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 چکیده 

معلم( نظام تربیت) شناسی در دانشگاه فرهنگیانآموزشی تربیت زیباییهای هدف این پژوهش، شناسایی راهبرد هدف:

 شناسی آن بود.و تحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی

تحلیلی و براساس نظر  -روش توصیفی این پژوهش برخوردار از راهبرد کیفی بود. برای پاسخ به سؤال اول، از روش:

استفاده شد. جامعه آماری و نمونه در این بخش، برنامه درسی  «خبرگی آموزشی و انتقاد تربیتی»آیزنر از روش 

در دانشگاه فرهنگیان بود. برای پاسخگویی به سؤال دوم با استفاده از  12آموزان ماده های کارشناسی و مهارترشته

شناسی ایینظران حوزه علوم تربیتی، هنر و زیبنفر از صاحب 23گیری هدفمند، با روش نظریه بنیادی و روش نمونه

شده با روش استراوس و کوربین در آوریهای گردانجام شد. داده تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته

ا از هقرار گرفت و برای اعتباربخشی و تأیید مؤلفه وتحلیلسه مرحله، )کدگذاری باز، محوری و گزینشی( مورد تجزیه

 روش دلفی استفاده شد.

نگری در تعداد و محتوا دارد. در این میان افزایش شناسی نیاز به بازهای درسی مرتبط با تربیت زیباییواحد ها:یافته

 هایواحدها در برنامه درسی رشته استثنایی و گنجاندن آنشناسی رشته آموزش کودکانهای تربیت زیباییواحد

های آموزشی ها، راهبردهای برآمده از تحلیل دادهس یافتهبراسا در اولویت رسیدگی قرار دارد. 12آموزان ماده  مهارت

 رب مبتنی هایشناسی، روشزیبایی ُخرد هایشناسی کالبدی، مهارتزیبایی اند از:شناسی عبارتتربیت زیبایی

 بتنیم زیبایی شناسانه هایمحور، روش دانشجو زیبایی شناسانه هایزیبایی شناسانه، راهبرد شناسی، تدریسزیبایی

قوله عمومی، همچنین م شناسیزیبایی راهبردهای شناسی استاد،زیبایی زیبایی شناسانه، سواد هایفناوری، تجربه بر

 است. «تلفیق و تنوع»های آموزشی زیبایی شناسانه ترین مؤلفه راهبردو مهم« های زیبایی شناسانهراهبرد»ای هسته

 

 شناسیمعلم، تربیت زیباییشناسی، نظام تربیتزیبایی: برنامه درسی، راهبردهای هاواژه کلید
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 مسئلهو بیان  قدمهم

 دهد،های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و فناوری رخ میدر حوزه سرعتبهتحوالتی که 

نظام ) فرهنگیاندانشگاه نمایاند. را می معلمنظام تربیتضرورت تغییر و نوسازی در ابعاد گوناگون 

 بررا  وتربیتنظام تعلیم منابع انسانی که تأمین، تربیت و توانمندسازیاست  انشگاهید ،(معلمتربیت

، کشور معلمتربیت نظام در نوآوری و تحول ایجاد ،نامهدر اساس این دانشگاه دارد. یکی از اهداف عهده

 آخرین و اسالمی مبانی براساس ،ی آنپژوهش و آموزشی هایبرنامه و هاروش ارتقای و اصالح غییر،ت

است  ذکرشدهی اسالم تربیت و تعلیم اهداف تحقق برای نوین هایفناوری ازاستفاده  و علمی تحوالت

(Vice Chancellor for Education and Research, 2012) نامه مستقیم در این اساس طوربه. هرچند

، چون شکوفایی فطرت، فضایل اخالقی هاییکلیدواژهاما شده است نشناسی ای به تربیت زیباییاشاره

ضمنی اشاره به  طوربه ت عناوین مختلف آمده،حکه ت بودن، نوآوری، تلفیق و مهارت تدریس خالق

شناسی بیان زیبایی باتربیتدو مفهوم اساسی را در رابطه  (Smith, 2008)شناسی دارد. تربیت زیبایی

ای ستردهدامنه گ عنوانبهشناسی تربیت زیبایی و آموزش هنر عنوانبهشناسی کند: تربیت زیباییمی

 .های آموزشیاز فعالیت

را  شناسیچنان به هم نزدیک است که برخی از اندیشمندان هنر و زیباییساحت هنر و تربیت آن    

ایجاد  شناسیزیباییهدف از تربیت  .(Karami and Abedi, 2017)د گیرنبنیان تربیت در نظر می

نسانی های ااست. این نوع تجارب بیانگر حضور عنصر لذت در انواع تجربه زیبایی شناسانههای تجربه

-زیباییحساسیت به فرم  (Broudy, 1994) .(Sharifzadeh, Baezzat and Jalalianrad, 2015) است

سیت داند. نداشتن حساشناسی میشناسی و تجربه زیباییشناسی را نقطه کانونی تربیت زیبایی

-ه محرکآمادگی پناه بردن ب . فرددر زندگی است ، کسالت و یکنواختیشناسی نشانه نارضایتیزیبایی

 شود.می 2«وجودی افسردگی» ویژهبه افسردگی دچاررا پیداکرده،  مخدر موادزا مثل های آسیب

(Blatt-Gross, 2013) بر این  اعصاب علوم دانشمندان شناختی، شناسانروان مربیان هنر، :گویدمی

ش و نق هستند ارزشمند هاآن عاطفی و اجتماعی شناختی، بهزیستی و هاانسان برای باورند که هنرها

برای اولین بار  کودکان (Magsamen, 2011) نظر براساس ند.نکیشرفت شناختی ایفا میمهمی در پ

د نوانتها میشوند و همین فعالیتآشنا می باهنرالالیی، شعر، قصه و آهنگ( ) خانوادگیاز طریق رسوم 

برای استمرار لذت آفرینی و . دنمهارت و تقویت یادگیری در مدرسه باش رشدی، کنجکاوساز زمینه

ای هبایست متناسب با ویژگیها میاین راهبردالهام بخشی محیط آموزشی از دوره ابتدایی تا دانشگاه، 

دی که فر د.نها گنجانده شودر برنامه درسی آن ،تر و تلفیقیگسترده طوربهآموزان و دانشجویان دانش

های محرک ،تواند با دامنه گسترده و عمیق ادراکات خودمی ،است یافتهپرورشدارای ذوق و احساس 

این نقش  شناسیو تربیت زیبایی بیشتری را دریافت نماید. حیطه شناختی به این توانایی نیاز دارد

                                                           
1. Existential Despair 

https://www.tandfonline.com/author/Smith%2C+Ralph+A
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رشد مغز فرایند آموزش  سازی هنریپربارعقیده دارد  (Jensen, 2012)همچنین  .کندمهم را ایفا می

 ,Mottaghi and Nowrozi) این حضور آن در نظام تعلیم و تربیت ضروری استبنابر؛ را به دنبال دارد

2015.) 1994) ,Broudy(  را یکی از « 2شناسیخشنودی زیبایی» خشنودی وتوسعه ظرفیت لذت نیز

را نوعی دانستن  1شناختیاو دانستن زیبایی .داندشناسی میتربیت زیبایی تأیید ودالیل توجیه 

توان از این نوع دانستن در زمانی می گیرد.که در آن رمزگشایی صورت می داندمی فردمنحصربه

 ازجملهها حوزه بر سایر ،های آموزشی بهره برد که عالوه بر توجه بر حوزه شناختی و عقالنینظام

 ،میهای هنری معلبه علت ویژگی معلمتربیتاین توجه در نظام  نیز توجه نمود. شناسیزیباییحوزه 

ترین عامل از طرفی معلم مهم). .(EmamJomeh and Mehrmohammadi, 2006 گرددمیمضاعف 

مدی آبستگی به کیفیت و کار ،کیفیت و کارآمدی آن تردیدبیآموزشی است و  نظام هرتحقق اهداف 

ایجاد تخصص تدریس در  (Alehosseini, 2014) بنا به عقیده حالبااین .(OECD, 2011)معلم دارد 

 است. دهش محدوداستاد  نظراعمالبا  ،تدریس، بر تدریس تعدادی نظریه و فنون گزینشی معلمتربیت

 باتربیتدر ارتباط  وپرورشآموزشهای هنری دانشجویان با انتظارات همچنین بین باور و توانایی

اطالع دقیقی از تربیت هنری کسب  ،فاصله وجود دارد و دانشجو معلمان شناسیزیبایی

-یا زیبایی بخشلذتای درس خود را به تجربه کالس و اگر استاد بتواند (Tahvilian, 2016).کنندنمی

. (Mehrmohammadi, 2013) شودآن در باالترین درجه، تضمین می اثربخشی ،شناختی تبدیل کند

های رشد متعادل فردی و اجتماعی، بهبود چنان پربار باشد که بتواند زمینهامروزه آموزش باید آن

 ,Temayo, Rielo and Hechavaria) فراهم آورد شناسی راهای اساسی و احساس زیباییظرفیت

رای ب ،است پیداکردههای مجازی نیز که در شرایط کنونی رونق بیشتری براین آموزشعالوه (.2016

 شناسی و هنر است.متنوع زیباییهای و رشتهاستفاده از عناصر ناچار به  ،اثربخشی

-زیرا شکل فعالیت معلم و دانش ؛آموزشی استهای راهبرد ،یکی از عوامل مهم در طراحی آموزشی    

 کارهبرا های آموزشی متنوعی تا برنامهرسانند یاری میبه معلمان  و دنکنآموز را در کالس تعیین می

های آموزشی مبتنی بر راهبرد (.Azimpour, Mesrabadi and Yarmohammadzadeh, 2015) بگیرند

کرار آن میل به ت است و فراگیر آفرینشوقنوآورانه و ر، پربا ،بخشلذت، تنوع برشناسی عالوه زیبایی

 در زندگی و فرهنگ ،جهان دیدن برای را دیگری روش یا و مهارت ابزار، شناسیزیبایی زشآمو دارد.

هایی چون راهبردوقتی موضوعات درسی در مدارس با  (Jacobs, 2011). دهدمی قرار ما اختیار

شود، رابطه هیجانی بین های هنری ارائه داده میاز نماد گیریبهره، نمایش، تخیل و سراییداستان

و  نندکو نگرش مثبت دنبال می باعالقهموضوعات درسی را  فراگیران، شدهتقویتگوینده و مخاطب 

بر  (Willcox, 2019) . (Kharrazi and Talkhabi, 2017)دارنددر درک روابط هستی عملکرد بهتری 

 ولیدتتوانند بحث کنند، میفراگیران کند که در آن شناختی ایمن تأکید میایجاد کالس هنری روان

                                                           
1. Aesthetic pleasure 

2. Aesthetic Knowing 
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تا ماهیت اجتماعی، عاطفی و  و موفق شوند «شکست بخورند» ،کنند ، آزمایشف کنندکش، کنند

 .شودها روشن آنبرای  شناسیو زیبایی معنوی هنر

 :شودمطرح میدر آموزش سه رویکرد  شناسیو زیبایی در ارتباط با نقش هنر

در این رویکرد هنرهای مختلف مانند هنرهای تجسمی، موسیقی و...در برنامه درسی هنر،  آموزش الف(

تدریس مستقیم هنرها  .(Asadian and Azizi, 2018) شوندمی، دانش آموزان با آن درگیر قرارگرفته

 Amadio,Truong).شودرشد فردی و رفاه اجتماعی میرا به دنبال دارد و باعث زیادی  درازمدتنتایج 

andTschurenev, 2006)   )برنامه در تدریس ابزار عنوانبه هنر از آن در که هنر طریق از تدریسب 

یری گمتنوع یاد هایفرصت گیرندمیاز طریق هنر یاد  که زمانیانش آموزان د .شودمی استفاده درسی

روش عنوانبه هنرها آن در که شناسیزیبایی آموزشج( . (Leigh and Heid, 2008)کنند را تجربه می

 دو. گیرندمی قرار استفاده مورد دانشگاهی موضوعات سایر پردازش و تقریب برای جایگزین های

 که. رویکرد سوم گیردمی قرار مورداستفاده ابتدایی آموزش هایمحیط در منظم طوربه اول رویکرد

 تواندیم که است آینده در بالقوه پیشرفت یک گرفت، نظر در دیگر مورد دو از ترکیبی آن را توانمی

 ،2گانههای چندگاردنر با ارائه هوش (Zormpala, 2012). باشد هنر آموزش سیاست یک اساس و پایه

های مختلف تفکر را نشان داد. های فردی را در یادگیری و هم رابطه هنر با شیوههم اهمیت تفاوت

را  . او تلفیق دانش تولیدی، ادراکی و تأملیگیری تأکید کردعالوه بر این بر تلفیق هنر با فرایند یاد

 ,Gardner)د گیرمیفرایند قابل دفاع در آموزش هنر در نظر  عنوانبهای مفهومی و رویه بادانشهمراه 

1990; Mehrmohammadi, 2010a). 

