنهاد می کند که برای 
پرورش دقت دانش آموز مسائلی مطرح شود که مستلزم مباحثه و تبادل نظر 
است. در این شيوه با بهره گيری از مباحثه، موضوعی که مورد تردید است 
همچون یک معضل مطرح می گردد. البته برای کمک به دانش آموزان الزم 
است تا حدی جوانب معضل و چگونگی مسأله توسط آموزگار برای آنها 
توضيح داده شود و سپس از آنان دعوت گردد تا با نيروی قضاوت شخصی 
خویش راه حلی برای گذر از این معضل پيدا نمایند )دیویی، 1327، 121-

.)123
دیویی برای حضور هنر نمایش در مدارس ارزشی اجتماعی نيز قائل 
است. او بر این باور است هنگامی که دانش آموزان یک کالس با هم یا با 
کالس های دیگر نمایشی را به اجرا درمی آورند، هرکدام عالوه بر اینکه 
محفوظات و معلومات خود را با حرکت و سخن بروز می دهند و با دنيای 
عمل مرتبط می شوند، به همدیگر و به فعاليت های عمومی آموزشگاه نيز 
عالقه پيدا می کنند و روح وحدت و ارزش تشریک مساعی را درمی یابند و 
از آن جهت که خود را در ميان دیگران می بينند، بيش ازپيش در اصالح 
رفتار و بيان خود می کوشند و درصدد احراز شخصيت و موفقيت اقدام 

می نمایند    )دیویی، 1328، 139(.
دیویی در فصل پنجم کتاب آموزشگاه های فردا9 که به شرح و بسط اند

یشه های           فروبل10        می پردازد به ارزش های تعليم وتربيتی بازی های تقليدی 
در نزد او اشاره می کند. فروبل برای کارهای خودبه خودی کودک نظير 
بازی، نمایش و سرود اهميتی ویژه قائل بود زیرا او به خوبی از قدروقيمت 
روابط اجتماعی کودکان آگاه بود. او بازی های نمایشی همچون خاله بازی 
یا بازی هایی که در آن کودکان به تشکيل خانواده فرضی می پردازند و یا 

مشاغلی همچون دکترها و سربازها را تقليد می کنند ازآن رو مفيد می شمرد 
که سبب می گردند کودکان با دنيایی که در آن زیست می کنند، آشنا شوند. 
کودکان هرچه بيشتر به این قسم از بازی های نمایشی بپردازند بيشتر به 
فرازونشيب ها و پيچ وخم های زندگی پی می برند. دیویی تأکيد می نماید 
که »بازی و مخصوصاً بازی تقليدی تصویر دقيق و دلپذیر زندگانی واقعی 
است که به لباس و تعبير کودکانه درآمده است«. دیویی توصيه می نماید 
که طراحی بازی ها به گونه ای باشد که اطفال به طور مستقيم با مشکالت 
و چاره جویی  تفکر  به  آنان  رفع  برای  و  مواجه گردند  اجتماعی  زندگی 

بپردازند و بدین طریق مبتکر و متکی برخود بار آیند   )همان، 124-123(.
ارزش  به  کمابيش  اینکه  وجود  با  که  است  مدارسی  منتقد  دیویی 
پرورشی هنر نمایش واقفند، ولی باز نمایش را غير از دست آویزی برای 
جلب توجه مردم تلقی نمی کنند. این مدارس تنها وقتی که جشنی ترتيب 
می دهند، دانش آموزان را به ایفای نقشی وامی دارند، به این مقصود که 
وسایل سرگرمی مدعوین را فراهم نمایند. اما در مقابل آموزشگاه هایی که او 
آنها را مترقی می خواند به نمایش اهميت فراوانی می دهند و بيشتر درس ها 
همان طورکه ذکر شد به ویژه تاریخ و زبان را به کمک این هنر تدریس 
می کنند و به طور کلی هنر نمایش را محور تمام مواد برنامه ی درسی خود 

قرار می دهند )همان،140(.
6. نمایش خالق11

نمایش خالق را نباید با فعاليت هایی مانند نمایش، تئاتر کودکان، ایفای 
نقش یا نمایش اجتماعی12مشتبه ساخت. اگرچه آنها تشابهاتی با نمایش 
خالق دارند، اما هيچ یک را نمی توان نمایش خالق خواند  )چمبرز، 1388، 
76-77(. نمایش خالق تجربه ی نمایش سازمان یافته ای تعریف می شود 
که شکلی از وانمودبازی13 مبتني بر بداهه پردازي است و در آن کودکان 
مشکل یا رویدادی برخاسته از ادبيات کودکان را با هدایت آموزگار خلق 
یا بازآفرینی می کنند و این فعاليت توسط خود آنها طراحی و ارزشيابی 

