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Abstract

چکیده

Aesthetics education is one of the important goals
of education systems especially at early
childhood. The purpose of this research is to
propose a practical framework for teachers to
develop aesthetics in early childhood. For this
purpose, the study employed document analysis
and content analysis of the resources in internal
and external databases on aesthetics education.
Among the sources related to aesthetics education,
65 sources were selected and their findings were
coded and categorized in tables in terms of the
goals and necessities of aesthetic education, the
common discourses of aesthetics, the implications
of three common discourses in aesthetics
education and the strategies for children's
aesthetics education. Finally, a framework, based
on the obtained categories, was proposed in which
the goals and necessities of aesthetics education,
the common discourses in aesthetics education,
the implications of three discourses and strategies
for the development of children's aesthetics were
introduced. Teachers, using this framework, can
provide the foundations for implementing
aesthetics education at early childhood.

تربیت زیباییشناسیی یکیی از اهیاا مهی تعلیی و تربییت
، هیا از ایی پیووه.مخصوصاً در دوره اولیه کودکی اسیت
ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهیت تربییت
 برای ایی.زیباییشناسی کودکان در دوران اولیه کودکی است
منظور از روش سناکاوی و تحلیی محتیوای مقولیهای منیاب
موجییود در پایگییاههییای داخلییی و خییارجی پیرامییون تربیییت
 از میان منیاب میرتب بیا.زیباییشناسی کودکان استفاده شا
 منب انتخاب شا و یافتههیای آنهیا56 تربیت زیباییشناسی
در حییوزه اهییاا و ضییرور هییای تربیییت زیبییاییشناسییی
گفتمانهای رایج زیباییشناسی داللتهای سه گفتمان راییج
در حوزه تربیت زیبیاییشناسیی و راهبردهیایی بیرای تربییت
زیبییاییشناسییی کودکییان کاگییراری و مقولییههییا در جییااو
 در نهایت بر اساس مقوال به دسیت آمیاه.طبقهبنای شانا
چارچوبی پیشنهاد شا که در آن اهاا و ضرور های تربیت
زیبییاییشناسییی گفتمییانهییای رایییج در حییوزه تربیییت
زیباییشناسی داللتهای سیه گفتمیان و راهبردهیایی بیرای
 معلمییان بییا.تربیییت زیبییاییشناسییی کودکییان معرفییی شییانا
بهرهگیری از ای چارچوب میتواننا مقیاما اجیرای تربییت
زیباییشناسی را برای کودکان در دوران اولیه کیودکی فیراه
.سازنا
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زیباشناسییانه پییرورش تجییارب زیبییاییشناسییی دوران اولیییه
کودکی