سی شنایادگیری از طریق هنر یا گسترش سواد زیباییشناسی ترین هدف تدریس زیباییمهم    

در بیان ادراکات، احساسات  فراگیراننوع تدریس را افزایش توانایی  این ازهدف . (Greene, 1994)است

 و شدهنوشتههای هایی مانند رنگ، خاک، موسیقی، عبارتها از طریق شکل دادن به رسانهو اندیشه

بانی و عالوه بر اشکال ز درآورندخود به بیان هنری  را تجربیاتیعنی باید بتوانند  ؛حرکات بدنی است

 ,Eisner, 2002; Amadio,Truong andTschurenev) کنندبا سایر اشکال نیز تجربه معنادار خلق 

و  نفساعتمادبهشناسی، توسعه خالقیت، قدرت تخیل و تفکر، پشتکار، پرورش حس زیبایی ((. 2006

 کنند.شناسی قلمداد میروحیه انتقادی را از اهداف تدریس زیبایی

نشان (Mirarefin, Mehrmohammadi, AliAsgari and hosseinnejad, 2019) های پژوهشیافته 

ن سطح را در باالتریتدریس کیفیت  ؛شناسی استهای رویکرد زیباییمعلمی که دارای شایستگی ؛داد

شناسی های تربیت زیباییددر پژوهش خود، راهبر (Karami and yusefzadeh, 2018) کند.دنبال می

، وبگرسرک) تدریسهای مختلف کسب تجربه از طریق سبک، مطلوب سیشناتجارب زیبایی شامل: را

 ابلیتقهای علمی قوی، پرورش در ایدهدرگیری  کسب تجربه از استعاره و نگاه تازه، ،عاطفی( شناختی،

                                                           
1. Multiple Intelligences 
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 های ادبی،، متنتجسمیهای هنر) زیبایی شناسانههای فعالیت با شرکت درادراکی، کسب تجربه 

 ا ابهامات(، مواجه بسازیفیلم، نمایش و تئاتر، موسیقی، نویسیداستانو  و داستان خوانی گوییداستان

 عناصر هراندازه در پژوهش خود چنین گزارش کردند که (Asadian and Azizi, 2018) دانند.می

 فضای ،، عواطف فراگیرانتخیلموسیقی، رنگ،  بصری، عناصری مانند شناسییزیبا بر مبتنی تدریس

را همراه با حوزه  شناختی حوزه اهداف معلم و شود تلفیق تدریس در، لذت احساسو  خالقیت شاد،

مدرسه و عناصر موجود آموزان به باعث بهبود نگرش دانش نسبت همان بهقرار دهد،  موردتوجهعاطفی 

 شناسیهای تربیت زیباییروشدر پژوهشی  (Hassanzadeh and Beheshti, 2014) .شوددر آن می

، نمایشهایی مثل هنر کارگیریبه ،تجربهگری، پرسش ؤال وس جعفری را عالمهدیدگاه  مبتنی بر

 استفاده از هنرمندان متعهد وو  از تقلید، پرورش تعقل، تصفیه درون و اخالص پرهیز و نقاشی و شعر

 میراثتواند می شناختیمحتوای تربیت زیبایی درنهایت. کنندمطرح میکارشناسان متخصص و عادل 

در   (Sajnani, Mayor and Tillberg-Webb, 2020) .باشد و هنرهای گوناگون رهنگی، علم و دینف

 ،عیطبشوخ پذیری،، انعطافایچندرسانهشناسی هایی زیباییبرحمایت از راهبرد ،نتایج پژوهش خود

و  واقعی از محیط جامع و چند حسی در کالس استفاده وتشویق گفتگو  و تحریک انتقادی، تفکر

آموزش مبتنی در پژوهش خود نشان داد که  (Murphy, 2014) کنند.فضای یادگیری آنالین اشاره می

در  (Jacobs, 2011) .ستاهای شناختی، زبانی و فرهنگی ای عالی برای توسعه تواناییوسیله ،بر هنر

ر د را شناسیزیباییگنجاندن سواد  ،«عالیآموزش در شناسیزیبایی توسعه»با عنوان  یپژوهش

نتایج پژوهش خود، بر استفاده  در (Hudson and Hudson, 2007) داند.عالی همراه با چالش میشآموز

بازنمایی ) شناسیزیبایی سازیربا پربنابراین  ؛ندهای تجسمی برای آمادگی در تدریس اشاره نموداز هنر

ای هکه بستری برای تعریف و اجرای فرصت معلمتربیتبرنامه درسی  دانش به اشکال گوناگون(

دانشجو ای های حرفهکسب شایستگی د موجبتوان، می(Mehrmohammadi, 2010b) استیادگیری 

گرفته تدریس و یادگیری در دو انتهای مخالف طیف آموزش در نظر  ،اغلب گرچها .معلمان شود

رخ  شناسیمرتب در رابطه با آموزش معلم و آموزش زیبایی طوربهها آناما ، دنشومی

دارای معنا، انسجام و ارزش گیرد که قرار می موردتوجههنر زمانی  . (Timothy, 2013)دهندمی

براین بنا ؛ارزشمند است که معنادار، منسجم و نوآورانه باشد زمانیهم شناسی باشد. یادگیریزیبایی

ناسی شتوان از هنر و زیباییبین یادگیری، هنر و عملکرد شناختی مغز نزدیکی باالیی وجود دارد و می

 Kharrazi and). دکراستفاده  خالقیت وگیزش معنا، اندرک محملی مناسب برای آموزش،  عنوانبه

Talkhabi, 2017) وزه ح دادن بهشناسی بنا به دالیلی چون اولویت تربیت زیبایی کهاینبا توجه به

 ها و مزایای آن، عدمپیامد ،اهمیت ازشناسی، عدم آگاهی شناختی، نداشتن نگرش به تربیت زیبایی

و  اهمیت ن، باید اصالحات ضروری برای شناسانداست شدهراندهبه حاشیه  توجه به هنر کاربردی و...

 Kiyan and) ها و نیازهای دانشجو معلمان صورت گیردرفع کاستی منظوربهکاربرد برنامه درسی هنر 

Mehrmohammadi, 2013.) صول، ابستر مناسبی است تا با آگاهی از این مبانی و  معلمتربیت روازاین
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را  وبمطل ایحرفه هایبا شایستگی معلمانیتربیتزمینه  ،غیررسمیبرنامه درسی رسمی و  براساس

متنوع و  هایبودن راهبرد که بیانگر دارا زیبایی شناسانهشایستگی آموزشگری ، بیندراین فراهم آورد.

ی نظر مهارت عاطفی و های مختلف شناختی، اجتماعی،و به حیطه استشناسی مبتنی بر زیبایی جذاب

، ها، متناسب با اقتضائات زمانی و مکانیعالمانه آن کارگیریبهبرخوردار است و  بیشتریاز اولویت  ،دارد

ین به همین سبب ا نماید.یابی به اهداف آموزشی و تربیتی در دانشگاه فرهنگیان را هموارتر میدست

ی و شناسای معلمتربیتشناسی را در نظام های آموزشی تربیت زیباییپژوهش در نظر دارد تا راهبرد

امه ضمن تحلیل نقادانه برن روازاین نماید. آشکار شناسیتربیت زیبایی براساسای را های تازهبینش

 ،ناسیشتربیت زیبایی آموزشی های، راهبرمعلمتربیتشناسی در نظام تربیت زیبایی تجویزیدرسی 

 قرار گرفت: مدنظرزیر برای پاسخگویی  سؤاالت شد وارائه  و شناسایی

 شناسی در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟برنامه درسی تجویزی تربیت زیبایی -2

 است؟ کدام معلمتربیتنظام شناسی در مبتنی بر تربیت زیباییآموزشی های راهبرد -1

 

 پژوهش شناسیروش

برای پاسخ به سؤال اول با توجه به ماهیت  کهطوریبهکیفی است.  پژوهش روش تحقیق در این 

های ی رشتهاهکلیه سرفصلابتدا ی استفاده شد. برای این منظور یلتحل -از روش توصیفی ،سؤال

اساسنامه  12ماده  آموزان مهارتو هم در بخش  پیوسته هم در بخش دانشجویان کارشناسی ،مختلف

 هانآاستنتاجی نقاط ضعف و قوت  صورتبهو  تحلیل قرار گرفت و موردبررسی ،دانشگاه فرهنگیان

وش ر نظر آیزنر از براساسدر این فرایند  ردید.گت ارائه یبرای بهبود وضع هاییپیشنهادمعرفی و 

قرار  ستفادهموردا شیوه دو. در نقد تربیتی ترکیبی از شد استفاده «خبرگی آموزشی و انتقاد تربیتی»

ذوق و استعداد و تمایالت منتقد به های مخاطب و هم به ویژگی گیرد. در این زمینه الزم است هممی

سرفصل( کلیه ) درسیدر این بخش جامعه آماری شامل برنامه  (Fathi Vajargah, 2017). شودتوجه 

ها به علت محدود بود که همه آن 12ماده  دانشجویان وهای کارشناسی فعال دانشگاه فرهنگیان رشته

استفاده شد. روش  2نظریه مبناییبرای پاسخ به سؤال دوم از روش نمونه برگزیده شدند.  عنوانبهبودن 

 ورتصبههایی که داده مدون و مستند از طریق ایطی آن نظریه پژوهش نظریه مبنایی روشی است که

تا به تشخیص  (Bahadori, 2018)د شومی عرضهمند گردآوری و تحلیل استقرایی شده است، نظام

جامعه (Bazargan, 2016). دنمایو فرایندی را تبیین شود ه بین آن پرداخت روابط وها، مضامین مقوله

شناسی و زیبایی ،هنر حوزه درها دانشگاه علمیهیئتو اعضای نظران شامل صاحب ،پژوهش آماری

ا از طریق هشناسی، نمونههای تربیت زیباییمنظور شناسایی مؤلفههمچنین بهعلوم تربیتی بودند. 

