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Abstract 

The purpose of study was to design and explain the model of aesthetic education curriculum 
in Farhangian University. The type of research is qualitative and in terms of purpose, it is 
applied research. The statistical population of the present study consists of administrators, 
policy makers and curriculum planners of Farhangian University. Among them, using 
purposive sampling and semi-structured interviews with 14 people, theoretical saturation was 
obtained in the data. The face and content validity of the interview was reviewed and 
confirmed by five experts from Farhangian University. Its reliability was also tested and 
confirmed through reliability between coders. Findings showed that in the model designed in 
the objectives section into cognitive, emotional and psycho-motor domains; In content to 
knowledge, attitude and skills; In the field of teaching-learning methods, the individual 
differences of learners, and finally in evaluation, the use of various evaluation methods in the 
curriculum of aesthetic education has been considered. 
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 شناسی طراحی و تبیین الگوی برنامة درسی تربیت زیبایی
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  3منشاديبمرزبان ، 2سيدصادق زماني، 1اكبر پرويزي

 دانشگاه فرهنگيان، تهران، ایران گروه علوم تربيتی، ،. مربی1

 استادیار، گروه فلسفة هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران . 2
 استادیار، گروه علوم تربيتی، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ایران. 3

 (08/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 12/07/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

سی تربیت زیبایی ضر با هدف طراحی و تبیین الگوی برنامة در ست. نوع پژوهش، پژوهش حا شده ا شگاه فرهنگیان انجام  سی در دان شنا
ریزان درستتی کاربردی استتت. مام ة اماری پژوهش حاضتتر را ماولیان، ستتیاستتاگذاران و برنام های کیفی و از نظر هدف، از نوع پژوهش

نفر، اشباع نظری  14ساخااریافا  با گیری هدفمند و با مصاحبة نیم دهند ک  از این بین با اسافاده از نمون گیان تشکیل میدانشگاه فرهن
ها حاصل شد. روایی صوری و محاوایی مصاحب  توسط پنج نفر از ماخصصان حوزة دانشگاه فرهنگیان، و پایایی ان نیز از طریق در داده

های شتتناخای، شتتده در بخش اهداف ب  حی  های پژوهش نشتتان داد در الگوی طراحیررستتی و تییید شتتد. یافا پایایی بین کدگذاران ب
های فردی فراگیران، و یادگیری، ب  تفاوت -های یاددهیحرکای؛ در محاوا ب  دانش، نگرش و مهارت؛ در حی ة روش -عاطفی و روانی

 شناسی توم  شده است.انوع ارزشیابی در برنامة درسی تربیت زیباییهای مدر نهایت، در ارزشیابی ب  اسافاده از روش

 .شناسی، دانشگاه فرهنگیانبرنامة درسی، تربیت زیبایی :کلیدي واژگان

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 :نویسندة مسئول، رایانامه zamani@iausdj.ac.ir 

  /http://pma.cfu.ac.ir                                                              مطالعات آموزشی و آموزشگاهی                                  
    X494- 2423شاپای چاپی:                                                                                              1401، پاییز 3، شمارة 11دورة 

        2645-8098شاپای الکترونیکی:                                                                                                       719 ـ 742صفحات 

http://pma.cfu.ac.ir/


   721                                                    در دانشگاه فرهنگیانشناسی طراحی و تبیین الگوي برنامة درسی تربیت زیبایی

 

 

 

 مقدمه

عنوان يک نهاد تربيتي و آموزشي كه مسئوليت تعليم علوم و تربيت شهروندي را ه تعليم و تربيت ب

. ولي نگاهي به تاريخ تعليم و تربيت كند به تمامي ابعاد وجودي انسان توجه دبه عهده دارد؛ باي

كند و مي در بعد آموزشي و شناختي هدفمند عمل ايراندهد كه سيستم آموزشي مي نشان ايران،

خيلي چشمگير و  است، يا اگر هم ديده شده ،ساير ابعاد وجودي انسان يا به فراموشي سپرده شده

ترين هدف تعليم و تربيت كشف نقاط قوت دروني هر فرد، و كمک كه مهم حالي هدفمند نيست؛ در

  (.1، ص1393است )نديمي، عملي خود ذهني و هاي ها در شناسايي تواناييبه آن

 تبديل و رفتار به ايجاد منحصراً تحميلي، و لقينيهاي تشيوه از استفاده با عموماً آموزشيهاي نظام

 به ناكارآمدي منجر پردازند كهمي اعتقادي و اخالقيهاي فضيلت ها ياارزش با متناسب عادت به آن

است. در اين  ادراكي شده و شناختي مسائل با عاطفي گسست و گرفتنفاصله و عمل، رفتار در آن

ل مذكور كارآمد باشد. ئد و در حل مساكنثر عمل ؤتواند بسيار مشناسي ميزيباييراستا، تربيت 

 ها ونگرش ها،شناخت از ايمجموعه بر تکيه با و توانمند يرويکرد عنوان به شناسيزيبايي تربيت

 -شناختي پشتيباني با و انسان وجودي مختلف ابعاد بر كيدأإت با تواندمي هماهنگ، صورت به احساسات

شود )گرمابي و  همراه آموزشي نظامهاي گيريجهت و هاغايت اهداف، از ايبا مجموعه عاطفي

شدت به ة ايراندر جامع شناسيزيباييحالي كه نگاه تربيتي مبتني بر هنر و  (. در1394همکاران، 

است. به صورتي كه ده ششناخته ندرستي هب يدر تربيت هنر آنجايگاه  مورد غفلت واقع شده و

در  شناسيزيباييكيد بر ساحت هنر و أاسناد باالدستي تعليم و تربيت از جمله تهاي حتي توصيه

  اي نگشوده است.هتاز ةمباحث تربيتي نيز، در عمل دريچ

 ،نظام آموزش و پرورش و بوده توجه مورد كمتر آموزشيهاي نظام در فراگيران هم عاطفي بعد

 نداشته است. شناختي توجهزيبايي رويکرد و به كرده تبعيت شناختي رويکرد ةجانبيک حاكميت از

 شناسيزيبايي رويکرد با درسي ةبرنام عاطفه، از شناخت پذيريناتفکيک به عنايت با ،ديگر سوي از

باشد  است، مطرح شده طراحي شناختي رويکرد با كه فعلي درسي ةبرنام مکمل عنوانه ب تواندمي

 عناصر بويژه آموزشيهاي برنامه طراحي در تغييراتي است ضروري (. بنابراين،1390 ،)مهرمحمدي
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شود  فرايند تعليم و تربيت برقرار در الزم انسجام و توازن آن تا گيرد برنامة درسي صورت اصلي

 در شناسيزيبايي درک و هنري عوامل و احساسي بعد به توجه اينکه (. نکتة ديگر1396منش، )اديب

 ايجاد به منجر و انگيزدمي بر را فراگيران در منديرضايت و حس لذت تربيتي، و آموزشي مسائل

در  و شده آنان در خالقيت بروز و نهفته پرورش استعدادهاي و يادگيري بيشتر براي دروني ةانگيز