 عضو هیأ علمی گروه علوم تربیتی دانشیگاه فرهنگییان تهیران.1
.ایران
. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا هماان ایران.2
: * نویسناه مسئو
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مقدمه
یکی از اهاا مه تعلی و تربیت که همیواره میورد بییمهیری ریرار گرفتیه پیرورش رابلییتهیای
زیبییاییشییناختی دانیی،آمییوزان اسییت .در کنییار معرفییتشناسییی منط ی اخییو و متافی ییی
زیباییشناسی شاخهای از فلسیفه اسیت ربریتانیکیا2882 1؛ بیه نقی از مهیاوینیواد 2و همکیاران
 )2812زیباییشناسی با بحثهای سقراط شروع شاه و فوسفه را از آن زمان درگییر خیود نمیوده
است رلی  .)2882 3تربیت زیباییشناسی بخشی از تربیت عمومی است و میتوانیا در داخی و ییا
خارج از مارسه انجام شود رارسون .)2812 2از نظر رایمیر ر )1292تربییت زیبیاییشناسیی رشیا
دادن آگاهی و حساسیت نسبت به ویوگیهای زیباییشناسیی اشییاو و پاییاههیا اسیت ربیه نقی از
مهرمحمای و امینی  .)1308تربیت زیباشناسانه میثرر مییتوانیا تمایی افیراد بیه کسیج تجیارب
زیباشناسانه را اف ای ،دها رکوکاس .)2812 6ای نوع تربییت نقی ،مهمیی در توسیعه عقونیی و
اخوری افراد دارد رشادریکو2812 5؛ به نق از رشیا وار و کنی)2813 9؛ بنابرای به عنوان یی
مثلفه ضروری برای شک گیری شخصیت افراد به شمار میرود ررالوکا و بوکوس .)2812 0همچنیی
ای نوع تربیت میتوانا جهتگیری ارزشیی افیراد را هیاایت کنیا و آنهیا را ریادر مییسیازد تیا در
تشخیص و ارزشیابی زیبایی به خوبی عم کننا .از طر دیگر احساسا افراد را پرورش میدهیا و
زناگی آنها را زیباتر میسازد رژانگ)2812 2؛ سبج برانگیختیه شیان و پیرورش ییافت حیواس و
تخی می شود و خل آرار دارای تناسج ظرافت و بیااعت را بیه همیراه خواهیا داشیت ربیه نقی از
مهرمحمای .)1328
ها از تربیت زیباییشناسی توسعه توانایی بچهها برای درک و فه زیبایی طبیعیت در هنیر و
زناگی اجتماعی؛ توسعه حس زیباییشناسی و توانایی درک زیباییشناسی وارعییتهیا و احساسیا
عقایا و مفاهی زیباشناسانه به ویوه از طری خوریت هنری؛ و توسعه مهار های خورانه از طریی
تجربههای مربوط به خل هنرمناانه در حوزههای مختلف هنر است ررالوکا و بوکوس  .)2812ها
تربیت زیباییشناسی ای است که افراد عضو مفیا و مثرر اجتماع و فرهنگ شونا رنیوان جیووان
و رویسماکی .)2812 18با تلفی تربیت زیباییشناسی در برنامه درسیی مییتیوان زمینیه دسیتیابی
دان،آموزان به اهاا فو را فراه نمود .در برنامه درسی استرالیا ر )3 :2818تربیت زیباییشناسی
به مفهوم فه کام هنر و آن نی به نوبه خود به عنوان نگیاه انتقیادی تلقیی شیاه اسیت .از طریی
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مطالعه انتقادی و کاربردی دان،آموزان فرصتی برای کشف کیردن آزمیای ،کیردن خلی کیردن
تحلی کردن انتقاد کردن و سرانجام کشف معانی مختلف کار هنری خواهنا داشت.
برای تربیت زیباییشناسی بایا دان،آمیوزان را درگییر در فعالییتهیای هنیری مفییا نمیایی .
آی نر1ر ) 2886برای باور است که برای ایجاد خشنودی رضایت و شور و هیجیان در دانی،آمیوزان
بایا به جای تمرک روی نمره و امتحان آنها را درگیر در فعالیتهای هنری در کوس درس نمایی .
به عقیاه بارتون2ر )2813درگیر کردن بچهها در فعالیتهیای هنیری بیه آنهیا اجیازه مییدهیا تیا
خودشان را از طری بیان خورانه در روشهای معنیداری کشف کننا .در ایی جرییان آنهیا ریادر
می شونا تا در مورد کارهای هنری با دیگران ارتباط اجتماعی فرهنگی و سیاسی برررار نماینا.
معلمان میتواننا به بچهها کم کننا تا مهار هیای زیبیاییشناسیانه پیچییاهای مثی ریار
تشخیص را از طری توسعه واژگان هنری و انعکاس فرایناهای خورانه کیفیتهای زیباییشناسیانه
ارزشیابی از محصوال و تشخیص بهبود بخشنا ررایت .)1222 3هنرهیا امکانیاتی بیرای مشیاهاه و
بیان احساسا فراه میسازنا که برای رشا و موفقیت بسیار ضیروری هسیتنا رآی نیر 1220؛ بیه
نق از نیوان جیووان و رویسماکی  .)2812هنر به وضوح بیان میدارد که برای هر مسئلهای تنها
ی راهح وجود ناارد؛ بلکه راهح های متعادی برای مواجهة مثرر بیا یی مورعییت رابی تصیور
استرمهرمحمای  .)1328هنر اب اری برای تربیت زیباییشناسیی اسیت .هنیر فراینیا بیه نمیای،
گراشت ساخت معنی و تجربه شخصی از طری استفاده از سیسیت هیای نمیادی اسیت .هنیر در
تعلی و تربیت کودکی تجاربی را فراه میکنا که رشا دان ،انت اعی کیودک را ارتقیا مییبخشیا.
برخی از ای تجارب مث بازی طراحی حرکت و نمیای ،بیه صیور فعالییتهیای فی یکیی اتفیا
میافتنا ررایت  .)1222رایت ر )2812بیان میکنا که هنر به ایاهها شک میبخشا و اب اری اسیت
که از طری آن ما میتوانی آگاهیهای خودمان و جهانی را که در آن زناگی میکنی رشا دهیی .
هنر به افراد کم میکنا کیه احساساتشیان را بیه شیک هیای متنیوع بییان کننیا رآل یر1209 2؛
اسییمیت .)1208 6بنییابرای در تربیییت زیبییاییشناسییی نقیی ،اساسییی دارد .در حییوزه تربیییت
زیباییشناسی با سه گفتمان مواجه هستی که در ادامه مورد بحث ررار میگیرنا:
با توجه به تأکیاا و دیاگاههای مختلیف موجیود پیرامیون تربییت زیبیاییشناسیی سیاختار و
چارچوب دیسی لینی برای آموزش هنر در دوره ابتاایی وجود ناارد .دیویی اشتاینر و ویگوتسکی اگر
چه در کشورهایی با بافتهای متفاو فرهنگی متولا شانا اما در دورههای زمانی مشیابهی زنیاگی
کردنا .آنها رصا داشتنا جهانی خل کننا که در آن نگاه انتقادی و شنیان همه صیااها از طریی
نوعی از تعلی و تربیت امکانپریر باشا و پیشینهاد آنهیا خلی شیک جاییای از تعلیی و تربییت
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براساس هنر بود رلی  .)2882دیاگاه ای سه نظریهپرداز از گفتمانهیای راییج زیبیاییشناسیی بیه
شمار میرود و چارچوبی را برای تربیت زیباییشناسی فراه نموده است .در ذی ای گفتمانها و
کاربردهای آنها برای تربیت زیباییشناسی مورد واکاوی ررار میگیرد:
گفتمان زیباییشناسی دیویی :جان دیویی یکی از چهرههای اصیلی فلسیفه آمریکیایی در اوایی
ررن بیست بود که بر ماارس دولتی امریکا تأریر بیهسی ایی گراشیت .رکلیبیارد .)1205 1دییویی از
ماارس کودک محوری که روی نیازها و عوئ کودک تأکییا داشیتنا؛ و از نقی ،معنییدار هنیر و
زیباییشناسی در برنامه درسی ماارس ابتیاایی طرفیااری نمیود ربیه نقی از لیی  .)2882دییویی
زیباییشناسی را به انواع معینی از تجاربی که ممک است ی فیرد در هیر جنبیهای از زنیاگی دارا
باشا نسبت داده است ربه نق از بامگارت .)1262 2کتاب هنر به عنوان تجربیه نقطیه اوج تحقیی
دیویی بود که پااگوژی فلسفیاش را کام کرد رزرلتنیر .)1296 3او معتقیا بیود کیه مشیارکت در
فعالیتهای هنری نوع خاصی از تجربه را ایجاد میکنا که با سایر تجارب متمای اسیت .از دییاگاه
دیویی ایاههای خوب به روشهای جایا تفکر و عم میانجامنا رپیو و جیرو .)2889 2دییویی در
6
ابتاا به تجربه پایاارشناسی و س س به تجیارب هنیری و زیبیاییشناسیی اهتمیام ورزییا راشیتا
 .)1225زیباییشناسی از نظر دیویی تجربهای کام عالی پربار و همراه بیا شیور و حیرار اسیت.
دیویی معتقا بود که انسان نیاز به یافت خیوی ،دارد و ایی امیر از طریی زیبیاییشناسیی انجیام
میشود ردیویی 1208؛ به نقی از انصیاری بختیارنصیرآبادی لیاریتدار و بیارری  .)1323دییویی
زیباییشناسی را با تجربه پیونا زده است .تجربه از نظیر دییویی انجیام دادن تیوش بیرای دوسیت
داشت اعتقاد داشت و بردبار بودن است ردیویی  .)1232در ای نگیاه تنیوع در زنیاگی و زنیاگی
متعام با محی و جهان به شیوههای متنوع مورد توجه است رکوفارو .)1226 5دیویی به ای نکته
اشاره میکنا که ی تجربه زیباییشناسانه ورتی شیروع میی شیود کیه افیراد بیا محیی بیه تعامی
میپردازنا .دیویی هنر را به عنوان مالی برای باالتری شک تجارب انسانی مانظر ررار داده است .از
نظر متخصصان زیباییشناسی تجربه زیباییشناسی بایا از طری هنرهای زیبا اتفا افتا؛ امیا بیرای
دیویی به منظور داشت ی تجربه زیباییشناسی افراد مجبور نیسیتنا کیه فقی بیا هنرهیای زیبیا
تعام داشته باشنا .مطاب با نظر دیویی توشهای ی ریاضیاان در اجرای یی رییاس منطقیی-
صرفاً به عنوان وسیله ای برای انجام وظیفه و یا راهی برای ح مسئله نیست بلکه برای تکمی یا به
پایییان رسییانان کمییا آن اسییت آن چی ی ی بییی ،از ی ی تجربییه اولیییه اسییت و آن ی ی تجربییه
زیبایی شناسانه است .اگرچه تجربه ح مسائ ریاضی با تجربیه شینیان موسییقی ییا طراحیی یی
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تصویر متفاو است؛ اما آنها همه از نظر کیفی مشابه و از نظر درونی یکسان هستنا؛ تنها تفیاو
آنها در روشهایی است که برای ایجاد تجربه زیباییشناسانه مورد استفاده ررار مییدهنیا ردییویی
.)1232
1
گفتمان زیباییشناسی اشتاینر :اشتاینر به موضوعا گستردهای ه چون فلسفه پ شکی و هنر
عورهمنا بود .او موضوعا را به صور پراکناه و ج یرهای مورد توجه ررار نااد بلکه به عنوان ی
ک به آنها مینگریست و به مطالعه ک ماهیت وجودی انسان میپرداخت .زیباییشناسیی رلیج و
هسته فلسفه اشتاینر را تشکی میداد .او زیباییشناسی را در ارتباط با معنویت میورد مطالعیه ریرار
داد رایستون .)1296 2اشتاینر به دنبا ای بود تا رشا بچهها را از منظر تکام معنیوی و فرهنگیی
مورد توجه ررار دها .از نظر اشتاینر شخصیت انسان از نقطه نظر معنوی با آنچه که دارویی بییان
نموده راب ریاس نیست .از منظر پااگوژیکی اییاههیای اشیتاینر دربیاره زیبیاییشناسیی و زنیاگی
معنوی انسان مبتنی بر فه عمی از ماهیت کودک و فراینا رشا و تکام او است .از نظر اشیتاینر
ها تربیت زیباییشناسی پرورش شایستگی آگیاهیهیای شیاعرانه تصیور و تصیویرگری ذهنیی و
تخی کودکان است .اشتاینر برای انسان سه دوره رشا هفت ساله ترسیی مییکنیا و انسیان را بیه
عنوان ی موجود سه بعای در نظر میگیرد که دارای جس روح و روان است و بیان مییکنیا کیه
کودکان از تولا تا هفت سالگی در ابتاای دوره رشا هستنا که ایی دوره ننییتیری و اصیلیتیری
زمان برای رشا زیباییشناسی است.
3
گفتمان زیباییشناسی ویگوتسکی  :دیاگاه ویگوتسکی درباره زیباییشناسی کمتر برای مربییان
تعلی و تربیت شناخته شاه است زیرا ماارک و مستناا اناکی از او در در مورد هنر به جیا مانیاه
است .ویگوتسکی در روانشناسی هنر ر )1291به طور مختصر تفکرات ،را در میورد موضیوع هنیر و
زیبایی شناسی ارائه داده است .او به جای هنرهای بصری و اجرایی هنر را با ادبیا پیونا زده اسیت.
ویگوتسکی تعامو زیبایی شناسانه انسان را به عنوان ی نوع تخلیه انرژی عصبی میدانا که ناشی
از احساس تجربه زیباییشناسانه است .برای او زبان ارزش ذاتی دارد که احساسا زیباییشناسانه را
در ذه انسان برانگی انا .او زیباییشناسی را با توجه به مفهوم زبان مورد مطالعیه ریرار داده اسیت.
دیاگاه زیباییشناسانه ویگوتسکی درباره زبان میتوانا به دو شیوه بهبود عملکرد زیباشناسانه زبان و
دیگری به کارگیری زبان به عنوان اب ار ننی کردن شک های آگاهانه زیبیاییشناسیی انسیانی میورد
بررسی ررار گیرد ربیه نقی از لیی  .)2882زبیان بیرای ویگوتسیکی عملکیرد ذهی را بیه نمیای،
میگرارد؛ و به درک اولیه و هاایت تفکر انت اعی کم مییکنیا .زبیان از دو عنصیر تفکیر و کلمیه
ترکیج شاه است .تفکر به وسیله کلما هاایت میشود و کلمه در ابتاا اب اری برای تفکیر اسیت .او