می شود )هينيگ و استيل ول،1381، 8(.
در اجراي نمایش خالق معموال اولين مرحله بازگو کردن یک داستان 
مناسب به صورت کامل براي دانش آموزان است. اما این مطالعه بر آن است 
تا نشان دهد که اگر داستان به صورت نيمه تمام بازگو شود و دانش آموزان 
به تکميل آن در ادامه ی نمایش بپردازند، این رویکرد منجر به ایجاد شدن 
مسأله در ذهن دانش آموزان می شود و آنها را برای حل مسأله به فعاليت 
اختيار  در  تمام جزئيات  با  نمایش خالق  اگر محتوای  ترغيب می کند. 
یادگيرنده قرار گيرد، این امر از درگيری ذهنی او با محتوا کاسته و درنتيجه 
توانایی و انگيزه ی او به تدریج کاهش می یابد. اگر محتوا از خوِد یادگيرنده و 
مطابق با نيازهایش باشد، موجب رشد بُعد عاطفی-    اجتماعی در او می شود. 
ارائه ی سرنخ ها و عنوان ها در محتوا و درخواست از یادگيرنده برای تهيه 
یا ساخت محتوا در روش نمایش خالق منجر به ساخت طرحی یکپارچه 
و معنی دار از دانش، رشد انگيزه ی درونی )بُعد عاطفی( و در ارتباط قرار 
گرفتن یادگيرنده با سایر یادگيرندگان )بُعد اجتماعی( می شود    )امينی و 

دیگران، 1394، 49(.
دیویی برای انجام فعاليت های مدرسه تذکر می دهد که نباید هدف 
نهایی از ابتدا مشخص باشد و دانش آموز ملزم گردد که با طی طریقی 
خاص به نتيجه ای ازپيش معين که در نظر معلم درست انگاشته شده، 
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دست یابد. او از کارهای دستی و یا فراگرفتن حرفه مثال می آورد که در 
این نوع از فعاليت ها هرگاه تنها محصول و تهيه ی برخی اشياء هدف اساسی 
باشد و به شاگرد فرصت داده نشود که مسئوليت فکری انتخاب مواد و 
ابزاری که بيشتر درخور کار هستند را بر عهده گيرد و یا خود نقشه ی کار 
را طرح و اجرا نماید تا شخصا به اشتباهات خویش پی ببرد و راه تصحيح 
آنها را تشخيص دهد، در چنين وضعيتی کم ترین ارزش و فایده تربيتی 

حاصل نمی گردد )دیویی، 111،1327(.
همانند دیویی که بهترین روش تدریس را روش حل مسأله می دانست، 
نمایش خالق نيز می تواند پایه و اساس خود را بر روش حل مسأله بنا 
سازد. اگر در نمایش خالق مسأله ای مطرح گردد که به زندگی روزمره 
و اجتماعی دانش آموزان مربوط باشد، آنان ترغيب می شوند که به صورتی 
فعال در حل  مسأله مشارکت نمایند و راه حلی برای آن بيابند. این فرآیند 
حل مسأله به نوعی تمرین برای آمادگی در زندگی واقعی بدل می گردد و 
افراد را توانمند می سازد که در زندگی فردی و اجتماعی خود قادر به حل 
مسائل پيِش رو گردند. در روش تدریس سنتی در حالتی خوشبينانه به 
طرح سوال می پردازند و از دانش آموزان دعوت می کنند که در ارتباط با 
آن سوال به تفکر بپردازند، -     اگر پاسخ را آماده در اختيار او نگذارند- اما 
باید به این نکته توجه داشت که طرح مسأله با طرح سوال تفاوت دارد و 
با طرح مسأله از دانش آموزان دعوت می شود که برای حل مسأله ی مطرح 
شده دست به عمل بزنند و از جایگاه یک ناظر صرف فاصله بگيرند و به 

ميدان تجربه بيایند.
اگر پاسخ سواالت به صورت مستقيم ارائه گردد و دانش آموزان ناظر یا 
شنونده ای صرف باشند به هيچ عنوان به اندازه ی شرایطی که خودشان در 
گيرودار حل مسأله باشند مثمر ثمر نخواهد بود. نمایش خالق نيز می تواند 
دانش آموزان را در معرض مسأله ی مطرح شده در نمایش قرار دهد تا 
آنها با همياری و همفکری با یکدیگر تالش کنند نمایش را به سرانجامی 
مطلوب برسانند. دانش آموزان با حضور در بطن مسأله در نمایش خالق به 
فکر واداشته می شوند و شرایطی مهيا می گردد تا بتوانند تجربه ی زیسته ی 

خود را رشد دهند.
اگر در نمایش خالق فرجام نمایش از پيش به طور دقيق مشخص باشد 
و دانش آموزان تنها به اجرای آن بپردازند، چنين نمایشی نمی تواند در مسير 
ایجاد تجربه ای یکپارچه و بالنده پيش برود و دانش آموزان را به نقطه ی اوج 
و کمال برساند. در نمایش خالق با رویکرد حل مسأله، آموزه  نهایی نتيجه  
روندی است که دانش آموزان در ساخت آن نقش داشته و در روند تکميل 
آن بينشی تازه به دست آورده اند. دانش آموزان طعم شيرین تکميل تجربه 
و کسب آگاهی از آن را می چشند و همين ویژگی است که نمایش را برای 
آنها جذاب تر می کند. سير تکميل تجربه در تمام مدت اجرای خالق تدوام 
دارد و لذت آفرینش و ادراک زیباشناختی همراه آن است. در نمایش خالق 
جدا از نتيجه ی نهایی، حضور فعال در پيشروی نمایش نيز برای دانش آموز 
ارزشمند است، زیرا تجارب حاصله ابزاری سودمند به دستش می دهد که 
در ادامه  زندگی به کارش می آید. تأثير نمایش خالق بر دانش آموزان با 
پایان نمایش متوقف نمی شود و در ادامه  حيات اجتماعی آنها کارکردی 