و  مرتبطمدرک و رشته تحصیلی هایی چون دارا بودن با در نظر گرفتن معیار گیری هدفمندنمونه

                                                           
1.Grounded Theory 
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تا  گیرینمونهفرایند شناسی انتخاب شدند. تربیت هنری و زیبایی نهیدر زمفعالیت علمی و آموزشی 

ادامه یافت ها( مقولهرسیدن به اشباع نظری )عدم ارائه اطالعات و شناخت جدید درباره مفاهیم و 

(Bazargan, 2016)  مصاحبه نیمه ساختاریافته مندی ازبهرهها با داده سرانجام به سیزده نفر رسید.تا 

ثبت  و آوریده بود، جمعشاصالح و  علمی بررسینفر از اعضای هیئت چهارکه سؤاالت آن توسط 

 Strauss) قرار گرفت وتحلیلتجزیهمورد محوری و گزینشی( باز، ) سه مرحله کدگذاری در وگردید 

and Corbin, 2013) .از دو ناظر  ،اساتید هضمن ارائه بها دادهتحلیل  منظور افزایش دقت و صحتبه

 موردبررسیا هتا فرایند تحلیل و اعتبار یافته ش کیفی اشراف داشتند، استفاده شدبیرونی که بر پژوه

 .قرار گیرد

های که در چارچوب روش 2یدلف بسته شد. کاربه روش دلفی ،هامؤلفهبرای اعتباربخشی و تأیید     

 به نتایج و کندمی تمرکز کوتاه درزمان متخصصین از نظرات استخراج بر وهش کیفی قرار داردژپ

 مطالعه دوره در هاآن مستمر مشارکت و همکاری ،هاپاسخ کیفیت ،موردنظر حوزه در افراد تخصص

 به شدهشناساییهای مؤلفه ،بر این اساس. (Ahmadi, Nasiriani and Abazari, 2008) دارد بستگی

در ی آموزش و ی سابقه علمیادار که علوم تربیتیشناسی و حوزه تربیت هنری و زیبایی نظرانصاحب

-ردراهبهای مرتبط با محقق ساخته، شامل گزاره نامهبرای این منظور پرسش. ارائه شدبودند،  حوزهآن 

در  صورت الکترونیکیبه ای تهیه شد ودرجه 6 لیکرت در قالب مقیاسهای آموزشی زیبایی شناسانه 

نامه پاسخ داده شد. پرسش 31قرار گرفت و در نهایت  علمیهیئتاز خبرگان و اعضای  تعدادیاختیار 

ها و مؤلفهو  مورد تحلیل قرار گرفت تک گروهی tبا استفاده از آزمون  آوری،ها پس از گردداده

 ذیرشموردپ ،معلمتربیتشناسی در های آموزشی تربیت زیباییبرای راهبرد شدهشناساییهای مقوله

، شناسی کالبدی: زیباییشامل موارد زیر استهای عمده شناسایی شده مقوله .واقع شدمتخصصین 

-شناسی، تدریس زیبایی شناسانه، فعالیتزیباییهای مبتنی بر شناسی، روشرد زیباییهای خُمهارت

مبتنی  شناسیهای زیباییهای مکمل زیبایی شناسانه، روشدانشجو محور، فعالیت شناسانهزیباییهای 

های آموزشی شناسی، راهبردهای عمومی، راهبردشناسی، سواد زیباییهای زیباییبر فناوری، تجربه

 استفاده شد. ادشدهی هایهدفمند بر مبنای مالک گیرینمونهاز  ،نیز این بخش دردانشجو محور. 

 
 

 پژوهش هاییافته

 شناسی در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟برنامه درسی تجویزی تربیت زیبایی ال اول:پاسخ سؤ

های مختلف فعال در دانشگاه فرهنگیان ضمن توجه به درسی رشتهدر تحلیل و بررسی برنامه 

. رفتگو بررسی قرار  نقد موردهای درسی آن نیز، واحد ،شناسیزیبایی باتربیتهای مرتبط شایستگی

                                                           
1. Delphi Method 
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تربیت  محوری، از: شایستگی عبارت است ملی، درسیبرنامه براساس فرهنگیان رویکرد دانشگاه

برنامه  براساس. (National Curriculum, 2012) گراییعمل ،پذیریانعطاف بودن، تلفیقی محوری،

 در جدول شناسیهای مرتبط باتربیت زیباییشایستگی های مختلف دانشگاه فرهنگیان،درسی رشته
 است. مالحظهقابل (2)

 
 Vice Chancellor for`شناسیزیبایی باتربیتهای مورد انتظار مرتبط شایستگی خالصه :(1)جدول 

Education and) Graduate Studies, 2015.) 

 شایستگی رشته

 دیجیتال و مکتوب() رسانه هنر ویژهبهاستفاده از زبان هنر  آموزش الهیات

 توجه ویژه به خالقیت اجتماعی آموزش علوم

 مشاوره و راهنمایی

های انقالبی(، استفاده از زبان هنر )نمایشی، تجسمی، موسیقی و سرود

های ارتباطی و انعکاس تفکر، رشد هیجانات، مهارت پرورش تخیل، تصور

 هیجانات

 آموزش ارتباط تصویری

-فیتپرورش ظر و هنر ایرانی و اسالمی، فرهنگ برمبتنی  تولید آثار گرافیکی

 ،کارآفرینیشناسی، تقویت تفکر خالق و نقاد و ایجاد مهارت های زیبایی

 های ملی و بومیاحیاء هنر

 زشگریآمو توانمندسازیدرک ابعاد هنری زبان برای  فارسی ادبیات وآموزش زبان 

 های فرهنگیآموزش بیان احساسات و عواطف و گسترش تفهیم ارزش بدنیتربیتآموزش 

 و ریاضی شناسیزیستآموزش 
 تقویت، ریاضی و شناسیزیستاستفاده از زبان هنر برای آموزش مفاهیم 

 درک بصری

و  زبان، جغرافیا آموزش ابتدایی،

 کودکان استثنایی

های تربیتی و پرورش تخیل، تصور، تحلیل موقعیتاز زبان هنر برای  استفاده

 ای و شهودی و انعکاس احساسات و هیجاناتتفکر استعاره

 

 ماده آموزان مهارتجز رشته آموزش فیزیک، شیمی، عربی و به درمجموع (،2با توجه به جدول )     

ری شناسی و هنزیبایی باتربیتها، مرتبط ها، یکی از شایستگیدر برنامه درسی سایر رشته ،12

تلف های مخشناسی در آموزش رشتهریزان به تربیت زیباییاست. این به معنی توجه برنامه ذکرشده

شایستگی و دروس  وجوداما  ؛است کاغذ روی بر حداقل تجویزی، درسی برنامه قالب در معلمتربیت

 موردنظر در این نوع تربیت نیست؛شناسی، لزوماً به معنی رسیدن به اهداف مربوط به هنر و زیبایی

ی هیچ ضمانتاز سویی دیگر . نقش بسزایی دارندهای آموزشی زیرا سایر عوامل ازجمله استاد و راهبرد

وی از س نیز و نظارتی وجود ندارد توسط اساتید زیبایی شناسانه واحد درسیو اجرای دقیق بر توجه 

 گیرد.صورت نمی هاهای درسی مستقر در پردیسگروه

 وزشآم در دو عنوان درسی کاربرد هنر ،کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیانرشته  26 تمامی در    

است.  شدهگنجاندهجمعاً به ارزش دو واحد عملی  از دروس عمومی،و نگارش خالق از دروس تربیتی 
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شترین در سرفصل، از بی موجود شناسیزیبایی باتربیتهای مرتبط واحد براساسرشته آموزش ابتدایی 

ریزان درسی برخوردار است. در این رشته با احتساب دو عنوان درسی نگارش خالق و توجه برنامه

 یادگیری وهای آموزشی ساعت فعالیت 111واحد درسی هنری و  9 جمعاً ،ادبیات کودکان و نوجوانان

 Vice) دشوبرگزار می حضوریغیر صورتبهوجود دارد. البته بخشی از این ساعت  زیبایی شناسانه

Chancellor for Education and Graduate Studies, 2015). 

واحد عملی(،  2) خالقبر سه عنوان درسی نگارش در رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی، عالوه    

واحد عملی(، تعدادی دروس  2) آموزشواحد عملی( و کاربرد هنر در  2) نوجوان وادبیات کودکان 

شناسی وجود دارد. دانشجویان از بین این دروس، فقط های هنری و زیباییانتخابی مرتبط با فعالیت

ممکن است ها، بنابراین با توجه به شأن نیمه تجویزی این واحد ؛باشندواحد می 1مجاز به انتخاب 

زیبایی ای تربیت هها و فعالیتها نروند و عمالً از فرصتاز این نوع درس یکهیچدانشجویان سراغ 

ایی زیبآموزان نیز از این تجارب ها، دانشو به علت عدم تسلط آنان بر این درسمحروم شوند  شناسانه

 نظری( تناقض) واحدکارگاهی( و نوع ) درس گذارینامشوند. در این رابطه اوالً: در  نصیببی شناسانه

مبنی بر  ،یو پروش یبا توجه به اهداف آموزش :. ثانیاً استوجود دارد که نیاز به بازنگری و اصالح 

های آن در های زندگی و کارکردپرورش خالقیت و جایگاه روایت در معنی بخشی به جهان و تجربه

واحد تخصصی برای کلیه دانشجویان این رشته در  عنوانبه نویسیداستانکارگاه  ،آموزش و تربیت

 در همهتا  قابلیت دارد ممتاز، شناسیزیبایی کالم برتر و تجربه عنوانبهنظر گرفته شود. همچنین شعر 

 انهزیبایی شناسیک زمینه مناسب برای برقراری ارتباط، ایجاد و استمرار توجه و ارائه  عنوانبهها درس

این  به دانشجویان ارائهقابل ،عنوان واحد تخصصی تحت نیزبنابراین واحد کارگاه شعر  ؛شود شناخته

 .است رشته

س مشترک )نگارش خالق و کاربرد هنر( درس ودر رشته آموزش کودکان استثنایی عالوه بر در    

های ویژه با ظرفیت دو واحد نظری و عملی، در جدول دروس تخصصی آموزش هنر کودکان با نیاز

به  .)Vice Chancellor for Education and Graduate Studies, 2015 (است شدهارائهرشته مربوطه 

 بهجانهمههای ویژه و اثرگذاری رسد این دو واحد درس هنری با توجه به شرایط کودکان با نیازنظر می

سه باشد. با یک مقای های آنانتواند پاسخگوی نیازشناسی، بسیار اندک است و نمیتربیت زیبایی

واحد درسی(، از  9) برابر دوبیش از ابتدایی، شود که دانشجو معلمان رشته آموزشاجمالی روشن می

نسبت به دانشجویان آموزش کودکان استثنایی برخوردارند.  زیبایی شناسانههای دروس هنر و فعالیت

، متناسب های درسی هنریریزان درسی نسبت به گنجاندن واحدبرنامه آیددر این رشته به نظر می

بایست همانند رشته آموزش ابتدایی غفلت نمودند. نگارنده براین باور است که این رشته، حداقل می

های و همچنین ادبیات کودک و نوجوان ویژه کودکان با نیاز 2،1،3از دروس مبانی هنر و کارگاه هنری 

 ویژه، برخوردار باشند.
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هنر در آموزش، درس کاربرد هنر در تربیت دینی، درس کاربرد  جایبهدر رشته آموزش الهیات     

است. البته این نگاه  شدهگنجانده ساعت، در بین دروس اختصاصی 31واحد نظری جمعًا  1 اندازهبه

بتوانند  درستیهب دانشجویان اگراست.  تأملقابلشناسی در تربیت دینی گیری از زیباییتلفیقی به بهره

های واقعی تجربه و تمرین نمایند، آموزش کارورزی، آن را در موقعیتاین تلفیق را بیاموزند و در 

 برنگارشدر آموزش زبان عربی عالوه  درک و لذت بیشتری همراه خواهد بود. ،اثربخشیالهیات با 

 و نظری واحد 1 ارزش به کریم قرآن آیات شناسیزیبایی عنوان با، درس دیگری خالق و کاربرد هنر

 Vice Chancellor for Education and Graduate) است واردشدهدر مجموعه دروس تخصصی  عملی

Studies, 2015.)  های تواند در شناسایی و درک جنبه، میزیبایی شناسانهاین درس در صورت ارائه

 تباشد و حساسی مؤثرشناسی دینی قرآن و ارتقاء درک زیبایی موردتوجههای زیبای قرآن کریم و هنر

 .ارتقا ببخشدرا این رشته شناسی دانشجویان زیبایی و درک

است: آموزش ابتدایی با دو  شدهمعرفیرشته  11 درمجموع 12برنامه درسی مهارت آموزان ماد در     

 گرایش دبیری شامل: ادبیات 22آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی(. آموزش متوسطه با ) گرایش

 علوم عربی، ، شیمی،شناسیزیستانگلیسی،  ادبیات و زبان ، ریاضی،شناسیروان، دنیبتربیت فارسی،

تاریخ، جغرافی،  فلسفه(، اقتصاد،) اسالمی اسالمی، معارف فیزیک، معارف تجربی، علوم اجتماعی،

