
الگوی بومی برنامه درسی دوره ابتدایی  یابیاعتبار طراحی و 

 1و هنر یشناسییبایز یهامؤلفهمبتنی بر 

 5، رضا افهمی4، سعید بهشتی3، حسن ملکی2حسن علی گرمابی

 25/8/94: رشیپذ خیتار 4/6/94: وصول خیتار

 چکیده
 یهاؤلفهم مبتنی بردوره ابتدایی الگوی بومی برای برنامه درسی  یابیاعتبار و  یحاضر طراحهدف مقاله 

و رشته مطالعات د نظرانصاحبابتدا با بررسی مبانی نظری و دیدگاه  ین منظوره ا. بباشدو هنر  یشناسییبایز

ردی بودن سپس میزان کارب ،آمد به دستو هنر برای برنامه درسی  یشناسییبایز یهامؤلفهبرنامه درسی و هنر 

 ر اساسببررسی شد تا الگوی پیشنهادی  نظام آموزشی ایران دوره ابتدایی درسی انزاز دیدگاه برنامه ری هاآن

روش  ابوع رویکرد آمیخته بود که نتحقیق حاضر از  روش مناسب طراحی و اعتبار یابی گردد. یهامؤلفه

 ظرانناحبصجامعه پژوهش  شد. انجام پیمایشی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه روش کیفی نظرورزانه و

ود که ب درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران انبرنامه ریز و همچنین دو رشته مطالعات برنامه درسی و هنر

درسی  برنامه ریزان دسترسقابلو  ایخوشه گیرینمونهو با روش  نظرانصاحبهدفمند  گیرینمونهبا روش 

 یهادادهبرای  ،استنباط به از تحلیل تفسیر ومصاح یهاداده لیوتحلهیتجزبرای  دوره ابتدایی انتخاب شدند.

هره گرفته ب و در برآورد روایی و پایایی ابزار از روایی محتوایی و آلفای کرونباخ پرسشنامه از آمار توصیفی

 موردنظر گانههدو عناصر  اصول متشکل از سه بخش مبانی، است که الگوی پیشنهادی ارائه شد. نتیجه پژوهش

رای ب درسی معتبر تشخیص داده شد. یزیربرنامهو کارشناسان  نظرانصاحب ازنظر الگو این که است رکِاَ

یک  رد شانیهایژگیوبا توجه به  توانیمرا  هامؤلفهآن که ارائه شد  ییهامؤلفهالگو  یهااز بخشهرکدام 

 یریارگکبه کهیطوربهبست  بکار درسی و اجرا یزیربرنامه ،گذاریسیاستوح سطی از یک یا بیش از

در طراحی و تدوین برنامه درسی دوره ابتدایی بستر مناسب را برای اجرای هنرمندانه و  شدهارائه یهامؤلفه

 .سازدیمالگو در محیط اجرا فراهم  زیبا شناسانه

                                                           
 شده است.این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول استخراج .1

 h.garmaby@yahoo.com  یعالمه طباطبائ ریزی درسی دانشگاهدانشجوی دکتری رشته برنامه  .2

 Malaki_cu@yahoo.com یریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبائ دانشیار برنامه .3

 beheshti@atu.ac.ir  یبیت اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائدانشیارفلسفه تعلیم و تر .4

 reza.afhami@gmail.comربیت مدرس استادیار هنر دانشگاه ت .5

mailto:Malaki_cu@yahoo.com
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 هنر ،یشناسییبایز ابتدایی، دوره الگوی برنامه درسی، :واژگان کلیدی

 مقدمه

یت و آن برای تعلیم و ترب هایقابلیتاز  یریگبهرهت که اس یاحوزهو هنر  یشناسییبایز

از سوی برنامه ریزان درسی است و اگر از  هاآن نمودن برنامه درسی مستلزم توجه و ملحوظ

رد و ف یشناسییبایزصحنه عمل برنامه ریزان درسی حذف گردد موجبات پرورش جنبه 

 اندرکاراندست رونیازااهد شد. دیگر فراهم نخو یهاجنبهآن در پرورش  تأثیرهمچنین 

از  انددهکرکشورهای مختلف سعی ر و یا د وپرورشآموزشتعلیم و تربیت در طول تاریخ 

را  و رویکردد برای تربیت انسان بهره گیرند که عمدتاً یشناسییبایزاین حوزه یعنی هنر و 

 .2ر هنرتربیت از منظ -2 1تربیت هنری -1متصور شد: هاآندر عملکرد  توانیم

آموزشی همانند آموزش  یهانظامدر است که آموزش هنر  تربیت هنری همان رویکرد

ر ارائه هن و غیره از طریق برنامه درسی یآموززبان محتوایی از قبیل ریاضی، یهاحوزهسایر 

 .گرددیمو اجرا 

 ،3یننوناالهنر )تربیت از طریق  رویکردی است که در آن ،رویکرد تربیت از منظر هنر

تربیت اساس  کندیم( مطرح 1334) ریماکه  طورهمانو هنر  ردیگیم( صورت 2112

عمل تربیتی چیزهای زیادی یاد  از هنر درباره تواندیمتربیت  که یطور شودیممحسوب 

 ،2115 ،4آیزنرشوند )یمح مطرمنابع بهبود عمل تربیتی  عنوانبهبگیرد و هنر و هنرمندی 

یازده راهبرد برای بهبود کیفیت آموزش با  (1391) یمدمهرمح این خصوص در .(215ص

دن و فکور بو از: اندعبارت هاآنکه برخی از  شماردیبرم یشناسییبایزالهام از عالم هنر و 

 یهافرصت ینیبشیپ ،شدهتجربهو  شدههیتوص یهاهیروورزی معلم نسبت به تعدیل  جرئت

بازنمایی  قالب انتخاب تجربه شکست دادن، ارکتد ،یاپروژه( از نوع یابیو ارزش) یریادگی

 بعدی به آنچه کودکان یهایریادگیبه اصل اتصال  توجه ،آموزدانشاز سوی  مورد دلخواه

احساس  و بااحساسناخت ، توأم ساختن شدانندیمآنچه  نه ضرورتاًو تصور کنند  توانندیم

                                                           
1. art education 

2. education through art 

3. Venalainen  

4. Eisner  
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د تلفیق تولید هنری و مفاهیم امکان کاربرد رویکر از( در پژوهشی 1391) یشرف با شناخت.

با تحقیقی در ( 2119) 1چرنوبیلسکیپریولو و  .دیگویمسخن علوم تجربی در آموزش هنر 

د دندا اننشان آموزدانشکاربرد توأمان هنر و ریاضی جهت کمک به بهبود پیشرفت  عنوان

ان آموزانشداما  نداشتندپیشرفت معناداری ان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه آموزدانش

 به دست آوردند. شدهارائهگروه آزمایشی فهم عمیقی از محتوای ریاضی که به همراه هنر 

 انآموزدانش درصد 91دادند ( در پژوهشی دیگر نشان 2112) 2هیواِی و حسینهمچنین 

درصد  5/62که تربیت هنری جهت توسعه یک ذهن متعادل مهم و مفید بوده و کردند  تأکید

 هنری مانند موسیقی اشاره کردند. یهاجنبهریاضی از طریق  هایمهارته افزایش افراد نیز ب

طراحی،  اساس، پایه و مبنا در عنوانبهو هنر  یشناسییبایز در رویکرد دوم، به عبارت بهتر

تجویزی  یهاگزارهو  شودیمتدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی به کار گرفته 

 .ردیگیمتجویزی سایر مبانی برنامه درسی مدنظر قرار  یهاگزاره و هنر مانند یشناسییبایز

 میکنیمکه در ارتباط روانشناسی با برنامه درسی نیز این دو رویکرد را مشاهده  گونههمان

 ویک حوزه یادگیری در سال سوم و چهارم متوسطه رشته علوم انسانی  عنوانبهروانشناسی 

 .ردیگیممدنظر قرار درسی  یهابرنامهی همه یک مبنا و اساس در طراح عنوانبه

که در  تدر تعلیم و تربی یشناسییبایزپرداختن به هنر و  یکردهایرواز  کدامچیهالبته 

 3بلتینگ. داننکردهی جایگاه خویش را پیدا آموزش یهانظامسفانه در متأ اشاره شد هاآنباال به 

از بین دروس شاید هیچ  که کنندیمن بیا رویکرد آموزش هنر ( درباره2111) نگیبلتو 

نداشته و به شکل نامناسبی تدریس نشده است.  یترفیضع دهیسازمانهنر  اندازهبهدرسی 

 عنوانبه یشناسییبایزهنر و  دیگویم( 14ص  ،1391) یمهرمحمددر مورد رویکرد دوم نیز 

جود داشته و شناسییباییزدرست و نابسنده ای که درباره هنر و همچنین مبنا به دلیل فهم نا

 تجربه هنری و زیباشناسی اثر کهیدرحال .د چنین استعدادی دانسته نشده استهرگز واج

ظرفیتی که در تحقق اثربخش اهداف و  ،گذاردیمماندگاری در خاطر انسان بر جای 

ی از یک عنوانبهو هنر  شناسیزیباییاز  یریگبهره. کندیم ینیآفرنقش العمرمادامیادگیری 

                                                           
1. Prilo and Chernobilsky 

2. Huey and Hussein 

3. Belting 
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و مطالعات  و هنر به دانش علوم تربیتی شناسیزیباییدر ابتدا مستلزم ورود مبانی برنامه درسی 

، 1تیاسم از قبیل آیزنر، نظرانیصاحببرنامه درسی است که این گام تا حدودی توسط 

 همچون ییهامقالهو غیره در خارج از کشور صورت گرفته و در ایران نیز  2واالنس

جهت  اما؛ است درآمده( به رشته تحریر 1391) یمهرمحمد(، 1381) یبدعامهرمحمدی و 

استفاده از این مبنای مهم گام دیگری نیز ضروری است و آن وضوح بخشی و توصیف نحوه 

عام و  صورتبهبرنامه درسی  کاربردی در صورتبهو  یک مبنا مثابهبه شناسیزیباییورود 

بر ا است. در این رباشدیم اخص طوربه وره ابتداییدر برنامه درسی یک دوره معین مانند د

اشاره شد یا بیشتر در حوزه  هاآنکه به برخی از  شدهانجامیقات تحقو  هایبررس اساس

 عنصر روش و یا محدود مثالًیا معطوف به یک بخش از برنامه درسی  باشندمیآموزش هنر 

نقل  به ،1996) وبنریه ازآنجاکهلذا  ندباشمیبه تلفیق هنر با یک حوزه یادگیری مانند علوم 

را جایگزین مهمی برای الگوی تایلر معرفی  شناسیزیبایی( زبان 1386از فتحی واجارگاه،

مطرح  4زیبا شناسانهدانستن و  هنرها مثابهبهبرنامه درسی را نیز ( 2115) 3کرده است. وونگ

