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   چکیده
اي کلیدي در نظام آموزشی و توسعه نیروي انسانی آموزش عالی مؤلفه

شود. عملکرد نظام آموزشی ابزاري براي در هر کشوري محسوب می
نیازهاي آموزشی ویژه پاسخگویی به مشکالت و نیازهاي جامعه است. 

هاي مختلف سنی است که منطق ویژه فرایند آموزشی در آموزش در رده
کند. ازآنجاکه نظام آموزش عالی وظیفه مهم تربیت عالی را تعیین می

نیروي انسانی متخصص را بر عهده دارد، الزم است در طراحی، اجرا و 
مند استفاده ظامهاي مطلوب، دقیق و نهاي آن از شیوهارزشیابی فعالیت

هاي برنامه شود. این پژوهش به دنبال طراحی الگوي تلفیقی مؤلفه
درسی و تربیت زیباشناختی در آموزش عالی است. هدف اصلی 

توان در کنار سایر هایی از زیباشناختی است که مییابی به مؤلفهدست
ی هاي برنامه درسی برخاسته از حوزه علوم انسانی در برنامه درسمؤلفه

ها کار گرفت. بدین منظور با روش کیفی و اکتشافی این مؤلفهدانشگاه به
نظران این رشته و از منابع ادبیات مطالعات برنامه درسی، دیدگاه صاحب

نظران رشته هنر و زیباشناختی استخراج گردید و همچنین دیدگاه صاحب
ولتی هاي دکارگیري آنها توسط دانشگاهپس از اجماع نظر و امکان به
ها در طراحی الگوي پیشنهادي به کار سطح استان خوزستان، آن مؤلفه

هاي پژوهش گرفته شد و در ادامه الگوي پیشنهادي طراحی گردید. یافته
عنوان یک چشم انداز و پارادایم در نشان داد که هنر و زیباشناختی به

ین هاي زیادي است. اها، الهامات و مؤلفهبرنامه درسی، حاوي مؤلفه
هاي مهم برنامه درسی مانند هدف، توانند با محوریت مؤلفهها میمؤلفه

هاي درسی محتوا، روش و ارزشیابی در طراحی، تدوین و اجراي برنامه
 به کار گرفته شوند.

 
  هاي کلیديواژه

تربیت زیبایی شناختی، ، طراحی برنامه درسی، آموزش عالی، زیباشناختی
  الگوي تلفیقی

 
 
 

Abstract  
Higher education is considered a key component in 
the education system and human resource develop-
ment in any country. The functioning of the educa-
tional system is a tool to respond to the problems and 
needs of the society. Special educational needs are 
different in different age groups, which determines 
the special logic of the educational process in higher 
education. Since the higher education system is re-
sponsible for the important task of training special-
ized human resources, it is necessary to use appropri-
ate, precise and systematic methods in the design, 
implementation and evaluation of its activities.This 
research seeks to design a unified model of curricu-
lum components and aesthetic education in higher 
education. The main goal is to achieve components of 
aesthetics that can be used in the university curricu-
lum along with other curriculum components from 
the field of humanities. For this purpose, with the 
qualitative and exploratory method, these compo-
nents were extracted from the literature sources of 
curriculum studies, the opinion of experts in this field 
as well as the opinion of experts in the field of art and 
aesthetics, and after the consensus of opinion and the 
possibility of using them by the public universities of 
Khuzestan province, those components were used in 
the design of the model. suggestions were used and 
then the suggested model was designed.The findings 
of the research showed that art and aesthetics as a 
perspective and paradigm in the curriculum contains 
many components, inspirations and components. 
These components can be used in the design, devel-
opment and implementation of curricula, focusing on 
the important components of the curriculum such as 
goal, content, method and evaluation. 
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 مقدمه
اي کلیدي در نظام آموزشی و توسعه آموزش عالی مؤلفه

شود. عملکرد نیروي انسانی در هر کشوري محسوب می
نظام آموزشی ابزاري براي پاسخگویی به مشکالت و 

هاي نیازهاي جامعه است. نیازهاي آموزشی ویژه در رده
است که منطق ویژه فرایند آموزشی در  مختلف سنی

کند. از آنجا که نظام آموزش عالی آموزش عالی را تعیین می
وظیفه مهم تربیت نیروي انسانی متخصص را بر عهده دارد، 

هاي آن از الزم است در طراحی، اجرا و ارزشیابی فعالیت
مند استفاده شود (همتی و هاي مطلوب، دقیق و نظامشیوه

). با توجه به اهمیت بسیار باالي دانشگاه در 1397همکاران، 
ها از اهمیت رشد و توسعه کشور، ارزیابی عملکرد دانشگاه

). با آغاز رشد 1399بسیار باالیی برخوردار است (پري پور، 
شتابان صنعتی و کسب استقالل برخی از کشورها، تقاضا 

، رو شد (باربارا اي روبهبراي آموزش عالی با رشد فزاینده
عنوان یک نهاد ). تعلیم و تربیت در اغلب کشورها به2010

تربیتی و آموزشی که مسئولیت تعلیم علوم و تربیت 
شهروندي را به عهده دارد؛ بایستی به تمامی ابعاد وجودي 
انسان توجه کند. نگاهی به تاریخ تعلیم و تربیت کشورها 

 دهد که سیستم آموزشی کشورها در بعد آموزشی ونشان می
کند و سایر ابعاد وجودي انسان یا شناختی هدفمند عمل می

شده خیلی چشمگیر شده یا اگر هم دیده به فراموشی سپرده 
ین هدف تعلیم و تربیت ترمهمو هدفمند نیست؛ در حالی که 

کشف نقاط قوت درونی هر فرد، و کمک به آنها در شناسایی 
موزشی هاي آنظام .هاي ذهنی و عملی خود استتوانایی

دارند که با استعدادها، هایی گام برمیامروزه در جهت برنامه
کارگیري ها و نقاط قوت دانشجویان از حیث بهو توانایی

 هاي متفاوت معناسازي سازگاري داشته باشندنظام
  ). 25: 1388(مهرمحمدي، 

تعلیم و تربیت عمومی ما اغلب استادان و دانشجویان را 
طور تحلیلی تفکر نند، بنویسند، بهدهند تا بخواآموزش می

هاي هاي متفاوتی به تواناییکنند، شمارش بکنند، و به شیوه
کنیم، خود دست یابند. اما چیزي که کمتر به آن توجه می

استعداد، خالقیت، عواطف و احساسات است. اگر بخواهیم 
طور جامع، فراگیري را تربیت کنیم، بایستی تمام توانایی به

را به نفع خود و پیشرفت جامعه پرورش دهیم. اما  بالقوه وي
مانع اصلی انجام این کار، نداشتن سیستم تعلیم و تربیتی 

هاي بالقوه بسیار است که متمرکز روي ارتقاء تمام مهارت

تر، ما با تناقض در درون ضروري وي باشد. به بیان دقیق
هاي استاندارد نظام آموزشی مواجه هستیم که به سیستم

نش یک رشته خاص توجه دارد و به پرورش محققان دا
عنوان ها نیز بهدانشگاه .پردازدخالق و نوآور در آن حوزه می

نوعی از این یک نهاد سطح برتر در حوزه تعلیم و تربیت به
هاي مسئله مستثنا نیستند. یکی از ابعاد مورد غفلت نظام