  .شودمي فراگيران در تقويت يادگيري باعث نهايت،

 تربيت در آموزشي جديد شيوه ي عنوان يک به تواندميشناسي زيبايي ةبا اين شرايط، تجرب

 پرورش ةزمين ها،ارزش در عاطفي نگرش و بينش با ايجاد نحو كه رود و به اين كار به اخالقي

 به اخالقي و ارزشي مسائل اجباري الگوهاي ازرا  تربيت تعليم و و كند فراهم را انسان ةجانبهمه

 انديشه ،تربيتي شيوة (. اين1393زاده، تبديل كند )طهماسب بخشلذت و داوطلبانه و ثرؤم الگوهاي

 كندمي مبدلشناسي زيبايي تجربيات به را فراگيرانهاي و يادگيري دهدپيوند مي مه به را احساس و

در  را هنري تجليات و هاارزش به عشق شناخت، در خردورزي و انديشه به توجه بر عالوه آن در كه

 شود.مي منجر آنان در منديرضايت به همه از ترمهم و كندمي آنان ايجاد

فراگيران در نظام دانشگاهي، از  درشناسي زيبايي هايلفهمؤ بر اين اساس، توجه ويژه به 

است آيد كه مورد توجه انديشمندان و فيلسوفان قرار گرفته مي به حساب مهم و اساسي كاركردهاي

 ةتجرب ةعرص در تربيت و تعليم فيلسوفان عنوان يکي ازه ب در اين بين، ديويي (.2017، 1)كالرک

 كوتاهي تعليم و تربيت، ةجنب اين به نسبت كه است معتقد و گفته سخن بسيار اخالق وشناسي زيبايي

 قرار انتقاد مورد را تربيت سنتيهاي نظريه اكثر شناسي،زيبايي ةتجرب ةنظري است. ديويي با طرح شده

 انسانهاي حيطه ساير به و كردندمي كيدأت آموزاندانش شناختيهاي بر حيطه تماماً كه هاييداد، نظريه

شناسي ة زيباييتجرب طرح به آموزشي، نظام در كمبودها آگاهي از اين با ديويي بودند. توجهبي

 انسان مادي طبيعت در كه است زندگي معمولهاي تجربه ديويي،شناسي زيبايي ةپرداخت. تجرب

  (.1393 ،است )انصاري دور به ماوراطبيعيامور  و از گيردمي صورت

م و تربيت پي برده و يلر فرايند تعد شناسيزيبايي ةبه هر حال، محققان تربيتي به اهميت تجرب

                                                           
1. Clarke 
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اند. اند، اهميت موضوع را نشان دادهكه به صورت كمي و كيفي انجام دادههاي در مقاالت و پژوهش

 شناسيزيباييتربيت  داخلي و خارجي كه با ةهاي انجام گرفتدر اين قسمت، به چند نمونه از پژوهش

 .شوداره ميحاضر مرتبط هستند، اشدر پژوهش 

 طور به كه آموزاندانش براي هاييفرصت ايجاد منظور به ايمطالعه ( در2018) 1اورماچر

 نشان ديويي شناسيزيبايي ةتجرب از استفاده با دارند، شده كسب اي تجربيات يادگيريزيباشناسانه

 توانندمي معلمان كه دهدمي ارائه حيطه شش اوآن،  بر عالوه است. يافتنيپاياني دست چنين دهدمي

  نيآورند. ا دسته ب را دهشكسب تجربيات يادگيري تا كنند آموزان طراحيدانش به كمک براي

 از .است تخيل و ريسک پذيرش انديشي،ژرف حسي، ةتجرب فعال، تعهد ارتباطات، شامل ضامين

مفهومي،  دانش افزايش آموزان،دانش منديرضايت دقيقاً زيباشناسانه يادگيري ةتجرب ايجاد پيامدهاي

  است.نوآوري  و خالقيت معناسازي، نامنسجم، ةحافظ يادسپاري

 در ديدگاه ديويي تحليل به «پاياني ةتجرب عنوان به تدريس»با عنوان  ( در پژوهشي7020) 2اورال

 است. وي پرداخته معلمان آموزش بر ويژه به و تدريس ةنحو بر آن ابعاد ثيرأت و شناسيزيبايي ةتجرب

 - هرمنوتيکي ةشيو با و تجربه، ةمثاب به هنر و طبيعت و تجربه قبيل از ديويي آثار ةمطالع با

 در آمريکايي سنت با كه است پاياني ةتجرب تدريس يک حاصل كه رسيد نتيجه پديدارشناسي، به اين

 عنوان به دارد ضرورت ،واقع در و است هماهنگ كرده عنوان ايمدرسه ديويي تحت جان كه آنچه

ه ب پاياني ةتجرب اين اثر در كه مثبت شخصيت ايجاد در شناسيابعاد زيبايي ةارائ براي مجدد تالشي

  .حركت كند معلمان آموزش سمت به آمده، دست

 ايتجربه ري،يادگيو  سيتدر نديفرابه نتايج ذيل دست يافتند: پژوهشي  ( در1394پورحسيني )

 نديفرا نکهيا براي ييويد ديدگاه ازو  دشو ارائه يشناختييبايز د به صورتيبا و است يشناختييبايز

 سيتدر نديفرا در يعلم يمبان از مواردي از قبيل استفاده ديبا باشد، شناسيزيبايي ري،يادگي و سيتدر

 و روزمره با امور رييادگي اتصال س؛يتدر در هاتقابل از زيپره واحد داشتن؛ سيتدر ري؛يادگي و

 ينگاه ري؛يادگيو  سيتدر نديفرا در عاطفه و ليتخ مثل يشناسعوامل روان از استفاده ؛ياجتماع

                                                           
1. Uhrmacher 

2. Oral  
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 برقرار نظم و ضرورت صداقت ند؛يفرا نيا در بازي از استفاده ؛يشغل معلم به داشتن يشناختييبايز

 را به كار بست. هنرمندانه به صورت ردن

 در تجربيشبه برنامة ( طي يک2010) 1وجيکيويز و تايمن ژيرود،شناسي، زيباييدر زمينة تربيت 

 برابر در شناسيزيبايي تجربة دادند نشان ابتدايي دورة اول سال پنج و يادگيري تدريس هايبررسي

 ةبررسي، تجرب در اين دارد. قرار شناختي- عقالني چارچوب يک در و يادگيري تدريس امر

 علمي مفاهيم كه شد و مشخص ترويج يافت بيشتر و يادگيري تدريس فرايند در شناسيزيبايي

 شناسيزيبايي هايتجربه كردند نشان خاطر آنان است. كرده آموزان ايجاددانش در ماندگاري بيشتري

 براي بيشتري هيجان و گرايش و ببينند متفاوتي شکل به را جهان آموزاندانش شود كهمي موجب

 .داشته باشند مدرسه از خارج جهان

 ةيکي از تجارب زيباشناسان به معرفي نيروي تخيل به عنوان ايدر مقاله (1389) يمهرمحمد

اي در طراحي كند. وي پـذيرش اصل تازهكودكان اشاره ميبرنامة درسي تربيت و اهميت آن در 

 يا دهي آموزش به قدرت و ظرفيـت تخيـل بـه عنـوان يـک ابـزار ذهنيآموزشي و چگونگي پاسخ