یک  عنوانبهتربیت  کل از هنر در گیریبهره گویدمی( 1391. مهرمحمدی )کندمی

ه به آن از توجلذا  ،ر حاشیه نگاه داشته شدهد کامالًنو است که  میپارادافلسفه و ، اندازچشم

و هنر  یشناسزیباییبه رویکرد برنامه درسی از منظر  پژوهش حاضر .اولویت برخوردار است

ر دوره ابتدایی د برای برنامه درسی اندازچشمحوزه و  نیآموزه اتا الهامات و  پرداخته است

قیقات تح با هاشباهتبرخی داشتن  رغمعلی این پژوهش رونیازا .گرددقالب الگویی ارائه 

دوره  برنامه درسیکوشیده است  الًزیرا او باشدمیمتفاوت و متواسع  ، تحقیقیشدهانجام

 هایمؤلفهدر این برنامه درسی  ابتدایی نظام آموزشی ایران را مخاطب خود قرار دهد و ثانیاً

آن به شرح  سؤاالتتبیین نماید که  5رکِاَ موردنظرده عنصر  همه و هنر را برای شناسیزیبایی

 .استزیر 

                                                           
1. Smite  

2. Vallanse  

3. wong 

4. aesthetic knowing 

5. Akker 
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و هنر  شناسیزیبایی هایمؤلفهبرنامه درسی مبتنی بر  توانمی یالگوی با چه :کلی سؤال

 نمود؟ طراحیدر دوره ابتدایی را 

زان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی دیدگاه برنامه ری بر اساس :جزئی هایسؤال

 و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد دارند؟ شناسیزیبایی هایمؤلفهتا چه اندازه  ایران

ای چه و هنر دار شناسیزیبایی هایمؤلفه الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر. 1

 است؟ هاییویژگی

 شناسییباییز هایمؤلفهمه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر برنا الگوی پیشنهادیتا چه اندازه . 2

 ؟استمعتبر  و هنر

 روش پژوهش

آمیخته  نیز پژوهشی هادادهو به لحاظ گردآوری  استاز نوع کاربردی  و این تحقیق توصیفی

ر د کیفی نوعی روش پژوهش روش نظرورزانه که مصاحبه و است زیرا در طراحی الگو از

است د آزا ییگرااثباتاز قید بند رویکرد  شناسیمعرفته لحاظ بو برنامه درسی است 

بودن آن نیز مربوط به بررسی  یکم است. شده( استفاده91ص  ،1388 شورت و دیگران،)

سته از طریق پرسشنامه ب آنی هادادهدیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی ایران است که 

 .اندآمدهدستبهطیف لیکرت  مطابقپاسخ 

یعنی  در این پژوهش دو نوع جامعه پژوهشی :گیرینمونهنمونه و روش  ،آماری جامعه

 دو رشته مطالعات برنامه درسی نظرانصاحبو  ریزان درسی دوره ابتدایی ایرانجامعه برنامه 

 یریگنمونهاز روش  دوره ابتدایی از برنامه ریزان درسی گیرینمونهدارد برای  و هنر وجود

ین صورت که ده حوزه یادگیری دوره ابتدایی استفاده شد به ا دسترسلقابو  ایخوشه

( افرادی به روش 1خوشه در نظر گرفته شد سپس از هر خوشه مطابق جدول ) عنوانبه

 .انتخاب شدند دسترسقابل گیرینمونه
  



 44زمستان ، دومشماره ، اول سال پیش دبستان و دبستان،فصلنامه مطالعات                                                 6

 برنامه ریزان درسی دوره ابتداییو مختصات نمونه  حجم .1جدول 
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ستفاده ا ایزنجیرههدفمند از نوع  گیرینمونهاز  نظرانصاحببرای تعیین نمونه از جامعه 

مطالعات برنامه درسی  نظرانصاحباز  نفر 5متشکل از  اینمونهشد به این طریق که 

 نفر از 4زمی و شهید بهشتی تهران و همچنین ، خوارعالمه طباطبایی هایدانشگاه

 دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشگاه هنر تهران انتخاب گردیدند. هنر از نظرانصاحب

نفر از کارشناسان  3نفر از متخصصان و  3هدفمند  گیرینمونهالگو نیز با روش  اعتبار یابیدر 

 درسی انتخاب شدند. ریزیبرنامه

ی برای بررس هادادهابزار گردآوری  :هاداده وتحلیلتجزیهگردآوری و  روش ابزار،

حقق پرسشنامه مبرنامه ریزان درسی دوره ابتدایی و دیدگاه  مصاحبه نظرانصاحبدیدگاه 

ه با نظری و همچنین مصاحببا بررسی مبانی  های آنگویه کهساخته با طیف لیکرت بود 

 لیلوتحتجزیهدر  .ندبود آمدهدستبهدو رشته مطالعات برنامه درسی و هنر  نظرانصاحب

 .از پرسشنامه آمار توصیفی )میانگین و فراوانی درصدی( استفاده شد آمدهدستبهی هاداده

معیار ارزیابی و  5 باونه افراد نمباز پاسخ استفاده شد که الگو را  سیاههبرای اعتبار یابی نیز از 

 .( به اعتبار الگو اختصاص دادند1-11دامنه )رده و امتیازی در نظرات اصالحی خود را ارائه ک

برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و جهت برآورد پایایی  روایی و پایایی ابزار:

که این ضریب برابر با  محاسبه شد SPSSافزار نرمآن ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از 

 بود. 94/1
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 ی پژوهشهایافته
 دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بر اساساول(  سؤال

و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد  شناسیزیبایی هایمؤلفهتا چه اندازه 

 دارند؟

 هایصحنهخصصان به ( بازگشت مت291ص  ،1388 شوآب )به نقل از مهرمحمدی،

. داندیماقدام جهت بازگرداندن هویت رشته برنامه درسی به آن  ترینحیاتیرا  گیریتصمیم

افراد مشغول در از دیدگاه  2مطابق جدول شماره  و هنر شناسیزیبایی هایمؤلفه روازاین

به  هبا توجه به اینک گرفت.قرار  یبررس مورددرسی  ریزیبرنامهحوزه عمل یعنی حوزه 

ترتیب با  به (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم)طیف لیکرت  هایگزینهاز  هرکدام

 آمد. به دست هاآن ها در بیناز گویه هرکداموزن داده شد میانگین نمره  1،2،3،4،5نمرات 

مربوط به گویه شماره  آمدهدستبه( 35/4) نیانگیمکه بیشترین  نشان داد هامیانگینبررسی 

( 58/2) نیانگیمو کمترین « خلقت هایزیباییارتباط اهداف با »که عبارت است از:  بوده 9

نگهداری از برخی حیوانات و پرورش فضای سبز در » :است 61مربوط به گویه شماره 

نشان داد که با توجه به  هاتحلیلهمچنین  .است 18/4برابر با نیز  هامیانگینمیانگین «. مدرسه

و  شناسیییزیبا هایمؤلفهدرسی دوره ابتدایی کشور از بین  ریزیبرنامهان دیدگاه کارشناس

درصد در حد متوسط در برنامه درسی  6/6درصد زیاد و  6/38درصد خیلی زیاد،  6/14هنر 

 هایزینهگهمچنین فراوانی درصدی  ،باشندمی سازیپیادهدوره ابتدایی کاربرد داشته و قابل 

 .ستاکم و خیلی کم صفر درصد 

 و هنر برای یک برنامه درسی شناسیزیبایی هایمؤلفه .2جدول 

 ش

و  شناسیزیبایی مؤلفه

 ش هنر برای برنامه درسی

هنر  و شناسیزیبایی مؤلفه

 ش برای برنامه درسی

نر و ه شناسیزیبایی مؤلفه

 برای برنامه درسی

1 

ایجاد و پرورش انواع 

 ایرسانهسوادهای 

 مختلف

26 
نر در ارتقا جایگاه ه

 مدارس
51 

 هایموقعیتفراهم نمودن 

 مسئله مدار

2 
پرورش خالقیت و 

 تفکر واگرا
23 

توجه متعادل محتوا به 

مختلف  هایحیطه

 یادگیری

52 

به لحظه  گذاریارزش

جرقه روشنگرانه و کشف 

 بینش



 44زمستان ، دومشماره ، اول سال پیش دبستان و دبستان،فصلنامه مطالعات                                                 8

 28 پرورش قوه شهود 3

 کردیرواستفاده از 

 یاچند رشته دهیسازمان

 هاییبایزجهت معرفی 

53 
روی آوردن به تدریس 

 خالق

 29 پرورش تخیل 4

و فراهم نمودن  ینیبشیپ

 هایتجربهفرصت 

 برای کودکان اولدست

54 

 هایزیباییاستفاده از 

در موقعیت  پدیدار شونده

 تدریس

5 

حیطه  توجه به اهداف

عاطفی و تلفیق با سایر 

 هاحیطه

31 
اهمیت دادن به اختیار و 

 آزادی شاگردان
55 

شاداب سازی فضای  زیبا و

 و روانی یعاطف فیزیکی،

 اجتماعی

6 
پرورش حواس دریافتی 

 گانهپنج
31 

تبیین وجه انسانگرایانه هنر 

 دهیسازمانبا رویکرد 

 ایچند رشته

56 

 هایروشاستفاده از 

و  گرایانهطبیعت

 آزاد هایفعالیت

3 

رعایت تناسب و 

انسجام بین اهداف 

 برنامه درسی

32 
 راث فرهنگیآشنایی با می

 شناسیزیباییو سنن 
53 

آراستگی مناسب معلم و 

استفاده از لباس مناسب در 

 ایام خاص

8 

از  هاهدفجذابیت 

طریق ملموس سازی و 

 محسوس سازی

33 

مه ه هایقابلیتاستفاده از 

هنری در  هایرشته

 ملموس سازی محتوا

58 

ملحوظ نمودن ساعات 

عملی بیشتر نسبت به 

 ساعات نظری

9 
تباط اهداف با ار

 خلقت هایزیبایی
34 

د صفحات سفی بینیپیش

جهت ارائه  هاکتابدر 

و غیره از  طرح تصویر،

 انآموزدانشسوی 

59 

رای فضاهای سبز ب بینیپیش

حرف زدن، مکان آزاد 

 هایفعالیتبرای رفتار و 

 فردی

11 

پرورش و هدایت میل 

و  زیبا جویی

 انکودک شناسیزیبایی

35 
و  هافرهنگخردهتوجه به 

 محلی هایفرهنگ
61 

غیر، مت هایمحیط بینیپیش

 و دیجیتالی ایرسانهچند

11 

متعادل بودن اهداف از 

منظر ابعاد مختلف 

 وجود یادگیرنده

36 
 هایویژگیتوجه به 

 انآموزدانشجنسیتی 
61 

نگهداری از برخی 

حیوانات و پرورش فضای 

 سبز در مدرسه

12 

تناسب برنامه درسی با 

فردی  هایوتتفا

 یادگیرندگان

33 
توجه انتقادی به مسائل 

 روزمره زندگی
62 

برخی جلسات  بینیپیش

آموزشی آزاد برای حضور 

 داوطلبانه



 4                                                  ...بر یمبتن ییدوره ابتدا یبرنامه درس یمبو یالگو یابیو اعتبار  یطراح