1. Steiner
2. Easton
3. Vygotsky
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کلمه و تفکر را با ه ک دارایی 1نامیاه است .آنچه که برای ویگوتسکی مه است نه کلمه اسیت و
نییه تفکییر؛ بلکییه ترکیییج ننییی ایی دو اسییت .از منظییر ویگوتسییکی بییاون نگییاه کی گرایانییه درک
زیباییشناسی نمیتوانا اتفا بیافتا ربرودی .)1292 2زمانی که شعری را مییخیوانی چیی ی کیه
احساس زیباییشناسی را تحری میکنا نه کلما خارجی و نه ساختار معنی درونیی اسیت بلکیه
هماهنگی هر دو به عنوان ی ک ای احساس را ایجاد میکنا .ویگوتسکی درباره زبان نه تنهیا بیر
سازمان معنایی و دستوری بلکه بر ویوگی معنایی زبیان نیی کیه حامی معنیی اسیت تأکییا دارد.
ویگوتسکی بیان میکنا که یکی از نق،های زبان ای اسیت کیه ابی ار روانشیناختی عمیقیی بیرای
احضار تفکر انسانی است رلی .)2882
از منظر ویگوتسکی ر )1252نق ،اساسی زبان دستیابی به معانی پنهان است .تفکر ویگوتسیکی
ای بود که زبان خواه شاعرانه و خواه پرمعنی حام ارزش زیباییشناسی است .او بیان میکنا کیه
بچه ها نه فق از طری چشمانشان بلکه از طری صحبت کردنشان نیی جهیان را درک میی کننیا.
ویگوتسکی سخ گفت را بخ ،زیباییشناسانهای از رشا شناختی بچههیا مییدانیا .او زبیان را بیه
عنوان اب اری برای تسهی رشا شناختی فرد در حوزه زیباییشناسی مورد بررسی ریرار داده اسیت.
تصیور ویگوتسییکی از مشییاهاه جهییان بییا چشی هییا و سییخ گفییت بینشییی بییرای ارتقییای تربیییت
زیباییشناسی کودکان فراه میکنا .اگرچه استعااد زیباییشناسی بچهها ذاتی و درونی اسیت امیا
بایییا از طری ی تعییامو زبییانی و اجتمییاعی مییثرر پییرورش داده شییود .بییرای ویگوتسییکی رشییا
زیباییشناسی ی فراینا اجتماعی و فرهنگی است؛ مخصوصاً ورتی که ما زیباییشناسی را به عنوان
شکلی از حوزه عقونی مورد بررسی ررار میدهی کودک بافت اجتماعی ابی ار نمیادی رمثی زبیان
6
گفتاری یا زبان نوشتاری) را درونی میکنا و به کار میگیرد ربرونر1206 3؛ آی نر1206 2؛ گاردنر
1228؛ مو  .)1222 5با تکیه بر دیاگاه ویگوتسیکی معلمیان دوران اولییه کیودکی و دوره ابتیاایی
میتواننا روشهایی را برای مشارکت فعاالنه کودکان جهت ساخت معانی با استفاده از زبان با تأکییا
بر عملکرد زیباشناسانه آن شناسایی نماینا رفالکنرث .)1226 9در ادامه به منظیور بییان ضیرور و
اهمیت تربیت زیباییشناسی به برخی از م ایای تربیت زیباییشناسی اشاره میشود:
تغییر درک و رفتار افراد :یادگیری تغییر در درک یا رفتار است .تغییر در درک و رفتار معموالً از
طری اجتماع و فرایناهای مشیارکتی موجیود در بافیتهیای اجتمیاعی -تیاریخی -فرهنگیی ایجیاد
میشود رویگوتسکی 1209؛ به نق از یوینگ .)33 :2818 0یادگیری اجتماعی یادگیری است کیه
1. All the property of whole
2. Broudy
3. Bruner
4. Eisner
5. Gardner
6. Moll
7. Falkenrath
8. Ewing
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از طری فعالیتهای اجتمیاعی و فرهنگیی کسیج مییشیود رتیویی .)2888 1در رویکیرد فرهنگیی
2
اجتماعی توسعه مهار های بی رشتهای از طری برنامه درسی چنارشیتهای ییا مییان رشیتهای
تفکر مشارکتی مراکره معنیدار و بازتاب انتقادی مورد تأکیا است .در ای رویکرد ییادگیری ورتیی
اتفا میافتا که لر بخ ،باشا و یادگیرناه به طور فعا در یادگیری درگیر شود .ریوینگ :2818
 .)33تربیت زیباییشناسی از امکان درگیر نمودن دان،آموزان در فعالییتهیای ییادگیری برخیوردار
است.
رشا مهار های درونفردی و میانفردی :نتایج پووه،های انجام شاه معر ای وارعیت اسیت
که مشارکت دان،آموزان در فعالیتهای هنری در رشا فیردی و اجتمیاعی؛ گیرای ،بیه ییادگیری؛
رشا شایستگیهای مربوط به بررراری ارتباط ح مسئله طراحی سازماناهی پشتکار؛ مهیار هیای
خوانان نوشت و حساب کردن؛ کسج دان ،و مهار هنیری؛ لیر بیردن از هنیر و ارزشگیراری
هنری مثرر بوده است رهانتر .)2886 3در تجربه زیباییشناسی عواملی ماننا احساس و تخیی کیه
مثلفههای اصلی تربیت زیباییشناسی را شک میدهنا در کنار خردورزی از اج ای ضروری تربییت
به شمار می آینا و منجر به برانگیخت حساسیت و هماردی در بی افیراد شیاه؛ بیه بهبیود و درک
رواب جهان طبیعی و اجتماعی میانجامنا و رفتار و رضاو های اخوری را رشا میدهنا رانصیاری
بختیارنصرآبادی لیارتدار و بارری  .)1323به طور کلی تربیت زیباییشناسی میتوانا به بچهها در
خوداظهاری و توسعه مهار های ارتباطی و ح مسیئله کمی کنیا .بیا مشیارکت در فعالییتهیای
زیباییشناسانه مختلف بچهها میتواننا مهار های اجتماعی ع نفس و اعتماد به نفسشان را نی
رشا دهنا رشییِرماچر2882 2؛ به نق از ارسون .)2812
کم به روشهای یاددهی-یادگیری معنیدار :گاردنر و آی نر هر دو معتقانا که در میاارس بیه
هوشهای منطقی ریاضی و کومی اهمیت بیشتری داده میشود؛ که ای باعث میشود روشهیای
معنی دار دانست که انلیج در هنرهیا نماییان هسیتنا مغفیو بماننیا .براسیاس دییاگاه دییویس-
منیگولت یورک و کس  6ر )2885روشهای بامعنی دانست و دان ،محتوایی معیی بیا هنرهیا در
ارتباط هستنا که یادگیری تحولی را ممکی مییسیازنا .روشهیای بیامعنی دانسیت شیام تفکیر
چناوجهی و شک های چناگانه ارتباط است که شک های بصری تجسمی شینیااری نوشیتاری و
گفتاری را در بردارد.
آمادهسازی افراد برای مشارکت در جامعه دمکراتی  :تربیت زیباییشناسی تأریرا مثبتیی روی
شخصیت یادگیرناگان دارد که معنیی دارتیری ایی تیأریرا بیه اجتمیاعی کیردن بچیههیا و بلیو
اجتماعی -اخوری آنها مرتب است ررالوکا و بوکیوس  .)2812هنیر پاییاه معنییداری از محیی
1. Toohey
2. multidisciplinary or interdisciplinary curriculum
3. Hunter
4. Schirrmacher
5. Davis-Manigaulte, Yorks and Kasl
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فرهنگی و اجتماعی است که می توانا منجر بیه اتحیاد و همبسیتگی شیود و بیه شیک مسیتقی ییا
نیرمستقی آگاهی اجتماعی را رشا دها ردیکسون و چالمرز1228 1؛ به نق از ارسیون .) 2812
برخی از محققان و معلمان هنر معتقانا که هنر یکی از حوزههای برنامه درسی است کیه بچیههیا را
برای مشارکت در جامعه دمکراتی آماده میسازد و ظرفیتهیای آنهیا را بیرای تغیییر اجتمیاعی و
فرهنگی اف ای ،می دهیا .اعتقیاد بیرای اسیت کیه هنیر تفکیر انتقیادی را بهبیود مییبخشیا و در
3
شک گیری هویتهای فردی و جمعی نق ،دارد رفریام و استور022 :2882 2؛ به نق از میالی
 .)2812نظریهپردازان معتقانا که هنر آگاهی مورد نیاز برای سیاخت زنیاگی دمکراتیی را فیراه
میسازد رگری 1226 2؛ به نق از مالی  )2812و به واسطه هنر بچهها مشارکت در دمکراسیی را
یاد میگیرنا رگود .)2882 6هنر میتوانا به بچهها کم کننیا تیا در تغیییر و سیاخت اجتمیاعی
مشارکت داشته باشنا .کار ویگوتسکی روی هنر و رشا بچهها ایی موضیوع را اربیا نمیود رمیالی
 .)2812مطالعه ماتاراسو 5ر )1229نی نشان داد که برنامههای هنری میتواننا راهح هیایی را بیرای
مسائ اجتماعی ارائه دهنا که از طر دیگر راب دستیابی نیست.
یادگیری تحولی :باون ش تربیت زیباییشناسی متغیر مهمی در خلی یی شخصییت رشیا
یافته محسوب میشود رمیونتَنو مانولیانو گورجیو .)2812 9یادگیری تحولی شیام تجربیه نمیودن
تغییر ساختاری عمی در تفکر احساسا و فعالیتهاست رم یرو .)2883 0تغییر در آگیاهی منجیر
به تغییر دادن عقایا می شود .یادگیری تحولی انلج شام تغییر در ادراک ساختار ارتباطیا خیود
با دیگران و با جهان طبیعت است ریوینگ  2818ص .)33هنر ای رابلیت را دارد که ارتباطا بی
فرهنگ زبان و تجربه را تقویت نماییا و بیه ییادگیری تحیولی منجیر شیود رهمیان .)32 :برخیی از
پووه،ها نشان دادهانا که اگر معلمان فرصتهای یادگیری تحولی برای دان،آموزان فراه کننیا
آنها در وار آموزش زیباییشناسی میدهنا و به بچهها کم میکننا ارتباطا معنییداری بیی
ذه بان و احساسشان ایجاد نماینا رگری 2881؛ آی نر .)2882
کم به توسعه دان ،رویهای و دان ،اظهاری :تجارب مبتنی بر هنرهای بصیری شیام توسیعه
دان ،رویهای دان،آموزان ردان ،نحوه ساخت هنر) و دان ،اظهاری ردان ،در مورد معانی کارها و
فعالیتهای هنری) است راکسلی .)2880 2باون داشت دان ،و تجربه هنری معلمان ابتاایی ریادر
به بس و گسترش دان ،رویهای و دان ،اظهاری دان،آموزان نخواهنا بیود .معلمیان باییا دانی،