م رغم اینکه ه آموزشی، بعد عاطفی فراگیران است. علی
فیلسوفان تعلیم و تربیت و هم متخصصان علوم تربیتی 

ان تربیتی و رشد، اهمیت این موضوع شناسروانازجمله 
هاي ممکن روشن (توجه به بعد عاطفی فراگیر) را به شیوه

ریزي درسی و اند ولی باز هم در عمل و هنگام برنامهساخته
مهري قرار گرفته توجهی و بیآموزش این بعد مورد بی

انگیز و مهم در این شک یکی از موضوعات بحثست. بیا
زمینه توجه برنامه درسی به خالقیت فردي است. خالقیت 

مالحظه در  هاي مورد عالقه و قابلیکی از موضوع
  هاي رایج نظام آموزشی است.بحث

تربیت زیباشناختی داراي کارکردها و پیامدهاي فراوانی 
بروز خالقیت، پیشرفت ازجمله تأثیر در رشد شناختی، 

تحصیلی، کسب هویت فرهنگی، تأثیر در آموزش جوانان با 
نیازهاي ویژه، رشد هیجانی و اجتماعی، تخلیه هیجانی، 

فر و همکاران،  تنظیم و تعدیل عواطف و احساسات (تمنایی
هاي هاي درونی، تقویت مهارت)، تقویت انگیزه1389

)، تعادل 2012؛ وناالینن، 1392فراشناخت (موسی پور، 
بخشی بین دنیاي منطقی و دنیاي احساس و... است. از 
طرفی تربیت زیباشناختی باعث کسب شایستگی در تدریس 

)، بهبود فضاي 1398اي استاد (میرعارفین، و عمل حرفه
هاي مؤثر با دانشجویان، پیشرفت اجتماعی و همکاري

شناختی باعث گراي زیباییتحصیلی، تقویت تجربه تحول
شود. مروري بر گذاري زیبایی شناسانه مید ارزشرش

شده درباره جایگاه تربیت زیباشناختی در هاي انجامپژوهش
ویژه دانشگاه حکایت از آن دارد که نظام تعلیم و تربیت به

دانشجویان و استادان آگاهی کافی در مورد تربیت هنري 
). افزون بر این، در تربیت 1395ندارند (تحویلیان، 

شناختی غفلت از بعد تجویزي، نیمه تجویزي و غیر زیبا
تجویزي باعث کاهش کیفیت کاري استاد و درنتیجه 

 علی). همچنین 1390آموزش و یادگیري است (لرکیان، 
جانبه فراگیران هم در رغم تأثیرگذاري آن بر رشد همه

برنامه درسی نظام دانشگاه و هم در اجرا، جایگاه مناسبی 
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زیادي لزوم اصالح برنامه درسی و هاي ندارد. پژوهش
گنجاندن تربیت زیباشناختی را در کنار رویکرد شناختی 

هاي مختلف دانند تا نقاط ضعف موجود در زمینهضروري می
) 1388 مانند مدیریت و راهبري، تحقیق و توسعه (رضایی،

  برطرف گردد. 
هاي تحقیقات شده، یافتههاي خارجی مطرحاز پژوهش

دهد که ارتباط هنر با تعلیم و ) نشان می2012وناالینن(
تربیت از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی، شناختی و پیشرفت 
اي تحصیلی قابل توجیه است. همچنین هنر کاربرد گسترده

هاي تواند داشته باشد. حتی یافتهدر دانشگاه می
) نیز به این موضوع اشاره داشته و ضرورت 1993فردت(

شناختی را مطرح کرده است. این پرداختن جوانان به زیبا
شود ها زمینه اولیه براي پژوهش حاضر محسوب مییافته

تواند کارساز که اگر هنر در کل جریان تعلیم و تربیت می
رو در توان به آن جامه عمل پوشانید. از این باشد چگونه می

تحقیق فعلی سعی شده است به این موضوع پرداخته شود. 
جی نیز بر نقش هنر در پیشرفت هاي خاربقیه پژوهش

اند که این نیز بیانگر ضرورت تحصیلی سایر دروس پرداخته
بسط و گسترش جاري ساختن هنر و زیباشناختی در کل 

آید براي رسیدن به فرایند تعلیم و تربیت است. به نظر می
بایست مفاهیمی چون نگرش اهداف موردنظر در دانشگاه می
شناسانه (زیست هنري)، سواد  زیباشناختی، زیست زیبایی

زیباشناختی و شایستگی زیباشناختی وارد ادبیات 
گذاران، مدیران، استادان و دانشجویان ان، سیاستریزبرنامه

  هاي دانشگاه قرار گیرد.ها و عرصهدر تمامی رشته
  

 مبانی نظري
 شناسیبرنامه درسی مبتنی بر هنر و زیبایی
عنوان یک دیدگاه، در این نوع ارتباط، هنر و زیباشناختی به

توان رود که میهویت و مبنا براي برنامه درسی به شمار می
هایی را استنتاج و در جریان از عالم هنر و زیباشناختی آموزه

ریزي درسی و تولید برنامه درسی از آنها بهره جست برنامه
پردازان برنامه نظریه«کند: ) بیان می2004چنانچه اسمیت (

تدریس،  -هاي متنوع تحصیل آموزشگاهیدرسی جنبه
انداز را از چشم -یادگیري، ارزشیابی، مدیریت و جو دانشگاه 

گوید در جاي دیگري می». کنندشناختی بررسی میزیبایی
گري، تدریس شبیه هنري از قبیل بازیگري و مجري

بی مثل نقد هنري یادگیري شبیه تجربه زیباشناختی و ارزشیا

تواند به فرایندهاي و خبرگی است. رهبري آموزشی می
دارد: ) بیان می2002زیباشناختی شبیه گردد. آیزنر (

ها، استادان شبیه هنرمندان بایستی در کارشان با زمینه«
زمینه . »ها مواجه شوندها و ارزشاهداف، ساختار، محدودیت

خش درونی به شامل دو بخش درونی و بیرونی است که ب
شود و بخش هاي شخصیتی مربوط میاستعدادها و ویژگی
هاي اجتماعی متمرکز است. ساختار به بیرونی بر واقعیت
هاي دهنده یک واحد کل که ریشه در زمینهعناصر تشکیل

دیگر چگونه  عبارت بیرونی و درونی دارند اشاره دارد. به
گیرد م قرار میهاي درونی و بیرونی در کنار هعناصر زمینه

تا یک کلی (خواه محصول هنري خواه یک تجربه 
ها چیزهایی هستند که زیباشناختی) تولید شود. محدودیت
ها شوند. این محدودیتموجب بازداري تالش و کوشش می

متعددند. برخی ناشی از رسانه مورد استفاده و برخی دیگر 
ت ناشی از عوامل فرهنگی غالب هستند. درنهایت مالحظا

دهی موضوع و تکمیل ها، اهداف و سازمانارزشی در زمینه
به نظر گوتشالک به نقل از ». کار و پروژه نقش دارند

) استادان و هنرمندان، هر دو با این متغیرها 2002آیزنر(
سروکار دارند تا بتوانند با خالقیت خود یک محصول هنري 

 یا یک الگوي تدریس به وجود آورند.
ه اصول کلی درباره درك و فهم ) ب1388واالنس (

عنوان یک محصول هنري به شرح زیر برنامه درسی به
  کند:اشاره می

  اند.هردو محصول ساخت انسان و مصنوع
اي براي برقراري ارتباط بین سازندگان و هر دو وسیله
  .یک مخاطب است