9 

 

13 

پرورش تفکر انتقادی و 

ایجاد فرصت 

 انتقادی هایمباحثه

38 

حمایت محتوا از توسعه 

دید جهانی و مسائل 

 المللیبین

63 

آشنایی معلمان با قابلیت 

در  شناسیزیباییو هنر 

 تدریس

14 

توجه به وجه انسانی 

هنر یعنی نقش هنر در 

شکوفایی آدمی و 

ارتباطات انسانی و 

 اجتماعی

39 

نشانه گرفتن و بکار 

انداختن چند حس 

 انهگپنجدریافتی از حواس 

 ترکیبی از سوی صورتبه

 محتوا

64 

ایجاد کاتارسیس )پاالیش، 

وجود  ( درتطهیر و تزکیه

 شاگردان

15 

تناسب اهداف با رشد 

 حسی) شناسیزیبایی

 تصوری تخیلی(

41 

هنرشناس استفاده از 

 گروهکارشناس هنر( در )

 درسی ریزیبرنامه

65 

و  نمادها استفاده از کدها،

عالئمی که بتوان قسمت 

ناخودآگاه ذهن یادگیرنده 

 را تحریک و فعال نمود

16 
 انعطافقابلکلی و 

 بودن اهداف
41 

ن رضایت فراهم نمود

درونی یادگیرنده راجع به 

 یادگیری

66 
استفاده از خبرگی و نقادی 

 آموزشی

13 

افزایش توان و قدرت 

بیانی معلمان و 

 یادگیرندگان

42 

استفاده از معلمان هنر 

مشاور  عنوانبه

 در مدرسه شناسیزیبایی

63 
در ارزشیابی عالوه بر نتیجه 

 به فرایند توجه نماید

18 

ان کتوسعه نگرش کود

و  تسیزطیمحنسبت به 

 جامعه

43 

 هایروشاستفاده از 

کارگاهی و پروژه در 

 تدریس

68 
 هایحلراهتوجه به 

 جانشین و بدیع یک مسئله

19 

تهیه محتواهای مختلف 

نیمه تجویزی  صورتبه

 هایقالببا استفاده از 

 بازنمایی اطالعات

44 
فرصت تمرین  یسازفراهم

 هاکاربرد آموختهو 
69 

 اسیشنزیباییه به بعد توج

ان در آموزدانشآثار 

 ارزشیابی آن آثار

21 

تلفیق هنر و 

ر با سای شناسیزیبایی

 دروس

45 

موجبات عشق  یسازفراهم

و عالقه معلم به 

ان و یادگیری آموزدانش

 آنان

31 

تفویض اختیار به 

در انتخاب فرم  آموزدانش

بازنمایی برای ارائه نتایج 

 خود و عملکرد هاتیفعال

21 

توجه به توانایی افراد از 

منظر رشد 

در  شناسیزیبایی

46 
فضاهای  دهیسازمان

 بر اساسیادگیری غنی 
31 

توجه به میزان وحدت و 

هماهنگی بین تمام 
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 هایقالباستفاده از 

 هنری

 یریادگی یهاحوزه

 (هادرس)

برنامه درسی در  یهاقسمت

 ارزشیابی برنامه درسی

22 

 ینبرقراری شباهت ب

 ظاهربه یهادهیپد

 ناهمخوان

43 

توجه معلمان به مالحظات 

ارزشی و عوامل فرهنگی 

 غالب

32 

 نفسعزتتقویت امید و 

در یادگیرندگان هنگام 

 ارزشیابی

23 
استفاده از احادیث و 

 هنری یدعاها
48 

و  هنر باآشنایی معلمان 

و برخی  شناسیزیبایی

 فنون هنری

33 

استفاده از رویکرد کیفی، 

وصیفی تفسیری در ت

 ارزشیابی

24 

 هایعالقهتوجه به 

 و هنری شناسیزیبایی

 یادگیرندگان

49 
 هایتجربهفراهم نمودن 

 زیباشناختی
34 

 لیاصاستفاده از ارزشیابی 

(authentic باز و کل ،)

 گرایانه

25 

ارتباط محتوا با زیبایی 

و جمال الهی و ظهور و 

بروز آن در همه 

 یادگیری هایحوزه

51 

توجه به همه سطوح و 

ر د هازیباییانواع مختلف 

 هاآناز  گیریبهرهحین 

35 

استفاده از ارزشیابی مستمر 

ه رابط داشتننگهجهت زنده 

شاگرد با معلم، شاگرد با 

 درس و غیره

و هنر  شناسیزیبایی مؤلفه 5 درصد یعنی 6/6 کهنیابا توجه به در این مرحله از تحقیق 

درسی در حد متوسط در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد  ریزیبرنامهن از دیدگاه کارشناسا

 ب،شوآ دیدگاه مطابقو با مالک قرار دادن دیدگاه کارشناسان مذکور  هامؤلفهدارند این 

 فضای پرورش و حیوانات برخی از نگهداری -1از: اندعبارت مؤلفه 5آن  .کنار گذاشته شدند

 استفاده-3؛شاگردان وجود ( درتزکیه و تطهیر پاالیش،) یسکاتارس ایجاد-2؛مدرسه در سبز

 مناسب بالغت و فصاحت دارای که دعاهایی و احادیث) یهنر دعاهای و احادیث از

 توسعه از محتوا حمایت-4؛(است شدهاستفاده هاآن در تصور عنصر و تمثیل از و باشندمی

 ناخودآگاه قسمت بتوان که الئمیع و کدها از استفاده -5؛المللیبین مسائل و جهانی دید

 نمود. فعال و تحریک را یادگیرنده ذهن

 شناسیباییزی هایمؤلفهالگوی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر ( دوم سؤال

 است؟ هاییویژگیو هنر دارای چه 

عناصر برنامه  هاییژگی( وج و ب( اصولحاضر شامل سه بخش الف( مبانی، الگوی 

 .شودمیته پرداخ هاآنکه در ادامه به  استو هنر  شناسیزیبایییی مبتنی بر درسی دوره ابتدا
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روانشناسی  و شناسیجامعهمبانی فلسفی و  ،هدف پژوهش با عنایت به: الگو ی( مبانالف

برنامه  نظرانصاحبو هنر که برخاسته از منابع نوشتاری و دیدگاه  شناسیزیباییمربوط به 

 .گرددمیارائه  درسی و هنر است در اینجا

 از: دانعبارتدیدگاه دین اسالم که از و هنر  شناسیزیباییفلسفی  ی( مبانالف-1

ه اصالت اسالمی اعتقاد ب شناسیزیبایییکی از مبانی  :و خالق هستی زیباست ی( هست1

 داندمینظریه اصالت وجود مالصدرا زیبایی را مصداقاً عین وجود  بر اساسوجود است که 

ام زیبایی با وجود مساوق هستند و احک طوری که داندمیاساس زیبایی را نیز اصیل  و بر این

ا پیشینی( و براهین انی ی) یلم(. حال که با براهینی اعم از براهین 1392اکبری،دارند )یکسان 

( جمال و زیبایی خدا نیز با عنایت به 1385 محمدرضایی،) شودمیپسینی وجود خدا اثبات 

 مبانی تریناساسی. از طرف دیگر یکی از گرددمیو وجود اثبات  مساوقت زیبایی

 ،ه وجودک کندمیوحدت و بساطت وجود بیان  ،وحدت و بساطت وجود است شناسیزیبایی

 ی وجود حق و نفس ظهورند.اختصاص به ذات حق دارد و بقیه موجودات سایه و ظل برا

از  هاییجلوهجودات نیز مظاهر و زیبایی نیز مصداقاً عین وجود است پس زیبایی مو چون

 (.1392 اکبری،هستند )زیبایی خداوند 

رویکردی در الگوهای برنامه  هرگونهاتخاذ : است زیبا جوو  زیبا گراموجودی  ( انسان2

سالمی در رویکرد ا. به ماهیت انسان است راجعه معنای پذیرش یک دسته مفروضات درسی ب

فطری و میل به کمال است زیبایی جویی و زیبایی  یهاشیگرانیز که محرک رفتار انسان 

و  هایخوب بهطوری که عشق  است،و تمایالت عالی انسان  هاشیگرا ازجملهگرایی نیز 

 .(1386 کوثری،است )در سرشت انسان نهفته  هازیبایی

که  دهدیماندیشمندان اسالمی نشان  یهادگاهیدبررسی  :است یدوقطبپدیده  ییبای( ز3

و برخی مانند  ئخود ش هایویژگیبیشتر بر  نایسابنقبیل عالمه طباطبایی، فارابی و  برخی از

صباح بر م اهللآیتبرخی نیز همانند  نمایندمی تأکیدمطهری بر برداشت ذهن و ذوق  اهللآیت

ار قر مدنظر. آنچه در این الگو نمایدمیو برداشت مخاطب اشاره  شئهر دو یعنی ویژگی 

 ذهنی است.-یا همان عینی یدوقطبه ه سوم و نظریدیدگا گیردمی
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ی وقت که این استمهم  سؤال شناسیارزشدر : آفرینی زیبایی و هنر واقعی ( کمال4

موجب لذات واقعی شده و لذت کاذب به بار  هازیباییزیبایی موجد لذت است کدام 

 ؟آورندنمی

 نیزرا  هازیباییدر دی حرکت اشتدا ،ییپذیرش مساوقت وجود و زیبا بر اساسمالصدرا 

ر اگاز حق زیباست برای مثال  بهره وجودی خود اندازهبههر موجودی  یعنی سازدمیمطرح 

 اشییبایزانسان مطابق طرح و نقشه الهی عمل کند و کماالت الیق خود را به فعلیت رساند 

ایی هستند واقعی هنره یهنرهااصیل و  هایزیبایی درواقع (.1392 اکبری،) یابدمیاشتداد 

 .شوندمیرشد کمالی مخاطب  که موجب تعالی و

غیره از  و اقتصاد همچو دین، سیاست، شناسیزیباییهنر و : شناسیجامعه( مبانی ب

است. واقعیت ریشه داشتن هنر در تجربه اجتماعی یکی از  یبررسقابل شناسیجامعهمنظر 

 زی( ن531334، ،3قل از باستیدبه ن) 2(. گویو1384 ،1بنیادی هنر است )دوینیو هایبخش

 یشناسزیباییاست احساس  تریمسراما آنکه از همه  اندیمسر هااحساستمام » دیگومی

ه در میسر نیست لذا مباحث مربوط شناسیجامعهدر اینجا پرداختن به نظریات مختلف « است.