، مراقب سالمت، مربی امور تربیتی و مشاوره. از این مجموعه، تنها بدنیتربیتدبیر  ،هنر ،شناسیزمین

رایش گ ،: یکی رشته آموزش ابتداییاستشناسی و زیبایی هنر بادو رشته دارای واحد درسی مرتبط 

گیری واحد درسی، با عنوان آموزش و طراحی واحد یاد 11آموزگار ابتدایی، با دو واحد نظری از بین 

به  واحد درسی، 11از مجموع  نظری -مربی امور تربیتی با یک عنوان درسی عملیهنر، دیگری رشته 

 Vice Chancellor for Education)در رسانه  بر هنربا تأکید  های تربیتینام طراحی و تولید رسانه

and Graduate Studies, 2018.) شناسی را در برنامه درسی با یک مرور ساده فقر هنری و زیبایی

های دانشجویان با شایستگی سازیآماده عنی عدمبه متوان مالحظه نمود. این آموزان میمهارت 

آموزان و دانش جانبههمهدنبال آن، نادیده گرفتن آموزش جامع برای رشد ای و بهمناسب حرفه

برنامه های در الیه 2فنّاورانه. افزون بر این، این وضعت بیانگر رجحان تفکر است شکوفایی استعداد آنان

 هاست.این رشته گذارانسیاستریزان و شناسی نزد برنامهدرسی و نبودن نگرش زیبایی

 محوردر دو  توانمیرا  یادشدههای شناسی در رشتههای درسی تربیت زیباییواحد 1حوزه محتوایی    

موضوعی رورت، دانش اهمیت، ضچیستی، مبانی،  شامل . محور نظریمطرح کردنظری و عملی  کلی

 ،یشناستولید هنری و زیبایی براساس اصول و عناصر است و در محور عملی ،مربوط به هر واحد درسی

                                                           
 شده باغلبه تکنولوژی استتثبیت های مشخص و معین یا تابع الگوریتم خاصی است و یادآور یک فرایند مکانیکی وتفکری که در آن تحقق اهداف درگرو برداشتن گام .2

Mehrmohammadi, 2010a).) 

 .. بررسی و تحلیل این حوزه، نیاز به پژوهش مستقلی دارد2
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های تجسمی، مانند کاردستی، هنر ادبی مانند های ترسیمی مانند نقاشی و خوشنویسی، هنرهنر به

از  و تاس شدهپرداخته مانند تئاتر و هنر موسیقی مانند تربیت شنوایی هنرنمایشیشعر و داستان، 

ی در رشته آموزش ابتدای فقط هنر موسیقی .ی نیستاثرسازی های حرکات نمایشی، سینما و بازیهنر

ا هیچ هو سایر رشته شوددنبال میو کودکان استثنایی با عنوان موسیقی  در قالب تربیت شنوایی

-در رشته. (Vice Chancellor for Education and Graduate Studies,2018) برندنمی از آن ایبهره

در و تا حدودی  عربی غلبه با محتوای نظری است و در رشته آموزش ابتداییو  های آموزش الهیات

توای ها محدر سایر رشته .غلبه با محور عملی است ادبیات فارسی، آموزش کودکان استثنایی و زبان و

شناسی استاد در نوسان است. متناسب با میزان سواد و مهارت زیبایی نسبتاً متعادل و عملی و نظری

 و محتوای است شدهتمرکز محتوای نظری در رشته آموزگار ابتدایی بر  ،12ماده  دانشجویاندر رابطه با 

ای هتحوالت حوزه آگاهی ازبا . گرایش دارد نظری فناوریمحتوای به سمت  تربیتی اموررشته مربی 

 حرکاتهای مختلف هنری، مانند سینما، گنجاندن محتوای رشتهو  روزرسانیبهدانش و فناوری لزوم 

احساس  ازپیشبیش شناسیزیباییهای تربیت سازی در محتوای واحدبازی ویژهبهنمایشی، موسیقی و 

 .شودمی

 اساسبربا کنار گذاشتن بررسی تخصصی و عمیق رشته آموزش ارتباط تصویری در این پژوهش،     

شناسی، در رتبه اول، رشته واحد درسی هنری و زیبایی 9رشته آموزش ابتدایی با ، (1) جدول شماره

 های اختیاری از سویهای هنری در جدول واحدآموزش زبان و ادبیات فارسی، در صورت انتخاب واحد

واحد درسی  1واحد، در رتبه دوم و آموزش زبان عربی و آموزش کودکان استثنایی با  1دانشجویان، با 

. در مهارت آموزان، دارندترین رتبه قرار واحد، در پایین 1ها هرکدام با هنری در رتبه سوم و سایر رشته

رشته آموزگار ابتدایی با دو واحد  ازآنپسنظری( و  -واحد )عملی 1ابتدا رشته مربی امور تربیتی با 

 رشناسی، دزیبایی باتربیترشته( بدون هیچ واحد عملی یا نظری مرتبط  11) هارشتهنظری و سایر 

 ترین رتبه قرار دارند.پایین

 یاین است که در وضع موجود، توجه مختصر ،شوددریافت می شدهمطرحآنچه از مطالب  مجموع در    

شده است  (آموزش ابتدایی غیرازبه)، ی کارشناسی پیوستههاشناسی در تمامی رشتهبه تربیت زیبایی

اما این مقدار، با نگاه  ؛بودندمحروم  نیز از آن توجه مختصر حتی 12های مهارت آموزان ماده و رشته

 یزیبایدر اجرا و ارائه  معلمان دانشجوشناسی همگانی به برنامه درسی و مأموریت تربیت زیبایی

 جانبههمهشود و رشد بخش و لذتماندگار  ،دارمعنیمحتوا که باید منجر به یادگیری  شناسانه

تواند واحدهای درسی است و می گسترشقابلآموزان را در پی داشته باشد؛ ناچیز و شخصیت دانش

افزایش ها، رشته در همهواحد )دو واحد نظری سه واحد عملی(  1حداقل به  ،شناسیزیبایی تربیت

 شناسانه زیباییهای باشد. از مهارت متناسب با حرفه معلمیبایست ها میواحد این همچنین. یابد

، هنر سخنوری و خوشنویسی است. هنر سخنوری هارشتههای تربیتی و زمینه در همهمهم و کاربردی 

ی گیرد و خوشنویس تواند با افزایش تعداد واحد درسی کاربرد زبان در تربیت، ذیل این درس قرارمی
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 جزبه) هادرسی کلیه رشتهذیل این درس در برنامه ،نیز با افزایش واحد درسی کاربرد هنر در تربیت

 واحد 1 از حداقل توانند، می12های ماده شود. همچنین همه رشته گنجانده( آموزش ابتدایی رشته

باشند. در اینجا الزم است به  برخوردار ساعتهسهشناسی تربیت زیبایی واحد نظری( 2واحد عملی، 2)

ه فاقد ک هاییرشتهشناسی تأکید شود. حتی در اساتید دارای سواد و تجربه زیبایی بدیلبینقش 

ای هبه خدمت گرفتن راهبردتواند با شناس میشناسی هستند، استاد زیباییهای تربیت زیباییواحد

تلف های مخمسیر رشد و بالندگی و کسب شایستگیدانشجویان را در  ،شناسانه زیباییخالقانه و 

 قرار دهد. شناسانه زیباییشایستگی  ویژهبه ،ایحرفه

 
 های مختلف در دانشگاه فرهنگیانشناسی رشتهزیبایی باتربیتهای درسی مرتبط واحد :(2) جدول

 واحدها کل تعداد رشته
های مرتبط تعداد واحد

 شناسیزیبایی باتربیت

مرتبط های درصد واحد

 شناسیزیباییتربیت 

 1/%91 9 اختیاری واحد 1+ 211 آموزش ابتدایی

 11/1 % 1 اختیاری واحد 1+ 219 فارسی ادبیات و زبان آموزش

 62/1 % 1 واحد اختیاری 1+ 211 آموزش زبان عربی

 1/ %19 1 واحد اختیاری 1+211 آموزش کودکان استثنایی

، علوم اجتماعی، آموزش الهیات

شیمی،  فیزیک، جغرافی،

 شناسی، ریاضی، زبانزیست

و  یبدنتربیتانگلیسی، تاریخ، 

 راهنمایی و مشاوره

 2/%31 2 واحد اختیاری 211+1

مهارت آموزان 

)دوره 12ماده 

 (سالهیک

آموزگار 

 ابتدایی
 %2 واحد نظری 1 واحد 11

-امورمربی

 تربیتی
 واحد 11

 2و  نظری واحد 2) واحد 1

 عملی( واحد
19%/9 

 هارشته سایر

 رشته( 11)
 - - واحد 11

 درصد 61 واحد 91 اختیاری واحد 1+211 2آموزش ارتباط تصویری

 

 ؟کدام است معلمتربیتشناسی در نظام های آموزشی مبتنی بر تربیت زیباییراهبردسؤال دوم: 

شناسایی و ها نکات کلیدی مصاحبه ،ذاریگدر مرحله اول کدها پس از ثبت مصاحبهباز:  کدگذاری

در این مرحله پژوهشگر با ذهنی باز و بدون محدودیت به . شد ها در نظر گرفتهعناوینی برای آن

آورده شده  اهآن ا( نکات کلیدی و عناوین مرتبط ب3در جدول شماره )پردازد. گذاری مفاهیم مینام

 است.

                                                           
 ای دارد.گانهآموزان، در یک پژوهش جداهای روز دانش. این رشته نیاز به بررسی همه جانبه، هم از نظر واحدهای درسی و هم تناسب با نیاز2
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 باز کدگذاری :(3) جدول

 نشانگر شواهد گفتاری() کلیدینکات  )مفاهیم اولیه( کدهای باز

 ظاهر و فرم  بامعلم  یدلپذیر

 و بیان درست آراسته

 توانددلپذیر، می و اثربخش و خوب معلم هایمالک از یکی

 وا آموزاندانش بعد و باشد آراسته و بیان درست فرم و ظاهر

 بگوید. خواهدمی چه که کنندمی کشف را

A1 

  شناسانه زیباییشروع 

 اثرگذاری فرم زیبا 

های رنگی روی تخته کالس هایم با گچمن در شروع کالس

 ؛دیدمآموزان میرا روی دانش نوشتم و آثار آنهایی مینوشته

 اثرگذاری جهت به که رادارند خاطره آن سال 11 از بعد یعنی

 است. زیبا فرم

A2 

 گروهی انجام کار 

 شناسی های زیباییشناخت مؤلفه

 با تولید هنری

کنند؛ می هنری که تولید دهند؛می انجام کارگروهی که

 زا درکشان .شودمی قوی احساساتشانو  شکوفا خالقیتشان

 شناسیزیباییهای به مؤلفه عمیقاً شود و می قوی طبیعت

 د.نگیرمی یاد و دنپردازمی

A3 

  در  شناسیزیباییاستفاده از عناصر

 تدریس

 تابلوهای آن و تخته روی را من خط خاطرات هابچه هنوز

 بنص و زیبایی با بودم کرده آمیزیرنگ خودم که الفبایی

 گویندمی بینندمی را ما که دفعه هر .به یاد دارند کردممی

 گرفتیم. یاد زبان سال فقط آن ما آقا

A4 

 هست استاد چه اشکالی دارد در آن درسی که بحث هنری  های هنری بومی محلیانجام پروژه

 راش مربوطه بگوید هنرهای محلی و بومی منطقه خود

تصویر و توضیح، بعد بیاورد  صورتبهکند حاال  آوریجمع

 ها را ارائه کند به دانشجویان.این

A5 

 هنر به شکل برنامهفوق اجرای 

 عملیاتی

  دعوت از استاد هنرمند ماهر

 میهمان

د بشو اگرها که در خوابگاه هستند شب معلمتربیتدر خود 

 .ها را جذب بکندبچه یواشیواش ،یک استادی دعوت بکنند

یان استاد فن ب ؛استاد طراحی باشد ؛استاد خوشنویسی باشد

 ترقویاش باشد که بخش عملیاتی گوییقصهاستاد  ؛باشد

 .باشد

A6 

 ر اآثنمایشگاه و مواجهه با  از بازدید

 برتر.