ظرفيت تخيل  ،دهـد. در ادامـهيادگيري را در كانون توجه قرار مي-در فرايندياددهييک منبع مغتنم 

تربيـت  هاي تعليم ودر انسان را از منظر اثباتي مورد توجه قرار داد و ضرورت پرورش آن در نظام

ناپذير تخيل با خالقيت و را از ابعاد گوناگون از جمله نقش تخيل در تفکر مفهومي، نسبت گسست

  به بحث گذاشت. را لهأبت تخيل با حل مسنس

انسان و  شناسانه درهاي ادراک زيباييمالک (1389زاده و تسليمان )شريفپژوهشي ديگر، در 

با  هاآن .را تعيين كردندو تربيت  ثيرات آن بر مباحث تعليمأبررسي ماهيت آن از نظر فلسفي و ت

اين  تربيتي پرداختند و بههاي از حيث داللتشناسي زيبايي تحليلي به مباني فلسفي-توصيفي ةشيو

 طوري كهشناسي و فرايند تعليم و تربيت ارتباط خاصي وجود دارد، نتايج رسيدند كه بين زيبايي

كـه در جريان تربيت  دريافتند ،همچنـينها آن تواند عمل تربيتي خودانگيخته را موجب شود.زيبا مي

يابد و از درون متحول شود و عنصر  آورد تا متربي خود به تجربياتي دست بايد شرايطي را فراهم

  .دكنايفا  را نقش مهمي ،اين زمينه تواند درشناسي ميزيبايي

                                                           
1. Girod, Twyman & wojcikiewicz 
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 در فراگيران عاطفي بعد اينکه به باتوجه به اين نتايج دست يافت كه( در پژوهشي 1393) نديمي

برنامة  عاطفه، از شناخت پذيريناتفکيک به عنايت با و است مورد توجه كمتر درسيبرنامة درسي 

 رويکرد با كه باشد فعليبرنامة درسي  مکمل عنوانه ب تواندشناسي ميزيبايي با رويکرددرسي 

 عنصر ويژهه ببرنامة درسي  طراحي در تغييراتي ضروري استاست. بنابراين،  شده طراحي شناختي

 .دشو برقراربرنامة درسي  در الزم و انسجام توازن آن تا گيرد صورتبرنامة درسي  اصلي

جان  شناسيهاي زيباييلفهؤاستلزامات تربيتي م» با عنوان: ( پژوهشي1397سرمدي و همکاران )

انجام دادند، نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه،  «ديويي در نظام آموزشي از راه دور ايران

ديويي، منجر به افزايش ميزان رضايت خاطر در  جان شناسيهاي زيباييلفهؤاستلزامات تربيتي م

ها مطلوب آموزشي و تربيتي براي فراگيران متناسب با عاليق آن ةفراگيران خواهد شد و يک برنام

ايجاد خواهد كرد و سبب خواهد شد كه فراگيران بيرون از محيط آموزش رسمي گرايش و هيجان 

 بيشتري داشته باشند.

 ها مشخص است، رويکردپژوهشي ساير پژوهش ةمباني نظري و پيشين به هر حال، همچنان كه از

 است و شده پذيرفته اي در دنياحرفه متخصصان و فيلسوفان سوي از ،شناسيزيباييهنر و 

 و جديد تجربيات با فراگيران ردنكآشنا براي و تربيت تعليم الزامات از يکي عنوان بهشناسي زيبايي

است. با  توجه مورد تربيتي ابعاد و و يادگيري در فرايند ياددهي آموزش، اساسي كاركرد عنوان يک به

همچنين  در دانشگاه ها و موسسات آموزشي و شناسيزيباييعنايت به اين امر و با توجه به اهميت 

برنامة پژوهش حاضر به طراحي و تبيين الگوي تربيت،  و در تعليمشناسي زيبايي ابعاد نظرگرفتندر

 در دانشگاه فرهنگيان پرداخته است. شناسيزيبايي درسي

 پژوهش شناسیروش

آماري پژوهش  ة. جامعاست هاي كاربرديپژوهش حاضر، كيفي و از نظر هدف، از نوع پژوهش

 ةدهند. از اين جامعمي ريزان درسي دانشگاه فرهنگيان تشکيلران و برنامهاحاضر را متوليان، سياستگذ

د. شها حاصل نفر، اشباع نظري در داده 14گيري هدفمند، و با مصاحبه با نمونهآماري، با استفاده از 

دانشگاه فرهنگيان  ةتوجه در حوز شايانليفات أمديريتي و اجرايي و از تهاي اين افراد همگي از سمت
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ساختاريافته بود كه به تبيين عناصر نيمه ةبرخوردار بودند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، مصاحب

دانشگاه فرهنگيان از قبيل اهداف، محتوا، روش و ارزشيابي در راستاي تربيت  برنامة درسي

 ةپرداخت. روايي صوري و محتوايي اين ابزار توسط پنج نفر از متخصصان حوزشناسي ميزيبايي

و در  ارزيابي شدهسط دو نفر . بدين صورت كه هر متن مصاحبه توبررسي شددانشگاه فرهنگيان 

 .بررشي و تأييد شدنيز از طريق پايايي بين كدگذاران  ييد شد. پايايي مصاحبه همأاعتبار آن ت ،نهايت

 قابليت كيفي، شامل: مطالعات صاحبنظران مورد نظر معيار دو از «هاداده پايايي و روايي» براي تعيين

 استفاده شد. 2بودن قابل قبول و 1اطمينان

شوندگان مصاحبه براي مصاحبههاي ، رونوشتهايافته درستي تأييد و بودن قابل قبول براي - 

 د.ش مشخص پژوهشهاي يافته و ذكرشده مطالب با هاآن مخالفت يا موافقت ود شارسال 

به  به پژوهش مربوط هايتصميم و فرايندها تا شد تالشاطمينان  قابليت تضمين به منظور - 

  .دش تشريح پژوهش درمتن واضح طور

ساختاريافته، از روش تحليل محتواي حاصل از مصاحبه نيمههاي به منظور تجزيه و تحليل داده

ها، نخست با استفاده از روش تحليل سازي مصاحبهد. در اين راستا، پس از پيادهشكيفي استفاده 

ها مشخص شدند و به اين واسطه كدها محتواي كيفي، مضامين و مفاهيم اصلي در متن مصاحبه

تکراري حذف و كدهاي مشابه در هم ادغام شدند و سرانجام ند. در اين مرحله، كدهاي شدحاصل 

در همين راستا، برخي  ها حاصل شدند.با تحليل محتواي كيفي انجام شده بر روي اين كدها، مقوله