 است. شدههارائح زیر فعالیت گروهی به شر مثابهبهنهاد اجتماعی و هنر  مثابهبههنر  دو عنوان

کنار نهادهایی مانند سیاست، دین، د در توانمیهنر : نهاد اجتماعی مثابهبه( هنر 1

هنر نه تنها به نهادهای اجتماعی  گویدمی( 1334) دیباستو غیره قرار گیرد.  وپرورشآموزش

ل را شکو یک نهاد واقعی  آوردمیرا پدید  ایویژهوابسته است بلکه خود نهاد اجتماعی 

نهاد  یک عنوانبه. هنر یک زبان و ابزار همبستگی اجتماعی و حتی جهانی است. هنر دهدمی

 هانآکه برخی از د در جامعه داشته باشد توانمیاجتماعی همانند دیگر نهادها کارکردهایی 

کارکرد ؛ و اخالق هاارزشکارکرد ترویج دین، ؛ هنر در سیاست نقش از: اندعبارت

 .هکارکرد بیان انسانگرایان؛ هنر نیرسااطالع

 توانیمیک اثر هنری  گیریشکلبا بررسی فرایند : فعالیت گروهی مثابهبه( هنر 2

 دهدمیو به هستی خود ادامه  یابدمیدریافت که یک اثر هنری از طریق همکاری هستی 

                                                           
1. Duvignaud 

2. Guyou 

3. Bastide 
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را یک  آن توانمیکه  آورندمی به وجودجمعی همکاری الگوهایی از فعالیت  هایگونه

هنرند  بخشیهستهمکاری وجود دارد که  هایشبکهاز  ایمجموعه نامیدجامعه هنری 

، دارانهچاپخان کار یک نویسنده به کارهای ویراستاران، مثالً هاآنفرایندهایی که از طریق 

ه کدر نقاشی  .شودمیکتابداران در هم آمیخته  ، منتقدان، مفسران ورساناناطالع ناشران،

ه بدریافت که نقاشی نیز  توانمیباز با تأمل  شودمییک کار انفرادی محسوب  معموالً

، منتقدان، هاموزه، مدیران فروشندگان ،قلم رنگ، دکنندگانیتولمثل  یاعدههمکاری 

( 1392 نقل از رامین، به ،1963) 1دسونیفر (.1392 رامین،) .وابسته است زیباشناسان و غیره

و همکاری  کارمیتقس یاگونهمنفردانه مستلزم  کامالًآثار  یاستثنابه: همه آثار هنری گویدمی

 میان افراد متعدد است.

 که در باب ماهیت زیبایی بیان شد طورهمان :و هنر شناسیزیباییروانشناسی  ی( مبان3

شناسی چتر روان این موضوع زیر روازایناست و ماهیت ذهنی نیز دارد  یدوقطبزیبایی پدیده 

وی د زیربنایی برای الگتوانمیسعی شده است موضوعاتی که  نجایدر ا. گیردمیار نیز قر

 ارائه گردد. ،باشد شناختیرواناز منظر  پیشنهادی

 شناسیییزیباهنر و : در مکاتب مختلف یادگیری شناسیزیباییباالی هنر و  گاهی( جا1

یم یا مستق طورهباز معدود موضوعات مشترکی است که مکاتب مختلف یادگیری خواه 

 أکیدتآن در یادگیری و آموزش مورد  فردمنحصربه یهاتیظرفو  هاتیقابلبر  میرمستقیغ

است. در مکتب یادگیری رفتارگرایی برای مثال از تلویحات کاربردی نظریه  قرارگرفته

به استفاده از تصاویر روشن، جذاب و غیره، رعایت  توانمیکالسیک پاولف  یسازیشرط

و غیره اشاره نمود )ابراهیمی از تصاویر  استفاده همچون توازن، شناسیزیبایی یاهمالک

 هایهتجرب شودمی تأکیدخوشایند دگاه اسکینر نیز که بر پیامدهای (. در دی1388 قوام،

 .کنندیمزیباشناختی جایگاه خود را پیدا 

(، کسب 1386 ،هرگنهان و اولسون) تیتماممکتب شناخت گرایان بر کلیت و که  ازآنجا

نقش هنر  توانمی شودمی( اشاره 1383 سیف،) نهیزمبینش، قانون مجاورت و قانون شکل و 

 اهمیت شهود در درکبرای مثال و قوانین مذکور دریافت.  فرایندهارا در  شناسیزیباییو 

                                                           
1. Freidson 
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و کسب بینش در شناخت  گراییکلنشان از وجود  ینوعبه( 1363 کروچه،) ییبایز

 .ستهازیبایی

 أکیدت ایمشاهدهدیدگاه بندورا که بر یادگیری  همانند نیز در مکتب ساختن گرایان

تلویحاتی همچون ارائه برنامه درسی جالب و جذاب با استفاده از تصاویر، طرح و  کندمی

دیدگاه ویگوتسکی  از (.1388ابراهیمی قوام،دارد )همچنین فیلم مستند و غیره را به دنبال 

یک زبان جایگاه خود را در این نظریه نشان  عنوانبههنر  وکلیدی است م اهیمفاز زبان 

 .دهدمی

فردی از منظر  هایتفاوت: و هنر شناسیزیباییفردی از منظر  هایتفاوت( 2

القه، توانایی و رشد بررسی نمود. تفاوت در سه محور ع توانمی را و هنری شناختیزیبایی

 مثالًاگون بین افراد گون شناختیزیباییعالقه تفاوت در موجب  هاانسانبرداشت و سلیقه  در

فرد  ندگانهچ هایهوشنیز ریشه در  شناختیزیبایی. توانایی هنری و شودمیاز بعد جنسیتی 

هنری  هایرشتهمهارت وی در  و همچنین توانایی جسمی و( 1383 سیف، گاردنر به نقل از)

 دهدیماست. نتایج تحقیقات نشان  شناسیاییزیبفردی رشد  هایتفاوتاما محور سوم ؛ دارد

پارسونز ) ابدیمیکودکان افزایش  شناسیزیباییبا رشد سنی توانایی درک آثار هنری و حس 

 (.1388 ،دالوند ؛1383 هر دو به نقل از رشید و دیگران، 2111 ،هاوزن ،1983

ر و یافت که هندر توانمیبا تأملی : مولد انگیزش مثابهبه شناسیزیباییو  ( هنر3

ند مولودی به نام انگیزش داشته باشند از منظر رفتارگرایان استفاده از توانمی شناسیزیبایی

هنر مانند تصاویر زیبا و روشن در آغاز فرایند یاددهی یادگیری انگیزش مناسبی  هایظرفیت

این لذت  ،کار هنری در هنرمند و مخاطب روانکاوان ازنظر. کنندمیدر یادگیرنده ایجاد 

مه را به چالش طلبیده و امیال نی هاآنکه هر دو  کندمیایجاد  یبزیباشناختی را بدین ترت

( 1191333، )به نقل از ویگوتسکی، 1ساکس. کندمیآگاه آنان را در عالم خیال ارضاء 

که  رسدمیهنری زمانی به اوج خود کسب لذت از اثر » دیگومیهنرمند و شاعر آلمانی 

مدردی یا دلسوزی را نتوانیم بگیریم. ما در زندگی از ابراز چنین عواطفی جلوی اشک ه

ری حاصل اث کههنگامی این عواطف روی ما تأثیرعجیب آنکه در هنر  اما کنیممیخودداری 

                                                           
1. Sachs 
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جان به هی حالت زیباشناختی از هیجان دردناکو تغییر  استهنری است مسلماً متفاوت 

 ه دستببا تحلیل ضمیر ناخودآگاه  صرفاً توانمین را آ حلراهاست که  ایمسئله بخشلذت

 «.آورد

ز برخاسته ا اصول ،نظر به هدف پژوهش: ب( اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی

 .گرددمیذکر  3جدول به شرح  شناسیزیباییمبانی هنری و 

 اصول الگوی پیشنهادی .3 جدول

 توضیحات اصول

 جذابیت

در  ایسازنده( اگر بخواهد واکنش 1991واالنس،) ینرهیک محصول  عنوانبهبرنامه درسی 

آورد ناگزیر است که مخاطب را به سمت خود بکشاند و ضرورت این کار  به وجودمخاطب 

اهداف » دیگومی (p1) یدرسبرنامه  نظرانصاحبجذاب بودن برنامه درسی است یکی از 

ا ضمن ت استپیام تمثیل  تفهیم هایروشباید جاذبه داشته باشند در قرآن کریم یکی از 

 «ملموس و محسوس سازی پیام جذابیت داشته باشد

 تصعید

عنی اسماء هستی ی هایالیهاز دیدگاه قرآن مجید زیبایی مفهوم تشکیکی است که از باالترین 

(« 81طه:) لَهُ الْأَسْمَاءُ الحُْْسْنى»است سطوح آن یعنی عالم خاک کشیده شده  ترینپایینالهی تا 

 .إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلىَ الْأَرْضِ زِینَةً له َالَهُ الْأَسْمَاءُ الحُْْسْنى»به زیبایی عالم الوهیت دارد و اشاره 

در برنامه درسی مبتنی بر  حال (.1391طبیعت هم زیباست )مطیع، کندمیبیان (« 3کهف:)

معنوی  هایزیباییا باید در ارتباط ب هازیباییاین نکته که الزم است  و هنر، شناسیزیبایی

باید با توان درک یادگیرنده و همچنین  هازیباییمطرح شود رعایت شود. درست است که 

اقتضاء  اول هایسالدر  ژهیوبهسطح رشد زیباشناختی وی تناسب داشته باشد و دوره ابتدایی 

عینی  ایهزیباییاما برای اینکه قفل به این  مییجومحسوس بهره  هایزیباییکه از  کندمی

( با زبان متناسب با درک 1386ملکی،) هازیبایینباشیم بایستی نشانه و آیت الهی بودن 

 ان تبیین گردد.آموزدانش

 متنوع سازی

در مرکز هنرها قرار دارد و این درسی  تغییرپذیریتنوع و »کند می( بیان 2112،193) زنریآ

از » :ندکمیدیگری بیان  نظریصاحب «د از هنرها یاد بگیرد.توانمی وپرورشآموزشاست که 

 رونیازا .(P6)«و مناسب برای این منظور استفاده شود نوازروحهنر مانند موسیقی  هایقابلیت

از اصولی برشمرد که ریشه و اساس آن را در حوزه هنر و  توانمیمتنوع سازی را 

 جستجو کرد. توانمینیز  شناسیزیبایی

 پذیریانعطاف

انه و خالقانه نقش از سوی برنامه ریزان درسی یا معلمان و غیره عالوه بر خالقیت ایفای هنرمند

 پذیریانعطاف روازایننیز بستگی دارد  هاآنابزار کار  پذیریانعطافبه میزان  هاآن و هنرمندی

 فرهنگی، هایویژگیاست.  ناپذیراجتناببرنامه درسی، مواد و وسایل آموزشی ضرورتی 
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ا ت نمایدمیدر رویکردهای تدریس و یادگیری ایجاب  پذیریانعطافوقعیتی و م ایمنطقه