، هانمایشگاه ازبازدید  مثالً ؛های جنبی داردمدرسی که برنامه

ی شناسها در راستای تربیت زیباییمواجهه با آثار برتر این

 است.

A7 

  استفاده از فضای فیزیکی زیبا و با

 طراوت

هست که خالقیتش  طراوت بادانشجو در یک فضای زیبا و 

اسی شنپردازشش در بحث زیبایی ،تواند شکوفاتر بشودمی

 هم تقویت بشود.

A8 

  و دعوت از اساتید سمینار برگزاری

 برتر

از بهترین اساتید و باشد  چندساعتهیا  روزهیکسمیناری 

 شود.دعوت 
A9 
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 ی بعضی از این جلسات را در فضاهایی مثالً موزه آستانه تدریس در فضای پویا

د یکی از اساتید بیای ،س(، یک رایزنی بشود) معصومهحضرت 

 در آن فضا صحبت بکند.

A10 

  حساس کردن فراگیران به

در  شناسیزیبایی هایکیفیت

 دروس

 شناسی مصادیق زیبایی یادآوری

 هادر درس

  ایجاد حساسیت نسبت به

 طبیعی هایمحرک

کند در بحث که اشاره می sensitive حساسیتبرودی آن 

 کهاینآموز را نسبت به من دانش کهاین .همین است ،هنر

نویسد این ریاضی نیست این اگر دو بعالوه دو را چهار می

هم هست.  اینجاتوازن و تقارن که در مقوله هنر وجود دارد 

باید  شناسیزیباییاین مصادیق هنر و  مختلف انحاءبه

، شنودشود. نسبت به صدای گنجشک هم می یادآوری

 حساس باشد.

B1 

 رسمد( شناسیعنصر اصلی در این زمینه )تربیت زیبایی  مدرس عنصر اصلی 

 است.
B2 

  ائل مس البداههفیرود باید بتواند معلم وقتی روی صحنه می مسائل البداههفیتوانایی حل

 را حل کند.
B3 

 بیان مختلف هایقالب از استفاده 

 ،عرش نقاشی، ادبی، کالمی،) مقاصد

 ...( و انیمیشن نمایش، طنز،

  تنوع و تازگی کار معلم با

 زیبایی شناسانه. راهبردهای

. است خبرگی و نقد و خالقیت به آمیخته شناسیزیبایی

 ایهقالب در خویش مقاصد ارائه و هازیبایی خلق به که فردی

 نمایش، طنز، ،شعر نقاشی، ادبی، کالمی،) بیانی مختلف

 نیگوناگو های الترناتیو و هاشق پردازدمی( غیره و انیمیشن

 دنمای استفاده هاآن از نیاز زمان در تواندمی که دارد اختیار در

 و خمودگی کسالت نیست مجهز هاآن به که فردی و

 .بود خواهد او کار در را یکنواختی

C1 

  مشارکت دانشجویان در تعیین

 اهداف

 مراکز هنری مختلف حضور در 

 مشارکت و آموزشی دخالتاهداف  تعیین در معلمان دانشجو

 C2 مختلف حضورداشته باشند. هنری مراکز درو  باشند داشته

 با زیبایی مدیریت اخالقی کالس-

 شناسی

ن تمام ای ،شناسی درست تدریس و حاکم بشوداگر زیبایی

آن ارتباط خوب احترام  نفساعتمادبهآن  نفسعزتها مهارت

شناسی چون اخالق جزئی از زیبایی ؛آیدها میادب همه این

 است.

D1 

 شناس منسجم استمعلم زیبایی 

 

-مرج باشد، نمیوو اهل هرج شناسی نداندمعلمی که زیبایی

تواند معلم خوبی باشد. انسجام در مخاطب، امنیت و آرامش 

 آورد.می وجود به

D2 

 هنر باکالس دیجیتال تلفیق فضای 

 

 وارد توانیمیم راحتیبه، شده گسترده دیجیتال فضای قدرآن

 بلکه هنر کالس فعالیت وارد تنهانه. کنیم کالسی هایفعالیت

 ر.دیگ هایدرس با ودشمی تلفیق که کنیم هاییفعالیت وارد

E1 

  مستندسازیاستفاده از 

 استفاده از ساخت کلیپ 

 

-ییزیبا عناصر درونش در هااین، کلیپ ساخت مستندسازی 

 E2 تکتک چینش تدوین، بحث. داردوجود  ایالعادهفوق شناسی
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 کمک شدتبه هااین. است شده تکرار هایعکس که هاپالن

 .ماندمی کالژ مثل ؛کندمی

 ترین تئاتر و نمایش یکی از مهم

 های هنریراهبرد

 فعالیت گروهی هنری  سازیفیلم

 چندوجهی

 .استفاده از عکاسی 

 طورهمان گروهی فعالیت یک در دنناتومی شانهمه هااین

 حوزه در ،هنرهاست ترینمهم از یکی نمایش و تئاتر که

 هایمهارت کهاین سبب به .است باالتر پله چند فیلم آموزش

 می هاضاف هااین ،بندیقاب تصویربرداری عنصر مثل تریویژه

 .شهمی اضافه تدوین ؛ بحثشهمی اضافه بندیرنگ ؛شه

 ما نباید از عکاسی غفلت کنیم. طورهمین

E3 

 تخیل() خیال المع 

 های آموزشی هدفمندطراحی بازی 

که در عالم هنر خیلی  الیخ عالم بحثدر مورد هنر گفتیم 

طراحی بازی به  و ؛خیال یعنی همان آزادبازی  مهم است.

 است. هنر طرازهم تقریباً ،سبب تقرب اهداف در حوزه آموزش

E4 

 هایزیبایی آشنایی و استفاده از 

 مجازی فضای

بیند در واقعیت را که در فضای مجازی می زیباییآموز دانش

ک ها یای است که باید بچهبیند. این هم باز یک مقولهنمی

 .آشنایی کلی برایشان ایجاد بشود

F1 

 رسیدن برایراهبردی  نویسیقصه 

 خالقیت و زیبایی به

 ویدگمعموالً توی دنیا برای پرورش خالقیت و زیبایی افراد می

کلمه  21من  کلمه. 211شما قصه بنویسید برای ما در  آقا

عنی ی ؛قصه برس ککلمه شما بگذار کنارش، به ی 91دهم، می

 در فشردگی به زیبایی برسد.

F2 

 صورتبه زیبایی به پرداختن 

 گامبهگام

گام برداریم مثالً اول محیط رو انجام بده بهما زیبایی رو گام

 رامآآرامبعد  ،را انجام بده بعد لباست را، بعد سخن گفتنت

 تفکرت را.

F3 

 معلم خودش ابزاراست. ،اصاًل معلم نیازی به ابزار ندارد انسانی رسانه ،معلم F4 

  شان با استفاده از سها بخواهیم در کارورزی، تدریما از بچه شناسانه زیباییکارورزی

شناسی را در تدریس عناصر زیبایی و عناصر هنری باشد

 شناسایی کنند.معلمان 

F5 

 هایاستفاده از خرده مهارت 

 در معلمی شناسیزیبایی

 

خواهیم جنبه تخصصی بگیرد. یا اینکه با نمی تدریس وهنر 

دیگر  روزبهورودش به کالس نسبت  ،بنویسدخط خوش 

 یکفردا  ،ها را یک نوع خطاب کردامروز بچه .متفاوت باشد

 .همراه با احترام کند خطاب گریدنوع 

F6 

 روگاهیطنز و خالقیت کالمش  زمانهمتواند معلمی که می کالمی خالقیت و طنز از استفاده 

 هک کندمیکمک  هااین ،دبیان کن هایشگفتهاوقات توی 

 .ها خالق بشوندبچه

F7 

  بخشلذتاستفاده از لفظ و لحن 

 زیبا شعارا از استفاده 

 همراه کردن لذت فهم با زیبایی 

 وسفی که دارد آن حسن/ دیند عالم در حسن وسفی چو کس

 حسن مدح ستیچ/ نیآفر ،یوسفحسن بر سزد گر/ دیآفر

ود. شتلفظ می جوریک جا هراین کلمه آفرین  .نیآفروسفی

وقتی از  .است بخشلذتنوع لحن دارد بعد این خودش  کی

و ر وپیششپسقطعاً  ،دلذت ببر کالمییکیک مبحثی از 

F8 
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آن حرفی که  آیدمیگوییم شعر مییک  .کنددریافت می

 کند.ها جذب میقبلش گفتیم رو تا مدت

 و امن برای فضای هنری آزاد ایجاد 

 تلفیق و آفرینش

 

-کنم که اگر ما فضایی ایجاد کنیم که تدریسمن فکر می

ها یک فضای آزاد هامون چه تو دانشگاه و چه تو دبستان

 با همراهد ناتومیدر این آزادی  ؛دتربیت هنری باش ؛دباش

 .دبیافرین ،تلفیق

F9 

 ناس شتأکید بر معلم چند حسی و چند مهارتی، معلم زیبایی مهارتی چند و حسی چند تربیت

رسید قطعًا حرفش در هر زمان با  هااینمعلم اگر به  ،و فکور

 .هست تأثیرگذار ،ایای یا بی هر وسیلههر وسیله

F10 

 به اساتید تسلط لزوم 

 شناسیزیبایی

  سایر اب شناسیزیبایی وتلفیق هنر 

 دروس

 ترقموفبتواند تدریس کند خیلی  هنر بااگر کسی چیزی را 

ر اگ .فقط ریاضی تدریس کند وخالیخشک کهایناست تا 

س شناسی باشند و بتوانند تمام درواساتید ما مسلط به زیبایی

انند تومی راحتیبه ؛شناسی ببینندرا از یک جنبه زیبایی

را به سمت موفقیت هدایت کنند. هنر را با  جویانشاندانش

 به زیبایی دعوت کنند. ها راو آن دروس دیگر تلفیق کنند

G1 

 شوندمیبه سمت زیبایی کشیده  هاانسانهمه  ،ناخودآگاه صبغه هنری تدریس. 

 است. شناسیزیباییتدریس زیبا هم خودش 
G2 

  طبیعت در  عناصراستفاده از

 تدریس

 هایپدیده از زیبایی اصول کشف 

 طبیعی

، 12، 23، 2، 1، 3، 1، 2، 2، 1) فیبوناچیبرای درک نسبت 

ها را را نشان بدهم گل برگ گردانآفتاب...( باید گل ،31

همان نسبت قرارگیری این  دقیقاًبشماریم. همه فرد است. 