 شود.كر ميذ 1شوندگان در جدول شناختي مصاحبههاي جامعهويژگياز 
 

 شوندگانشناختی مصاحبههجامعهای ویژگی .1جدول 
 کد

 شوندهمصاحبه

مدرک 

 تحصیلی
 رشتة تحصیلی

مرتبة 

 علمی

سابقه 

 فعالیت
 مسئولیت اجرایی

 مدير گروه علوم تربيتي 28 استاد ريزي درسيبرنامه دكتري 1

 ريزي درسيبرنامه مدير كل در سازمان پژوهش و 24 دانشيار ريزي درسيبرنامه دكتري 2

 استاد دانشگاه 21 دانشيار فلسفة تعليم و تربيت دكتري 3

                                                           
1. Dependability  

2. Credibility 
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 کد

 شوندهمصاحبه

مدرک 

 تحصیلی
 رشتة تحصیلی

مرتبة 

 علمی

سابقه 

 فعالیت
 مسئولیت اجرایی

 مدير دانشگاه فرهنگيان 10 استاديار ريزي درسيبرنامه دكتري 4

 معاونت آموزشي دانشگاه 25 دانشيار فلسفة تعليم و تربيت دكتري 5

 استاد دانشگاه 9 استاديار فلسفة هنر دكتري 6

 هاي درسي دانشگاهمسئول بازنگري برنامه 18 دانشيار ريزي درسيبرنامه دكتري 7

 مدير دانشگاه فرهنگيان 7 استاديار ريزي درسيبرنامه دكتري 8

 استاد دانشگاه 29 استاد ريزي درسيبرنامه دكتري 9

 استاد د انشگاه 19 دانشيار فلسفة تعليم و تربيت دكتري 10

11 
دانشجوي 

 دكتري
 مدير دانشگاه فرهنگيان 22 مربي هنرفلسفة 

 استاد دانشگاه 6 استاديار فلسفة تعليم و تربيت دكتري 12

 مدير گروه 7 استاديار فلسفة هنر دكتري 13

 دكتري 14
برنامة درسي در 

 آموزش عالي
 دانشگاه فرهنگيان 3 استاديار

 ي پژوهشهایافته

شده  ائهال ارؤمرتبط با آن در ذيل هر سهاي االت مطرح شده و تحليلؤدر اين بخش، هر يک از س

 است.

ديويي  شناسيهاي زيباييلفهؤدانشگاه فرهنگيان بر اساس م برنامة درسيهدف در  سؤال اول:

 چگونه است؟

شوندگان براي هر مقوله در زير هاي مصاحبهاي از روايتده به همراه نمونه هاي استخراجمقوله

 است. شده ارائه
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 دانشگاه فرهنگیان برنامة درسیاهداف  تبیین ةدر زمین شدهاظهار هایمقوله ترینمهم .2 جدول

 شوندگاندیویی توسط مصاحبه شناسیهای زیباییلفهؤبر اساس م 

 مقولة اصلی هامقولهخرده ردیف
 فراوانی

 دهندگانپاسخ 
 درصد

1 

 شناسيانديشي در در زمينة موضوعات زيباييتفکر و ژرف -
 انسجام فکري و انسجام حافظهرشد  - 
  پرورش قوة خالقيت به سبب رشد فکري - 
 بخشي به مفاهيممعنادهي و عمق -

 100 14 شناختي

2 

 كردن مالحظات ارزشي و عوامل فرهنگي در فرايند آموزش لحاظ -
 دوركردن فراگيران از موارد غير اخالقي -
 هاي فراگيران اهتمام و توجه به نيازها و رغبت -
 رشد احساس همدلي  -

 86 12 عاطفي

3 
 توان خلق و ابداع هنر و آثار زيبا  -
 هاي الزم براي زندگي حال و آينده برخورداري از مهارت -
 توجه به دروس عملي برخوردار از ارزش ابزاري و كاربردي -

 -رواني
 حركتي

11 5/78 

4 

 كردن شناخت با احساس توجه همزمان و توأم -
 توجه به نياز فرد و اجتماع  -
 كردن اهداف اجتماعي و عقالني در تدوين اهدافلحاظ -
 هاي شناختي، رواني حركتي و نگرشيتركيب و امتزاج جنبه -

نگري جامع
و 
 بودنتلفيقي

9 64 

ورزي ، خالقيت، نوآوري و خيالشناسيزيبايي، هدف تربيت 7 ةشمار ةشونداز نظر مصاحبه

 ايراندانشگاه فرهنگيان  ةگذاران در حوزكه از سياست 9 ةشمار ةشوندراستا، مصاحبهاست. در اين 

 دانست. وي در اين زمينه بيان داشت:بود، پرورش خالقيت را سبب رشد فکري مي

 زيرا است؛ فکري رشد براي ابزاري مستمر، تجربة ارائة از طريق شناسيزيبايي تربيت»

 و هاروش و شوندمي دانستن هايروش برابردر  گشودگي باعث دانش و تجربه

  «.كشانندمي چالش به را ذهن دانستن، جديد هايديدگاه

دانشگاه فرهنگيان ريزي درسي برنامه ةاندركاران درحوزكه از دست 5 ةشمار ةشوندمصاحبه

هاي لفهؤدانشگاه فرهنگيان براساس م برنامة درسيبخشي به مفاهيم را به عنوان هدف است، عمق

  كيد قرار داده است. وي در اين زمينه اعتقاد داشت:شناسي ديويي مورد تأزيبايي
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 تجارب به نسبت كه است افراد در ايجاد توانمندي راهبرد شناسيزيبايي تربيت»

 هنرها، هاي جديدي تفکر نمايند و از مسائل آگاه شوند. از طريقبه روش جديد،

يابد و اين امر انسان گسترش مي هر وجود يشخص هايبينش و به دست آمده آگاهي

انديشي در زمينه موضوعات را به همراه انجامد كه ژرفبه افزايش دانش مفهومي مي

 «. دارد

برنامة هاي فراگيران را در تدوين اهداف ، توجه به رغبت13و 12هاي شوندگان شمارهمصاحبه 

ديويي از اهميت وااليي دانستند. در اين  شناسيزيباييهاي لفهؤدانشگاه فرهنگيان بر اساس م درسي

 كه از سياستگذاران سازمان پژوهش بود باور داشت: 2 ةشمار ةشوندمصاحبه ،راستا

ها، عاليق و نيازهاي شاگردان تنظيم شود و طوري به اهداف بايد برا اساس رغبت»

ن چيزي كه از باال به نمايد. فراگير در برابر هر آنظر رسند كه مسائل وي را حل مي

گيرد نمايد و لذا بايد به اين احساس برسد كه ياد ميوي تحميل شود، مقاومت مي

 «.چون نياز دارد

، علم همراه با عمل راه رسيدن به هدف 12و 8، 5 هايهشوندگان شماربراساس ديدگاه مصاحبه 

ريزي اندركاران برنامهز دستكه ا 5 ةشمار ةشوندنمونه مصاحبه . براينهايي تعليم و تربيت است

 د:كردرسي در دانشگاه فرهنگيان بود بيان 

دروسي كه داراي ارزش ذاتي هستند بايد در برنامة درسي محفوظ بمانند، ولي »

اي تدريس و آموخته شوند كه يادگيرنده دروسي كه ارزش ابزاري دارند بايد به گونه

 «.ببردها پي عمالً در جريان زندگي، خود به ارزش آن

شناسي ديويي كسب زيبا، چون هدف در تربيت 12 ةشمار ةشوندطبق نظر مصاحبه ،همچنين

الزم براي زندگي روزمره هاي آموزش مهارت دتجارب الزم براي ورود به جريان زندگي است، باي

 مورد توجه قرار گيرد و زندگي با يادگيري مترادف در نظر گرفته شود.