سودمند دارد.
مراحل اجرای نمایش خالق با توجه به رویکرد حل مسأله را  می توان 

به طور خالصه در هفت مرحله ی ذیل تحليل و دسته بندی نمود:

1- مرحله اول )مقدمه چيني و ایجاد آمادگي در دانش آموزان(: برقراری 
انجام  و  دوستانه  از طریق گپ وگفتی  دانش آموزان  با  آشنایی  و  ارتباط 
بازی های گروهی برای ایجاد جو صميمی و راحت ميان دانش آموزان و 

آموزگار.
2- مرحله دوم )بيان مسأله(: انتخاب یک داستان مناسب با گروه سنی 
دانش آموزان و بازگو کردن آن تا آنجا که داستان در مسير خود به مسأله ای 
برخورد کند و ادامه ی داستان را وارد چالش نماید، و دعوت از دانش آموزان 

برای تکميل داستان.
3- مرحله سوم )جمع آوري معلومات(: آموزگار نظرات دانش آموزان را 
درمورد چگونگی ادامه ی داستان جویا می شود؛ تمامی دانش آموزان باید 
فرصت آن را داشته باشند که پيشنهادهای خود را ارائه دهند و یا درمورد 
پيشنهادهای سایرین اظهارنظر بنمایند، موافقت یا مخالفت خود را اعالم 
نمایند و در صورت تمایل به شرح دالیل خود بپردازند. درنهایت با موافقت 
و همفکری همگی دانش آموزان شکل تکميل شده داستان جهت اجرای 

خالق انتخاب می شود.
4- مرحله چهارم: آموزگار با توجه به تمایل دانش آموزان برای اجرای 
تا داستان برگزیده شده در  انتخاب می کند  بازیگران نمایش را  نقش ها، 
محک اجرا قرار گيرد. آموزگار باید به سایر دانش آموزان یادآوری کند که 
ممکن است نمایش بار دیگر توسط آنها اجرا شود و از آنها بخواهد نسبت به 
نمایش دید انتقادی داشته باشند تا در نوبت دیگر بتوانند بهتر از گروهی که 
فعال نقش ها را اجرا می کنند، داستان را به شکل بهتری به نمایش بگذارند.

5- مرحله پنجم )آزمایش راه حل ها(: اعالم آغاز نمایش و مشاهده ی 
اجرای  برای  را  دانش آموزان  باید  آموزگار  دانش آموزان.  سایر  با  نمایش 

نمایش آزاد بگذارد.
6- مرحله ششم  )انتخاب راه حل مناسب و استنتاج(: پس از مرحله  
اجراشده  نمایش  و  بازمی گردد  سوم  مرحله   به  مجدداً  گروه  پنجم، 
موردقضاوت دانش آموزان قرار می گيرد که آیا در نظر آنان این پایان، پایان 
مناسبی برای داستان بود و یا خير. اگر پایان اجراشده نتواند موافقت و 
همراهی تمامی اعضا را به دست آورد، پایان دیگری با همفکری انتخاب 
برای  دوباره  و  می شود  چهارم  مرحله ی  وارد  خالق  نمایش  و  می شود 
دستيابی به قصه تکميل شده  مناسب، بازیگران دیگری منتخب و برای 
اجرای تازه آماده می شوند. این روند و تکرار مراحل آن قدر ادامه می یابد 

تا گروه به داستان کامل شده ای دست یابد که موردموافقت اکثریت باشد.
7-   مرحله هفتم: آموزگار داستان و محتوای ارائه شده را با همراهی 

دانش آموزان جمع بندی و نتيجه گيری می نماید.
دیویی در کتاب سرشت و رفتار انسان14 از انگيزه ای صحبت   می کند که 
نيروی محرکه ی آدمی برای تعامل با محيط است. او بر این باور است که 
کنش های متقابل ميان انگيزه و محيط منجر به رشد بيشتر انسان می شود. 
بدین ترتيب که هرگاه انسان در تعامل با محيط و رشد خود با مانعی روبه رو 
گردد، انگيزه در جهت غلبه بر مشکلی که ممانعت از فعاليت را باعث شده، 
به پيش می رود. انگيزه به سنجش، که »تمرین نمایش گونه ی )در تخيل( 
)اسکفلر،  نيرو می بخشد  است،  و    ممکن عمل«  رقيب  گوناگون،  راه های 
1366، 291(. در نمایش خالق نيز هنگامی که دانش آموزان با داستان 
نيمه تمام مواجه گردند، سنجِش پایان های محتمل آغاز می گردد. پایان های 
ارائه شده توسط دانش آموزان موردآزمایش قرار می گيرند تا مشخص شود 
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که هرکدام به چه نتيجه ای منجر می گردد و درنهایت گروه بهترین پایان 
را انتخاب می کند.