 (.1،2111آپیتیسبرسد )فرصت پیشرفت برای کودکان در جامعه به حداکثر 

 تلفیق

 یبستانیرا مطابق ز؛ و هنر تلفیق عاطفه و شناخت است شناسیزیبایییکی از ابعاد تلفیق از منظر 

( نیز از دو الیه شناختی و عاطفی 2118) تیاسمهنری است و ( عاطفه از عناصر کارهای 1331)

و  شناسیباییزی. بُعد دیگر تلفیق از منظر بردمینام  شناختیزیبایی هایتجربهبرای مختصات 

و  تیاسم دیوئی، آیزنر، مانند نظرانیصاحبهنر تلفیق موضوعات درسی است که از سوی 

درسی تلفیقی نقش مهمی بازی  هایبرنامهدر  هنر» دیگومیدیوئی  .غیره توصیه شده است

حقق مستقیم بر ت تأثیرد توانمیان آموزدانشهنری در  هایظرفیتو  استعدادهاپرورش  کندمی

 (.1391)شرفی «اهداف شناختی داشته باشد

 تخیل

 

در  نظرانصاحب( یکی از 1331بستانی،) باشدمیقوه خیال یا تخیل یکی از عناصر اصلی هنر 

 برخاسته و برآمده از تالش و تکاپوی قوه خیال شناسیزیباییهنر و » :گویدمیبه خویش مصاح

 .(P1)«باشندمی

رعایت 

 هایتفاوت

 فردی

 . از این نگاه یکی ازباشدمیگوناگون بازنمایی  هایفرمعالم هنر وجود  هایویژگییکی از 

ت ایی برای تربیت به عاریت گرفاز حوزه هنر و اشکال مختلف بازنم توانمیکه  هاییاستفاده

این است که برای رعایت عدالت تربیتی الزم است اشکال مختلف بازنمایی اطالعات مهم 

 (.2115آیزنر،بود )ان هشیار آموزدانشفردی  هایتفاوتشمرده شده و نسبت به 

 خالقیت

مظهر  هنر .گیردمیزیباآفرینی و هنر جاذبه خود را از خالقیت هنرمند در ارائه یک پیام 

هنری بهترین زمینه برای  هایفعالیتهنر و  روازاین(. 1935ریتسون و اسمیت،است )خالقیت 

سی یکی از اصول الگوی برنامه در عنوانبهد توانمیپرورش خالقیت هستند و توجه به خالقیت 

 مطرح شود. شناسیزیباییمبتنی بر هنر و 

 تعادل و توازن

 فر،زیبایی )فهیمی هایمالکهنر و از  قالبی() یستیفرمالناصر تناسب، تعادل و توازن از ع

با عنایت به این موضوع در الگوی پیشنهادی نیز یکی از اصول برنامه  روندمی( به شمار 1386

الف(  .گرددمیدرسی متعادل و متوازن بودن آن است که در اینجا دو وجه مهم آن ذکر 

 و ( متعادلمنظر توجه به ابعاد وجودی یادگیرنده بو متوازن بودن برنامه درسی از  متعادل

 مختلف یادگیری هایحیطهبه  با توجهمتوازن بودن برنامه درسی 

ان درسی و عناصر برنامه درسی ارک ریزیبرنامهدو بُعد سطوح : برنامه درسی ( عناصرج

هدف  عنایت به با در راستای سطوح، .(1391 ،موسی پور) دهدمیبرنامه درسی را تشکیل 

پژوهش که ارائه الگو برای برنامه درسی دوره ابتدایی است برنامه درسی یک دوره تحصیلی 

و هنر  شناسیزیبایی هایمؤلفه. شودمیبرنامه درسی مربوط  گذاریسیاستبیشتر به سطح 

                                                           
1. Upitis 
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ط باشد اما مربو گذاریسیاستممکن است بیشتر به سطح  شودمیکه برای این الگو ارائه 

 یادگیری و هایحوزهدرسی  ریزیبرنامهیعنی  سایر سطوحبه  توانمیرا  هاگزارهبرخی 

 در هر سه سطح هامؤلفهبرخی از  هرچنداختصاص داد  اجرا نیزدرسی در سطح  ریزیبرنامه

به  هاؤلفهمدر اینجا ابتدا نیست.  پذیرامکان هاآنبین قطعی و تفکیک  باشندمی اجراقابل

 .دگردمیسپس توضیحات مربوطه ارائه  ،شودمیارائه  4جدول مطابق  انهگدهتفکیک عناصر 

 هگاندهدر الگوی پیشنهادی به تفکیک عناصر  شدهارائهو هنر  شناسیزیبایی هایمؤلفه .4جدول 

 و هنر شناسیزیبایی مؤلفه عنصر

 منطق
ورش بُعد تربیت و پر در تعلیم و شناسیزیباییشباهت تربیت و برنامه درسی با هنر، نقش هنر و 

 وجود انسان شناسیزیبایی

 هدف

پرورش  ،باید کوشید شامل: پرورش تخیل، پرورش خالقیت هاآنکه نسبت به تحقق  ی( اهدافالف

پرورش و هدایت زیباگرایی ، ایرسانهانواع سوادهای  پرورش ،گانهپنجهمه حواس دریافتی 

 پرورش تفکر انتقادی؛ 1پرورش قوه شهود ،کودکان

ویژه به اهداف عاطفی و  توجه از: اندعبارتب( اصول تعیین اهداف از منظر الگوی پیشنهادی 

شناختی و مهارتی، رعایت تناسب و انسجام، جذابیت، متعادل و  هایحیطهتلفیق آن با اهداف 

 بودن. انعطافقابلمتوازن بودن و کلی و 

 محتوا

همه  هایبلیتقااستفاده از  :سایر دروسبا محتوای  شناسیزیباییمربوط به تلفیق هنر و  ( اصولالف

لموس و م سازیغنی، عکس و غیره جهت پویانماییهنری مانند نقاشی، شعر، قصه، فیلم،  هایرشته

ر همه وجه انسانگرایانه هنر د نییتب ؛شناسیزیباییبه میراث فرهنگی و سنن  توجه سازی محتوا؛

 یهاویژگیدر همه دروس؛ توجه به  ایچند رشته دهیمانسازبا رویکرد  هازیباییدروس؛ معرفی 

 هایفعالیتو هنر؛ مشارکت دادن کارشناس هنر در  شناسیزیبایییادگیرندگان در زمینه 

 و انتخاب محتوا. درسی ریزیبرنامه

و هنر برای محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی: تهیه  شناسیزیباییسایر اصول ملهم از حوزه  ب(

مایی مختلف بازن هایقالبنیمه تجویزی و انتخابی با استفاده از  صورتبههای گوناگون محتوا

 بینیپیشناهمخوان؛ متعادل بودن محتوا؛  ظاهربهمختلف  هایپدیدهشباهت بین  یبرقرار اطالعات؛

 ؛هافرهنگخردهان؛ توجه به آموزدانشجهت ارائه طرح و غیره توسط  هاکتابصفحات سفید در 

 .گانهپنجترکیبی از حواس  کارگیریبهو  کیتحر

 هایفعالیت

 یادگیری

 فراهم ساختن ؛ایپروژهکارگاهی و  هایروشفراهم نمودن رضایت درونی یادگیرنده؛ استفاده از 

 گرایانهطبیعت هایروشاستفاده از  و تأمل زیباشناختی؛ یشگفت تأنی،

                                                           
1. intuition 
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 معلم

ی در تربیت و تدریس؛ کسب مهارت در زمینه برخ شناسییزیبایهنر و  هایقابلیتآشنایی معلمان با 

ر عشق و عالقه د سازیفراهمو غیره؛  یطراح ، خوشنویسی،یگریباز هنری از قبیل اجرا، هایرشته

ان و یادگیری آنان؛ توجه معلمان به مالحظات ارزشی و عوامل فرهنگی آموزدانشمعلم نسبت به 

 تعامل بین معلمان هنر و دیگر معلمان و کارکنان مدرسهآراستگی مناسب معلم؛ برقراری  غالب؛

مواد و 

 منابع

واس ترکیبی از ح کیتحر مختلف بازنمایی اطالعات، هایقالببا استفاده از  تنوع مواد و منابع

 اولتدس هایتجربهکردن منابع و  فراهم ،پذیریانعطاف و جذابیت، ییبایز مختلف دریافتی،

 بندیگروه
توانایی و ) اهگروهبه فردگرایی در تدریس؛ توجه به معیارهای زیباشناختی در تشکیل اهمیت دادن 

 (بندیگروهعالئق زیباشناختی و هنری، برقراری تعامل هدف اساسی 

 زمان
تخصیص زمان غیرتجویزی(؛ داوطلبانه )برخی جلسات آموزشی آزاد جهت حضور  بینیپیش

 به مباحث تئوری و نظریتخصیص زمان بیشتری برای کار عملی نسبت 

 فضا

 هایتجربهفراهم نمودن ؛ آموزدانشمربوط به فضای عاطفی مانند عشق و عالقه معلم به  هایمؤلفه

 یادگیری و معلم گفته شد. هایفعالیتزیباشناختی و غیره در عناصر 

واعد ق و شاداب سازی فضای فیزیکی و حتی عاطفی با استفاده از بایز فضای فیزیکی: هایمؤلفه

 هایحوزه بر اساسفضاهای یادگیری  دهیسازمان و ارتباطات؛ هارنگزیباشناختی، روانشناسی 

واقعی و مجازی( برای فعالیت آزاد شاگردان و مشارکت آنان در ) ییفضاها بینیپیشیادگیری؛ 

 تغییر محیط.