 و مهارت باشد شناسيزيباييبايد به صورت تلفيقي از شناخت، هنر،  برنامة درسياهداف 

كه از مديران دانشگاه فرهنگيان  4 ةشمار ةشوند(. در اين راستا، مصاحبه1397 سرمدي و همکاران،)

 اعتقاد داشت: ،بود
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شناختي )درک و خلق زيبايي( رشد قوة خيال، عواطف، احساسات و ذوق زيبايي»

هاي زيبا شناختي امور هنري و پديدهزگشايي و كشف وجوه زيباييمتربيان و توان رم

هاي حسي و غير محسوس( و خلق آثار هنري بايد به طور يکسان )اعم از زيبايي

در  هم شناسيزيبايي تربيت كه گفت توانمورد توجه قرار گيرد. به بيان ديگر، مي

اهداف عاطفي  حصول در هم خالقيت(، و مسأله فهم و اهداف شناختي )درک تحقق

مهارتي  اهداف بروز در هم و هاي متعالي انساني(ارزش و هانگرش گيري)شکل

 «. دارد انکارناپذيري نقش هاي مربوط به دستکاري(رشد مهارت و )ايجاد

ديويي  شناسيهاي زيباييلفهؤدانشگاه فرهنگيان بر اساس م برنامة درسيمحتوا در سؤال دوم: 

 چگونه است؟

شوندگان براي هر مقوله در زير هاي مصاحبهاي از روايتشده به همراه نمونههاي استخراجمقوله

 است.  شده ارائه
 

 دانشگاه فرهنگیان  برنامة درسیتبیین محتوای  ةدر زمین اظهارشده هایمقوله ترینمهم .3 جدول

 شوندگانتوسط مصاحبه 1شناسی دیوییزیباییهای لفهؤبر اساس م

 مقولة اصلی هامقولهخرده ردیف
فراوانی 

 دهندگانپاسخ
 درصد

1 

هاي برنامه متن با خالقيت و هنري علمي، تجربيات سازيهمسان -
 درسي

 قعيتاز واگاهى آيش افزو اقعيت وايافت در -
 كشف حقايقو معانى  وجويتسمت جس بهان گيرايت فراهد -

توجه به حيطة 
 دانش

13 93 

2 
 و تمايالت درونيت حساساورش اپررشد و  -
 ننسات اهيجانا توجه به -
 (گاهىدآخو)اد فراتجربة در تغيير و حركت د يجاا -

توجه به حيطة 
 نگرش

11 5/78 

3 
 شناختيخلق معاني هنري و زيبايي -
 شناسينقد و ارزيابي آثار هنري و زيبايي -
 توليد آثار بديع -

توجه به حيطة 
 مهارت

10 71 

                                                           

شناسي به دست آمده از زيباييهاي شناسي از ديدگاه ديويي، مواردي از مؤلفههاي زيباييبودن مؤلفه. با توجه به يکسان1

 ( شباهت دارند.1397(، و سرمدي و همکاران )1393هاي انصاري و همکاران )مصاحبه با اساتيد با مقاله
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 مقولة اصلی هامقولهخرده ردیف
فراوانی 

 دهندگانپاسخ
 درصد

4 

 انگيرافردر هيجانى ي و فکري تجربههاد تحاا -

 برقراري ارتباط بين تجارب جديد با تجارب منطقاً سازماندهي -

 شده اما نسبتاً دور بشري

 تلفيقي از علوم طبيعي و اجتماعي به طور توأمان -

وحدت و 

يکپارچگي 

 محتوا

9 64 

5 

 استفاده از محتواهاي متنوع و متفاوت -

محتواي متناسب با تجارب كنوني شاگردان و در ارتباط استفاده از  -

 بازندگي

 بسط و تغيير محتوا -

 64 9 پويايي محتوا

دانشگاه فرهنگيان  برنامة درسي، در تدوين محتواي 9و  3، 1 هايشوندگان شمارهبه باور مصاحبه

ها در به اعتقاد آنجوي معاني جديد بود. وديويي، بايد در جست شناسيهاي زيباييلفهؤبر اساس م

هنى ي ذتصويرهارة بادان درشاگردن كرتعمقو تأمل ، انتقال و دريافت سريع مفاهيمبه  بايداين زمينه 

و قعيت وايافت در، طريق تخيل آن ازيافتن هميتو امعنا دن كردهفا، ايهنرت حساسااز ا ناشى

 توجه كشف حقايقو معانى  وجويتسمت جس بهان گيرايت فرا، و هدقعيتاز واگاهى ما آيش افزا

 د.كراي ويژه

ان جداري وبيدو متعالى ت حساساورش اپر، 11و 8 هايشوندگان شمارهبراساس ديدگاه مصاحبه

دانشگاه فرهنگيان بر اساس  برنامة درسي، موضوع بااهميتي است كه در تدوين محتواي نسانىا

 11ة شمار ةشوندد. در اين راستا، مصاحبهديويي بايد مورد التفات قرار گير شناسيهاي زيباييلفهؤم

 اعتقاد داشت: ،ريزان درسي دانشگاه فرهنگيان بوداندركاران برنامهكه از دست

، شفتهي آموقعيتهاو مرگى ان از روزگيرافردن كردوري، شخصيتت حدد ويجاا»

ي پاسخهات و حساسااز اگاهى ، آمقاصد خويشاز گاهى ، آگاهىدآيش خوافزا

اد فراتجربة در تغيير و حركت د يجان و انسات اهيجانادن كردارمعنا، حساسىا

از موضوعات مهمي است كه  حساسىو احسى اي محتودن كردرکو ( گاهىدآخو)

 «. بايست مورد توجه قرار گيرددر تدوين محتوا مي
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ة تجرب ةشخصي و بسط و توسعهاي تجربه ةبه توسع 10و 5 هايشوندگان شمارهمصاحبه 

 برنامة درسيمعتقد بودند كه محتواي  11و  3 هايشوندگان شمارهكيد داشتند. مصاحبهمستقيم تأ

كت بيشتر رمشاط و تباد اريجاديويي، بايد به ا شناسيهاي زيباييلفهؤدانشگاه فرهنگيان بر اساس م

كه از سياستگذاران و  7شوندة شمارة مصاحبهبينجامد. در اين راستا،  جتماعىابا محيط اد فرا

و كنش د يجااريزان درسي دانشگاه فرهنگيان بود اعتقاد داشت كه مشاركت باالي فراگيران به رنامهب

يش افزا بهفعاليتها در كامل ي و كت جدرمشاانجامد كه اين مي محيطد و تعامل بين فرو كنش وا

 شود.منتهي مي جتماعىش اهود بعاا

 ةشدن آن به يک تجربگي محتوا و تبديل، يکپارچ12و 4 هايشوندگان شمارهبه اعتقاد مصاحبه

بر  شناسيزيباييدر تدوين محتواي تربيت  انگيرافردر هيجانى ي و فکري تجربههاد تحاا و ،منسجم

