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 هایشمند و ارائه فراترکیبی از پژوهبررسی نظام ،مقالههدف چکیده: 

، ها )باورهاشناسی براساس نگرشپیامدهای آموزش زيبايی رتبط بام

اهبرد ر. رويکرد پژوهش، کیفی با استفاده از بودها ها( و مهارتارزش

وه ها با شی. تجزيه و تحلیل دادهفراترکیب با روش سنتز پژوهی بود

ای هکه پژوهشدار انجام شد تحلیل محتوای استقرايی با رويکرد جهت

ند. بندی شدانتخاب، واکاوی محتوايی و دسته مندروشی نظام اخیر با

 تا 2000های جامعه مورد بررسی، تحقیقات مرتبط با موضوع از سال

 60های معتبر داخلی و خارجی است. از مجموع منتشر در سايت 2019

ی هانمونه به روش هدفمند انتخاب گرديد و پايه 47مقاله و کتاب، 

ج استخراج، کدگذاری و طبقه بندی شدند. نتاينظری و مضامین اصلی 

(، هاها )باورها، ارزشسه طبقه اصلی نگرشمدل مفهومی، در نشانگر 

در ها باشد. مقولهمی های عملی)تجربی(مهارتهای شناختی و مهارت

در  برخی از ابعاد همپوشانی دارند. نتايج، آموزش زيبايی شناسی را

اء کنش اجتماعی، ارتق ،از زيبايی درک و لذتتوسعه پیامدهايی چون 

ورد متفکر، تجربیات يادگیری محور و ارتباط معنايی با دنیای واقعی 

 .تأکید قرار داد

 شناسای،شناسی، پیامدهای زيباايیآموزش زيبايی :هاکلیدواژه

 های تجربیمهارت ،های شناختیمهارت ،هانگرش

N. mehrjoo     M. nourian (Ph.D)     

D.Noroozi(Ph.D) M. abaee Kopai(Ph.D) 

Abstract: The purpose of this study was to 

systematically study and present a meta-synthesis 

of theoretical models and research related to the 
consequences of aesthetic education based on 

attitudes (beliefs, values) and skills. The research 

approach was qualitative using a cross-cutting 
research methodology. The data were analyzed 

using inductive content analysis with a directional 

approach, in which recent research was 
systematically selected, and the content was 

analyzed and categorized. The study corpus 

included subject-related research published from 
2000 to 2019 in reputable national and 

international academic data bases. Finally, among 

the 60 articles and books, 47 were selected by 

purposive sampling. First, the theoretical bases 

and the main themes were extracted, coded and 

classified. The results indicated the conceptual 
model in the three main classes of attitudes 

(beliefs, values), cognitive skills and practical 

(experimental) skills. It should be mentioned that 
categories overlap in some respects. The results of 

aesthetic education in the development of 

consequences such as understanding and 
enjoyment of beauty, social action, promotion of 

thinking, learning-based experiences and semantic 

connection with the real world were emphasized. 
Keywords: aesthetic education, aesthetic 

consequences, attitudes, cognitive skills, 

experimental skill 
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 مقدمه

آموزشی رشد و آگاهی و هایگذاری توسعه انسانی، يکی از اهداف فعالیتدر اهمیت سرمايه

های بالقوه انسان است. به همین منظور فرآيند يادگیری بايد به نحوی باشد شناخت توانمندی

، عالوه بر های تحقیقاتی و ساختاريافتهگیری از فعالیتکه سیستم آموزشی بتواند با بهره

گردد، تجارب يادگیری مشکل می وسعه شرايطی موفق که موجب تعمق، تحلیل و حلت

های مورد نیاز تفکر گیرد تا افراد درکنار حل مشکل ساختاريافته، مهارتدارتری را به کار معنی

های خود برسند. در واقع تری از توانايیآورند و در نهايت به درک کاملرا نیز بیشتر به دست 

تری از مطلب ياد کند، عالوه بر فهم عمیقل مشکلی که اين نوع از آموزش ايجاد میمهارت ح

)هتلند، وينر، ونما و شريدن،  دهدداده شده، توانايی حل مشکالت مفهومی را هم پرورش می
بنابراين با توجه به اهمیت چگونگی يادگیری و به کارگیری دانش و . (2014، 2؛ ترومن12007