هر دو درصدد بازآفرینی دانش سازندگان در یک قالب 
   ستند.فهم براي مخاطب هقابل

   هر دو محصول یک فرایند حل مسئله هستند.
هر دو در سایه قرار گرفتن در نزد مخاطب معنا پیدا 

   کنند.می
هر دو براي تجارب مخاطب حدومرز یا چهارچوب 

  کنند.تعریف می
توانند کنند، میهر دو وقتی توجه مخاطب را جلب می

   هاي شدیدي را برانگیزانند.واکنش
توانند در چهارچوب یک سنت از نظر تاریخ و میهر دو 

   تغییر سبک قرار گیرند.
  روند.هر دو به استقبال نقد و ارزیابی می



 1401زمستان  )،39 (پیاپی ومس شماره دهم، سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی، فصلنامه     64

  

هاي ) در رابطه با شباهت محصول1971آرو اسمیت (
در حوزه هنر فیلم تنها یک «گوید: هنري با برنامه درسی می

 رسانه نیست بلکه نوعی برنامه درسی است ازآنجاکه فیلم
هاي تواند در برنامهجزئی از فرهنگ عمومی است، می

  ».تربیت عمومی به کار گرفته شود
ریزي درسی نظران معروف برنامهآیزنر یکی از صاحب

هاي است که در زمینه اهمیت آموزش هنر و همچنین آموزه
عالم هنر براي تعلیم و تربیت سخن گفته است. وي بیان 

توانند به لیدي را میکند که هنرها هشت صالحیت کمی
 افراد آموزش دهند که عبارتند از:

کند تا . درك روابط: هنرها به دانشجویان کمک می1
تنهایی وجود ندارد؛ یعنی چیزي بهبفهمند که هیچ

دانشجویان در هنگام فعالیت در درون یک اثر هنري 
هاي مختلف یک اثر بر یابند که چگونه قسمتدرمی

  همدیگر تأثیر دارند.
هاي دهند که تفاوتها: هنرها یاد می. توجه به ظرافت2

اي داشته باشند؛ توانند تأثیرهاي وسیع و گستردهکوچک می
جزئیات و ظرایف مثالً در صحبت کردن یا نوشتن توجه به 

اي است که در آن استعاره، گونهمستلزم کاربرد زبان به
کار گرفته هاي پیچیده تفکر به اشارات، کنایات و سایر شکل

 شود.
شوند که مسائل . هنرها باعث آگاهی از این امر می3
 هاي مختلفی داشته باشد.حلتواند راهمی

. کار و فعالیت در زمینه هنرها توانایی تغییر دادن 4
سازند و وسایل هم قادر ها را در طی فرایند فراهم میهدف

 به تعدیل اهداف هستند.
در غیاب قواعد از قبل گیري . هنرها توانایی تصمیم5
کاري در چه زمانی شده مثًال قضاوت درباره اینکه چهتعیین
 دهد.طور تمام و کمال انجام شده است را پرورش میبه

 . در هنرها تخیل یک منبع محتوا است.6
. هنرها توانایی دانشجو براي انجام کار و عمل در 7

دهد از آنجا که هر محدوده یک رسانه را پرورش می
هاي خاص خودش است فعالیت اي داراي محدودیترسانه

شود فرد ضمن رویارویی با در محدوده یک رسانه سبب می
 هایی را ابداع نماید.ها راهمحدودیت

. هنرها زمینه استفاده از یک چارچوب زیباشناسانه و 8
 دهد.نگاه به جهان هستی را پرورش می

ر سطح حال این هشت صالحیت را با هشت ویژگی تفک
) آنها را به شرح زیر 1378باال که رسنیک (به نقل از فقیهی،

 کنیم.بیان کرده است، مقایسه می
  شده نیست.تفکر سطح باال الگوریتمی و از پیش تعیین

تفکر سطح باال پیچیده است کل مسیر حرکت از هر 
 فهم و روشن نیست.نقطه دلخواه قابل

کند که ارائه میاي هاي چندگانهتفکر سطح باال راه حل
 حل واحد، داراي معایبی هستند.هرکدام در مقایسه با یک راه

هاي متعددي را در بر تفکر سطح باال معموالً مالك
 گیرد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند.می

تفکر سطح باال اغلب با عدم قطعیت همراه است و همه 
 شده نیست.جوانب کار مورد نظر شناخته

با فرایند خودگردانی فکري همراه است  تفکر سطح باال
قدم بازخوانی و بهو اگر شخص دیگري مراحل کار را قدم

کنترل کند تفکر سطح باال در فرد مشخص و آشکار 
 شود.نمی

گر و ظاهرًا تفکر سطح باال دربردارنده مفاهیمی مداخله
نظمی آشکاري در ساختار اي که بیگونهنامرتبط است به

 شود.دیده می
تفکر سطح باال مستلزم صرف انرژي ذهنی است و در 

 شود.ها نیز فعالیت ذهنی وسیعی دیده میتفسیرها و داوري
صالحیتی که  8ویژگی تفکر سطح باال را با  8وقتی 

کنیم بین آنها هنرها توان پرورش آن را دارند، مقایسه می
توان نوعی تناظر پیدا کرد. براي مثال هنرها نشان می
هاي مختلفی داشته حلتوانند راهکه مسائل می دهندمی

هاي متعددي بیندیشد و آنها حلتواند به راهباشند و فرد می
را کشف کند که همین امر نیازمند تفکر است و رسنیک 

داند هاي متعدد را نتیجه تفکر سطح باال میحلخلق راه
توانند زمینه تفکر سطح باال را دیگر هنرها میعبارتبه
  .اهم سازندفر

هاي دلیل دیگر بر امکان برقراري تناظر بین ویژگی
هایی که معلول هنرهاست و تفکر سطح باال و صالحیت

شده در موضوع غیرخطی بودن و نبود قواعد از پیش تعیین
کند که هنرها توانایی هر دوي آنها است. آیزنر بیان می

ورش شده را پرگیري، در غیاب قواعد از پیش تعیینتصمیم
دهند و رسنیک نیز تفکر سطح باال را غیر الگوریتمی می

خوانده و از همراه بودن تفکر سطح باال با عدم قطعیت، 
گوید. شناخته نشدن همه جوانب تفکر سطح باال سخن می



 65        در آموزش عالیهاي برنامه درسی و تربیت زیباشناختی طراحی الگوي تلفیقی مؤلفه :و همکاران محمد اردشیري

  

هاي هنري و تفکر سطح به عبارت دیگر فرایندهاي فعالیت
پیش  توان با الگوي ازباال هردو کامالً خطی نیستند و نمی

شده، اجراي یکسان آنها را از افراد مختلف انتظار تعیین
تواند بیانگر قابلیت داشت. براین اساس این نوع تناظر می

  .هاي هنري در پرورش تفکر سطح باال باشدفعالیت
تواند گوید تعلیم و تربیت از هنر می) می2002آیزنر (

  :هشت درس زیر را فرا بگیرد
  حل وجود دارد.از یک راه. براي یک مسئله بیش 1
. قالب و محتوا از هم جدا نیستند به عبارت دیگر 2

گیري یکدیگر روش و محتوا از هم جدا نبوده و در شکل
  .تأثیر دارند

  . اهمیت دادن به تخیل3
  . توجه به ارتباطات بین عناصر و اجزا یک کل4
  . توجه به انگیزه درونی و کسب رضایت درونی5
و نوشتن) و کمیت تنها ابزار بهبود و . سواد (خواندن 6