 ،گردانداخل آفتاب هایتخمهها و نسبت قرارگیری برگ

 شناسی دارد.زیبایی و زیبایی ها همه اصول دارد،این

G3 

 کسانی که واقعاً، یکدرجههمایش گذاشت از اساتید  شودمی همایش برگزاری 

 تبحر دارند استفاده کرد. شناسیزیباییدر 
G4 

 هنر را باور  ،هنری برگزار شود و خود مسئولین هایجشنواره برگزاری جشنواره هنری

 کنند.
G5 

 برای مناسب فضای اختصاص 

 هنر کارگاه

هنر در نظر گرفته شود.  کارگاه وای برای آموزش اتاق ویژه

 .هنر باشد بهترین جای دانشگاه باید برای کالس و کارگاه
G6 

  برگزاری کارگاه تدریس زیبایی

 همه مدرسان شناسانه برای

و  سبکبه برگزار کرد که  هاییکارگاه هابرای مدرس شودمی

برای  که تغییراتی بدهند کی تدریسشان هایروش

-که می اندبد ،آمدهکشور ما  طرفآندانشجویی که حاال از 

باهنر درس چه و چه را  ادرس قرآن ر ،درس الهیات ودش

 تدریس کرد. زیباتر

H1 

 و هنر مدرس، بر نگرش تأثیر 

 تحصیلی دانشجویان عاطفه

 

 وتابل روی زیبا خط یک ؛شودمی کالس وارد که مدرسی اآلن

ن امدرسش به هم دنوشمی مندعالقه خیلی هابچه ؛نویسدمی

 خط کی ،دشدن معلم زمانی اگر که دانندمی هنر. به مه

H2 
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 ویر مستقیمی تأثیر این ،بنویسند تابلو پای زیبایی

 .باشد داشته تواندمی آموزشاندانش

 ا بتوانم درسم ر کهوقتیگوی خوبی باشم قصه کهوقتیمن  گوییقصه با تدریس اثربخشی

 خواهد بود. تراثربخشخیلی  قاعدتاًهمراه کنم با قصه، 
H3 

 هب تجویزی غیر بخش کردن اضافه 

 هاسرفصل

من میام یکسری مطالب را خودم  تجویزشدهکنار سرفصل 

 .خواهم که این کار را انجام بدهداز دانشجو می .کنماضافه می

 دانشجویمقسمت تجویز نشدش هست که در اختیار  آن

کنار  اکار ر آنی خودش و سلیقه شوق و باذوق اوهست که 

 .دانجام بده تجویزشدهاین کار 

H4 

 ینعج باهنر هم رو دیگر هایکارگاه، رشته گذاشتن با شه می برگزاری کارگاه تلفیق هنر 

 .کرد
H5 

 لزوم دانایی معلم در تدریس 

 دانشجو به مناسب بازخورد دادن 

ی هم دانای ،بخواهد تدریس درست انجام بدهدیعنی اگر کسی 

خواهد. خواهد و هم رعایت بسیاری از جزئیات را میزیاد می

ندارند. درک درستی از آن لحظه ندارند و  عموماًما  هایمعلم

 دهند.انجام نمی وقتهیچرفلکس مناسبی 

I1 

 فیلم نقد جلسه برگزاری 

 روزبه و مهمان هنرمندان از دعوت 

 افراد ینبهتر .داشته باشد فیلم نقد جلسه باید دانشگاه همین

 د.هستن روزبه و دور نیستند هنر دنیای که از کنند دعوت را
I2 

  یکی از مواردی که باید در هنر به آن اشاره و توجه بشود دیکاربر شناسیزیباییاستفاده از، 

 .استکاربردی  زیباشناسیبحث 
I3 

 مدارس؟ در داریم ما هنری اردوی تا چند هنری برگزاری اردوی J1 

 های رشتهبا جذاب  برنامهفوق

 هنری

 نمایشگاه برگزاری 

 ،باشدو گرم و جذاب  مأنوسش یوقتی این محیط خیلی برا

اریم، امروز نمایشگاه تئاتر د بعدازظهرامروز  مثالً  ماند.می

 نقاشی داریم.

J2 

  جنبه هنری و توجه به

 .هادرس شناسیزیبایی

 برافراشته بودن پرچم زیبایی-

 هنر وسیلهبهشناسی 

. ست زیبایی درک اصالً  علوم هست. زیبایی اشهمه ریاضی

 .زیباست هاآن همه هاستآدم بین زیبا روابط درک اجتماعی

. تهالب است هنر مقوله در ادبیات. زیباست سراسر که ادبیات

 گرنها. کرده بلند را شناسیزیبایی پرچم و ایستاده هنر ولی

 باشند. داشته هنری جنبه توانندمی دروس همه

K1 

 ریختی. را چیزهمه شما .هست تلفیق همان متنوع محیط تلفیقهمان  واقعی متنوع محیط 

 بهتر. بچه برای ترواقعی هم هرچقدر و ترطبیعی هرچقدر
K2 

 مرکز فیلم مرکز صدا مرکز ایجاد 

 کتاب

 هاینابه  ،اعتقاد به مرکز صدا مرکز فیلم مرکز کتاب گاردنر

 ،بهتر ترمتنوعهر چه  گویدمیاعتقاد دارد و خودش هم 

 تنوع. نهایتبی

K3 

 جستجوگرایانه موجب  تدریس

 شدر

 خالقیت

 ؛نه باشدیاگراگویم که اگر روش تدریس ما جستجودارم می

کودک را آزاد بگذاریم برود با جستجو نوک بزند  کهاینیعنی 

شود کودک خالق. این محیط غنی درست کردن می ،و بردارد

 کار یک معلم خالق است.

K4 
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  معلم توسط غنی ایجاد محیط 

 .خالق

 پذیریانعطاف کرد وارد 

 ورزی هنر واردکردن 

 نوآورانه هایروش از حمایت 

 و پذیریانعطاف .عوض شود باید تدریس سیستم آموزش و

 خالق تدریس هایو روش شود معلمتربیت وارد ورزی هنر

 .گیرند قرار حمایت مورد

L1 

  پرهیز از تدریس یکنواخت توسط

 شناسمعلم زیبایی

  نقدپذیریآمادگی برای 

 هایروش کاربرد ،شناسیزیبایی پیامدهای و هانشانه از یکی

 زیبایی ویژگی دارای معلمان چراکه؛ تاس تدریس در خالقانه

 برای و ندارند قبول را یکنواخت درس کالس شناسانه

 .اندآماده نقدپذیری

L2 

 محور یادگیرنده رویکرد 

 هایروش به معلمان نگرش تغییر 

 تدریس نوین

 همساالن گروه با تعامل 

 محوری، تغییر یادگیرنده به محوری کتاب جایگاه تغییر

 هگرو با آموزاندانش نوین، تعامل تدریس به معلمان نگرش

اصول  هااینیادگیری  برای خالق محیط همساالن، ایجاد

 .باشد تواندمی معلمتربیتدر  شناسیزیباییتربیت 

L3 

 فردی هایتفاوت بر تأکید 

 معلم هدایتگری بر تأکید 

 امنظ در شناسیزیبایی تربیت برای معیارهایی و از اصول

 است. معلم هدایتگریو  فردی هایتفاوت بر کیدأت معلمتربیت
L4 

 شناسی زیبایی تجربه معرض در

 بودن

ن قرار گرفت شناسانه زیباییمهم در آموزش، در معرض تجربه 

 تجسمی هنرهایاز مفهوم پالت در ادبیات داستانی تا  .است

 و نمایشی.

M1 

 آموزش در قالب نمایش 

  حجم و شناسی بارنگآموزش 

 شناسی

 نقاشی و ادبیات طریق از آموزش 

هایی در یعنی ما آموزش :خیلی زیاد باشد هافنست اممکن 

 ،داریم شناسیرنگ ،پداگوژیک داریم ،قالب نمایش داریم

نقاشی  وسفالگری  ،آموزش در قالب حجم شناسی داریم

 ها و ادبیات.داریم. همه این

M2 

 عناصر با آموزشی هایایده ترکیب 

 بومی و فرهنگی

 آموزش در چیدمان هنر از استفاده 

هایی که خودمان ترکیب شود با چیز هاایدهباید یک سری 

 ،در ادبیاتمان در حرف زدنمان و در پوششمان .داریم

 اینستالیشنحتی چیدمان فضا، شما از ایده  ؛مانآمیزیرنگ

Installation art  بکنید. استفاده توانیدمیبرای آموزش 

M3 

 

 براساس و)حذف و ادغام(  وتعدیلجرحبعد از ه و ثانویه یاول مفاهیم گام این درمحوری:  کدگذاری    

 صورتبه( 1)ها کاهش پیدا کردند. در جدول در قالب مقوله هاکد و شدند بندیطبقهقرابت و مشابهت 

 است. شدهگزارشهای محوری ها و مقولهتجمیعی مفاهیم و مقوله
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 شناسیهای آموزشی تربیت زیباییهای راهبردها و مقولهلفهؤم :(4جدول )

مقوله  ی عمدههامقوله مقوله (ثانویه) مفاهیم

 کانونی

های استفاده از فرم چیدمان هنرآراسته و بیان زیبا، فرم زیبا،  ظاهر

 زیبا

 شناسیزیبایی

 کالبدی

رد
هب

را
ی

ها
 

نه
سا

شنا
ی 

بای
زی

 

 فضای زیبا فضای فیزیکی زیبا، فضای زیبا و با طراوت

مهارت، لفظ و لحن، شروع زیبایی شناسانه، مشارکت، خرده 

 شعر زیبا، طنز و خالقیت کالمی

های خرد با مهارت

 صبغه هنری

رد های خُمهارت

 شناسیزیبایی

های مبتنی روش کارگروهی کارگروهی

 فضای هنری پویا تدریس در فضای پویا یشناسبر زیبایی

 پروژه هنری پروژه هنری بومی

های نمایشی، هنرنویسی، روش مبتنی بر گویی و قصهقصه

-نرآموزش مبتنی بر ه شناسی،عناصر زیباییبر آموزش مبتنی 

 های تجسمی و ادبی

 های مبتنی برروش

 های هنریرشته

 تولید هنری آموزش مبنی بر تولید هنری

 هنرمند مهمان روزهنرمند مهمان و به

زیبایی  تدریس بهجت درونی تنوع و تازگی لذت بخشی فهم با زیبایی،

، بودن البداههشناسانه، فی زیبایی نقد و خبرگی، تدریس شناسانه

 فردی، ایجاد هایمناسب، انسجام، تفاوت معلم، بازخورد دانایی

 اصرعن از نوآورانه، تخیل، استفاده هایخالقیت، روش برای فضا

 پذیریجستجوگرایانه، انعطاف طبیعی، تعامل، روش

عناصر تدریس 

 زیبایی شناسانه

های فعالیت مراکز یادگیری اختصاص کارگاه مراکز یادگیری هنری،

زیبایی شناسانه 

 دانشجو محور
 از بازدید و همایش، برگزاری برگزاری سمینار، برگزاری

فیلم،  هنری، نقد برتر، جشنواره آثار با نمایشگاه، مواجهه

 (هنری -علمی گردش) هنری اردوی

های فعالیت

 دانشجو محور

 برنامه جذابفوق برنامه هنریفوق دانشجویی، برنامهفوق

ی، سازکلیپ، فیلم حسی، ساخت چند مستندسازی، تربیت

 فیلم و صدا دیجیتال، مرکز مجازی، فضای فضای

های چند روش

 حسی چند مهارتی

های زیبایی روش

شناسانه مبتنی 

 بر فناوری

 شناسیشناسانه، زیبایی زیبایی شناسی، کارورزیتجربه زیبایی

 ایده بیان متنوع هایورزی، قالب کاربردی، هنر

 آموزشیتجربه

 زیبایی شناسانه

های زیبایی تجربه

 شناسانه

لفیق، ت کارگاه شناسی، برگزاریبرگزاری کارگاه تدریس زیبایی

 مدرس عاطفی اصلی، تأثیر عنصر انسانی، مدرس رسانه

توانمندسازی 

زیبایی شناسانه 

 مدرسین

سواد 

 شناسیزیبایی

 کشف اصول زیبایی
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دهد که راهبردهای نشان می ،شدههای استخراجها و مقولهکدگذاری ،هانتایج برآمده از تحلیل داده     

 :گیردبرمیزیر را در  شناسی در دانشگاه فرهنگیان مواردآموزشی تربیت زیبایی

های ظاهری و زیبای شناسی، ویژگیآموزشی زیباییهای در راهبرد :شناسی کالبدیزیباییراهبرد  

آراسته، بیان شیوا و  ظاهربههر محتوایی، به استاد دارای جایگاه مهمی است. دانشجو پیش از توجه 

خط و شکل نوشتن که  ،های زیبا و پسندیدهرفتارهنرمندانه، لحن مناسب، پوشش مناسب و زیبا، 

 یی فیزیکهافضامجموعه برخورداری  ،همچنینکند. توجه میبیانگر رسم هنری اندیشه استاد است، 

مانند رنگ مناسب، چیدمان مطلوب، عناصر  یشناساز عناصر زیبایی ،فضای کالس ویژهبه آموزشی، و

 هماهنگی، تعادل،چون تناسب،  ،اسالمی -ایرانی بافرهنگهای معماری متناسب طبیعی و شاخص

 نوازیمچشمحیط بصری زیبا و  ،استفاده از این عناصر .خواندفرامیدانشجو را به توجه و تأمل تقارن و... 