 ارزشیابی

تیجه؛ وجه به فرایند در کنار نتوجه به ارزشیابی کیفی؛ روی آوردن به خبرگی و نقادی آموزشی؛ ت

گذاردن  آزاد ان؛آموزدانشآثار  شناسیزیباییجانشین یک مسئله؛ توجه به بُعد  هایحلراهتوجه به 

خویش؛ تقویت امید،  هایدانستهان در انتخاب فرم بازنمایی مورد دلخواه برای ارائه آموزدانش

 و خود پنداره مثبت در یادگیرندگان. نفسعزت

کی از ابعاد ی عنوانبه شناسیزیبایی، با هنرتربیت و برنامه درسی  شباهت بین :طق( من1

 .کنندیممنطق الگو را توجیه در تعلیم و تربیت  شناسیزیبایینقش هنر و وجودی انسان و 

 شناسیزیباییقابل توجیه بودن برخی از اهداف همانند تخیل، خالقیت از منظر  :( هدف2

هنر از حواس که موجب بروز  گیریبهرهدلیل ه ب گانهپنجاس است. پرورش حو نروش

ی ، هدایت زیباگرایشودمی مختلف هنری مانند هنرهای تجسمی، شنیداری و غیره هایرشته

قوه شهود به جهت اهمیت مضاعف الهام و شهود در  پرورش ،(P2)انسان در دوره ابتدایی 

 آیزنر،) هنرد در کنار کارکرد بیانی در تفکر انتقادی به دلیل وجود نق پرورش ،(P9)هنر 

وجود اشکال گوناگون بازنمایی  به خاطرنیز  ایرسانه( و پرورش انواع سوادهای 2115
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ارائه  شناسیزیباییاهداف ملهم از هنر و  عنوانبههمان منبع( هنر )اطالعات در حوزه 

 .گردندمی

در  هک آیندمیبه شمار  ختیشنازیبایی هایمالکانسجام، جذابیت، تعادل و توازن از 

و عالئق کودکان، اتصال اهداف به  نیازهاهستند توجه به  اجراقابلتعیین اهداف نیز 

مختلف  هایحیطهبرای جذابیت؛ توجه به ابعاد مختلف رشد و  خدادادی هایزیبایی

 فهستند؛ انسجام نیز با داشتن مجموعه اهدا ذکرقابلبرای تعادل و توازن  (P2) یریادگی

اهداف نیز باید  پذیریانعطاف. درباره (P1)  شودمیرعایت  ، هماهنگ و منسجمدارنظام

که کار و فعالیت در زمینه هنر توانایی تغییر دادن اهداف را طی فرایند کار فراهم  گفت

آیزنر ) کنندمیرا مشخص  سفر وسویسمت ،( و از این منظر اهداف2112آیزنر،) سازندمی

 انعنوبهطفه در هنر نظر به وجود عا . توجه به اهداف عاطفی نیز(1391حمدی،به نقل از مهرم

 است. ارائهقابلیک عنصر مهم 

وجود اشکال مختلف بازنمایی در  به خاطرمختلف  هایقالبرائه محتوا با : ا( محتوا3

نقل از  به آمون،مطابق ) کهاینهنر، برقراری شباهت بین دو پدیده ناهمخوان به جهت 

 عنوانبهبودن  متعادل ،آیدمی به وجودناهمخوان  دو چیز( زیبایی از رویارویی 1384 دی،احم

ادی فردی و آز هایتفاوتجهت رعایت صفحات سفید  بینیشیپ مالک زیباشناختی،

 در هنر هافرهنگاهمیت و  به خاطر وجود تنوع هافرهنگخرده، توجه به (P1,P2)شاگردان

(P4)  و نهایت  (1384 احمدی،) یهنرعی و تاریخی در یک ارتباط زمینه اجتما تأثیرو

همزمان از  ورطبهچند حس دریافتی  کارگیریبه تحریک ترکیبی از حواس به دلیل کهاین

 .اند( ذکرشده2112 آیزنر،) میمفاهسوی قالب بازنمایی ارائه 

 تیاسم) یباشناختیزاهمیت رضایت درونی در ایجاد لذت : یادگیری هایفعالیت( 4

a،1931له و حل مسئ ایپروژه ،گرایانهطبیعت هایروشاز  استفاده .باشدمی( 2112 ،زنریآ ؛

 .(2119 روسکی،زاباست )به عمل تربیتی  و تجربه زیباشناختی شناسیزیباییراهی برای ورود 

نیز  (P2) اولدست هایتجربهپدیدار شونده در موقعیت آموزشی و  هایزیباییاز  استفاده

 است. ناسیشزیبایی مؤلفهیک  عنوانبه لی بر فراهم ساختن تجربه زیباشناختیاستدال
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 معلمان در برخی آموزیمهارتی مانند کسب شناخت و هایمؤلفهارتباط : معلم ( نقش5

ل از به نقگوتشالک )روشن است.  شناسیزیباییبا  آراستگی معلمهنری و  هایرشته

معلمان شبیه هنرمندان  گویدمی مالحظات ارزشی غالب( درباره توجه معلمان به 2112آیزنر،

بودن جمال و  توأم مواجه شوند. هاارزشو  هامحدودیت، اهداف، ساختار، هازمینهبایستی با 

عشق در  سازیفراهم( 1369 نقل از تاجدینی، به مطهری،) شیستازیبایی با جاذبه عشق و 

 مان. درباره تعامل بین معلم هنر با سایر معلکندمیان و غیره را توجیه آموزدانشمعلم نسبت به 

د عالوه بر ایفای نقش تخصصی توانمیمعلم هنر » :کندمیبیان چنین ( 1931،413) نیارنشتا

دارس معلمان هنر در منبود البته  .«عمل نمایدیک مشاوره زیباشناختی  عنوانبهتدریس هنر 

مانند آنچه امروزه در حوزه یادگیری ه توانمیاما  سازدمیاین عمل را مشکل  ابتدایی

ساعاتی برای فعالیت معلمان رشته هنر در مدارس ابتدایی شاهد آن هستیم  بدنیتربیت

 .کرد بینیپیش

ری در کار هن گفت که مربوط به مواد و منابع باید برای توجیه موارد: و منابع ( مواد6

 شیشه، پالستیک، فلز، ،سنگ ،چوب تنوع وجود دارد. در کار هنری کاغذ، خاک رس،

جود وزیباشناختی و مهارتی است  احساس تخیل، آگاهی حسی، کنندهفعال، موادی که میس

یکی از  (.1962 د )بُمگارنر،نآی به دستکه ممکن است در حین کار دارند 

در آموختن دروس ابتدایی باید قوه خیال را نشانه گرفت » :گویدمی (P1)کنندگانمشارکت

مطالعه آن از طریق کتاب با استفاده گردش علمی و بازدید اماکن  جایبهریخ را درس تا مثالً

مانند سایت عالوه بر مواد و اشیای واقعی محیط مجازی  «.تاریخی و تصاویر آموزش داد

چنین  )P8( کنندگانمشارکترا در خود دارد یکی از  پذیریانعطافتنوع و  زین« 1چیستا»

تفاده از اس و اجتماعی در مدارس هایشبکهآموزشی، توسعه  اوریفندر بُعد » :کندمی تأکید

وسط ت مانند آنتصاویر، گرافیک و  وسایل آموزشی دیجیتال که دارای قابلیت تغییر

 «.باشدمیحائز اهمیت دارد ان وجود آموزدانش

                                                           
سایت اینترنتی است که توسط یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت برای آموختن دروس علوم تجربی طراحی و  .1

ری های موجود در آن به یادگیسازی و پویانماییصورت تعاملی و با استفاده از مدلآموز بهاندازی شده است که دانشراه

 پردازد.شناسی و غیره( میلوم تجربی )فیزیک، شیمی، زیستمفاهیم ع
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به تخیل، خالقیت و  توجه :دادن به فردگرایی در تدریس تی( اهم1: بندی( گروه3

 توجه به این اصول و .است شدهمطرحاصول الگوی پیشنهادی  عنوانبهفردی  یهاتفاوت

فردی و رعایت  هایویژگیآن است که توجه به  کنندهانیبدر قسمت اهداف  هاآنارائه 

 .فردی در الگو اهمیت خاصی دارد هایتفاوت

ر دکار گروهی  طورکلیبه: هاگروهبه معیارهای زیباشناختی در تشکیل  ( توجه2

ا تعداد یی بهاگروهیی همانند پیشرفت در زمینه عاطفی و اجتماعی در صورت وجود هازمینه

که عالوه بر  کندمیالگو پیشنهاد این لذا (. 39،12111 ،1گالتوناست ) مؤثراعضای معتدل 

ایی به توان توجه رعایت شود: بندیگروهدر زیر  مواردضریب هوشی، مانند  رایج معیارهای

مختلف  هایقالبو هنر که این توانایی در ارائه آثار زیبا آن هم با  شناسیزیباییمنظر افراد از 

سی در هدف اساتعامل برقراری  و توجه به عالئق زیباشناختی افراد ؛دارد تأثیربازنمایی 

 هاآنکه در ( 1393 ،قادری و مراثی) یرهغو  ایشبکهمشارکتی مانند هنر  یهنرها :بندیگروه

یر نمایشگری اثر از سوی مخاطب و رسیدن به فهم کامل از طریق تغییر نمایشگری امکان تغی

ی تعامل بین عناصر مختلف برنامه درسی رمهم، یعنی برقرا ایآموزهد توانمی وجود دارد اثر

برای  هاالسیهمکیادگیرندگان در برنامه درسی و یادگیری سایر  آفرینینقشبا یادگیرنده و 

تعامل مذکور  یشکل از برقرار 2اینجا  در برنامه درسی به ارمغان آورد.تربیت و  تعلیم و

این شکل معلم یا یکی از اعضای گروه موضوع  در ( در داخل گروه:الف .شودمیپیشنهاد 

ای برای اعتیاد؛ سپس اعض هاشباهتو  هااستعارهبرای مثال تولید  کندمیرا مطرح  ایایدهیا 

یا برای  نندکمیتولید  پیشنهادشدهیی برای موضوع هاشباهته و هر یک استعار هاگروهسایر 

اولیه  طرح : در این شکل یک گروههاگروهبین  (ب .کنندمیآن تصویری طراحی و نقاشی 

 نندکنیز تغییراتی در آن ایجاد  هاآنتا  سپاردمی هاگروهسپس آن را به سایر  کندمیرا ارائه 

قتی در درس کار و فناوری وبه آن اضافه کنند برای مثال دید ج و یا حتی بتوانند کاربری

آن را به سایر  توانمی نمایندمییا اثری را تولید  کنندمیان پودمانی را اجرا آموزدانش

 آورند. به وجودسپرد تا تغییراتی در آن  هاگروه

                                                           
1. Gallton 
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قل دیویی به ن) تیتربو  (1354 رضای الهی،هنر )آزادی از اصول مشترک در : زمان (8

. چون مقصد الگوی پیشنهادی دوره ابتدایی است و امکان باشدمی (1383 شریعتمداری، از

 جهت گرددمیپیشنهاد  ،غیرتجویزی وجود ندارد صورتبهتخصیص کل زمان آموزش 

از زمان  فردی بخشی هایتفاوت تیرعا ،لیتخ تحقق اصول و اهدافی نظیر پرورش خالقیت،

غیرتجویزی و اختیاری تعیین گردد در این زمینه یکی از  ورتصبهآموزش در دوره ابتدایی 

 هایفعالیتدر نظر گرفتن » دیگومیچنین  (P8)پژوهشدر  کنندهمشارکت نظرانصاحب

 .«و هنر قابل توجیه است شناسیزیباییان از منظر آموزدانشآزاد برای 

که  گاهی صحبت شدکار هایروشیادگیری درباره اهمیت تمرین و  هایفعالیتدر  قبالً

 در تحقق اهداف تولید هنری دارد. ایویژهعملی و تمرینی نقش  هایفعالیتدر عالم هنر 

سه حیطه  هر .شودمیهنری از طریق اقدام عملی تقویت  هایمهارت گویدمی( 2112) زنریآ

شناختی، عاطفی و مهارتی در هر حوزه یادگیری وجود دارد و یکی از سطوح حیطه شناختی 

 ندتوانیمشاگردان  برای مثالدر همه دروس گفت  توانمیبراین اساس  باشدمیز کاربرد نی

با استفاده از اشکال مختلف  خویش معناسازیتصور و ارائه  مطالعات اجتماعی بادر درس 

 هایآموختهوزنامه دیواری و غیره به تمرین مفهومی، نقاشی، ر هاینقشهطراحی  ،بازنمایی

 خویش بپردازند.