بازسازي درك و فهم آدمی نیستند (توجه به سایر سوادها و 
  ها و کیفیت)رسانه
  پذیري اهداف. اهمیت انعطاف7
. اهمیت مدت زمان لذت یک تجربه (تجربه 8

  زیباشناختی)
) براي بهبود کیفیت آموزش و 1390( مهرمحمدي

راهبرد زیر را با الهام از عالم فرایند یاددهی یادگیري یازده 
  شمارد:هنر برمی

. دعوت استاد به در پیش گرفتن مشی و منش استاد 1
شده و هاي توصیهورزي نسبت به تعدیل رویه فکور و جرأت

  شده و یا حتی عدول از آنهاتجربه
هاي یادگیري (و ارزشیابی) از نوع بینی فرصت. پیش2
 اي یا داراي ساختار بازپروژه
. تدارك تجربه شکست براي دانشجویان جهت فراهم 3

 کردن زمینه رویارویی دانشجویان با مسائل واقعی زندگی
. دادن آزادي عمل به دانشجویان در انتخاب قالب 4

 دانندبازنمایی آنچه می
. ایجاد انعطاف در برنامه درسی و گنجاندن بخش غیر 5

 تجویزي
یم و تربیت و زدگی به جریان تعل. وارد ساختن شگفت6

 کننده از محیط دانشگاه خروج یکنواختی کسل
 . توجه به تأنی و تأمل در تربیت7

هاي بعدي از . پایبندي به این اصل که یادگیري8
توانند تصور کنند نه طریق اتصال به آنچه جوانان می

 دانند شروع شود.ضرورتاً آنچه می
 می. اهتمام به ارزشیابی کیفی به جاي ارزشیابی ک9

توأم ساختن شناخت با احساس و احساس با  .10
 شناخت در فرایند تدریس

نشینی در ارائه شناختی و دل. توجه به مقوله زیبایی11
دروس متفاوت از طریق اهمیت به قالب بیان مقصود و 
 اموري مانند شکل و شمایل کتاب درسی، آرایش کالس و...

مه طور که گذشت در خصوص ارتباط بین برناهمان
هاي این دو اشاره نموده و به درسی واالنس بر شباهت

عنوان مجموعه اصولی جهت درك و فهم برنامه درسی به
هایی که یک محصول هنري پرداخته است. آیزنر به توانایی

هنرها قادر به پرورش آنها در مخاطبان خویش هستند، 
اشاره داشته و همچنین هشت درسی را که تعلیم و تربیت 

ند از عالم هنر فرابگیرد، مطرح کرده است. توامی
مهرمحمدي نیز به آموزه هایی که عالم هنر براي بهبود 
کیفیت آموزش و فرایند یاددهی یادگیري به دنبال دارد 

نظر و سایر افراد پرداخته است و سخنان هر سه صاحب
هاي هنر براي برنامه درسی است. حاکی از کاربردها و آموزه

عنوان یکی از مبانی ر و زیباشناختی را بهاین سخنان، هن
توان سازد و با این نگاه میبرنامه درسی مطرح می

هایی براي برنامه درسی ارائه کرد و از برنامه درسی مؤلفه
 شناختی سخن گفت.مبتنی بر هنر و زیبایی

  
  شناسیروش

در این پژوهش، به دلیل اتخاذ رویکرد چندجانبه نسبت به 
هاي برنامه درسی و تربیت زیباشناختی در تلفیق مؤلفه

آموزش عالی، پیروي از پارادایم آمیخته اکتشافی اختیار شد 
هاي برنامه درسی و تربیت تا پس از شناسایی مؤلفه

زیباشناختی در آموزش عالی با کمک روش کیفی، نیازمند 
هاي کمی باشیم تا تأیید الگو بررسی شود. کارگیري روشبه

هاي تربیت زیباشناختی در پژوهش حاضر ابتدا ابعاد و مؤلفه
ها و مصاحبه با در آموزش عالی از ادبیات پژوهش

شناختی و برنامه درسی نظران و خبرگان حوزه زیباییصاحب
الگوي مفهومی مناسب تلفیق شود و سپس استخراج می

از هاي زیباشناختی در آموزش عالی ه درسی و مؤلفهبرنام
  گردد.نظران ترسیم مینظر صاحب



 1401زمستان  )،39 (پیاپی ومس شماره دهم، سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی، فصلنامه     66

  

هاي گیريتوان در تصمیماز آنجا که نتایج تحقیق را می
آتی در رابطه با برنامه درسی آموزش عالی استفاده کرد، نوع 
پژوهش کاربردي است ولی روش انجام تحقیق پیمایشی 

از یک روش کیفی مبتنی بر است. بنابراین پژوهش حاضر 
د و تحلیل استفاده می کند تا از مضامین شناخت به دست آورَ

  سپس نظر خبرگان براي تأیید اهمیت عوامل مشخص شود. 
توان بر اساس یک با شناسایی این مضامین، حال می

مابین ین روابط فیترمهمرویکرد کمی، نسبت به استخراج 
شده و ارائه متغیرهاي مؤثر بر ارتباط بین متغیرهاي شناسایی

شناختی الگویی بر مبناي تلفیق برنامه درسی و تربیت زیبایی
  .اقدام کرد

ژوهش از روش با توجه به اینکه در بخش کیفی این پ
آوري و ها پس از جمعاي استفاده شده است، دادهزمینه
سازي، طی سه مرحله کدگذاري (کدگذاري باز، محوري پیاده

منظور افزایش دقت و شوند. بهوتحلیل میو گزینشی) تجزیه
ها از دو ناظر بیرونی که بر وتحلیل مصاحبهصحت تجزیه

فرایند کدگذاري  پژوهش کیفی اشراف داشتند، استفاده شد.
صورت افزار و بخشی دیگر بهها بخشی با استفاده از نرمداده

  دستی توسط پژوهشگر انجام گرفت.
  

  هاي پژوهشیافته
نفر از خبرگان  10هاي پژوهش با آوري دادهبراي جمع

مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظري انجام 
سازي انجام و پیادههر مصاحبه، فرایند گرفت. پس از 

تدریج شد. بهها آماده میصورت نوشتاري براي تحلیل دادهبه
سازي هر هاي اساسی بعد از مفهومنکات کلیدي و مقوله

مصاحبه، استخراج گردید. بدین شکل که در تعیین ابعاد و 
هاي تربیت زیباشناختی در آموزش عالی مبتنی بر مؤلفه

به تفکیک، مفاهیم و هرکدام از عناصر برنامه درسی 
هاي زیر نشان داده شده است، هایی که در جدولمقوله

  استخراج گردید.
مفهوم استخراج و بر اساس  250مفاهیم اصلی از بین 

اصل تکرار، تأکید و میزان اهمیت (درك محقق و مبانی 
نظري) انتخاب شدند. به این معنی که برخی از مفاهیم 

توجه و تکرار قرار گرفته  شونده موردتوسط چندین مصاحبه
بود یا فرد خاصی روي مفهومی تأکید داشت یا با توجه به 
اهمیت آن بر مبناي ادبیات پژوهش و نظر تشخیصی 
پژوهشگر، براي قرار گرفتن در مدل نهایی انتخاب شد؛ 