هنگامی که موجود زنده در عمل با یک مسأله روبه رو گردد، برای حل 
مسأله به اندیشه ارجاع می دهد و از آن یاری می طلبد. دانش آموزان در 
نمایش خالق نيز هنگام مواجهه با داستان نيمه تمام، احتماالت متفاوتی 
را برای ادامه ی داستان اندیشه می کنند، اما نه مانند گفته ی دیویی به 
تنهایی و در تخيل، بلکه در گفت وگویی جمعی، رقابتی ميان پيشنهادهای 
ارائه شده، به واسطه ی بحث و استدالل شکل می گيرد و درنهایت بهترین 
آنها برای محک خوردن در بوته ی عمل که همان جهان نمایش است، 
انتخاب می شود. اگر تمامی اعضای گروه با پایان پيشنهادی موافق باشند، 
نمایش به پایان می رسد، در غير این صورت گروه باید پيشنهاد تازه ای را 
برای حل مسأله در عالم داستان انتخاب نمایند. تکرار این روند یعنی ارائه ی 
پيشنهاد از طرف دانش آموزان، محک خوردن در جهان نمایش و سپس 
سنجش آن در مباحثه ای گروهی، اعمالی همراه با اندیشه ورزی هستند که 
منجر به افزایش تجربه و رشد بيشتر در معنایی می شوند که دیویی از آن 
مراد دارد. دیویی اندیشيدن را کوششی ارادی می داند برای کشف روابط 
مشخص بين کاری که موجود اندیشمند انجام می دهد و پيامدهایی که از 
این کار ناشی می شوند. به تأکيد دیویی اندیشيدن انسان را قادر می سازد 
که برای پی ریزی یک آینده به عنوان پيامد عمل کنونی، احساس مسئوليت 
کند. بنابراین عمل اندیشمند با عمل معمولی که می گوید »بگذار چيزها 
به همان صورتی که در گذشته بوده اند، ادامه یابند«، و نيز با عمل ناشی 
از هواوهوس که می گوید »چيزها همان گونه باید باشند که در این لحظه 
هستند«، متفاوت است. هردوی این عمل ها، »از به عهده گرفتن مسئوليت 
پيامدهای آینده ی عمل کنونی طفره می روند. تفکر، به معنی پذیرش 

چنين مسئوليتی است« )همان، 303-301(.
تمامی پایان های پيشنهادی در نمایش خالق توسط نتایج مثبتی که 
می توانند به بار آورند ارزیابی می شوند. گروه با موردآزمون قرار دادن هریک 
از آنها به سوی یک عمل عزیمت می کنند، اما به طور قطع امکان ارزیابی و 
بازنگری بعدی را منتفی نمی دانند، در واقع از آنجا که اجرای یک پيشنهاد، 
به طرزی نمونه، خطاها و مشکالت را آشکار می کند، مهم این است که گروه 
به جای اینکه سهل گيرانه در پی دستيابی هرچه سریع تر به راه حل نهایی 
باشد، نسبت به تغييرات ممکنی که می تواند روی هرکدام از پيشنهادات 
صورت پذیرد و منجر به راهکار بهتری شود، هوشيار و پرتالش باشد. در 
نظر دیویی راهکار پيشنهادی امکانی است برای سازمان دادن به فعاليت 
کنونی؛ به همين دليل باید به عنوان یک فرضيه، و نه امری جزمی، در 
نظر گرفته شود. وظيفه ی آن، راهنمایی دانش آموزان به سوی آینده است 

)همان، 305-304(.
جهت انتخاب یک پایان مناسب برای داستان نيمه تمام مطرح شده در 

نمایش خالق، باید ویژگی های ذیل در نظر گرفته شود:
با  متناسب  و  داستان  از شرایط  برخاسته  باید  پيشنهادی  پایان   -1
محدودیت ها و امکانات موجود در آن باشد؛ بدین معنی که یک پایان 
مناسب باید به واقعيت داستان پایبند و عمل به آن امکان پذیر باشد. به طور 
مثال باید به توانایی ها و ضعف های شخصيت اصلی داستان توجه داشته 

باشند و از او انتظار اعمالی خارج از توانش نداشته باشند.
2- پایان پيشنهادی باید عقيده  واقعی دانش آموزان باشد؛  دانش آموزان 

باید در ارائه  نظر و بازی در نمایش آزادی و امنيت کامل داشته باشند و 
تحت فشار آموزگار به سمت ارائه  و یا پذیرش پایانی که به زعم او پایان 