 مورد نظر ديويي از اهميت اساسي برخوردار است. هاي لفهؤاساس م

 تقاد داشت:در اين زمينه اع ،كه از اساتيد دانشگاه فرهنگيان است 12 ةشمار ةشوندمصاحبه

هاي حوزه از و ايرشتهميان و به صورت بعديتک به دور از آموزشي محتواي»

 تلفيقي و واقعي اصيل و محتواي از و بايد شود انتخاب گزينيبه روش به و مختلف

 «. شود تلفيق نوينهاي فناوري با بايد نمود و استفاده

اعتقاد داشت كه محتوا نبايد از قبل تعيين شده باشد و بلکه بايد متناسب  9 ةشمار ةشوندمصاحبه

 شامل ،1تعامليهايِ هنر ها انتخاب شود. روشبا تجارب كنوني شاگردان و در ارتباط با زندگي آن

 ةشوند)مصاحبه تغيير محتوا (، و بسط و12 ةشمار ةشوند)مصاحبه ها و اجراهاي نمايشيپرفورمنس

 د.ششوندگان بيان ( از موضوعات بااهميت ديگري بود كه در اين زمينه توسط مصاحبه13 ةشمار

هاي لفهؤدانشگاه فرهنگيان بر اساس م برنامة درسييادگيري در -روش ياددهي سؤال سوم:

 ديويي چگونه است؟ شناسيزيبايي

براي هر مقوله در زير شوندگان هاي مصاحبهاي از روايتشده به همراه نمونههاي استخراجمقوله

 است. شده ارائه

                                                           
1. Interactive Art 
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بر اساس دانشگاه فرهنگیان  برنامة درسیتبیین روش یاددهی یادگیری در  ةدر زمین هامقوله ترینمهم .4 جدول

 شوندگانتوسط مصاحبه دیویی شناسیهای زیباییلفهؤم

 هامقوله هامقولهخرده ردیف
 فراوانی

 دهندگانپاسخ
 درصد

1 

 كنجکاوي و پرسشگري در شاگردانايجاد روحية  -

 طرح سؤال و مسأله براي شاگردان -

 ازن مربيااستفادة و يگر هنرها ديس با رتدزش و موآامتزاج  -

 قخالس يرتد

 تدريس فرايند در شناسيهاي روانيافته از استفاده -

گيري از بهره

هاي تدريس روش

 فعال

14 100 

2 

 ياددهي يادگيريگرايي در فرايند تأكيد بر سازنده -

 هاي يادگيريشناسي براي فعاليتاستفاده از رويکرد زيبايي 

 هاي مبهم و حل مسألهقرارگرفتن در موقعيت -

فعاليت محوري در 

 ياددهي يادگيري
13 93 

3 

 مقتضيات ذهني و رشدي فراگيران در آموزش -

ايجاد نوآوري و خالقيت فردي و جمعي در كالس درس با  -

 شرايط روحي فراگيرانتوجه به 

هاي فردي تفاوت

 فراگيران
11 5/78 

4 
 دادن فراگيران در كالس درسمشاركت -

 واگذاري ادارة امور كالس به فراگيران

اختيارات و استقالل 

 فراگيران
10 71 

5 
 هاي تدريسفعاليتبين برقراري ارتباط  -

 هاي علمي و هنري در تدريستلفيق و تركيب جنبه -

دن مندكررساختا

 يسرتد
9 64 

6 

يس با رتددر جتماعى انى و رواعاطفى ي فضازي يباساز -

 يبايىشناختىزعد اقوده از ستفاا

 تدريس يند كلياا فربتلفيق تکنولوژي آموزشي  -

اي و از ابزارهاي رسانه و استفادهايجاد ارتباط دوسويه  -

 سمديا در كالس دراي يا مولتيچندرسانه

تدارک فضاي 

 آموزشي مناسب
9 64 

7 

 يکديگر احساسات درک و تعاملي روابط -

 ارتباط صميمي بين معلم و شاگرد -

 برخورداري مربي از صبر و حلم -

 داشتن صداقت در تدريس -

ارتباط صميمي استاد 

 با فراگيران
8 57 
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 اعتقاد داشت: ،كه از اساتيد دانشگاه فرهنگيان است 6 ةشمار ةشوندمصاحبه

شناختي است كه ذهن فراگير را هم دخالت دهيم. در تدريس وقتي زيباييتدريس »

 بين مشترک كه هنري، هم معناي دروني و هم بيروني الزم است مد نظر باشد. معنايي

تدريس  فعالهاي روش بايد .دارد آن از خاص فراگير كه هم معنايي و است همه

 را در فعال(هاي روش ديگر و گروهي اكتشاف مسئله، حل تدريس روش همچون(

 «.گرفت كار به فراگيران شناسانهزيبايي و هنري تربيت زمينة

 در اين زمينه بيان داشت: ،كه از استاد دانشگاه فرهنگيان است 9 ةشمار ةشوندمصاحبه

هاي هنري از قبيِل اي كه سمت و سوي زيباشناسانه داشته باشد و مؤلفههر تجربه»

هاي درست، خالقيت، حل  فرم و محتوا، هماهنگي، نسبتلذّتِ زيباشناسانه، انطباقِ

 «.دهنده باشدتواند در فرايند پرورش و آموزش ياريمسئله و... در آن دخيل باشد، مي

، بايد به اقتضائات سني و رشدي فراگيران در آموزش توجه شود. 9 ةشمار ةشوندبه زعم مصاحبه

ايجاد نوآوري فردي اعتقاد داشت كه هاي كيد بر تفاوتأبا ت 10 ةشمار ةشونددر اين راستا، مصاحبه

صورت دانشجويان  تکتکو خالقيت فردي و جمعي در كالس درس با توجه به روح و روان 

 گيرد. 

شدن اختيارات و استقالل فراگيران، هباور داشت كه گسترد 12 ةشمار ةشوندمصاحبه ،همچنين

ياراتي كه دارند، احساسات خود را در كالس درس به اخت ةشود كه فراگيران بر اساس دامنمي سبب

 ند.كنند و فعاليت ها و رفتار خود را بر اساس آن تنظيم كنگر صورت آگاهانه جلوه

 شود. استفاده كلي از تجارب و باشد متصل آن بعد و قبل مرحله به تدريس بايد ةمرحل حال، به هر

)سرمدي و  ارتباط برقرار شود جديدي هاموختهآها يا و ادراکقبلى ي هاادراکبين  ،همچنين

 (. 1397 همکاران،

به عنوان موضوع بااهميتي بود كه  كردن كالس درسبانشاط ،ايجاد شور و نشاط و به طور كلي

در اين زمينه به  6 ةشمار شوندةد. مصاحبهشبيان  13و  6، 4 هايشوندگان شمارهتوسط مصاحبه

عد اقوده از ستفاايس با رتددر جتماعى انى و رواعاطفى ي فضازي يباساو زپويايى ، بىدايش شاافزا

 كيد داشت. أت يبايىشناختىز
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 به) يکديگر احساسات درک و تعاملي روابط بر مبتني بايد هنري در تربيت شاگرد و معلم ةرابط

شوندگان (. از نظر مصاحبه5 ةشمار ةشوند)مصاحبه باشد معلم( توسط احساسات شاگرد درک ويژه

ثير مثبتي أاستاد از تر فتاف و رحرد كه شومي استاد سببگير به افردن كردعتماا، 13و  2 هايهشمار

 برخوردار باشد.