ها برخوردار نبودند، از بنابراین مفاهیمی که از این مالك
هیم در سطح باالتري مدل نهایی حذف شدند. برخی از مفا

نظران و خبرگان شناختی مبتنی بر برنامه درسی بر اساس دیدگاه صاحبهاي زیباییهاي استخراج شده بر مبناي مؤلفهمفاهیم و مقوله. 1جدول 
  براي عنصر هدف

  مضامین  هامقوله  مفاهیم
  انسجام در اهداف  رعایت تناسب و انسجام بین اهداف برنامه درسی

وحدت و 
  انسجام

  هاي خلقتزیبایی  هاي خلقتاتصال اهداف به زیبایی
  تعادل  اهداف متعادل باشند
  هاي فرديتفاوت  هاي فرديتعیین اهداف مبتنی بر تفاوت

  نتایج رفتاري حل مسائل  نتایج بیانگر و اهداف حل مسئله در کنار اهداف رفتاريلحاظ کردن 
  پذیريانعطاف  پذیر باشنداهداف باز، کلی و انعطاف

  زیباجویی و زیباگرایی  پرورش و هدایت میل زیباجویی و زیباگرایی دانشجویان

  خالقیت  پرورش خالقیت و تفکر واگرا  تخیل
  شهود  پرورش قوه شهود
  خیال  پرورش قوه خیال

  حواس  تناسب اهداف با رشد زیباشناختی (حسی تصوري تخیلی)  احساس  ملموس سازي اهداف  سازيسازي و محسوسها از طریق ملموسجذابیت هدف
خودآگاهی   تفکر انتقادي  پرورش تفکر انتقادي

شکوفایی در ارتباطات اجتماعی،   ارتباطات انسانی و اجتماعی توجه به وجه انسانی هنر یعنی نقش هنر در شکوفایی آدمی و پیشرفت  کیفی
  زیست و مسائل جامعه بشريتوسعه عاطفه، نگرش و اخالق دانشجویان نسبت به محیط  انسانی و عاطفی

  ابراز  قدرت بیان  افزایش توان و قدرت بیانی افراد
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از انتزاع قرار دارند یا اینکه داراي محتواي نزدیک به هم 
سازي، این مفاهیم در یکدیگر هستند. بنابراین براي خالصه

شناختی در سطح ادغام شدند. براي مثال مفهوم علم زیبایی
باالتري از انتزاع، نسبت به مفاهیم انواع زیبایی، توانایی 

زیبایی و شیوه دیگري از شناخت  شناخت عناصر و کیفیت
جهان قرار دارد؛ از این رو از ادغام این مفاهیم مفهوم سواد 

شناختی حاصل شد. با استفاده از نمادهاي ایرانی زیبایی

اسالمی با زیبایی ظاهري استاد در قالب مفهوم 
شناختی کالبدي مطرح شدند. پس از انجام تغییرات زیبایی

آمده از دستمفهوم به 250(حذف و ادغام) از میان 
مضمون براي  5مقوله و  52مفهوم نهایی و  64ها، مصاحبه

  هاي برنامه الگوي تلفیقی مؤلفه
درسی و تربیت زیباشناختی در آموزش عالی استخراج و 

  انتخاب شد.

نظران و خبرگان براي شناختی مبتنی بر برنامه درسی بر اساس دیدگاه صاحبهاي زیباییهاي استخراج شده بر مبناي مؤلفهمفاهیم و مقوله .2جدول 
  عنصر محتوا

  هامضمون هامقوله  هیممفا
کارگرفتن قوه تخیل در به  سازي محتوا با نشانه گرفتن قوه خیالملموس

  اعمالجز در موارد قابل  دهی از انتزاعی به عینی و از کل بهتوجه به تخیل و تصور از طریق روش سازمان  تخیل  محتوا
  ايرویکرد چند رشته  دروساي در همه دهی چندرشتهتبیین وجه هنر با رویکرد سازمان

وحدت و 
  انسجام

  ها در همه دروساي جهت معرفی زیباییدهی چندرشتهاستفاده از رویکرد سازمان

هاي توجه به حیطه  هاي مختلف یادگیريتعادل محتوا از منظر توجه به حیطه
  مختلف یادگیري

اي بودن چندرسانه  اي چند فرهنگی در یادگیرياستفاده از ابزارهاي چندرسانه
  آموزش

  تجارب دسته اول  اول براي دانشجویانبینی فرصت تجارب دستپیش
  هاي محلیها و فرهنگفرهنگتوجه به خرده  تأکید بر میراث فرهنگی  توجه و تأکید بر میراث فرهنگی

  تولید اثر هنري  همراهی فرم و محتوا در تولید اثر هنري
  هاي جنسیتیویژگی  جنسیتی دانشجویانهاي توجه به ویژگی

  مسائل روزمره  توجه به مسائل روزمره زندگی
  استفاده از کارشناس هنر  ریزي درسیاستفاده از هنرشناس (کارشناس هنر) در تیم برنامه

هاي توجه به تفاوت  هاي فردياهمیت دادن به اختیار و آزادي دانشجویان جهت رعایت تفاوت
  فردي

خودآگاهی 
  کیفی

  یادگیري مشارکتی  تأکید بر آموزش مشارکتی

سازي محتوا از غنی  سازي محتواهاي هنري براي غنیهاي همه رشتهاستفاده از قابلیت
  هاي هنريطریق رشته

تقویت تفکر واگرا و   ها جهت ارائه تصویر، طرح و غیره از سوي دانشجویانبینی صفحات سفید در کتابپیش
  حمایت محتوا از دستیابی به تفکر واگرا و خالقیت  دانشجویانخالقیت در 

توسعه نگرش محیطی و   محیطی و اجتماعیحمایت محتوا از توسعه نگرش و اخالق زیست
  المللیحمایت محتوا از توسعه دید جهانی و مسائل بین  المللیبین

  پرورش قدرت بیان  حمایت محتوا از پرورش قدرت بیانی و تعاملی دانشجویان
  احساس  تقویت حواس  گانه از سوي محتواکارگیري ترکیبی از حواس پنجتحریک و به
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توجهی همسو با ها بخش قابلاز این مفاهیم و مقوله
ادبیات پژوهش است و بخشی هم به ادبیات پژوهش افزوده 

عنصر برنامه درسی جاي گرفتند.  4شد. این مفاهیم در قالب 
مقوله، عنصر  17مقوله، عنصر محتوا  15عنصر هدف 

مقوله استخراج شده  4مقوله و عنصر ارزشیابی  16روش
  است. 