شود فضای آموزشی از پراکندگی، شلختگی و باعث میضمن توسعه تربیت بصری، زند و را رقم می

 ، فرصت معنا سازی و یادگیریمعناست تشنهبیننده که همیشه چشم  و آلودگی بصری به دور باشد

 دلپذیر داشته باشد.

 ،خود در دانشگاه فرهنگیان چهارساله دانشجو معلمان طی حضور :شناسیرد زیباییهای خُمهارت

شوند.  نائل ایهویت حرفهتا به کسب و توسعه  آموزندرد تدریس را میهای خُمهارت مرورزمانبه

 ،استفاده شود عالوه بر جذابیتهای هنری شناسی و رشتهرد، از عناصر زیباییهای خُچنانچه در مهارت

 ،هقص ،از خط زیبا شناسانه زیباییدر مهارت شروع  مثالً  .افتدمییادگیری عمیق و ماندگار اتفاق 

 به همراه ،و متنوع از لفظ و لحن زیبا ،یا در مهارت توضیح استفاده شود آهنگ ریتم و، شعرساخت 

داهه سخنرانی ب ،المثلضرب، طبعیشوخطنز،  کارگیریبههمچنین  .بهره ببردزبان بدن و تنوع صدا 

 جوشدانو  استاد ای را برای بیان ایده و احساس در اختیارهای متنوع و تازهو حتی کاریکلماتور، فرم

 .دهدمیقرار 

روس، د شناسیزیبایی شناسی دروس، مصادیقکیفیت زیبایی

 شاخص حساسیت، هنر ایجاد ها،درس هنری هایجنبه

 شناسیزیبایی

ایجاد حساسیت و 

-درک زیبایی

 شناسی

های راهبرد

شناسی زیبایی

 عمومی

 زیباییمدیریت  کالس شناسانه زیباییمدیریت 

 شناسانه

تلفیق زیبایی  مکانیکی، تلفیق، محیط غنی تدریس از محیط متنوع، اجتناب

 شناسانه

-وش، رتجویزی غیر درسی محور، برنامه یادگیرنده نقدپذیری،

های امن، روش عاطفی و روانی گری، فضاینوین، هدایت های

 مبتنی بر بازی

های دانشجو راهبرد

 محور

مقوله 2 مقوله محوری 9 مقوله 12  مفهوم 23 جمع

 کانونی
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یا  هرشتیک صورتبههای هنری ها بر پایه هنر یا رشتهاین روش :شناسیهای مبتنی بر زیباییروش

رت مناسب با فط ها متنوع، جذاب، درگیرانه و همراه با تولید وگیرد. این روششکل می هاآنتلفیقی از 

ب و موج کندو مشارکت دانشجویان را جلب می ، خالقیتبنابراین نگرش مثبت، توجه ؛انسان است

های هنری داشته باشد، استاد آگاهی و مهارت بیشتری از رشته هراندازهشود. دار مییادگیری معنی

می های تجسگویی و روایت، هنرهای نمایشی و هنراستفاده از قصه .گیردها بهره میاز این روش بیشتر

مفرح، بسیار  مشارکتی های یادگیریو هم در استمرار آن و ایجاد فرصت توجهجلبو... هم در 

 مؤثراست.

های یژگیو از است. شناسانه زیباییو  آورانهتعاملی، گیرا، نوفعال،  یتدریس :شناسانه زیباییتدریس 

و آموزش  ، چالشی بودنادراک چند حسیشناسی، تجارب عاطفی، حضور تجارب زیبایی ،این راهبرد

بازخورد مناسب، انسجام، انعطاف و توجه ، بر تخیل توانمیاز عناصر این راهبرد  همراه با لذت است.

 ,Mirarefin) ها مانندبرخی پژوهشاشاره کرد. در دانشجویان  فردمنحصربههای به قابلیت

Mehrmohammadi, AliAsgari and hosseinnejad, 2019)  شناسانه زیباییگنجاندن تدریس 

این  هاییکی از مؤلفه .است پیشنهادشده ،معلمتربیتیک واحد درسی مجزا در برنامه درسی  عنوانبه

محیط وجودی خود و هم  هایظرفیتهمتوانند اکتشافی بودن آن است. دانشجویان می ،نوع تدریس

 را کشف کنند. شاناطراف

-گرا و برخوردار از نتایج پژوهشتحول معلمتربیتدر نظام  :دانشجو محور شناسانه زیبایی هایراهبرد

 ری،ی یادگیهااست. در این رویکرد فعالیت قبولقابلیک راهبرد ، دانشجو محور رویکرد برتمرکز  ،ها

تنوعی های مفرصت شناسیزیباییگیرد. هنر و عالقه و مشارکت دانشجویان شکل مینای نیاز و ببر م

، قضاوت آثار هنری() هنری 2و ژوژمان نمایشگاه برگزاری ،جمله کند. از آنرا در این زمینه پیشنهاد می

 سمیغیررهای که در ساعت شناسانه زیباییهای مکمل برگزاری سمینار و جشنواره و همایش و فعالیت

 کند تا ضمن شرکتراهبرد با سازنده گرایی قرابت دارد و به دانشجویان کمک میاین  شود.انجام می

 در تجربیات زیبایی شناسانه در ساخت مفاهیم نیز نقش داشته باشند.

ودگی دنیا آل) کنونیویژه شرایط گوناگون به شرایط در :مبتنی بر فناوری شناسانه زیباییهای اهبردر

فرهنگی و هنری از فضاهای دیجیتالی و مجازی  ،های آموزشیاستفاده ضرورتاًبه ویروس کرونا( که 

ر یادگیری د تواندمبتنی بر فناوری می شناسانه زیباییهای ردباز راه مندیبهرهاست،  پیداکردهافزایش 

ایر تسلط بر این عرصه و تلفیق آن با سبا و دانشجویان باشد. اساتید  مؤثر بسیار ،بخشلذتدار و معنی

 و یادگیری تدریساین فضاها،  و امکانات هااز زیبایی استفادهضمن آشنایی و توانند ها میمهارت

سازی گروهی، مستند صورتبه سازیفیلمو  سناریونویسیهایی مانند روش را تجربه نمایند. چسبیدل

های دانشجویان را چند حسی تمامی ظرفیت صورتبه درپی(،های پیعکس) روایتیعکاسی آموزشی، 

                                                           
1. Judgment 
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ع تولید متنو افزارهاینرم استفاده ازهمچنین  .کنددرگیر می شناسانه زیباییبرای تولید اثر آموزشی 

از  ریگیبه همراه بهره ،و تعاملی ایچندرسانهامکانات مناسبی را برای تولید محتوای  ایط ورش ،محتوا

 آورد.می وجود بهشناسی عناصر زیبایی

ناسی شاگر این تجربه دارای ویژگی زیبایی .وابسته به تجربه است یادگیری :شناسیهای زیباییتجربه

ربه برودی تفاوت تج کند.شناسی تضمین میرسیدن به اهداف آموزشی را به همراه لذت زیبایی ،باشد

اعث ب باهمهمراهی این دو  داند.می و عاطفه بااحساسشناخت همراه  را هادیگر تجربهبا شناسی زیبایی

-می شناسیزیباییهای های آموزشی و تجربهبه فعالیت بستگیدلو مثبت  نگرش

 تدارک شناسیزیباییهای مهم در تربیت بنابراین یکی از راهبرد؛ (Mehrmohammadi, 2010a)شود

 ،نشناسی معلمازیباییهای تجربه چراکه ؛و معلمان استجمتناسب با دانش شناختیزیباییتجارب 

شناختی که کارورزی زیبایی . (Kong and Chang, 2019)گذاردهای خالقانه میتأثیر مثبتی بر رفتار

 ، یکی از اینشودمیپرداخته شناسی در تدریس اصول زیبایی کارگیریبهدر آن به کشف، درک و 

 ند.نکمی تجربهزیرا همراه با درک معنی، لذت و شادی عمیق را نیز  ؛تجارب است

رش شناسی است. استادی که آراسته به دانش، نگاستاد قلب تربیت زیبایی :استاد شناسیسواد زیبایی

 دانشجو معلمان خواهد داشت.بر  یو ماندگار دوچندانتأثیرگذاری  ؛شناسی باشدهای زیباییو مهارت

 و افزاییدانش هایدورهبودن استاد و تبادل تجربه اساتید در قالب  روزبهو  توانمندسازی روازاین

 .رسدمیجویان شمنافع آن به دان زودیبهاهمیت زیادی دارد و راهبردی است که  ،ایتعامالت شبکه

ها بلکه همه اساتید در تمامی رشته ؛شودشناسی صرفًا به اساتید هنر خالصه نمیداشتن سواد زیبایی

ناسی شسواد زیبایی. باشند برخوردارشناسی حساسیت، درک، تولید و نگرش زیبایی بایست ازمی

ر تواند دکند که میزیرا قابلیتی را در فرد ایجاد می ؛مزایای پداگوژیک متمایزی را به دنبال دارد

 های متنوع هم به درک معنی و زیبایی بپردازند و هم تولیدات زیبایی را ارائه دهد.قالب

 ،ناسیشای به تربیت زیبایینگاه فرابرنامه براساسها این راهبرد :شناختی عمومیزیباییهای راهبرد

خاص نیست و هر درسی  س یا روشیک دردر شناسی متوقف یعنی تربیت زیبایی ؛گیردشکل می

تواند یم یشناسزیباییدارای سواد و نگرش است که استاد  شناسانه زیباییها و مصادیق دارای جنبه

 در هر درسشناسی حساسیت دانشجویان را برای درک خصوصیات و کشف اصول و مصادیق زیبایی

های مناسبی را برای ها و فرایندروال ،رویکرد دانشجو محور برانگیزاند. همچنین با راهبرد تلفیق و

 تدارک ببیند.و یادگیری عمیق و دلپذیر شناسی همگانی کردن تربیت زیبایی



226   شناسی و شناساییتحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی... 

 

 
 شناسیهای آموزشی تربیت زیباییهای اساسی راهبردمفهومی مؤلفه ارچوبهچ :(1) شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

 معرفی هاموقعیت و هامکان ها،زمان همه برایموزشی را آ ترین راهبردبهترین و طالیی شاید نتوان

ظام ن با موقعیت و غایت متناسبکند تا به معلم کمک میکه  را هاییها و رویهزمینه نتوااما می ؛کرد

ه شناسی برویکرد زیبایی ،هایکی از این زمینه .ارائه داد، نماید اتخاذرا  یبهای مناسراهبرد ،آموزشی

لکه باید ب ،ها را کنار گذاشتتدریس است. این مسئله به این معنی نیست که باید مبانی علمی راهبرد

س تدری بنیان اساسی ،های آموزشیدمرتبط با راهبرهای پژوهشهای یافته و دانشاز  گیریبهرهضمن 

مسو هدر این نوشتار،  شدهمطرحها و مفاهیم مجموعه گزارهبراین بنابنا نهاد.  شناسیهنر و زیباییرا بر 

شناختی هنری و زیبایی هایجنبه بر ،آیزنرو  1هانتر، 2ویلیام جیمز نظرانی چونصاحبدیدگاه با 

  .(Mehrmohammadi and Abedi, 2001) داردتأکید های آموزشی و تدریس راهبرد

 شدهشناسی یک مقوله چندوجهی است که در این پژوهش، به یکی از ابعاد آن پرداختهزیبایی    

و  معلمتربیتشناسی در نظام های آموزشی تربیت زیباییشناسایی راهبرد ،آندف ه روازایناست. 