 شناسيهاي زيباييلفهؤدانشگاه فرهنگيان بر اساس م برنامة درسيارزشيابي در  سؤال چهارم:

 ديويي چگونه است؟

شوندگان براي هر مقوله در زير مصاحبه هاياي از روايتشده به همراه نمونههاي استخراجمقوله

 .است شده ارائه
 

بر اساس دانشگاه فرهنگیان  برنامة درسیتبیین روش ارزشیابی در  ةدر زمین شدهاظهار هایمقوله ترینمهم .5 جدول

 شوندگانتوسط مصاحبه دیویی شناسیهای زیباییلفهؤم

 هامقوله هامقولهخرده ردیف
 فراوانی 

 دهندگانپاسخ
 درصد

1 

 

ارزشيابي مفاهيم  در ارمسألهمدي موقعيتهادن كرهمافر -

 يباشناختىز

 نگر كلشيابى ارزتوجه به  -

 هاي كيفي ارزشيابيارتقاي شاخص -

ارزشيابي 

 كيفي

13 93 

11 5/78 

2 

 محوري، عمل و تجربه دادن به كنشاولويت -

 يمينههاز در انگيرافر ديبرركا و عملى ينايىهااتوتوجه به  -

 فرينشآ و ساختن

گرايي عمل

 درارزشيابي
10 71 

3 
 گيري در ارشيابي تصميم به تعهد و جمعي گيريتصميم -

 خودارزشيابي -

انعطاف در 

 ارزشيابي
10 71 

4 
  توجه به همراهي معلم با فراگير در فرايند ارزشيابي -

 در زمينة تدريسي فرصت توليد هنرد يجاا -

ارزشيابي 

 تدريجي
9 64 

اند. كه كّمي باشند، كيفي هاي هنري بيش از آن، ارزشيابي پديده6 ةشمار ةشوندنظر مصاحبه از

 د:كروي در اين زمينه بيان 
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توان پارامترهاي دقيقي براي براي اموري كه بر احوال و محسوسات ابتنا دارد، نمي»

ارزشيابي تعريف كرد. با اين حال بهترين نوع ارزشيابي، به نظر من ارزشيابي ورودي 

خويشتن در يک دوره از طريق  و خروجي هر فرد بر اساس مقدار دگرگوني و بيان

ر رفتار كلي در يک جامعه به عنوان مثال در يک بيان هنري است. از سوي ديگر تغيي

 «. توان ارزشيابي كلي كردكالس درسِ دانشگاه را مي

و  گىزدجهت شگفت ار درمسألهمدي موقعيتهادن همكرافر، 8 ةشمار ةشوندبه زعم مصاحبه

 شناسيهاي زيباييلفهؤمبتني بر م برنامة درسياز اصول اساسي در ارزشيابي  يباشناختىزتأمل و تأنى 

 ديويي است.

توجه ديويي،  شناسيهاي زيباييلفهؤمعتقد بود در ارزشيابي بر اساس م 2 ةشمار ةشوندمصاحبه

 بر مبتني ترسيم شده يادگيري نيمرخ بايد مورد توجه قرار گيرد و اكلگرو شيابى همهجانبه ارزبه 

 ارتقاي كيفيت ارزشيابيشده باشد. اين امر به  آوريجمع شواهد اطالعات و ةكلي ارزشيابي از

 انجامد.مي

، بر اساس يک سيستم فکري شناسيزيباييارزشيابي در تربيت  ،7 ةشمار ةشوندبه زعم مصاحبه

محوري و عمل و تجربه در اين ، كنش11 ةشمار ةشوند. از نظر مصاحبهاست گرادار يعني عملنظام

 نوع ارزشيابي در اولويت قرار دارد. 

شده نيست و ديويي، اهداف ارزشيابي از قبل تعيين شناسيزيباييدر ارزشيابي براساس رويکرد 

 (. 12و  8، 5 هايشوندگان شماره)مصاحبهاهميت دارد در ارزشيابي، نظرات فراگيران هم 

ديويي، مبتني بر  شناسيزيبايي، از آنجا كه ارزشيابي در تربيت 4 ةشمار ةشونداز نظر مصاحبه

ها در اين نوع ارزشيابي بايد از انعطاف روش ،ري ارزشي و اخالقي از آثار فراگيران است، بنابراينداو

 نيز باور داشت: 14 ةشمار ةشوندزيادي برخوردار باشند. در اين راستا، مصاحبه

توجه  هااز آنشيابى ان در ارزگيرافرر ثاآيبايىشناسى زبه بعد در اين نوع ارزشيابي، »

 ش درتالو  پرهيز شده فنعطااقابل  غيررات نتظاو اها رمعيا، هاکمال شود و ازمي

در يبايىشناختى زبا كيفيت ي تجربههار ظهوو  هارفتاق رنطباري و اگازجهت سا

 «. است انگيرافر
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ارزشيابي به صورت مستمر و  بايد، شناسيزيبايي، در تربيت 13ة شمار ةشونداز نظر مصاحبه

به بازخوردهاي اصالحي حاصل از  10 ةشمار ةشوندتوصيفي انجام بگيرد. در اين راستا، مصاحبه

 و معتقد بود: كرد ارزشيابي تکويني اشاره

يکي از امتيازات ارزشيابي تکويني، بازخوردهاي آني براي اصالح است و اين امر »

آموزند، از اهميت مضاعفي ي را به فراگيران ميدر دانشگاه فرهنگيان كه اصول معلم

هاي تدريس و اصول مديريت برخوردار است. زيرا آشنايي و كاربست انواع روش

تواند به اثربخشي شناسانه مطرح است كه بازخوردها ميكالس، به عنوان امري زيبايي

 «.يادگيري در اين زمينه بيفزايد

 گیري بحث و نتیجه

الگوي متناسب با آن پرداخته  ئةدانشگاه فرهنگيان و ارا برنامة درسيپژوهش حاضر به تبيين عناصر 

شناسي در تربيت زيبايي برنامة درسيها نشان داد در تدوين حاصل از مصاحبههاي است. يافته

ن موضوع فراگيران تاكيد بسياري شده است. اي ةجانبگرايي و پرورش همهدانشگاه فرهنگيان، به كل

مذكور نمايان است. چنانچه در اصول بر پرورش تمام  برنامة درسيدر اصول و در نتيجه عناصر 

حركتي و  -هاي شناختي، عاطفي، و روانيدر اهداف به حيطه كيد شده وأابعاد وجودي فراگيران ت

 دةدهندر محتوا نيز به دانش، نگرش و مهارت توجه شده است. اين ابعاد نشان ،به تبع آن

، توجه به يادگيري -هاي ياددهيروش ةشناسي است. در حيطنگري در امر تربيت زيباييجانبههمه

بين فراگيران هاي ابعاد تربيت فراگير و تفاوت ةاهتمام به هم ةدهندهاي فردي فراگيران، نشانتفاوت

 شناسيزيباييتربيت  درسيبرنامة اين ابعاد در  ةدر هر يک از اين ابعاد و در نتيجه لزوم مالحظه هم

شود كه در ارزشيابي، به طور منعطف مي جوانب تربيتي، سبب ةنگري و توجه به همن جامعياست. ا

هاي متنوع ارزشيابي استفاده د و بسته به نقاط ضعف و قوت افراد در ابعاد مختلف، از روشكرعمل 

 شود.