تدوین برنامه درسی در ادبیات مطالعات برنامه براي 
ها و اصول متعددي ذکر شده است اما با توجه درسی مؤلفه

به هدف پژوهش در اینجا آن دسته از اصولی که برخاسته از 
هاي برنامه درسی شناختی تلفیق یافته با مؤلفهمبانی زیبایی
ه شدگردد و این اصول به همراه مبانی توصیفاست، ذکر می

شده در تعیین ماهیت پایه و اساس اصول و معیارهاي ارائه
نظران و دیدگاه صاحبشناختی مبتنی بر برنامه درسی بر اساس هاي زیباییهاي استخراج شده بر مبناي مؤلفهمفاهیم و مقوله .3جدول 

 خبرگان براي عنصر روش
  هامضمون  هامقوله  مفاهیم

  ها در تدریساستفاده از زیبایی  سازي تدریسهاي دیداري براي محسوساستفاده از قالب

  احساس
  هاي پدیدارشونده در موقعیت تدریساستفاده از زیبایی

استفاده از اشعار مختلف در   حین تدریساستفاده از اشعار مختلف مربوطه و زیباخواندن آن در 
  هاي زمانی و مکانی خاصهاي موجود در موقعیتاستفاده از زیبایی  هاي خاص مکانیموقعیت

  مدیاتدریس به شکل مولتی  اي و دیجیتالیهاي متغیر و چندرسانهبینی و افزایش محیطپیش
سازي فضاي فیزیکی، عاطفی و روانی اجتماعی با استفاده از قواعد زیبا و شاداب

  ها، ارتباطات و غیرهی رنگشناسروانزیباشناختی، 
هاي مختلف زیبایی توجه به جنبه

  در فضاي آموزشی

وحدت و 
  انسجام

  تأکید بر تولید  شناختی بایست تولید محور باشدزیبایی
  آراستگی ظاهر استادان  هاي محلی شاد و مصنوعات ایام خاصلباسآراستگی مناسب استاد و استفاده از 

  هاي عملی دروستوجه به جنبه  ملحوظ کردن ساعات عملی بیشتر نسبت به ساعات نظري در اجراي برنامه درسی

هاي توجه به محصوالت رشته  هاي مختلف درسیهاي مخصوص رشتهبینی و استفاده از گالريپیش
  مختلف

  گفتگوي آزاد  و توجه بیشتر به مکان آزاد براي گفتگوي دانشجویان بینیپیش
هاي طبیعی در تدریس و استفاده بیشتر از مسئله پرورش فضاي سبز استفاده از موقعیت

  در دانشگاه
هاي طبیعی در استفاده از موقعیت
  تدریس

  جلسات آموزشی داوطلبانه  برنامه براي حضور داوطلبانهبینی برخی جلسات آموزشی آزاد و فوقپیش
  ها و ابزارهاي هنري در تدریساستفاده از قابلیت

استفاده از ابزارهاي هنري و 
  هاي کارگاهی در تدریسروش

  ابراز

هاي گرایانه مانند، نمایش، ترانه و داستان محلی، فعالیتهاي طبیعتاستفاده از روش
  آزاد و غیره

  مبتنی بر تجربه و فعالیتهاي کارگاهی و استفاده از روش
  تقویت هنر بیانی استاد

استفاده از کدها و عالئمی که بتوان قسمت ناخودآگاه ذهن یادگیرنده را تحریک و فعال   تقویت بیان و ذهن
  کرد
خودآگاهی   آزادي انتخاب محیط درسی  گیري درباره تغییر محیط فیزیکیدادن آزادي به دانشجویان جهت تصمیم

شناختی آگاهی استادان از زیبایی  هاي آن در تدریسشناختی و قابلیتآشنایی استادان با هنر و زیبایی  کیفی
  در تدریس

تولید اثر هنري زمینه یادگیري   هاي زیبایی در تولید اثر هنريآشنایی با مؤلفه
  تخیل  شناختیهاي زیباییمؤلفه
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دهد. بنابراین هر یک از عناصر برنامه درسی را تشکیل می
ها و شکل زیر الگوي مفهومی مورد نظر را که به بیان مؤلفه

هاي برنامه درسی شده با مؤلفهشناختی تلفیقاصول زیبایی
  دهد.پردازد، نشان میمی

  مفهومیعناصر الگوي 
  . هدف1
. پرورش قوه 3. پرورش خالقیت؛ 2. پرورش تخیل؛ 1

. پرورش و هدایت 5گانه؛ . پرورش همه حواس پنج4شهود؛ 
. پرورش انواع 7. پرورش تفکر انتقادي؛ 6زیباگرایی انسان؛ 
. توجه ویژه به اهداف عاطفی و تلفیق 8اي؛ سوادهاي رسانه

تناسب و انسجام  . رعایت9آن با اهداف شناختی و مهارتی؛ 

. متعادل و متوازن بودن 11. جذابیت اهداف؛ 10بین اهداف؛ 
  انعطاف بودن اهداف.. کلی و قابل12اهداف؛ 

  . محتوا2
استفاده از  .2تلفیق هنر و زیباشناختی با سایر دروس  .1

 .3هاي هنري جهت غنابخشی به محتوا قابلیت همه رشته
تبیین وجه  .4توجه به میراث فرهنگی و سنن زیباشناختی 

دهی ها با رویکرد سازمانمعرفی زیبایی .5انسان گرایانه هنر 
هاي توجه به ویژگی .6اي در همه دروس؛ چندرشته

شارکت دادن م. 7یادگیرندگان از منظر زیباشناختی و هنر 
 .8ریزي و تعیین محتوا هاي برنامهکارشناس هنر در فعالیت

ظاهر ناهمخوان؛ هاي مختلف بهبرقراري شباهت بین پدیده

 هاي پژوهشالگوي مفهومی پژوهش برآمده از داده .1شکل 
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ها بینی صفحات سفید در کتابپیش .10متعادل بودن .9
 .11آموز جهت ارائه طرح، تصویر و غیره از سوي دانش

تحریک  .12هاي محلی ها و فرهنگفرهنگردهتوجه به خ
  گانه.کارگیري ترکیبی از حواس پنجو به

  . روش3
 .2هاي مختلف زیبایی در فضاي آموزشی توجه به جنبه .1

آزادي انتخاب محیط  .3ها در تدریس استفاده از زیبایی
. 5شناختی در تدریس آگاهی استادان از زیبایی .4دیدن، 

. 6هاي کارگاهی در تدریس استفاده از ابزار هنري و روش
زیبا و شاداب سازي فضاي فیزیکی  .7تقویت بیان و ذهن 

ی شناسروانو حتی عاطفی با استفاده از قواعد زیباشناختی، 
دهی فضاهاي یادگیري بر سازمان .8ها و ارتباطات رنگ

و بینی فضاهایی (واقعی پیش .9هاي یادگیري اساس حوزه
مجازي) براي فعالیت آزاد دانشجویان و مشارکت آنان در 

  تغییر محیط.
  . ارزشیابی4
استفاده از رویکرد  .2ارزشیابی اصول حواس دانشجویان  .1

 .4جانبه یادگیرندگان تقویت همه .3کیفی در حل مسئله 
  ارزشیابی مستمر

  
  و بحث گیرينتیجه
عنوان هاي پژوهش نشان داد که هنر و زیباشناسی بهیافته

ها و انداز و پارادایم در برنامه درسی، حاوي مؤلفهیک چشم
توانند با محوریت ها میالهامات بسیاري است. این مؤلفه

هاي مهم برنامه درسی مانند هدف، محتوا، روش و مؤلفه
                                                
1. Aauthentic 

درسی به هاي ارزشیابی در طراحی، تدوین و اجراي برنامه
انداز زیباشناختی در برنامه درسی به کار گرفته شوند. چشم
هاي مفید و جذاب عالم هنر به دنبال تزریق ویژگی

هاي درسی است که شرکاي برنامه درسی نیز برنامه
هاي خود به لذت همانند هنرمندان در کنار فعالیت

زیباشناسانه دست یابند. منظور از شرکاي برنامه درسی 
ان درسی، استادان و مجریان ریزبرنامهگذاران، سیاست

برنامه درسی و یادگیرندگان هستند که براي هرکدام از 
هاي پژوهش به دست توان راهکارهایی از یافتهآنها می

آورد. از آنجا که نتیجه این پژوهش، ارائه یک الگوي 
شناسی براي  مفهومی برنامه درسی مبتنی بر زیبایی

شده در هاي ارائهخوزستان بود، مؤلفه هاي استاندانشگاه
توان از دو منظر موردتوجه قرار داد: اول در الگو را می

شناسی  طراحی و تدوین یک برنامه درسی مبتنی بر زیبایی
  و دوم در اجراي هنرمندانه و زیباشناسانه برنامه درسی. 