در این الیه فیزیکی و عاطفی است  2دارای هر فضای آموزشی و کالس درس : ( فضا9

راهبردهایی که در فضای عاطفی مؤثر بوده و برخاسته از حوزه هنر و  به قبالً میان

اهم نمودن فر و آموزدانشو عالقه معلم به  مانند عشقاصولی  شد واشاره بودند  شناسیزیبایی

 .انددستهاز این  زیباشناختی هایتجربه

 هایمؤلفهکه  شودمیپرداخته  شناسیزیباییاکنون به مختصات فضای فیزیکی از منظر 

و شاداب سازی فضای فیزیکی و حتی عاطفی با استفاده از قواعد  بایز :از اندعبارتآن 

 سبر اسافضاهای یادگیری  دهیسازمان ؛و ارتباطات هارنگزیباشناختی، روانشناسی 

واقعی و مجازی( برای فعالیت آزاد شاگردان و ) ییفضاها بینیپیشیادگیری؛  هایحوزه

 مشارکت آنان در تغییر محیط.
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( بر رنگارنگ 2118 به نقل از کافمن و همکاران،) لمنیهدرباره زیباسازی فضای فیزیکی 

و ایجاد  محیط سازیغنیبودن محیط جهت تسهیل حفظ انگیزه و استفاده از تصاویر جهت 

هندسه فضا در  تأثیر بر (P2) ایکنندهمشارکت. کندمی تأکیدت برای تعامل عاطفی فرص

و  گرم هایرنگ تأثیرنیز بر  (P9)  یگرید کنندهمشارکتو به زیبایی  شاگردانسوق دادن 

و فضاهای آزاد و گرم برای محیط مدرسه  هایرنگاز  نمایدمیسرد اشاره نموده و توصیه 

 ساسبر افضاهای یادگیری  دهیسازمانشود. ی کالس درس استفاده خنثی برا هایرنگاز 

کالس درس با الهام از تعدد و تنوع منابع  سازیغنیمختلف یادگیری در راستای  هایحوزه

هز جدرس مربوطه م بر اساستا فضای کالس قابل توجیه است  (2115 ،آیزنر)هنر عالم در 

 زنظراموجود ) هایکالسکه وقتی به تعداد  به وسایل و مواد آموزشی گردد به این صورت

 هایحوزهبرای  توانمی شودمی بینیپیشکالسی در مدرسه  ی( فضاآموزدانشتعداد 

 یاز ون بر اساسیادگیری مهم که نیاز به مواد آموزشی متنوع دارند اتاقی اختصاص داد و 

رای فضاهایی ب نیبیپیش تجهیز شده برنامه تنظیم نمود. معلمان برای اتاق درخواست

 ست.ا ذکرقابلو تربیت  هنردر حوزه  آزاد شاگردان نیز از منظر اهمیت آزادی هایفعالیت

با الهام از قضاوت زیباشناختی و نقد هنری، ارزشیابی کیفی و خبرگی و : یابی( ارزش11

در عالم هنر از » :گویدیم (p9)هنر  نظرانصاحبیکی از  شده است تأکیدنقادی آموزشی 

ت تفسیری صورت گرفته و بیشتر حال هانظریهنقد هنری برمبنای  شودمینقد هنری بهره گرفته 

ونه ؟ چگگویدمیچه »در ارزیابی یک اثر هنری باید پرسید  گویدمیگوته  مثالًدارد 

 موفق ب بیان(قالگفتن )بگوید با توجه به آن نوع  خواهدمی؟ آیا در گفتن آنچه که گویدمی

 «است یا نه؟

فرایند  شباهت معرفت زیباشناختی، هایدانشیکی از  عنوانبهگی نوجود دانستن چگو

را  هاآنجه در کنار نتی انجام فعالیت توجه به فرایندیاددهی یادگیری به خلق یک اثر هنری 

مستمر  صورتبهارزشیابی » :گویدمی (P7هنر )صاحبنظران . یکی ازسازدمیضروری 

ه درس پویا و زند ن معلم و شاگرد و همچنین رابطه شاگرد باصورت پذیرد تا رابطه بی

ای ان برآموزدانش، آزاد گذاردن جانشین یک مسئله هایحلراهتوجه به «. شود داشتهنگه

فردی  هایتفاوتاستفاده فرم بازنمایی مورد دلخواه و ارزشیابی باز در راستای اصل رعایت 
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هنر و  هایآموزهاز  (1391،25) یمهرمحمدو  (2112) زنریآمطابق  است که به ترتیب

و  (P4) ابقمط با عنایت به کارکرد و وجه انسانگرایانه هنر .آیندمیبه شمار  شناسیزیبایی

تقویت ، هامؤلفه( یکی دیگر از 1934 فوشی،) انهیانسانگراهمچنین اهمیت هنر از منظر مکتب 

 :گویدمی (P2) نظرانصاحبز یکی ا باشدمیو خودپنداره مثبت یادگیرندگان  نفسعزت

اشته دان پیوند آموزدانشمثبت در و خودپنداره  نفسعزتارزشیابی باید با ایجاد امید، »

. توجه به وحدت و هماهنگی در ارزشیابی نیز از این منظر که هماهنگی در «باشد

 است. شدهارائه( 1389 نصر،دارد )نقش حیاتی  زیباشناختی گذاریارزش
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 ل الگوخالصه و شک

 
 بومی برنامه درسیالگوی . 1شکل 
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 هایهمؤلف( الگوی پیشنهادی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر 2 سؤال

 ؟استتا چه اندازه معتبر هنر  و شناسیزیبایی

ین فت. به امورد ارزیابی قرار گرتر، الگوی پیشنهادی بیش اعتباربخشیبهبود و  منظوربه

ی و درس ریزیبرنامه راننظصاحبدر اختیار نمونه آماری متشکل از  مربوط سیاههمنظور 

 5 ر اساسباسته شد با مطالعه الگو، درسی قرار گرفت و از آنان خو ریزیبرنامهکارشناسان 

نظرات  بیانه ب و جذابیت تعادل ،کارگیریبه تیقابل و هماهنگی، انسجام منطقی بودن، معیار

 ایند.( ارائه نم1-11)اعتبار الگو در دامنه  نیز به میزان اینمرهاصالحی و 

 اسبر اسپرداخت و  شدهمطرح، پژوهشگر به اصالح موارد آنان پس از بررسی دیدگاه

 پژوهش که سؤالبه  دهیپاسخ یبرا .ماهیت و اهداف الگو تغییرات اصالحی را انجام داد

نگین بررسی و میا آمدهدستبهتا چه اندازه معتبر است؟ نمرات  شدهارائهالگوی پیشنهادی 

محاسبه  شدهمطرحبخشهای مختلف الگو و همچنین به تفکیک معیارهای  نمرات به تفکیک

معتبر و  بتاًنسسه طیف نامعتبر، از صفر تا ده منظور شده، شد. با توجه به اینکه دامنه نمرات 

بر شد تا  ( انتخاب63/6-11( و )34/3-66/6(، )1-33/3) هایدامنهمعتبر به ترتیب برای 

ن نشان داد که میانگی هاداده عتبار الگو قضاوت به عمل آید.نسبت به میزان ا هاآن اساس

 و همچنین 66/3و  51/3، 12/3و عناصر به ترتیب برابر با  اصول نمرات در سه بخش مبانی،

با توجه به نحوه قضاوت در مورد اعتبار الگو با سه طیف  بود. 39/3میانگین کل الگو برابر با 

ار الگو در حاکی از آن است که اعتب آمدهدستبه هایمیانگین ،معتبر و معتبر نسبتاًنامعتبر، 

 .باشدمیالگوی پیشنهادی معتبر نمونه آماری  ازنظرطیف معتبر قرار دارد و 

 گیرینتیجهبحث و 

بومی پیشنهادی برای برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر  الگوی، محور اصلی پژوهش حاضر

 ستاد که این الگو دارای سه بخش مبانی، اصول و عناصر و هنر بو شناسیزیبایی هایمؤلفه

عالیت نهاد اجتماعی و ف مثابههنر به) شناختیجامعه یمبان ،فلسفی یمبان در بخش مبانی،

ش و گیزان دیتول جایگاه هنر در مکاتب مختلف یادگیری،) شناختیروانگروهی( و مبانی 

 ،سازیمتنوع ،رائه شد که اصول جذابیتاصل الگو ا 9آن  پس از .فردی( ذکر شد هایتفاوت

 پذیریافانعطو  تیخالق تخیل، اصول ،شناختیرواناز زیبایی گرایی انسان و مبانی  تعادل
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یبایی و هنر از کمال آفرینی ز نیز اصل تصعید و شناختیروانانسان و مبانی  ینیآفرییبایزاز 

ریح شده تش قبالًمبانی و اصول  ساسبر ابخش عناصر نیز  هایمؤلفه. اندآمدهدستبه واقعی

ف، اهدا پذیریانعطاف ،مواردی همچون پرورش تخیل آمدهدستبهی هایافته. از ندارائه شد

ی هایافتها از ارزشیابی کیفی ب استفاده زیباشناختی، رضایت درونی، هایتجربهفراهم ساختن 

(، شباهت 1388) یمتقوزی و با نتایج نور دی نیز مانند اصل تصعیدموار ،(1391) یمهرمحمد

( و پریو 2112) ننیوناال یهایافتههنر با تربیت و برنامه درسی و نقش آن در تربیت با 

با  اهفرهنگخردهفرهنگی و  راثیم ،شناختیجامعه( و توجه به مبانی 2119) یلسکیجرنوپ

یی همسو داندمیاز دیدگاه اجتماعی قابل توجیه را  شناسیزیبایی( که 2113) یوایآیافته 

 .دارد

از دو منظر مورد توجه قرار داد اول در طراحی و  توانمیرا  هامؤلفه کهایننکته دیگر 

نظام آموزشی ایران چون طراحی  در برنامه درسی.اجرای تدوین یک برنامه درسی و دوم در 

ی هایهمؤلفاز این منظر  شودمیو تدوین و اجرای برنامه درسی در دو محیط جداگانه انجام 

 در طراحی و تدوینبیشتر مبانی، منطق، اهداف، محتوا و مواد و منابع  هایمؤلفهاز قبیل 

ند از توانیمدرسی  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستکنشگران سطوح ، بنابراین کاربرد داشته

 نظر به وجه گردی . دستهکنندتولید  هنر گونهو  زیبا شناسانهبرنامه درسی  وبهره گرفته  هاآن

ادگیری، ی هایفعالیتعناصر معلم،  مربوط به هایمؤلفه، اجرای برنامه درسی و هنری تربیت