مناسب و صحيح است، سوق داده نشوند.
نمایش خالق عالوه بر اینکه موجب التذاذ دانش آموزان می گردد منجر 
افزایش  به پاالیش تجربيات شان نيز می شود. نتيجه ی چنين فرآیندی 
رضایت خاطر عاطفی و حس اعتمادبه نفس در دانش آموزان است. آموزگار 
می تواند با طراحی موقعيت های نمایشی مناسب به دانش آموزان کمک 
کند تا به انسانی بهتر و تواناتر بدل گردند. نمایش خالق قابليت دارد که 
توان برقراری ارتباط اجتماعی را در افراد بهبود بخشد و همچنين به آنان 
یاری رساند تا شهروندی مسئوليت پذیر، فعال و متعهد به ساخت جامعه ای 
بهتر شوند. نمایش خالق توانایی تفکر و استدالل عملی در موقعيت های 
بحرانی را تقویت می کند و شهامت افراد را برای رویارویی با مشکالت 
افزایش می دهد. همان طور که دیویی در فلسفه ی خود به جریان رشد15 
اهميت می دهد نه امری که پيشرفت آن در حدی معين متوقف می شود 
و از آن حد تجاوز نمی نماید، آموزگار نيز نباید بر آن باشد که نمایشی را 
برای دستيابی به هدف یا معيار ازپيش تعيين شده ی خاصی آماده سازد، 
بلکه باید در پی فراهم آوردن شرایطی باشد که تحت آن دانش آموزان به 
مطلوب ترین حد ممکن از رشدی که قادر به دستيابی به آن هستند برسند.

نقش آموزگار در نمایش خالق بسيار پُررنگ است و وظيفه ی سازمان 
دادن و هدایت دانش آموزان برای مشارکت در روند نمایش را بر عهده دارد. 
می توان با الهام از توصيه های آموزشی دیویی مواردی را پيشنهاد داد که 
یک آموزگار به عنوان تسهيلگر نمایش خالق باید به آنها توجه کافی داشته 

باشد:
1- آموزگار باید بر آن باشد تا در صورت امکان تمامی دانش آموزان در 
روند اجرای نمایش مشارکت داشته باشند؛ مشارکت داشتن می تواند شامل 
تمامی این فعاليت ها باشد: حضور در نمایش به عنوان بازیگر، پيشنهاد برای 

پایان داستان و یا مشارکت در بحث ها و اعالم نظر موافق یا مخالف.
2- از آنجا که مشارکت تمامی دانش آموزان در نمایش خالق  اصلی 
الزم است؛ آموزگار باید شرایطی را مهيا سازد تا در آن تمامی دانش آموزان 
بتوانند در امنيت روانی کامل و به دور از هرگونه فشار و استرس نظرات خود 
را مطرح سازند. افراد کم رو و خجالتی در این موارد به حمایت غيرمستقيم 

بيشتری نياز دارند.
چگونگی  همچنين  و  داستان  انتخاب  در  است  موظف  آموزگار   -3
هدایت اجرا به نيازها و رغبت های دانش آموزان توجه کامل داشته باشد. 
داستان انتخابی باید دارای جاذبه ای باشد که دانش آموزان رغبت و شوق 
کافی برای مشارکت در اجرای آن را در خود احساس کنند. در بحث رغبت 
همچنين باید به این نکته توجه داشت که با وجود اینکه تشویق و تحریک 
افراد برای مشارکت در نمایش و بحث ها و بسترسازی برای سهولت حضور 
آنان در روند اجرای نمایش از وظایف آموزگار محسوب می گردد، اما او 
هيچ گاه نباید دانش آموزان را برای مشارکت تحت فشار قرار دهد تا علی رغم 

ميل باطنی شان تن به مشارکت در نمایش دهند.
4- آموزگار تنها نقش راهنما را بر عهده دارد و همواره باید مراقب 
باشد که هيچ گاه چه خواسته و چه ناخواسته نظرات خود را بر دانش آموزان 
تحميل ننماید و با فرض اینکه جواب درست را می داند، سعی نکند آنان 
را به صورت مستقيم در آن مسير یا راهکاری قرار دهد که خود درست 
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می پندارد.
5- آموزگار باید شرایطی فراهم آورد که به مدد آن همکاری   و تشریک 
 مساعی دانش آموزان با یکدیگر ميسر گردد. باید توجه داشت که عالوه بر 
ارتباط متقابل دانش آموزان با آموزگار، ارتباط دانش آموزان با یکدیگر نيز از 
اهميت فراوانی برخوردار است و نمایش خالق می تواند تمرینی باشد برای 
تقویت روحيه ی کار اشتراکی و توانایی گفت وگو در جامعه ی بزرگ تر. در 
نمایش خالق باید آنچه گفته می شود و رأی جمع اهميت داشته باشد نه 
مقام گوینده ی سخن. بنابراین آموزگار باید مراقب باشد تا دانش آموزان 
مرعوب جایگاه او نشوند و همچنين بچه های قلدر کالس نظر خود را به 
سایرین تحميل نکنند. در نمایش خالق همگی به تبادل تجربه می پردازند، 
در حال یادگيری هستند و یکدیگر را راهنمایی و هدایت می کنند، نه 
اینکه یکی مجبور به اطاعت و دیگری دستوردهنده باشد. گفت وگوهایی که 
در نمایش خالق شکل می گيرند باید ماهيتی غيراستبدادی داشته باشند 
و اعضای گروه با وجود اینکه مستقل و انتقادی می اندیشند، به بهترین 