1. Dixon & Chalmers
2. Freedman & Stuhr
3. Malin
4. Greene
5. Gude
6. Matarasso
7. Munteanu, Manoleanu, Gorghiu, & Croitoru
8. Mezirow
9. Exley
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محتوایی پااگوژیکی داشته باشنا راکها  .)2811 1بر ای اساس یادگیری از طری هنر و در میورد
هنر بایا به عنوان یادگیری حرفهای مااوم در اولویت برنامههای معلمان ربی از خیامت و در حیی
خامت ررار گیرد ریوینگ .)66 :2818
رشا مهار های اساسی مورد نیاز برای زناگی در ررن  :21رشا زیبیاییشناسیی نقی ،مهمیی
روی توسعه خورییت دارد رشیادریکو2812 2؛ بیه نقی از رشییا وار و کنیی  .)2813خورییت
نییوآوری تفسیییر و درک فرهنگییی از مهییار هییای مییورد نیییاز در رییرن  21هسییتنا کییه تربیییت
زیباییشناسی اب ارهایی برای پرورش ایی مهیار هیا فیراه مییآورد رگرییت .)2882 3همچنیی
مهار ح مسئله و بررراری ارتباط از دیگیر مهیار هیای میورد نییاز ریرن  21هسیتنا کیه نتیایج
پووه،های انجام شاه معر ای وارعیت است که مشارکت دان،آموزان در فعالیتهیای هنیری در
رشا شایستگیهای مربوط به بررراری ارتباط و ح مسئله آنها مثرر بوده است رهانتر .)2886
بهبود کیفیت تاریس و یادگیری :هانترر )2886بر ای باور است که برنامههای هنری مییتواننیا
به بهبود کیفیت تاریس کم کننا و دان،آموزان را بیا الگوهیای مثبیت آشینا مییسیازنا .شیاو و
کای2ر )1223نشان دادنا بچههایی که حاار ی سا موسیقی کار کردهانا نمره تسیت هیوش و
نمرا درسیشان نسبت به دیگران اف ای ،یافته است.
بهبود عملکرد عاطفی مغ  :درگیر شان در یادگیری مبتنی بر هنر میتوانا رابلیت عاطفی مغ را
بهبود بخشا .نتایج تحقیقا نشان دادهانا که بی عملکرد عاطفی و نوع یادگیری رابطه وجود دارد.
برای مثا گوردون ر )2889نشان داد که مغ انسان بایا احسیاس آسیای ،و امنییت کنیا ربی از
اینکه درگیر در فرایناهای اکتشا خوریت و یا ح مسئله شود ربه نق از یوینگ .)33 :2818
رشا تخی و خوریت :هنر به عنوان خوریت و تخی تعریف شاه است .ورتی که دان،آمیوزان
یاد می گیرنا متمیای بیانایشینا در واری فرآینیا خورییت اتفیا افتیاده اسیت ربیارتون .)2813
استرنبرگ و لوبار  6ر )1226معتقانا که خوریت فرآینا تولیا ایاههای جایا است که منجیر بیه
تولیا محصو با کیفیت مناسج و عالی میشود ربیه نقی از راییت  .)3 :2812خورییت بیر تولییا
انایشه اصی متمرک است ریوینگ  .)2818بیه عقییاه گیری ر )1221بیرای دسیتیابی بیه سیواد
زیباییشناسانه ممک است معلمان پایاههای معینی را از بافت مرسوم جاا کننا و دان،آموزانشان
را به مشاهاه پایاهها به روشهای نیرمعمو ترنیج نماینا که ای عم مییتوانیا بیه خورییت و
نوآوری منجر شود .به طور کلی تاریس مبتنی بر هنر رار تخیی و چیرخ ،ذهنیی را افی ای،
میدها رباور .)23 :2882 5با توجه بیه اهمییت و ضیرور تربییت زیبیاییشناسیی در دوران اولییه
کودکی الزم است معلمان با ای مقوله آشنا شونا و به شک عملیاتی و کیاربردی آن را فیرا گیرنیا؛
1. Eckhoff
2. Shadrikov
3. Garrett
4. Shaw and Ky
5. Sternberg and Lubart
6. Bower
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بای منظور ای مقاله درصاد است چارچوبی پیشنهادی جهت تربیت زیبیاییشناسیی کودکیان بیه
معلمان ارائه داده و به سثاال ذی پاسخ دها:
 .1مه تری داللتهیای گفتمیان زیبیاییشناسیی دییویی اشیتاینر و ویگوتسیکی بیرای تربییت
زیباییشناسانه کودکان کاامنا؟
 .2معلمان از طری چه راهبردهایی میتواننا برای کودکان تجارب زیباییشناسانه فراه کننا؟
 .3چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیباییشناسی کودکان کاام است؟
روششناسی
در ای پووه ،از روش سناکاوی و تحلی محتوای مقولهای استفاده شا .برای پاسخ بیه سیثاال از
تحلی ی محتییوای کتییابهییا و مقییاال موجییود در پایگییاههییای داخلییی و خییارجی پیرامییون تربیییت
زیباییشناسی استفاده شا .از میان مناب مرتب با ای حوزه  56منب انتخاب شیا و بیا توجیه بیه
سثاال پووه ،یافتههای آنها کاگراری و مقولهبنای شا .در نهایت مقوال هر طبقه و کیاهای
اختصاص یافته به آن از طری کاگراری مجاد اعتباربخشی شانا.
یافتهها
 .1مهی تییری داللییتهییای گفتمییان زیبییاییشناسییی دیییویی اشییتاینر و ویگوتسییکی بییرای تربیییت
زیباییشناسانه کودکان کاامنا؟
تحلی محتوای اسناد و مناب مرتب با تربیت زیباییشناسی طب جاو  1مهمتری داللتهای
سه گفتمان رایج زیباییشناسی را معرفی نمود .معلمان از ای داللتها و کاربردها مییتواننیا جهیت
تربیت زیباییشناسی کودکان استفاده نماینا:

02

ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیباییشناسی...
جدول( )1مهمترین داللتهای گفتمان زیباییشناسی دیویی ،اشتاینر و ویگوتسکی برای تربیت زیباییشناسانه کودکان

ردیف

گفتمان
زیباییشناسی

1

دیویی

2

اشتاینر

داللت ها
تأکیا بر کسج تجارب اولیه زیباییشناسی در دوران اولیه کودکی
بهرهگیری از تعلی و تربیت مترری که در بردارناه فعالیتهایی اسیت کیه بیر حرکیت آزادانیه میراکره
ساخت تول یاکردن ساخت از طری بازی ساخت صینای دسیتی چیاآ آشی ی کیار روی چیوب و
بافناگی تأکیا دارد و برای ظهور کام ماهیت انگی ههای اصلی درونی کودکان خلی شیاه و از طریی
ی برنامه درسی تلفیقی مبتنی بر هنر راب دستیابی است.
1
بهرهگیری از روه تخی جهت رشا زیباییشناسی کودکان .در کودکستان والاور معلمان در حوزههای
داستانگویی عروس بازی و نمای ،آموزش دیاهانا تا روه تخی بچهها را مورد حمایت ررار دهنا.
پرورش سب ذهنی زیباشناسانه از طری فعالیتهای زیباییشناسانه ننی مخصوصاً از طریی فرهنیگ
شفاهی خوب و با کیفیت ادبیا
اجرای برنامه درسی هنری زیباییشناشی در ارتباط با زیباییهای جهان پیرامون
پرورش زیبایی شناسی از طری حواس :شام لمس کردن زناگی کردن حرکت کردن تعاد بویییان
چشیان دیان گرمی شنیان تفکر گفتار و م  2است .اشتاینر از طری برنامه درسی مبتنیی بیر هنیر
سعی داشت تا ای احساسا را در بچهها پرورش دها.
آموزش اصو عاطفی و اخوری موجود در فولکولور 3هنرهای خو و نمای،
استفاده از اشکا و تصاویر به شک های مختلف در آموزش
استفاده از رویکرد ک گرایی در تربیت زیباییشناسی و تلفی تربیت زیباییشناسی بیا سیایر حیوزههیای
عقونی مث علوم ریاضیا تاریخ هناسه و نیره

منب

رلی )2882

رلی )2882

رگین برگ )1202
رلی )2882

1. Waldorf
2. touch, life, movement, balance, smell, taste, sight, warmth, hearing, thought, word, and I
3. folklore
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ادامه جدول( )1مهمترین داللتهای گفتمان زیباییشناسی دیویی ،اشتاینر و ویگوتسکی برای تربیت زیباییشناسانه کودکان

ردیف

گفتمان
زیباییشناسی

منب

داللت ها
رشا زیباییشناسی از طری زبان و ادبیا
استفاده از حکایتها داستانها و تراژدیها به عنوان نمونههایی از عملکردهای زیباییشناسانه زبان بیرای
رشا احساسا و تخلیه هیجانی

3

ویگوتسکی

پاالی ،روان کودک از ط ری تحری تخی و روه خیا کودک تحری
ن و هنر که در آن تضاد وجود وارعی دارد
مشارکت دادن افراد در فعالیتهای اجتماعی – فرهنگی .از ای طری
مهار ها و ارزشهایشان را در فعالیتها دخالت میدهنا

احساسا متنارض مث شادی و
آنها به طور ذاتی دان،ها

دادن فرصت گفتگو به کودکان درباره کارهای هنری خود با تأکیا بر دیاگاه ویگوتسکی
طراحی فعالیتهایی با تأکیا بر هنر فرایناگرا نه محصو گرا

رویگوتسکی .)1291

رروگا

.)1223

فالک رث1226 1
2

رادواردز و همکاران )1220

 .2معلمان از طری چه راهبردهایی میتواننا برای کودکان تجارب زیباییشناسانه فراه کننا؟
تحلی محتوای اسناد و مناب مرتب با تربیت زیباییشناسی نشان داد معلمان برای تربیت زیباییشناسی کودکان در دوران اولیه کودکی میتواننا طبی
جاو  2تجاربی را برای دان،آموزان فراه نماینا.

1. Falkenrath
2. Edwards
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ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیباییشناسی...
جدول( )2راهبردهایی برای فراهم نمودن تجارب زیباشناسانه برای کودکان

ردیف

راهبردهایی برای تربیت
زیباییشناسی

1

ایجاد تجارب
زیباییشناسی مطلوب

2

کسج تجارب از طری
سب های مختلف
تاریس تلفیقی

توصیف راهبرد
ایجاد تجاربی برای لر بردن حس سرزناگی احساس معنیداری و ارج نهادن به هنرهای زیبا
ایجاد تجاربی برای انرژی مثبت لر عمی و خوشاینا و متفیاو از تجیارب معمیو و روزمیره
زناگی تفاو دارد

منب
رکالی 1202؛ به
نق از لی )2886

سب سرکوبگر :در ای رویکرد مربیان مهار تربیت زیباییشناسی چنیاانی ناارنیا .بیه جیای
تأکیا روی فعالیت هنری بر روی موضوعا هنری تأکیا میشیود و مهیار هیای تولییا هنیری
دان ،زیباشناسانه یا گرای ،انتقادی پرورش داده نمیشونا .ها آموزش تلفیقی از موضوعا
هنری است.
سب شناختی :در اینجا دو فرد حرفه ای شام معل هنرمنا و متخصص موضوعی جهت آموزش
دان ،هنری به فراگیران با ه همکاری میکننا.
سب عاطفی :در ای رویکرد به جای تأکیا بر موضوعا و آمیوزش دانی ،هنیری بیر پیرورش
احساسا و عواطف تأکیا میشود و ها ایجاد عورهمنیای آمیادگی روانیی و نگیرش مثبیت
نسبت به فعالیتهای هنری است.
سب تربیت زیباییشناسی اجتماعی :ها اصلی ای سب بهبود روابی بیی فیردی از طریی
فعالیتهای هنری مث نمای ،و فعالیتهای اجتماعی مث بازی است .پرورش ارتبیاط از طریی
هنر فلسفه اصلی ای رویکرد را شک میدها .برگ اری مراس و جش های مختلف با تأکییا بیر
فعالیت هنری از موضوعا مورد توجه ای سب است .بییان احساسیا از طریی هنیر در ایی
سب مورد توجه است.