اي استادي الزم هاي حرفهبراي رسیدن به شایستگی
و  شناسانه، فرادانشی هاي انسانستگیاست عالوه بر شای

کند؛ ) به آن اشاره می1388فراشناختی که رضایی (
هاي بایست شایستگی زیباشناختی را هم به شایستگیمی

ضروري همه استادان در همه مقاطع افزود و حتی 
افزاري (برنامه درمجموعِ فرایندها و عوامل و عناصر نرم

هیزات) آموزش عالی افزاري (فضاها و تجدرسی) و سخت
هاي زیباشناختی معلم به او و نیز مدنظر قرارداد. شایستگی

آموزد تا در مقابل انبوه اطالعاتی که دانشجویانش می
خوبی از عناصر زیباشناختی برخوردارند چگونه و چه به

واکنشی نشان دهند؟ و چگونه نگرش زیباشناختی را 
  گسترش دهند.

نظران شناختی مبتنی بر برنامه درسی بر اساس دیدگاه صاحبهاي زیباییمبناي مؤلفههاي استخراج شده بر مفاهیم و مقوله. 4جدول 
  و خبرگان براي عنصر ارزشیابی

  هامضمون  هامقوله  مفاهیم

جانبه تقویت همه  نفس و خودپنداره مثبت در یادگیرندگانتقویت امید، عزت
  خودآگاهی کیفی  یادگیرندگان

استفاده از رویکرد کیفی در   توصیفی و تفسیرياستفاده از رویکرد کیفی، 
  هاي بدیع و بدیل یک مسئلهحلتوجه به راه  حل مسئله

داشتن رابطه دانشجو با استاد، دانشجو با استفاده از ارزشیابی مستمر جهت زنده نگه  وحدت و انسجام
  ارزشیابی مستمر  درس و غیره

گرایانه بر اساس انواع حواس و اشکال کل، باز و ١استفاده از ارزشیابی اصیل
  گوناگون بازنمایی

ارزشیابی اصیل حواس 
  ابراز  دانشجویان
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در آموزش، استادان و  محور بودن تربیت زیباشناختی
دانشجویان را به قلمروهاي عمیق احساس و معنی ارجاع 

هاي بخشد. یافتهبینی بیشتري میدهد و به آنها روشنمی
پژوهش نشان داد براي شناسایی یک روش مناسب که به 

بایست از دنبال آن بتوان سایر عناصر را سامان داد، می
تربیت زیباشناختی در  .ها بهره گرفترویکرد تلفیق برنامه

نظام آموزش عالی، فرصت بسیار مناسبی را براي 
هاي درسی با زیباشناختی آفرینی رویکرد تلفیق برنامهنقش

کند. در این رویکرد امکان مرتبط ساختن ایجاد می
هاي زیباشناختی با تجارب واقعی زندگی فراهم تجربه
ی مجرب و آید. البته این در اینجا احتیاج به استادانمی

دیده دارد تا با درك درست از رشته خود و شکل آموزش
  ابزاري آن، بیشترین فایده را برسانند.

توان در بر اساس منطق این مدل زیباشناختی را می
ها و عناصر برنامه درسی تزریق کرد همه ابعاد و مؤلفه

). البته در امر تربیت و آموزش یکی از 1398(موسی پور، 
مورد نیاز استادان براي موفقیت در امر مبانی دانشی 

شناسی است. دانش  آموزش و پژوهش، دانش زیبایی
کند تا نسبت شناسی به استاد و دانشجو کمک می زیبایی

هاي مختلف مانند آثار به تجلیات زیبایی شناسانه در قالب
بصري، موسیقیایی، نمایشی، ادبی و ... شناخت، فهم، 

پیدا کنند. خرازي و تلخابی توانایی تفسیر و ارزیابی 
عنوان هنر تغییر مغز در نظر )، تدریس را به1396(

گیرند. اصولی که در تربیت زیباشناختی معرفی شدند از می
یک جهت مبتنی بر مبانی و رویکرد و اهداف هستند و از 
سویی دیگر بر هدف، محتوا، منابع، روش و حتی ارزشیابی 

بایست در قالب دروس ها میگذارند. دانشگاهاثر می
هاي مرتبط با تربیت زیباشناختی ویژه درسمختلف به

هاي آن به دانشجویان آگاهی الزم را در رابطه با مؤلفه
   .ارائه بدهند

در نظام آموزشی جمهوري اسالمی ایران چون طراحی 
و تدوین برنامه درسی و اجراي برنامه درسی در دو محیط 

شود، برخی ن انجام میجداگانه و توسط افراد گوناگو
ها به طراحی و تدوین و برخی به اجراي برنامه مؤلفه

هاي شوند. مؤلفهدرسی مبتنی بر زیباشناختی مربوط می
اهداف، محتوا و روش در طراحی و تدوین کاربرد دارند لذا 

ریزي درسی در گذاري و برنامهکنشگران سطوح سیاست
یرند تا برنامه درسی توانند از آنها بهره بگآموزش عالی می

زیباشناسانه تولید کنند. دسته دوم بر اجراي هنرمندانه 
برنامه درسی داللت دارند. نظر به وجه زیباشناسانه و 
هنري تربیت، تدریس، استادي و خالصه اجراي برنامه 

هاي یادگیري، هاي عناصر استاد، فعالیتدرسی، مؤلفه
اي نقش هنرمندانه بندي، فضا، زمان و ارزشیابی بر ایفگروه

کنند. نکته دیگر کنشگران اجراي برنامه درسی تأکید می
اي نیست که بیان کنیم تمام گونهاینکه این تفکیک به

گذاري و هاي گروه اول صرفاً در سطوح سیاستمؤلفه
هاي گروه دوم ریزي درسی در آموزش عالی و مؤلفهبرنامه

بلکه برخی  استفاده هستند؛نیز فقط در سطح اجرا قابل
هاي گروه اول مانند هدایت زیباگرایی انسان، پرورش مؤلفه

تخیل، خالقیت و شهود که در تعیین هدف مورداشاره 
اند اگر در سطح اجرا نسبت به تحقق آنها اقدامی قرارگرفته

گذاري و نشود رعایت آنها صرفاً در سطوح سیاست
بود ریزي درسی در آموزش عالی کاري عبث خواهد برنامه

هاي و به اهداف عقیم تبدیل خواهند شد. برخی مؤلفه
گروه دوم (سطح اجرا) نیز نظیر در نظر گرفتن زمان غیر 
تجویزي، توجه به رویکرد کیفی در ارزشیابی به جهت 

ریزي درسی در آموزش گیري و نظام متمرکز برنامهتصمیم
پذیرش بودن آن از عالی در ایران مستلزم توجه و قابل