استدالل احترام بگذارند.
نمایش خالق بيان هنری و ارتباط اجتماعی را درهم می آميزد و تأثير 
مهارت های  افزایش  و  اجتماعی  روابط  تکامل سطح  در  قابل مالحظه ای 
زندگی دارد. نمایش خالق با فراهم آوردن راه های گوناگون برای برقراری 
با همراهی سایرین،  ایفای نقش های متنوع  از طریق  با دیگران  ارتباط 
مهارت های اجتماعی افراد را ارتقا داده و در آنان احساس مطلوب تری ایجاد 
می نماید. دانش آموزان می توانند به کمک نمایش خالق نوعی همدلی با 
دیگران برقرار سازند. با ایجاد روحيه ی همدلی ميان افراد گروه، آرامش و 
شادکامی در قلب های آنان جاری می شود و در کاهش احساس تنهایی و 
نارضایتی اجتماعی نقش مؤثری ایفا می نماید. نمایش خالق روش مفيدی 
است برای ایجاد فرصتی تازه ميان افراد جامعه در جهت سازگاری روانی و 
فرهنگی، فرهنگی که می تواند باعث ترميم و جایگزینی عادت ها و رفتارهای 

اشتباه و ناخوشایند شود.

در این پژوهش تالش شد قابليت ها و کارکردهای نمایش خالق در امر 
آموزش باتوجه به دیدگاه های زیباشناختی و تربيتی دیویی مورد بررسی 
قرار گيرد و نشان داده شود که نمایش خالق با تکيه بر پایگاهی فلسفی، 
و شکوفا  بالفعل  بيش ازپيش  و  بهتر  هرچه  را  آموزشی اش  ظرفيت های 
می سازد. لذا پيشنهاد می شود که نمایش خالق به عنوان شيوه ای کارآمد 
برای بهره گيری از هنرهای کابردی در زمينه تدریس، توسط نهادهای 
ذیربط به آموزگاران آموزش داده شود تا نسبت به تأثيرات شگفت انگيز 
هنرها در آموزش آگاه شوند و از طریق به کارگيری هنرها به رشد تجربه ی 
نوآموزان کمک نمایند. آموزگاران با بهره گيری از نمایش خالق می توانند 
و  توان همکاری  پرتو آن  برای دانش آموزان مهيا سازند که در  فرصتی 
همفکری با یکدیگر را در خود ارتقا دهند. تلفيق نمایش خالق و رویکرد حل 
مسأله ی دیویی چنانچه در این پژوهش بدان پرداخته شد، به دانش آموزان 
می آموزد که برای حل یک مسأله فقط یک راهکار و برای ارتباط با دیگران 
فقط یک شيوه ی ارتباطی وجود ندارد، بلکه راهکارها و شيوه های دیگری 
را نيز می توان آزمود. اجرای نمایش خالق با رویکرد حل مسأله فرصتی 
برای تمرین و تقویت اندیشه ی انتقادی است. در طی گفت وگوهایی که 
در این تئاتر ایراد می شود، دانش آموزان پيشنهادهای دوستان خود را با 
رویکرد انتقادی سنجيده و از این طریق اشتراکاتی که در نظرهای مختلف 
وجود دارد را جمع بندی می نمایند و درنهایت پيشنهاد بهتر از نظر جمع 
جهت اجرا انتخاب می گردد. بدین ترتيب نمایش خالق امکانی در اختيار 
فرصت سوزی  بدون  را  مسيری  هر  بتوانند  تا  می دهد  قرار  دانش آموزان 
تجربه کنند. ثمره ی چنين شيوه ی آموزشی منجر به تربيت افرادی در 
اجتماع می شود که آگاهند، شهروندانی بالغند، و نه فقط می توانند جهان 
را از دریچه ی چشم خود ببينند بلکه از چشم دیگران نيز به جهان نگاه 

می کنند. در واقع نمایش خالق تمرینی برای زندگی واقعی است.
دیویی،  مسأله ی  حل  رویکرد  تلفيق  با  خالق  نمایش  اجرای  در 
دانش آموزان تمرین می کنند که با غلبه بر ترس های شان و با آزمون  وخطا 
در شرایطی امن، تصميم گيری بهتری در موقعيت های پيچيده ی زندگی 
توانمند می سازد که یک  را  دانش آموزان  نمایشی  باشند. چنين  داشته 

وضعيت واحد را به اشکال متفاوتی تجربه کنند و شهامت و اعتمادبه نفس 
بيشتری برای مقابله با آن وضعيت در جهان خارج داشته باشند. ادغام 
رویکرد حل مسأله در نمایش خالق کمک می کند دید و نگرش افراد از 
یک راه حل ثابت به راه حل های متعددی در چندراه زندگی معطوف شود، 
آن هم در شرایطی که امتحان کردن تمامی راه ها در زندگی واقعی عمال 
غيرمنطقی است. نتایجی که در پایان نمایش خالق به دست می آید افراد را 
قادر به سنجيدن امکان های مختلف می کند تا بدین وسيله بتوانند بهترین و 