ربرسلر 1226
2882 1220؛ به
نق از به نق از
نیوان جیووان و
رویسماکی
.)2812
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ادامه جدول( )2راهبردهایی برای فراهم نمودن تجارب زیباشناسانه برای کودکان

ردیف

راهبردهایی برای تربیت
زیباییشناسی

3

کسج تجارب از طری
موضوعا ش،گانه
معر زیباییشناسی

توصیف راهبرد

منب

ارتباطا  :ی تجربه زیباییشناسانه ورتی شروع میشود که افیراد درگییر در تعامی بیا محیی
میشونا .اگر چه دیویی خود عورهای به طبقهبنای روشهیای مختلیف ارتبیاط بیی شیخص و
محی نااشت اما انواع ای ارتباطا را با الهام از دیاگاه دییویی بیه چهیار دسیته طبقیهبنیای
کردهانا .تعامو عاطفی به واکن ،روانی نسبت به کار هنری اشیاره دارد کیه بخشیی از تجربیه
زیباییشناسی است .تعامو فکری به چگونگی ارتباط شیناختی بیا فعالییت هنیری اشیاره دارد.
دانست چی هایی در مورد فعالیت هنرمناانه تکنی یا مواد موضوعی کار هنیری ممکی اسیت
تجربه زیباییشناسانه را اف ای ،دها .سرانجام تعام حسی به جنبههای صوری و فی یکیی مثی
رنگها خطوط آهنگها و بافتها اشاره دارد که میتواننا ارتباط را تحکی یا تضیعیف نماینیا.
در ک فرد برای دریافت تجربه زیباشناسانه بایا از طری ی یا ترکیبی از اشیکا چهارگانیه بیا
جهان ارتباط برررار برررار کنا.

ردیویی .)1232
چیکسنت میهایلی
1
و رابینسون
ر)1228
کنا ربه نق از
آرماچر.)2882 2

درگیییری فعییا  :3هنرمنییا یادگیرنییاه یییا دانیی،آمییوز در کییوس درس بییرای کسییج تجربییه
زیباییشناسانه بایا درگیر در محی وارعی شود .دیویی مترکر میشود کیه درگییری شیخص بیا
جهان پیرامون فق شام درگیری ذهنی نیست .در تجربه زیباشناسانه ذهی و بیان بیه طیور
فعا با طبیعت به کن ،و واکن ،میپردازنا.

رآرماچر .)2882

1. Csikszentmihalyi and Robinson
2. Uhrmacher
3. Active Engagement
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ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیباییشناسی...
ادامه جدول( )2راهبردهایی برای فراهم نمودن تجارب زیباشناسانه برای کودکان

ردیف

راهبردهایی برای تربیت
زیباییشناسی

توصیف راهبرد

3

کسج تجارب از طری
موضوعا ش،گانه
معر زیباییشناسی

تجربه حسی :1تجارب حسی دریچه شناخت هسیتنا؛ تحریی
حواس منب مه کسج تجارب زیباشناسانه به شمار میرونا.
ادراک :تجارب زیباییشناسی بی ،از هر چی واماار ادراک و برداشتها و ررائتهای افراد اسیت
و اساس آنچه که هنر را از سایر موضیوعا متمیای مییسیازد شخصیی بیودن هنیر در انجیام
رضاو های هنری است .ای موضوع از ماهیت مشاهاهها ناشی میشود و به نوعی بیه تفیاو در
مشاهاهها اشاره دارد.
ریس پریری :2هر نوع اکتشا مستل م دامنهای از ریسی بیاال متوسی و پیایی اسیت .هنیر
ماهیت اکتشافی و ابااعی دارد؛ از ای رو میتوان فعالیت هنری را فعالیتی اکتشیافی تلقیی نمیود.
بنابرای ریس کردن در فعالیت هنری امری طبیعی تلقی میگردد.
تخی  :3در فعالیتهای تربیتی از تخی گاه تحت عنوان مهار چرخ ،ذهنی نی یاد مییشیود.
تصویرگری ذهنی اف ودنها و کاست های ذهنی انایشیان به صور های مختلف الزمه فعالیت
هنری است و تخی میتوانا شک شهودی و تعاملی نی داشته باشا .تصور فعالیت هنری بیاون
تخی امکان پریر نیست.

منب
حیواس چناگانیه و فعیا سیازی

1. Sensory Experience
2. Risk Taking
3. Imagination
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ادامه جدول( )2راهبردهایی برای فراهم نمودن تجارب زیباشناسانه برای کودکان

ردیف

راهبردهایی برای تربیت
زیباییشناسی

2

کسج تجارب از طری
استعاره 1و نگاه تازه

6

درگیرشان در ایاه های
علمی روی

5

پرورش تواناییهای
ادراکی افراد

2

توصیف راهبرد

منب

استعاره در ایج اد تفکر خو نق ،عماه دارد .اسیتفاده از اسیتعاره ادراک را فعیا مییسیازد و
بین ،نوی ایجاد میکنا .از منظر دیویی استعاره هسته محوری برنامه آموزش ادراک را تشکی
میدها.

رپراو 1222 3؛ به
نق از پیو و جیرو
.)2889

نگاه تازه به ای نکته اشاره دارد که به دان ،آمیوزان ییاد داده شیود کیه بیه موضیوعا عیادی و
معمولی از زاویه دیگر بنگرنا.

رپیو .)2882

نگاه تازه سبج میشود که توجه به ج ئیا بیشتر شود؛ اف های نوینی گشوده شود؛ راهح های
بای کشف شونا و نگاه رالبی و کلیشهای محاود شود .نگاه ی ویوگی هنری است.

رپیو و جیرو
.)2889

دروسی مث علوم تجربی به علت مواجه کردن دان،آموزان با ایاههای علمیی ریوی مییتواننیا
تجارب زیباییشناسانهای فراه کننا.

جیرو راو و
شی یگ 2ر)2883

در علوم دو عنصر تااوم و کما نهفته است که به زع دییویی تیاوام و کمیا مبنیای تئیوری
ویکم
زیباییشناسی را شک میدهنا.
درک زیباییشناسی ی شبکه ننی از دان ،مفهومی است .درک زیباییشناسی به دان،آمیوزان
کم میکنا که به عنوان تجربه ای از یادگیری جایا به شک متفاو مشاهاه تفکیر و عمی
کننا.

6

ر)2885

رپیو و جیرو
.)2889
1. metaphor
2. re-seeing
3. Prawat
4. Girod, Rau, & Schepige
5. Wickman
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ارائه چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیباییشناسی...
ادامه جدول( )2راهبردهایی برای فراهم نمودن تجارب زیباشناسانه برای کودکان

ردیف

راهبردهایی برای تربیت
زیباییشناسی

9

کسج تجارب از طری
درگیر شان در
فعالیتهای زیباشناسانه

توصیف راهبرد

منب

هنرهای بصری :درگیر نمودن دان،آموزان در هنرهای بصری میتوانا منجیر بیه کسیج تجیارب
زیباشناسانه شود .هنرهای بصری دامنه وسیعی از فعالیتهای هنری را در بر مییگییرد .در ایی
خصوص میتوان فرصتهایی نظیر نقاشی کردن رنگآمی ی و الگو سیازی بیرای دانی،آمیوزان
فراه نمود .ای فرصتها محاود به درس هنر نیست و میتوانا در کلیه دروس فراه شود.

رمهرمحمای و امینی
)1308

مت های ادبی :مت هیای ادبیی معتبیر و اصیی مییتواننیا مبنیایی بیرای تیاریس ادبییا در
کوسهای درس ابتاایی باشنا تا بچهها را رادر به کشف تحقی و خل امکانا تخیلی از طری
زبان نماینا.
داستانگویی داستانخوانی و داستاننویسی :ای هنرها میتواننا تجارب زیباشناسانه ارزشمنای
برای دان،آموزان در کلیه دروس فراه نماینا .ای هنرها میتواننا منبعی بیرای سیایر هنرهیا
مث هنرهای بصری تئاتر و موسیقی فراه سازنا؛ به طور مثا دان،آموزان میتواننا داستانی
در مورد "پوش ،حیوانا " بنویسنا س س آن را بخواننا و به دیگران بگوینا.