از نتايج هاي فراگيران، با بخش ةجانبگرايي و پرورش همهپژوهش حاضر مبني بر كل ةنتيج

( همسو است. 1397) سرمدي و همکاران (، و1393توسط انصاري )صورت گرفته هاي پژوهش
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اي مانند احساس، ابراز ثر و هنرمندانهؤشناسي عوامل مة زيباها در پژوهشي دريافتند كه در تجربآن

د و موجب تکميل تجربه، آيمي و تخيل در كنار خردورزي از اجزاي ضروري تربيت به حساب

را  زنده هايتجربه كل شناسيزيبايي كه است شود. ديويي معتقدمي و فهم ارزش در افراد ادرک، معن

 كند.مي تركيب

محوري و اهتمام به يادگيري فعال، نيز از ديگر موضوعات بااهميتي بود كه در تحليل فعاليت

در دانشگاه  شناسيزيباييتربيت  برنامة درسيتوسط خبرگان در تدوين  ،محتواي منابع و همچنين

است. وي در  ( همسو2018نتيجة تحقيق اورماچر )كيد قرار گرفت. اين نتيجه، با أفرهنگيان مورد ت

هايي براي فراگيران دهد تدارک فرصتمي ديويي نشان ةتحقيق خود با استفاده از تجربيات زيباشناسان

يکي از پيامدهاي مهم  ،پذير است. وي همچنينناسانه امکانبه منظور كسب تجربيات يادگيري زيباش

داند. اين امر از شناسي ميزيبايي ةرا پشتکار و اصرار فراگير در فعاليت درگيران شناسيزيباييتربيت 

برنامة بسياري از جهات از اهميت وااليي برخوردار است و در مفروضات، اصول و در نتيجه عناصر 

مورد توجه قرار گرفته است. فعاليت محوري سبب پرورش تخيل و  ناسيشزيباييتربيت  درسي

هاي ها است كه فعاليتدرگيرشدن فراگيران در انجام فعاليت ةد. به واسطشومي خالقيت فراگيران

سفانه، نظام آموزشي دانشگاه فرهنگيان، به صورت أيابد. متنوآورانه و ابداعي شکل گرفته و رشد مي

هايي در فرصت ةتدارک مجموع ،گيرد. بنابراينمي موزش به صورت انتقالي صورتانفعالي بوده و آ

ها و تکاليف درسي از موضوعات اساسي در تربيت فراگيران در فعاليت كردنراستاي فعال

كارورزي در دانشگاه فرهنگيان كه با هدف تربيت هاي . اين امر به ويژه در برنامهاست شناسيزيبايي

 .، اهميت بسياري داردگيردمي رتمعلمان فکور صو

مبتني بر تربيت  برنامة درسيتوان گفت الگوي بر اساس آنچه ذكر شد، مي ،در مجموع

جوانب  ةنگر بوده و توجه به همجانبهگرا و همهدر دانشگاه فرهنگيان، رويکردي كل شناسيزيبايي

گيان قرار دارد. در اين فرايند، ريزان درسي دانشگاه فرهنتربيتي فراگير در اولويت كاري برنامه

گرايي( كه در مفروضات بيان )كل فراگيران ةجانببسترسازي مناسب در جهت رشد و پرورش همه

بر  برنامة درسياين مفروضات، اصولي كه  ةاساسي در الگو مطرح است. بر پاي ةمرحل ةد، به مثابش
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دهند. اين شکل مي برنامة درسيشود و اصول مورد نظر به عناصر مطرح مي ،اساس آن قرار دارد

گذاري شروع شده و در يک فرايند ترتيبي و مرحله به از هدف ،عناصر كه در راستاي اصول هستند

يابد. ارزشيابي به عنوان آخرين عنصر، حالت ارزشيابي ختم مي ،مرحله به محتوا، روش، و در نهايت

كند. اين بازخورد، حالت اصالحي و ه ميئعناصر پيشين بازخورد ارا ةهم بازخوردگونه داشته و به

 نشان داده شده است: 1تدوين شده دارد. اين الگو در شکل  برنامة درسيترميمي براي 
 

 
 شناسی در دانشگاه فرهنگیان. الگوی پیشنهادی برنامة درسی تربیت زیبایی1 شکل
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 اين تربيت ي برخوردار شوند، به عنوان معلمان آينده،در صورتي كه دانشجومعلمان از تربيت هنر

 كردنو مرتفع آموزانرواني دانش نيازهاي و عاطفي مشکالت از بسياري تواند در تشخيصمي هنري

 شودمي گشوده فرد و احساسات تخيالت تفکرات، بر كه است ايدريچه هنري تربيت .ثر باشدؤها مآن

 يادگيري اختالالت افسردگي، مانند آموزانشناختي دانشروانهاي نابساماني تشخيص در تواندمي و

  .شود گرفته كار به درمان نوعي عنوان به مشکالت ديگر و

ثر در پرورش ؤم ةتربيت و شيو شناختي به عنوان يکي از اهداف مهم تعليم وتربيت زيبايي

شناختي مستلزم اجراي تربيت زيبايي بنابراين،خالقيت وايجاد حس قدرداني در فراگيران است. 

كنوني  وضعيت (. در2012، 1)كارولت تعليم و تربيت اسشناختي در دستيابي به تجربيات زيبايي

شناختي و پروراندن آن در فراگيران است و از  ةكيد ويژه بر حيطأدانشگاه فرهنگيان، ت برنامة درسي

برنامة  مکمل عنوانه ب تواندشناسي ميزيبايي با رويکردبرنامة درسي شود. مي عاطفي غفلت ةجنب

 باشد. ،است شده طراحي شناختي رويکرد با كه فعليدرسي 

 تمايالت، خواسته، عالقه، عاطفي، بعد به توجه براي راهي آموزشي در نظام شناختيزيبايي تربيت

 عوامل و احساسي بعد به توجه .برنامة درسي است در فراگيران... و فرديهاي تفاوت استعداد، انگيزه،

 را فراگيران در منديرضايت و حس لذت تربيتي، و آموزشي مسائل درشناسي زيبايي درک و هنري

 بروز و نهفته پرورش استعدادهاي و يادگيري بيشتر براي دروني ةانگيز ايجاد به منجر و انگيزدمي بر

  شود.مي فراگيران در تقويت يادگيري باعث در نهايت، و شده آنان در خالقيت

خرد نظير مديريت كالس درس هاي تواند در سياستمي شده در پژوهش حاضرالگوي حاصل

ريزي آموزشي و درسي براي دانشگاه فرهنگيان مورد استفاده هاي كالن نظير برنامهسياست و در

 نفعان اين دانشگاه قرار گيرد.ن، متوليان و ذياسياستگذار

 

 

                                                           
1. Carroll 
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