مراحل  ها درداده کدگذاریحاصل از  نتایجشناسی، در آن نظام بود. تربیت زیبایی واکاوی برنامه درسی

. بود معلمتربیتاسی در نظام شنهای آموزشی تربیت زیباییهای اساسی راهبردبیانگر مؤلفه ،مختلف

                                                           
1. Wiliam james 

2. Hunter 

راهبرد های زیبایی شناسانه

زیبایی شناسی 
کالبدی

مهارت های خرد 
زیبایی شناسی

روش های مبتنی بر
زیبایی شناسی 

تدریس زیبایی 
شناسانه

روش های زیبایی 
ر شناسی مبتنی ب

فناوری

تجربه های زیبایی
شناسی

سواد زیبایی 
شناسی استاد

راهبرد زیبایی 
شناسانه دانشجو 

محور

های زیبایی راهبرد
شناختی عمومی
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سایر  هک است «شناسانه زیباییهای دربراه»، نمایان شدکانونی  قولهم عنوانبه ای کهقولهترین ممهم

: توان جستجو نمودمیرا و تنوع تلفیق  ،این راهبردها مایهبندر  .کنندها با آن ارتباط پیدا میمقوله

وا در مقوله محت باتلفیق فرم  ؛شناسانه زیبایی هایربهتجدر مقوله  ،تلفیق احساس و عاطفه با شناخت

له در مقو شناختیگیری زیباییهای یادرد با فرصتخُ هایمهارتتلفیق  ؛شناسی کالبدیزیبایی

 مچنینهو  شناختیزیبایی عناصرتلفیق دانایی استاد با خبرگی و  ؛ردشناختی خُهای زیباییتمهار

ای مختلف هتلفیق رشته ؛شناسانه زیباییدر مقوله تدریس البداهه بودن طراحی و انسجام با فی تلفیق

ی با دانشجوی علمی و هنری هایتلفیق فعالیت ؛شناسیمبتنی بر زیبایی هایهبردراهنری در مقوله 

تلفیق فناوری با عناصر  ؛دانشجو محور شناسانه زیباییهای های سازمانی در مقوله راهبردفعالیت

-یباییتلفیق هنر و ز، سرانجامی مبتنی بر فناوری و سشناهای زیباییشناسی در مقوله راهبردزیبایی

در یک تشبیه زیبایی شناسانه  .عمومیی سشنادر مقوله راهبردهای زیبایی ،هاسرشناسی با سایر د

توان راهبردهای آموزشی و تدریس ، میستاشده های یادراهبردو تنوع شأن تلفیقی  کنندهتبیین که

و مواد  گوناگون هنرمند با استفاده از مصالح ،همانند کرد. در کالژ 2کالژهنرزیبایی شناسانه را به 

کند، در تدریس زیبایی شناسانه نیز معلم مانند هنرمندی خالقانه ترکیبی تازه ایجاد می طورمتنوع به

 ار ایترکیبی تازه ،کالس درصحنههای مختلف و متنوع ای از فعالیتمجموعهاز  با استفادهخالق، 

. در ایجاد این ترکیب نو، هر رساندمی و یکپارچگی انسجام به ،شرایط مخاطبموقعیت و متناسب با 

. اشندبدانش داشته سهمی در تولید مفاهیم و و تعامل سازنده، توانند ضمن مشارکتمی فراگیرانیک از 

با لذت و رضایت بخشی  همراه دارمعنییادگیری  ،شناسیهای آموزشی تربیت زیباییهدف راهبرد

 کهوریطبهشده است؛  تدریس زیبایی شناسانه نمودار مقوله درپیامد  عنوانبهاین پژوهش  که در است

-یزیبای تربیت راهبردهای پشتوانه استدالل دارد.یل به تکرار آن دانشجو تما ،پس از اتمام آموزش

-یباییز سواد) دانشجو و استاد ایحرفه توانمندسازی است طرحقابل علی، شرایط عنوانبه که شناسی

و  شناسیهای زیبایی، تجربهورزی هنرهای مؤلفه .است معلمتربیت درسیبرنامه بهبود و( شناسی

 ،عیتهای موقدر تعامل با رخداد شناسانه زیباییتجارب آموزشی  تحت مقوله ،کاربردی شناسیزیبایی

رد خُ هایمهارت وها روشد. نآورمی بار بهسازند که اثربخشی تدریس را را میمناسبی شرایط تعاملی 

خُرد  هایمهارتو  تولید هنری ،های هنری، پروژهشناسی با مفاهیمی چون رشتهزیباییمبتنی بر 

الت را تحت تأثیر قرار داده، موجب تسهیل یادگیری امگر، تععنوان شرایط مداخلهبه شناسانهزیبایی

 تو مدیری تلفیق ،یی مانند حساسیت، درکهاشناسی عمومی با مؤلفههای زیباییراهبرد شوند.می

و حمایت و  شناساستاد زیبایی باید بر ،این افزون بر .ای هستندبیانگر شرایط زمینه ،شناسیزیبایی

ای معلم تنها با ایفتربیت نظامزیرا تحوالت  ؛تأکید نمودها راهبرد عدر این نومستمر او  توانمندسازی

 ،ناسشهای استاد زیباییاوج فعالیت نقطه است. پیگیریقابل ،نه استادیاگراتحولویی و گالنقش 

                                                           
1. Collage Art 
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 ،تخیلتأمل، امکاناتی مانند عناصر و  ،شناسیهای آموزشی زیباییدراهبر .آوری استت و نویخالق

ی خالقیت و آفرینندگ در مسیر دانشجویان را دهد تامی ررا در اختیار استاد قرا پذیریو انعطاف تجسم

تحولی  ،آینده معلمانانتظار داشت  توانمیهای زیبایی شناسانه دراهبر کارگیریبهبا  آورد.به حرکت در

تازه و لذت بخشی  هایها و فعالیتفرصت ،آموزانمدارس ایجاد کنند و دانش آموزشیهای در راهبرد

 را تجربه نمایند.

 لممعتربیت نظام در شناسیزیبایی تربیت اول وجه در: هستند وجه دو دارای شدهمطرحی راهبردها    

 زیبایی هایراهبرد. دارند کاربرد هارشته و هادرس سایر تدریس در دوم، وجه در و دهندمی پوشش را

 راهگشای توانندمی صحیح، اجرای و طراحی شرطبه که هستند عناصری و هاظرفیت دارای شناسانه

 آموزشی راهبردهای دامنهباشند و  تعامل و مشارکت نوآوری، از عاری و خشک مکانیکی، هایکالس

ب موج گزارش شد،مقاله  ینکه در ا ییهاراهبردکارگیری به دهند. توسعه را معلمتربیت در موردنیاز

 ینضمرا ت یستدر یباال تیکیف امر ینو هم شودمیدر کالس  شناسیزیبایی هایتجربه گیریشکل

توان می ،یندرا تدارک بب راهبردهایی ینچن یادگیری هایفرصتاگر  معلمتربیت ی. برنامه درسکندمی

 ییو شکوفا اییلی، خودباوری حرفهعاطفه تحصء ارتقا ی،آموزشگر یهادر روششاهد تحول 

ی شناسی، شکوفایمعلمان دارای شایستگی زیبایی آفرینینقشدانشجویان بود و با  استعدادهای

مانند  ایتازه هایها و بینشایده ینهمچن را نیز به تماشا نشست. آموزاندانشهای وجودی ظرفیت

 هایمهارت ،شناسزیباییاستاد  شناسی،زیبایی کارورزی (Perkins,1994)ورزی شایستگی اندیشه

 طورمانه شود و در نهایت،ایجاد می معلمتربیتدر نظام  ...و شناسیسواد زیبایی و شناسیزیباییرد خُ

 نیمه هستند، معنایی بستان بده خاص هایقابلیت به محدود تنها که را افرادی (Eisner, 1983) که

 زیبایی متنوع راهبردهای از و محدود کند یراهبرد خاص به را خود که هم معلمی خواند،می باسواد

 ,Mahdizadeh Tehrani) هایپژوهش نتایج بخش این در .استمعلم  نیمه باشد؛ بهرهبی شناسانه

Assareh, Mehrmohammadi and EmamJomeh, 2018), (Mirarefin, Mehrmohammadi, 

AliAsgari and hosseinnejad, 2019)، (Khodarahmi, Khosravi and Abdolmaleki, 2019)، 

(Mehrmohammadi, 2010b) و (Hudson and Hudson 2007) و همسویی حاضر پژوهش نتایج با 

 .دارد ارتباط

فعال در دانشگاه فرهنگیان،  ( شانزده رشتهیهاسرفصل) رسمیبررسی برنامه درسی تحلیل و در     

دود میانگین تنها ح طوربهشناسی زیبایی باتربیتهای درسی مرتبط مندی از واحدمیزان بهره ازنظر

 زیباییاجرای  شرطبهاز این نظر  ،ییآموزش ابتداواحد، سهم هر رشته است. در این میان رشته دو 

. در رشته آموزش ابتدایی نیاز به تقویت و خوردار استبر واحد( 9) مناسبی نسبتاً شرایط از ،شناسانه

بانی ، مشناسیرنگ ها و گنجاندنساعت کارگاه بنابراین افزایش ؛محتوای آموزشی است سازیمناسب

. ودشپیشنهاد میر محتوای این رشته شناسی هنر دتحلیل آثار هنری کودکان و روانهای تجسمی، هنر

به  یستابمی ،شناسیزیبایی باتربیتهای انتخابی مرتبط زبان و ادبیات فارسی واحددر رشته آموزش
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ی، عالوه کودکان استثنای رشته دردانشجویان  .تغییر یابد شناسانه زیباییهای اصلی یا تخصصی واحد

و نوجوان ویژه  درس ادبیات کودکاز بایست واحد( می 9) ابتداییآموزش های مشابه رشتهبر واحد

ی تولید محتوا ساعت و ،افزایش واحد ،ها نیزدر سایر رشته .های ویژه، برخوردار باشندکودکان با نیاز

ویان . در ارتباط با دانشجاستضروری  ،رشته دانشجویان هر ایحرفه نیازهای مرتبط با شناسانه زیبایی

ربیت های تفاقد واحد هاسایر رشتهمربی امور تربیتی( و  )آموزگار ابتدایی دو رشته جزبهنیز  12ماده 

های واحد عملی( در تمامی رشته 2واحد نظری  2واحد ) 1شناسی هستند. گنجاندن حداقل زیبایی

و سهمآننتایج  که ذکریقابلهای رابطه پژوهش این درآید. ضروری به نظر می 12مهارت آموزان ماده 

 Sharifzadeh, Baezzatپژوهش نتایج اما  ؛قرار نگرفتدر دسترس پژوهشگر باشد،  این پژوهش با

and Jalalianrad (2015)،Kiyan and (Mehrmohammadi, 2013)  و Mehrmohammadi (2006) 

and EmamJomeh است مرتبطبخش  با نتایج این. 

مطرح حث تناسب ببهالی سطور گذشته هایی که در البهپیشنهاد افزون بر ،نتایج پژوهشبا توجه به     

 برنامه درسی همه ،زیبایی شناسانهاستفاده از رویکرد  باگردد: های زیر نیز ارائه میشد، پیشنهاد

با توجه به نیاز موردبازنگری قرار گیرد.  12ویژه کودکان استثنایی و مهارت آموزان ماده به ،هارشته

 خوشنویسیسخنوری و و عنوان درسی هنر د، ویسیزیبانهای کالمی باال و همه دانشجویان به مهارت

 انهشناس زیباییهای مجهز به راهبرد واز اساتید دارای نگرش اضافه شود. ها به برنامه درسی همه رشته

 باییزی نمادهایاز  ،شناسی کالبدی دانشگاه فرهنگیانبرای بهبود زیبایی .حمایت شود استفاده و

 ،درس کارورزی استفاده شود. در ،هستند و ایرانی که حاوی محتوای فرهنگی و ملیاسالمی  شناسانه

 یباییزهای شناسی و کاربرد راهبردیتجربه زیبای تدارککه در آن امکان  شناسانه زیباییورزی کاربه

 شناسانه زیبایی آموزشی هایدوره راهبرد ،شود و برای تمامی اساتید داده بهاوجود دارد  شناسانه

 داشتن را های آنانیکی از شایستگی ،های آموزشیمدیران گروهدر انتخاب . همچنین برگزار گردد

 قرار داده شود.شناسی زیبایی سوادیا  نگرش
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