ریوینگ )2882

نمای ،و تئاتر :استفاده از نمای ،و تئاتر در برنامه درسی میتوانا مهیار هیای مشیارکت حی
مسئله و همالی را بهبود بخشا و ی روش کلیای است که در آن بچهها به درکی از خودشیان
و دیگران دست مییابنا.

رمیلر و ساکتون
2882؛ یوینگ
.)2818 2882

موسیقی :موسیقی میتوانا اب اری برای یادگیری باشا .درگیر شان در موسیقی میتوانا منجر به
کسج تجربه زیباشاسانه شود .پووه،ها نشان دادنا بچههایی که حاار ی سا موسیقی کیار
کردهانا خودانضباطی و همکاری گروهی آنها نی اف ای ،یافته است.

ریوینگ .)2818
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ادامه جدول( )2راهبردهایی برای فراهم نمودن تجارب زیباشناسانه برای کودکان

ردیف

راهبردهایی برای تربیت
زیباییشناسی

9

کسج تجارب از طری
درگیر شان در
فعالیتهای زیباشناسانه

توصیف راهبرد
تجربه نمودن صاا و ریت در موسیقی میتوانا به افراد کم
را رشا دهنا.

منب
کنا تا انعطا پریری در تفکرشیان

رکُرنت)1222 1

از طری موسیقی میتوان راردانی از فرهنگهای مختلف را از طریی برنامیههیای درسیی هنیر
تاریخ انگلیسی جغرافیا و علوم اجتماعی مورد تشوی ررار داد.

رتوماس)1202 2

فیل سازی :معلمان با درگیر کردن دان،آموزان ابتاایی در مشاهاه ساخت و نقا فیل میتواننیا
برای بچهها تجربه زیباییشناسانه فراه نماینا .آنها از ای طری مالکیت در یادگیری را تجربه
میکننا .ای فعالیت میتوانا در کلیه دروس تجربه شود و تجارب زیباییشناسانه متنوعی را بیه
همراه داشته باشا.

انارسون و جفرسون
ر)2882

3

مواجه با ابهاما معلمان بایا فرصتهایی برای دان،آموزان فراه کننا که بیا ابهامیاتی مواجیه
شونا؛ فرصتهایی که به آنها کم کنا تا مهار های تخی و تفکر خورشان را توسعه دهنا و
آلتر 2ر2818؛ به نقی
تجارب زیباشناسانه کسج کننا .معلمان میتواننا در هر درسی از هنیر بیه عنیوان ابی اری بیرای
از باور )2882
مواجهه با ابهاما استفاده کننا و با درگیر کردن دان،آموزان در مورعیتهای مبه و تیا حیای
پیچیاه برای آنها تجارب زیباییشناسانه متنوعی ایجاد نماینا.

1. Cornett
2. Thomas
3. Anderson and Jefferson
4. Alter
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ی تجربه :راهبردهای آموزشی زیباشناسانه ی معل در کوس درس علوم
هر برنامه کیفی حاار بایا واجا ابعاد یادگیری ردان،آموزان برای یادگیری چه کارهایی انجیام
دهنا)؛ پااگوژی رمعلمان چگونه به طراحیی و اجیرای تیاریس مبتنیی بیر هنیر ب ردازنیا)؛ پوییایی
اجتما عی رتوجه به ماهیت تعامو کوسیی)؛ و محیی رتوجیه بیه عناصیری ماننیا زمیان منیاب و
مورعیت) باشا ریوینگ  .)12 :2818معلمان ابتاایی برای ایجاد تجیارب ییادگیری زیبیاییشناسیانه
کیفی در کوس درس بایا به ای ابعاد توجه کننا .از طری مطالعا علوم میتوان به پرورش تیوان
زیباییشناسی کودکان کم نمود رآتور .)2889 1فرصتهای یادگیری علوم بایا در تجربیه کننیاه
رشخص) و آنچه تجربه شاه رجهان) تغییر ایجاد کنا .جان  2معلمی بود که در کوس درس علیوم بیا
رویکرد زیباشناسانه راهبردهای آموزشی زیر را مورد استفاده ررار داد:
 تأکیا روی مهمتری و رویتری ایاههیای علیوم :تیاریس و ییادگیری باییا روی مهمتیری ورویتری ایاههای علوم متمرک شود .ای ایاهها ایاههایی هستنا که روش فکر کردن ما در میورد
جهان را تغییر میدهنا؛ بنابرای او روی محتوایی با عنوان فرسای ،تمرک کرد و ایاه فرسیای ،بیه
عنوان جنگ را مطرح نمود جنگ بی نیروهایی که سعی دارنا تا زمی را برهنه سازنا؛ ولی زمیی
مقاومت می کنا .همچنی در مورد آب و هوا نی از استعاره اریانوس هوایی استفاده کرد .آریای جیان
به عنوان سازمان دهناه ادراکی ای چنی ایاههای ب رگی را مورد استفاده ررار داد.
 تأکیا روی مشاهاه جهان به شکلی متفاو  :بایا به دان،آموزان کم کنیی تیا جهیان را بیهشکلی متفاو مشاهاه کننا .از طری دوباره دیان یا بازبینی؛ بیا توجیه بیه آنچیه دانی،آمیوزان در
کوس علوم یاد گرفتهانا او از آنها میی خواسیت جهیان را بیه شیک متفیاو از گرشیته ببیننیا و
مشاهااتشان را بیان کننا.
 تأکیا بر ایجاد حس شگفتزدگی :در طی هر واحا آموزشیی آریای جیان از روشهیایی مثیداستانگویی بازگویی آمارهای جالج و توصیف ب رگتری و خطرناکتری ورای رطوفانها و زل لهها
و )...استفاده میکرد و از ای طری سعی داشت حس حییر زدگیی و شیگفتی را در دانی،آمیوزان
ایجاد کنا.
 تأکیا روی اهمیت تجارب شخصی شاه :برای مثا در طی واحیا آب وهیوا بیه دانی،آمیوزاناجازه داد در مورد تجاربشان در آب و هوای سخت و طارت فرسا صحبت کننا .ها او ای بیود کیه
بچهها تجارب زناگیشان را به یادگیری جایا ارتباط دهنا.
 تأکیا بر نق ،معل به عنوان الگوی عوره و اشتیا  :جان گفت می مییخیواه ورتیی کیه درمورد علوم هیجانزده میشوم بچهها مرا مشاهاه کننا؛ زیرا پس از آن آنهیا هی در میورد علیوم
هیجان زده خواهنا شا و به یادگیری علوم عوره و اشتیا پیاا خواهنا کیرد .یی روز در خصیوص
1. Author
2. Jones
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تاریس واحا آب و هوا جان بچهها را از کوس خارج کرد و از آنها خواست در حالیت خوابییاه بیه
آسمان نگاه کننا؛ س س خودش شروع به صحبت کرد« :میتوانیا نوک درختان را ببینیا؟ میتوانیا
پرناگانی را که باالی ای درختان پرواز میکننا ببینیا؟ میتوانیا ابرهای پف کرده را ببینییا؟ و ...
ای ها عم آسمان هستنا .چی های بسیار زیادی در آسمان است زیرا آسمان شیبیه یی ارییانوس
هوایی است .اکنون که شما در پایی اریانوس هوایی ررار دارییا و بیه بیاال نگیاه مییکنییا در واری
19مای فشار هوا روی شما وارد میشود و آن هوا وزن دارد» .به دنبا صحبتهای ،دان،آمیوزان
سثاالتی از ای ربی پرسیانا« :چرا ما هوا را احساس نمیکنی ؟ چه اتفاری میافتاد اگر جیو میا دو
برابر ضخامت داشت؟ چهنوع گازهایی در جو ما هستنا؟ »...بچهها از ای تجربه لیر بردنیا و آن را
برای افراد دیگر و خانواده هایشان مطرح کردنا .در وار از ای طری آنها نگاه متفاو نسیبت بیه
1
جهان و کسج تجربه جایای به شک زیباشناسانه را تمری کردنیا رجییرو تیوایم وجیجیکییوی
.)2818
 .3چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیباییشناسی کودکان کاام است؟
بییا بهییرهگیییری از ادبیییا پییووه ،چییارچوبی پیشیینهادی جهییت اسییتفاده معلمییان در تربیییت
زیباییشناسی کودکان پیشنهاد شا که ای چارچوب میتوانیا میورد اسیتفاده معلمیان ریرار گییرد
رشک .)1