مناسب ترین تصميم را اتخاذ نمایند.
این پژوهش با هدف بررسی اثر تلفيق نمایش خالق با رویکرد حل 
مسأله ی دیویی بر ميزان درک مفاهيم و افزایش توانایی حل مسأله ی 
دانش آموزان به این نتيجه دست یافت که اگر داستان به صورت نيمه  تمام 
بازگو شود و دانش آموزان به تکميل آن در ادامه ی نمایش بپردازند، این 
رویکرد منجر به ایجاد شدن مسأله در ذهن دانش آموزان می شود و آنها را 
برای حل مسأله به فعاليت ترغيب می کند. اجرای نمایش خالق با رویکرد 
حل مسأله می تواند در رشد توانمندی های اجتماعی دانش آموزان تأثير 
قابل توجهی داشته باشد و آنان را برای حل مسائل در زندگي فردي و 
اجتماعي توانا سازد. نتيجه  حاصل شده از این پژوهش با پژوهش »تأثير 
تلفيق اصل زایگارنيک در نمایش خالق بر یادسپاري و بازآفریني مفاهيم 
کتاب هدیه های آسمانی« نوشته  جمشيد حيدری، مریم پورجمشيدی 
و حسين زنگنه و بخشی از نتيجه گيری پژوهش »طراحی بعد عاطفی-

اجتماعی محيط های یادگيری سازنده گرای اجتماعی منطبق با مولفه های 
امينی، جمشيد  نوشته  حسين مرادی مخلص، رحمت  نمایش خالق« 
حيدری و صادق رشيدی که به تأثير تلفيق قانون بستن یا تکميل در 

نمایش خالق اشاره داشت، هم سو است.
می توان با توجه به آنچه که دیویی در فلسفه ی خود مبلغ آن بود، 

ویژگی هایی را برای نمایش خالق برشمرد:
1- نمایش خالق باید بر همکاری و یادگيری جمعی استوار باشد نه 
رقابت فردی برای بهترین بودن. بدین معنی که گروه باید برای اجرایی بهتر 
و رسيدن به پایانی مناسب تالش کند نه آنکه هر فرد بر آن باشد تا نظر 
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خود را بر کرسی بنشاند یا سعی بر خودنمایی داشته باشد، همچنين گروه 
باید خود را موظف بداند که رعایت حال افراد کم روتر و ضعيف تر را بکند و 

مشارکت موفق آنها وضعيت مطلوب و خواسته ی تمامی گروه باشد.
با طرح  و  باشد  متمرکز  بر روش حل مسأله  باید  نمایش خالق   -2
مسأله ای در ميانه داستان، تمامی گروه هّم خود را برای حل شایسته ی 

مسأله ی مطرح شده بگذارند.
3- یادگيری در نمایش خالق باید فرآیندی فعال باشد و دانش آموزان 
چه با حضور فيزیکی خود در صحنه و جریان نمایش و یا با ابراز عقيده، 

تجربه ی خود را غنی و بازسازی نمایند.
4- آموزگار باید افزایش رغبت دانش آموزان برای مشارکت در روند 
نمایش را محور کار خود قرار دهد. بدین منظور باید داستانی برای نمایش 
انتخاب گردد که برای تمامی دانش آموزان جذاب باشد و یا حتی داستان 
از طرف خود آنان پيشنهاد گردد تا مشارکت در اجرا برای آنان رغبت انگيز 
باشد. همچنين آموزگار باید شرایطی فراهم آورد که دانش آموزان با ميل 
و انگيزه  در روند نمایش مشارکت نمایند و فضا به قولی سنگين نباشد 
که احساس خجالت و معذب بودن داشته باشند و تا زمانی که رغبت 
کافی در دانش آموزان پدید نيامده باشد، هرگز تحت فشار آنها را مجبور به 
مشارکت ننمایند، که می تواند نتيجه ی معکوس به بار آورد و دانش آموزان 

بيش ازپيش سرخورده شوند.
5- آموزگار در اجرای نمایش خالق نقش هماهنگ کننده و مشاور را 
دارد و به  هيچ    وجه نباید با نگاهی از باال به پایين و دیکتاتورمآبانه سعی بر 
اعمال نظر خود داشته باشد، حتی با این فرض که بخواهد آموزه ای اخالقی 

که صحت آن به زعم خود مسلم است را به دانش آموزان انتقال دهد.
6- فرآیند بازسازی تجربه که در طی دفعات مکرر اجرای نمایش توسط 
دانش آموزان انجام می پذیرد، اهميت اصلی را دارا می باشد، نه الزاماً صورت 

نهایی نمایش که حاصل می آید.
7- تجربه و آزمایش دو اصل کليدی در نمایش خالق هستند    بر خالف 
کالس های درس سنتی که آموزه ای به صورت مستقيم به دانش آموزان 
منتقل می شود و اميد می رود که آنها بتوانند آن آموزه را فراگيرند، در 