ریزي درسی گذاري و برنامهنشگران سطوح سیاستسوي ک
در آموزش عالی است. عالوه بر موارد فوق، اصول قید 
شده در الگوي پیشنهادي خود بیانگر آن است که این 
مؤلفه در اکثر عناصر برنامه درسی کاربرد دارند زیرا اصول 
برنامه درسی مواردي هستند که منحصر به یک عنصر یا 

نبوده بلکه در بیشتر عناصر قابل چند عنصر معدود 
کارگیري هستند. درنتیجه با یک نگاه سیستمی اقدامات به

  عامالن این سطوح بر همدیگر تأثیر دارند.
تأمل دیگر، شرایط موردنیاز براي موضوع قابل

کارگیري الگوي پیشنهادي است. براي استفاده از به
هاي الگوي پیشنهادي الزم است کلیه یافته

ان در حوزه آموزش عالی، مدیران ریزبرنامهگذاران، سیاست
و استادان آشنایی الزم و همچنین نگرش مطلوبی نسبت 
به رویکرد آموزشی و پژوهشی از طریق هنر و زیباشناختی 
یا برنامه درسی مبتنی بر زیباشناختی داشته باشند. به 
عبارت دیگر اشاعه مناسبی درباره نحوه اجراي رویکرد یا 

درسی مذکور صورت پذیرد. البته این امر نیازمند  برنامه
بسط مطالعاتی در زمینه پارادایم زیباشناختی است زیرا 
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هایی که در ادامه مطرح خواهد شد این یکی از محدودیت
نظران مطالعات برنامه درسی و است که حتی صاحب

گیرندگان اصلی خصوصاً ها و حتی تصمیمروساي دانشگاه
هنگی نیز با چگونگی این رویکرد از شوراي انقالب فر

طریق هنر و زیباشناختی آشنایی مطلوبی ندارند و دانش 
آنان شاید بیشتر دربارة آموزش زیباشناختی است. این امر 

کند. از اي را نیز یادآوري میرشتهضرورت توسعه سواد بین
انداز زیباشناختی این رو گسترش مطالعات دربارة چشم

یابی به بصیرت کافی در این زمینه تواند جهت دستمی
انداز کمک کند تا با منابع غنی علمی بتوان به اشاعه چشم

مذکور بین عامالن اجرایی برنامه درسی پرداخت زیرا در 
صورت اشاعه مناسب و مستدل است که نگرش مناسب در 

گردد و نگرش مناسب نیز خود عامالن اجرایی ایجاد می
هاي کارگیري مؤلفهبهمقدمۀ اقدامات الزم براي 

  زیباشناختی خواهد بود.
دومین موضوع درباره شرایط مورد نیاز در کاربرد 

هاي الگوي پیشنهادي، ارتقاء دروسی است که بتوان مؤلفه
ها خصوصاً در جایگاه زیباشناختی و آثار آن را در دانشگاه

ارتباط با رفتار آموزشی دانشجویان دانشگاه دید. به خاطر 
تواند در تدریس لگوي پیشنهادي، استاد میماهیت ا

هاي زیباشناختی در کارگیري مؤلفههنرمندانه و همچنین به
انتقال مواد آموزشی موفق عمل کند چراکه زیباشناختی و 

توانند کانال ارتباطی بین مواد آموزشی و هاي آن میمؤلفه
تري تبدیل کنند و اهداف آموزشی را به یادگیري اثربخش

) در 2005ر استادان نیز کمک کنند. ساهاسرابود (به سای
تواند آموزش گوید: تجربه در زیباشناختی میباره میاین 

هاي تفکر طور ویژه از طریق رشد مهارتجوانان را به
سطح باال ارتقا بخشد. اکثر مطالعات انجام شده پیرامون 

هاي دهند که فهرستی از ظرفیتها نشان میموفقیت
ها از قبیل تخیل، خالقیت و ها و گرایشرششناختی، نگ

توانایی تفکر انتقادي در آنها وجود دارند که از یادگیري در 
اند آمدهدستهنرهاي بصري، رقص، نمایش و موسیقی به

هاي و همچنین در این مطالعات ذکرشده که ظرفیت
هاي دیگري نظیر شناختی مذکور (تخیل، و غیره) توانایی

پذیري، تغییر رکز ادراك، انعکاس، انعطافتمرکز انرژي، تم
ها هاي جدید و ساختن ایدهمسیر، کشف احتماالت و امکان

  کنند.را تقویت می

کارگیري موضوع دیگر دربارة شرایط موردنیاز براي به
آموزي دانشجو استادان در زمینه الگو، آشنایی و مهارت

هاي آن در تعلیم و تربیت استفاده از زیباشناختی و مؤلفه
است؛ به طوري که در آغاز کسوت استادي با رویکرد 

هاي زیباشناختی آموزش از طریق الهام گرفتن از مؤلفه
تواند در قالب برنامه درسی و وند که این آشنایی میآشنا ش
برنامه دانشگاه اتفاق بیفتد. چگونگی تدریس و تربیت فوق

شده آنان در دوران هنرمندانه جزئی از برنامه درسی تجربه
دانشجویی باشد زیرا چنین تجاربی خود، انگیزه و 

  نفس و مهارت الزم را در آنان بارور خواهد ساخت. اعتمادبه
نکته آخر در مورد اعتبار الگوي مفهومی این پژوهش 

نظران و کارشناسان است. الگوي مفهومی از سوي صاحب
هاي سطح استان خوزستان ان درسی دانشگاهریزبرنامهو 

معتبر تشخیص داده شد و اصالحات الزم نیز بر اساس 
نظرات آنان در الگو انجام شد. اما نباید تلقی کرد هر آنچه 

پژوهش به دست آورده کامل و درست است بلکه که این 
ها ممکن است منجر به ارائه باید اذعان کرد محدودیت

در آینده برخی مطالب ناصواب گردند. از این رو الزم است 
با تحقیقات بیشتري، پارادایم زیباشناختی در برنامه درسی 

  یابد.توسعه 
ها ضمن داشتن نگرش زیباشناختی استادان دانشگاه  

بایست مهارت الزم را براي به به فرایند تدریس، می
شناسانه کسب  هاي زیباییخدمت گرفتن خرده مهارت

هاي آموزشی زیبایی ها که با برنامهکنند. این خرده مهارت
  ابت دارد؛ عبارتند از: شناسانه قر

  انسجام در تدریس، 
  خط خوانا و زیبا،  ·
  لحن مناسب،  ·
  روحیه نوآوري،  ·
  طبعی و طنز، شوخ ·
  المثل، ضرب

هاي سازندگی ذهنی، توجه به قابلیت ·
  عملیاتی و اکتشافی فراگیران، 

برانگیختن عاطفه، احساس و هیجان  ·
گیري از شعر، موسیقی، با بهره

  نمایش و قصه، 
هاي درونی با تدارك تأکید بر انگیزه ·

  تجارب یادگیري زیباشناختی، 
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  ، هاي کوچک کالسیبرگزاري کارگاه ·
  مندي از تأنی و تأمل.بهره ·

این مقاله مستخرج از رساله دکتراي محمد  پانوشت:
اردشیري دانشجوي دکتراي دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

طراحی و اعتباریابی الگوي تلفیقی «اراك، تحت عنوان 

هاي برنامه درسی و تربیت زیباشناختی در آموزش مؤلفه
ی و مشاوره دکتر به راهنمایی دکتر علیرضا فقیه» عالی

  باشد.مژگان محمدي نایینی می
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