1. Girod, Twyman , & Wojcikiewicz
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چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی شناسی کودکان

اهاا
تربیت زیباییشناسی

ضرور
تربیت زیباییشناسیی

 پیییرورش حیییس زیبیییایی
شناسی

 تغییر درک و رفتار افراد

 پرورش خوریت

 کم به روش هیای ییاددهی
یادگیری معنی دار

 پرورش روه تخی

 پرورش تفکر انتقادی

 رشا عقونی و اخوری

 زیبا نمودن زناگی افراد

 رشا مهار های درون فیردی
و میان فردی

 آمیییاده سیییازی افیییراد بیییرای
مشارکت در جامعه دمکراتی
 یادگیری تحولی

 کم به توسعه دان ،رویه ای
و دان ،اظهاری
 رشا مهار های اساسی مورد
نیاز ررن21
 بهبیییود کیفییییت تیییاریس و
یادگیری
 بهبود عملکرد عاطفی مغر
 رشا تخی و خوریت

گفتمان های رایج در حوزه تربیت زیبایی شناسی و
داللت های سه گفتمان
.1دیویی
 تأکیا بر کسج تجارب اولیه زیبایی شناسیی در دوران
اولیه کودکی
 بهره گیری از تعلی و تربییت مترریی و برنامیه درسیی
مبتنی بر هنر
.2اشتاینر
 بهره گیری از تخی جهت رشا زیبایی شناسی کودکان
 پرورش سب ذهنی زیباشناسانه افراد
 اجرای برنامه درسی هنری زیبایی شناسی
 پرورش زیبایی شناسی از طری حواس
 آموزش اصو عاطفی و اخوری موجود در فولکولورهیا
هنرهای خو و نمای،
 استفاده از اشکا و تصاویر در آموزش
 تلفی تربیت زیبایی شناسی با سایر حوزههای عقونی
.3ویگوتسکی
 رشا زیبایی شناسی از طری زبان و ادبیا
 استفاده از حکایت و داستان برای رشا احساسا افراد
 پاالی ،روان کودک از طری تحری روه تخی
 مشارکت دادن افراد در فعالیت های اجتماعی-فرهنگی
 دادن فرصت گفتگو به کودکان درباره کار هنری خود
 طراحی فعالیت هایی با تأکیا بر هنر فرایناگرا

شکل( )1چارچوب پیشنهادی کاربردی برای معلمان جهت تربیت زیبایی شناسی کودکان

راهبردهایی برای تربیت
زیباییشناسی

 .1ایجاد تجارب زیبایی شاختی مطلوب

 تجاربی برای لر بردن حس سرزناگی احساس معنی داری و ارج نهیادن
به هنرها
 تجاربی برای انرژی مثبت لر عمی و خوشاینا
.2کسب تجارب از طریق سبک های مختلف تدریس تلفیقی






سب
سب
سب
سب








ارتباطا
درگیری فعا
تجربه حسی
ادراک
ریس پریری
تخی









سرکوبگر
شناختی
عاطفی
تربیت زیبایی شناسی اجتماعی
. 3کسب تجارب از طریق موضوعات شش گانه معرف زیبایی شناسی

.4کسب تجارب از استعاره و نگاه تازه
.5درگیرشدن در ایده های علمی قوی
.6پرورش توانایی ادراکی افراد
. 7کسب تجارب از طریق درگیرشدن در فعالیت های زیبایی شناسانه

هنرهای بصری
مت های ادبی
داستان گویی داستان خوانی داستان نویسی
نمای ،و تأتر
موسیقی
فیل سازی
مواجهه با ابهاما
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بحث و نتیجهگیری
با مقایسیه گفتمیانهیای زیباشناسیانه دییویی اشیتاینر و ویگوتسیکی مییتیوان گفیت کیه دییویی
برنامه درسی مبتنی بر هنر 1را مطرح نمود .برنامه درسی مبتنی بیر هنیر بیه کیاربرد هنیر در کلییه
موضوعا درسی اشاره دارد .کودکان میتواننا تجربه زیباییشناسی را از طری مشیاهاه و طراحیی
رشا گیاه در علوم به سان احساسی که در حا رام زدن در یی روز بیارانی در یی پیارک دارنیا
کسج کننا .ای همان چی ی است که دیویی آن را تجربیه زیبیاییشناسیی نامییاه اسیت .بیه زعی
دیویی احساسا و تصورا زیباشناسانه بچهها مناب عظیمی بیرای ییادگیری هسیتنا .اشیتاینر بیه
دان ،بی رشتهای و گسترده معتقا بود و به مطالعه حوزه موضوعی خاصی تأکیا نااشت؛ و به تعلی
و تربیت جام تأکیا داشت .از نظر اشتاینر اولی چی ی که برای سیست آموزشی آیناه میورد نییاز
است درک جایای از انسانیت است .ای رویکرد محیرک اییاه تربییت زیبیاییشناسیی بیر اسیاس
برنامه درسی هنر بود که به زع وی رشا انسان کام را تضمی مینمود .فعالیتهای اصیلی دییویی
و اشتاینر به طور مستقی مربوط به فراینا نوآوری برنامه درسی ماارس بود؛ اما ویگوتسکی عورمنا
بود تا نظریه روانشناسی جایای را ارائه دها .ویگوتسکی رصا داشت فرهنگی را احیاو کنیا کیه بیر
فراین اهای تعام بی افراد و طبیعت استوار است .ویگوتسکی رصا داشت تا ماهیت انسیان کامی را
در ی فراینا سه رسمتی از طری اف ودن عام فرهنگی به خود و طبیعت توصیف کنیا .برخیی از
آموزههای سازناهگرایی اجتماعی از طری انایشههای ویگوتسیکی بسی یافیت .مطیاب بیا دییاگاه
ویگوت سکی زبان اب اری برای عملکرد ذهنی است کیه بیه انسیان شیان در بافیت اجتمیاعی کمی
می کنا .به زع وی مفهوم رشا محصو دیالیکتی بی نماد و تفکر است .ایاه ویگوتسکی از زبیان
و فرایناهای اجتماعی یادگیری نق ،مهمی در تربیت زیباییشناسی ایفا نمود.
به طور کلی دیویی اشتاینر و ویگوتسکی با وجود زمینههای متفاو اجتماعی عوئی مشیابهی
در زمینه رشا و ماهیت انسان داشتنا .نظرا انتقادی آنها را بیه خلی نظرییههیایی در خصیوص
تربیت ماهیت انسان از طری هنر هاایت کرد .هر سه گفتمان بیر تربییت زیبیاییشناسیی در دوران
اولیه کودکی تأکیا داشتنا و به زع آنها تجارب زیباشناسانه محیاود بیه انیواع فعالییتهیای هنیر
کوسی و هنرهای زیبا نمیشود؛ بلکه با حوزههای فکری گسترده مرتب است.
با توجه به موارد مطرح شاه تربیت زیباییشناسی بایا بخ ،الینف برنامههای تعلی و تربییت
باشا و برخو تصور رایج نبایا فق محاود به درس هنر شود بلکه باییا در همیه حیوزههیا میورد
توجه ررار گیرد .از ای رو آموزش و پرورش بایا سازوکارهای الزم جهت اهتمام به ای نوع تربییت را
فراه سازد و یکی از پی،بایستههای اصلی آن تجهی معلمان به دان ،و راهبردهای ایجاد و تقویت
تجارب زیباییشناسی از طری معرفی آموزش و واکاوی گفتمانهای مورد بحث و رایج است .جهیت
آشنا نمودن معلمان با تربیت زیباییشناسی کودکان در ای مقاله چارچوبی پیشنهاد شا که در آن
1. Art-based curriculum
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اهاا و ضرور های تربیت زیباییشناسی گفتمانهای رایج در حوزه تربیت زیباییشناسیی میورد
بحیث رییرار گرفتیهانییا و بییر اسیاس آنهییا داللییتهیای سییه گفتمییان و راهبردهیایی بییرای تربیییت
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