نمایش خالق با آزمون تجارب مختلف به صورت عملی تالش می شود.
مستقيم  به صورت  که  معلوماتی  نمایش خالق  در  دانش آموزان   -8
با  بلکه  انبار نمی کنند،  باشد را در ذهن خود  انتقال داده شده  آنان  به 
اندیشيدن، حل مسأله و بازسازی مدام تجربه در فرآیند اجرای نمایش به 

یادگيری می پردازند.
این پژوهش اميدوار است که به عنوان گامی کوچک در جهت   پيشرفت 
تئاتر آموزشی و کاربردی در کشور مورد قبول   هنرمندان و صاحب نظران 
این عرصه قرار گيرد و از محدودیت های آن می توان به این نکته اشاره 
داشت که این پژوهش بدون تجربه ی عملی مستقيم از طریق برگزاری 
توسط  شرکت کنندگان  روی  بر  آماری  مطالعه  و  نمایش خالق  کارگاه 
پيش آزمون و پس آزمون بر اساس معيارهای علمی معتبر به شرح و معرفی 
تلفيق  با  نمایش خالق  اثرگذاری  افزایش  برای  پيشنهادی خود  الگوی 
رویکرد حل مسأله ی دیویی پرداخته است و در پژوهش های آتی می توان 
این الگوی پيشنهادی را در تجاربی عملی موردمحک قرار داد. همچنين 
به دليل گستردگی مبحث الزم به نظر می رسد گام هایی دیگر در جهت 
تکميل شناخت و معرفی وجوه گوناگون تئاتر کاربردی با بهرمندی از مبانی 
فکری و فلسفی متناسب، توسط پژوهشگران و دانشگاهيان در پژوهش های 
آتی برداشته شود. همچنين نظرات زیباشناختی و تربيتی جان دیویی نيز 
می تواند مبنایی راهگشا برای پژوهشگران به منظور تحليل و ارتقای کارکرد 
آموزشی سایر گونه های هنری قرار گيرد که بر آن هستند خود را از حصار 

موزه ها رهایی بخشند و به جریان زندگی روزمره بازگردند.
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John Dewey thought that the mission of philosophy was 
social change, and the desired change could be achieved 
through education. According to Dewey, the sole purpose 
of education is to reform society and pave the way for social 
progress, thus demonstrating the necessity of education for 
the survival of society. Cultural and artistic venues such as 
educational theater are useful venues that can have great 
effects on moral growth and desired social change for their 
communities. Creative Drama provides an opportunity for 
people to express their inner desires. Here, certain situations 
similar to reality are created, where the audience is allowed 
to practice and experience life, without having to endure 
losses and lose opportunities. Dewey’s aesthetic and edu-
cational theories can be useful in increasing the social and 
artistic function of creative drama. This study was mainly 
based on secondary research using existing fundamental 
works of Dewey’s education philosophy and aesthetics, 
aiming to explore the effect and importance of theatrical 
plays as a means of promoting education in schools and the 
community at large. The main features of applied theater 
are introduced and suggestions are provided to increase the 
effectiveness and function of this art form as a way to im-
prove people’s social lives. For this purpose, after examin-
ing the basic concepts of Dewey’s philosophy (e.g. prag-
matism, experience, aesthetics, education, and the role of 
theatrical plays in education) certain and specific aspects of 
the applied theater are introduced. This study also included 
a case study of creative drama based on Dewey’s educa-
tional theories. By re-reading creative drama, suggestions 
are presented in order to use Dewey’s educational theories, 
hoping to help artists to take proactive steps in the field of 
education aimed at social awareness and change. According 
to Dewey, students develop in an educational setting where 
they can experience and interact with the issue at hand. 
Each and every student needs to play a role and cooperate in 
their learning process. Dewey believed problem-solving to 

be the best teaching method, fitting individuals for life and 
empowering them to solve problems in their personal lives 
and their social interactions. Problem-solving was deemed 
the best teaching method by Dewey, which leads to cre-
ative drama and its effectiveness since its base foundation is 
formed around the theory of problem-solving. The first step 
in creative drama is to tell a story to students thoroughly. 
This paper seeks to show that when a story is told to students 
incompletely, in order to be completed by them in a creative 
drama, a problem will be formed in their minds, encour-
aging them to solve it. If the content of creative drama is 
presented to learners in full detail, their mental engagement 
with the content will be reduced, and, consequently, their 
ability and motivation to interact will diminish. Performing 
creative drama based on problem-solving exposes students 
to the problem in a creative manner; they are encouraged to 
cooperate and think to bring the drama to a desirable end. 
Placed at the core of problem in creative drama, students 
are forced to think and provide solutions that ultimately are 
skills that they will need in their own lives. This article is 
extracted from the first author’s doctoral dissertation, en-
titled: “The ability of Outdoor Theater in Social Develop-
ment, Relying on John Dewey’s Aesthetic and Educational 
thoughts” under the supervision of second author and the 
advisory of third author at Islamic Azad University, Science 
and Research Branch.
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