ایفای نقش هنرمندانه کنشگران اجرای  بر که باشندمی ، فضا، زمان و ارزشیابیبندیگروه

 هایؤلفهممستلزم رعایت  ینوعبهایفای نقش هنرمندانه  هرچند. کنندمی تأکیدبرنامه درسی 

ه بیان کنیم تمام نیست ک یاگونهبهاین تفکیک  البته .باشدمیطراحی و تدوین نیز ه مربوط ب

روه گ هایمؤلفهدرسی و  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستدر سطوح  صرفاًگروه اول  هایمؤلفه

مانند هدایت  گروه اول هایمؤلفهبلکه برخی  باشندمی استفادهقابلدوم نیز فقط در سطح اجرا 

به  اگر در سطح اجرا نسبت اندقرارگرفتهانسان که در تعیین هدف مورد اشاره  زیباگرایی

سی در ریزیبرنامهو  گذاریسیاستدر سطوح  صرفاً هاآناقدامی نشود رعایت  هاآنتحقق 

 دومگروه  هایمؤلفهکاری عبث خواهد بود و به اهداف عقیم تبدیل خواهند شد. برخی 

یابی ، توجه به رویکرد کیفی در ارزشیزیرتجویغرفتن زمان سطح اجرا( نیز نظیر در نظر گ)
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 رشیپذابلقدرسی در ایران مستلزم توجه و  ریزیبرنامهو نظام متمرکز  گیریتصمیمبه جهت 

وه بر . عالباشدمیدرسی  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستبودن آن از سوی کنشگران سطوح 

در اکثر  که هستندخود بیانگر آن نیز  در الگوی پیشنهادی دشدهیق، اصول ذکرشدهموارد 

یستمی با یک نگاه س جهیدرنتبرنامه درسی کاربرد دارند  سطوح مختلف جهیدرنتو  عناصر

 گرددمیاساس پیشنهاد  نیبرا و تأثر دارند. تأثیراقدامات عامالن این سطوح بر همدیگر 

از طریق هنر و  دایم تربیتراو برنامه ریزان درسی ضمن آشنایی با پا گذارانسیاست

برای دوره  یشناسزیباییمبتنی بر هنر و  درسی هایبرنامهبه طراحی و تدوین  شناسیزیبایی

مختلف یادگیری این دوره بپردازند و همچنین برنامه درسی تربیت از  هایحوزهابتدایی و 

ردد گبرای آموزش دانشجو معلمان و معلمان در حال خدمت ارائه  شناسیزیباییطریق هنر و 

برای اجرای  و اقدام الزم را در تربیت آشنا شوند شناسیزیباییهنر و  هایقابلیتتا آنان نیز با 

اوره معلمان برای مثال با مش آورندعملبه  شناسیزیباییبرنامه درسی و تدریس مبتنی بر هنر و 

 آخر اینکه هنکت و اجرای آن بپردازند. شناسیزیباییهنر به طراحی آموزشی مبتنی بر هنر و 

کامل و درست بوده بلکه باید آورده  به دستهر آنچه که این پژوهش نباید تلقی کرد 

ز ا کنندگانمشارکتاز قبیل برداشت نادرست برخی  هاتیمحدودکرد برخی اعتراف 

 رونازای گردد هایافتهدر  برخی مطالب ناصوابمنجر به ارائه  موضوع پژوهش ممکن است

الگو و همچنین بررسی موانع  یاثربخشمیدانی در راستای کارایی و الزم است مطالعات 

و هنر در برنامه  ناسیشزیباییبا تحقیقات بیشتری پارادایم الگو صورت پذیرد تا  کارگیریبه

مطابق  ینو همچنگردد  تریغنتوسعه و  تربیتی شناسیزیبایی( 2118) تیاسم به قولیا  درسی

واجد استعداد تعدیل و تصحیح کل جریان تعلیم و تربیت ید با( این حوزه 1391) یمهرمحمد

 دانسته شود.

 منابع

 :تهران ،درسی ریزیبرنامهی یادگیری در هانظریهکاربرد  .(1388) .صغری ،ابراهیمی قوام

 آزاد اسالمی واحد جنوب. دانشگاه

 تهران: نشر مرکز. ،هنر یفلسفه یهادرسحقیقت و زیبایی،  .(1384) .بابک ،احمدی
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 مهدو فصلنا، ینیهنرآفربازسازی دیدگاه مالصدرا درباره زیبایی و  .(1392) .رضا ،اکبری
 .1392زمستان و  ییزپا دوم، شماره چهل و ششم، سال ،فلسفه و کالم اسالمی

 توس. انتشارات تهران: ،ترجمه غفار حسینی ،هنر و جامعه .(1334) .روژه ،باستید

انتشارات آستان قدس  ،تهران:حسین صابر رجمهت، و هنر اسالم .(1331) .محمود ،بستانی

 رضوی.

هید از آثار استاد ش یگردآور و هنر، شناسیزیباییمباحثی در زمینه  .(1369) .علی ،تاجدینی

 حوزه هنری. انتشارات ، تهران:مرتضی مطهری

ی ماهنامه پژوهش بیان ترسیمی از کودکی تا نوجوانی،سیرتحولی  .(1388) .عباس ،دالوند
 .1388 ینفرورد ،118 شماره ،آموزشی

 تهران: نشر مرکز. ،مهدی سحابی ترجمه ،هنر شناسیجامعه .(1384) .ژان ،دووینیو

  تهران: نشر نی. ،هنر شناسیجامعهمبانی  .(1392) .یعل ،رامین

مراحل  یبررس ،(1383) .یممر ،علی و قطریفی .دالور .محمود ،یمهرمحمد .خسرو ،رشید

ه ، شمارآموزشی هایینوآور فصلنامه ،ان شهر تهرانوزآمدانشتحول زیباشناسی در 

 .83 ییزپا ،23

 تهران: انتشارات مدرسه عالی ورزش. ،فلسفه هنر .(1354) .محمود ،رضای الهی

و هنری در تربیت رسمی و  شناسیزیباییتدوین الگوی نظری . (1388) .یرهمن ،رضایی

م و تربیت وزارت پژوهشی پژوهشکده تعلی طرح ،عمومی جمهوری اسالمی ایران

 .وپرورشآموزش

 تهران: انتشارات آگاه. ،پرورشی یروانشناس .(1383) .اکبریعل ،سیف

 تهران: انتشارات امیرکبیر. ،اصول و فلسفه تعلیم و تربیت .(1384) .یعل ،شریعتمداری

ترجمه محمود  ،مطالعات برنامه درسی یشناسروش .(1388) .ادموندسی ،شورت

 هران: انتشارات سمت.ت ،مهرمحمدی و دیگران

امکان کاربرد رویکرد تلفیق تولید هنری و مفاهیم علوم تجربی در  .(1391) .حسن ،شرفی

 .1391 ییزپادهم،  سال ،39 شماره ،آموزشی هاینوآوریفصلنامه  ،آموزش هنر
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 آن، زیباشناختیتدریس و ابعاد  یتماه .(1381) .محمود ،و مهرمحمدی یلطفعل ،عابدی

 .1381 ییزپا ،3 شماره ،5 دوره ،فصلنامه مدرس

: انتشارات تهران ،جدید برنامه درسی هایهویت سویبه. (1386) .کورش ،فتحی واجارگاه

 آییژ.

 : انتشارات بال.تهران ،اصول و مفاهیم برنامه درسی .(1388) .کورش، فتحی واجارگاه

 ،شناختی و هنرجستارها: تفاوت آراء افالطون و ارسطو در زیبا .(1386) .اصغرعلی ،فهیمی فر

 .133-198صص  ،86بهار  ،16 شماره ،فصلنامه هنر و معماری

در تعریف و تحدید انواع هنرهای  یپژوهش. (1393) .محسن ،و مراثی عرفان ،قادری

 .1383تابستان ، بهار و 1شماره ، 9دوره  ،مجله جهانی رسانه تعاملی، –مشارکتی 

تحلیل  .(1389) .مریم فو اسماعیلی حمدا فیعابد .محمدجواد ،دار یاقتل .منصوره ،قضاوی

ت توجه به معضالت زیس ات اجتماعی دوره ابتدایی به لحاظهای تعلیممحتوای کتاب

-152صص ،1389زمستان ،4شماره ،6دوره ،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتیمحیطی، 

123. 

 رهنگی.فانتشارات ملی  ، ترجمه فؤاد روحانی،شناسیزیباییکلیات  .(1363) .بندتو ،کروچه

 با نگاهی به آیات و روایات. شناختیروانو بغض در تحلیلی  حب .(1386) .یداهلل ،کوثری

 .125-142صص  ،86 ینفرورد ،112 شماره سال شانزدهم، ،معرفت ماهنامه

تشارات : انتهران ،فیاض اصغرعلیترجمه  ،تربیتی هایاندیشه یختار .(1334) .یکفردر ،مایر

 سمت.

 ییزاپ یازدهم، سال ،فصلنامه قبستان ،براهین اثبات وجود خدا .(1385) .محمد ،محمدرضایی

85. 

 ،اییزیب پردازینظریه مثابهبهدر قرآن: قرآن  شناسیزیباییمبانی  .(1391) .یمهد ،مطیع

 .31شماره  ،فصلنامه هنر

دیدگاه برنامه درسی فطری معنوی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت  .(1386) .حسن ،ملکی

 .www.ensani.irدرسایت: 3/1392در تاریخ  بازیابی شده ،اسالمی
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 رسی،د ریزیبرنامهی بر عمل فکورانه در فرایند نمبت پژوهش .(1388) .محمود ،مهرمحمدی
 انتشارات سمت. :تهران ،هااندازچشمو  یکردهارو ،هانظرگاهبرنامه درسی 

خرد  یاهدرسو تربیت: در تعلیم  زیبا شناسانهچرخش  یینتب .(1391) .محمود ،مهرمحمدی

سال  ،فصلنامه تعلیم و تربیت یفیت آموزش با الهام از عالم هنر،و کالن برای بهبود ک

 .91 بهار ،1 شماره بیست و هفتم،

در دوره دکتری،  درسی دوره ابتدایی ریزیبرنامهجزوه درسی  .(1392) .اهللنعمت ،موسی پور

 دانشگاه عالمه طباطبایی.تهران: 

 نامهدو فصل ابوالقاسمی، محمدرضااسالمی، ترجمه  شناسییباییز .(1389) .نحسی یدس ،نصر
 .89 زمستان ،22شماره یازدهم،  سال ،زیباشناخت

المه جعفری و پیامدهای ظر عناز م شناسیزیبایی .(1388) .زهره ،و متقی یعل رضا ،نوروزی

 .21ششم. شماره  سال ،فصلنامه بانوان شیعه تربیتی آن،

انتشارات  ،یعرب دفترترجمه بهروز  ،روانشناسی هنر .(1333) .یچسمنوولو ،ویگوتسکی

 دانشگاه تبریز.
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