-ای ديگر به تنهايی دانشهای وابسته به عمل و رويهتفکر و حل مسأله، مهارتتأکید بسیار بر 

نیاز به عمق لذا  .(279: 1395)ريحانی،  کندآموزان را برای زندگی واقعی آماده نمی

تا ضمن دوری از  ی ديگر وجود دارد،بیشتری از دانش با انتقال آن از يک رشته به رشته

-ی، فرصتی برای رشتهدرسموضوعات نیبيجاد تعامل و ارتباط جداگانه، با ا3یموضوعانباشت 

نیکولز و )ر فهم علوم شوند های مختلف فراهم شود تا گرد هم آيند و باعث توسعه معانی د

از تک  یریجلوگسوی ديگر به منظور از . (2017، 6دروزا؛ 2014 ،5دلريز؛ 2013، 4استفانز

 یبرا ديجد ینگرش نگاه وی، بايد درسدر برنامه یریادگي نديدرفرا رییتغ ساختن انسان و یبعد

آموزان ضمن درک ايجاد کرد، تا دانش تیترب و میروند تعل جاذبه در برگرداندن روح و

بالردو و ) مفاهیم اصلی، بتوانند محتوا را به زندگی شخصی، جامعه و فرهنگشان پیوند دهند

يک جنبش تربیتی، خصوصا در گیری دنبال اين هدف، با شکلبه  (.9-2015:10، 7ماريا

                                                 
1. Hetland, Winner, Veenema & Sheridan 

2. Trueman 

3. Subject-silos 

4. Nichols & Stephens 

5. Zeidler 

6. Derosa 

7. Belardo & Maria 
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های کشورهای پیشرفته و صنعتی با زير ساختی از انبوه مدارک و منابع علمی، توجه نظام

يابی به رشد و توسعه در آموزش و پرورش به نقش و جايگاه منحصر به فرد هنر، در دست

ه طوری که ابعاد علمی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، اخالقی و غیره از نو گرفته شده است، ب

-های توجه سیاستکه ضامن استفاده از ظرفیت هنر است، به يکی از کانون 1تربیت هنری

گذاران در عرصه اصالحات نظام آموزشی تبديل شده و حفظ استانداردهای باالی آموزشی در 

درسی يا اصالح نظام در مرکز و هسته اصلی برنامه 2شناسیگرو قرار دادن هنر و زيبايی

های آموزشی معاصر در دنیا، با لذا سیستم .(1394مهرمحمدی، )ار گرفته است آموزشی قر

نمايند که در حین پیروی از سازی، فضايی را ايجاد میشناخت دقیق استانداردهای يکپارچه

ها و تجارب قرار گیرد تا ها، مهارتاستانداردهای آموزشی، فرصت يکسانی در اختیار تکنیک

-های تحلیلی و زيبايیدرسی شود که اسلوبنتهی به ايجاد نوعی برنامهدر نهايت، اين تلفیق م

(. از 14: 2015بالردو، )شناسانه تفکر را در جهت بهتر شدن علم و هنر، با هم ترکیب نمايد 

سرگرمی و يافتن ، شناسی، ايجاد انگیزهسازی با استفاده از زيبايیترين اهداف اين ترکیبمهم

و نیز ايجاد  (36-37 :2016، 4ديجسیوس) 3ورش تفکر در علوم پايهراهی برای تسهیل در پر

، 6؛ پرکینز2008، 5؛ فلوری2017)دروزا،  های تمرکز بر کشف معانی پوشیده در هنرفرصت

  معرفی شده است.( 1994

-زيبايی و طبیعیی زيبايیجلوه باب زيبايی که در آن هردو ای است درنظريهشناسی زيبايی

-حل مسائلی بحث میراه ای از فلسفه، از تحلیل مفاهیم وبه عنوان شاخه و هنری مطرح است

-مفهوم زيبايی در واقع. دنکنشناختی تأمل میادراک زيبايی درخصوص موضوعات و کند که

 دهدانسجام آن را شکل می هنر، غايت تربیت هنری و ترين ايده درشناسی به عنوان بنیادی

                                                 
1. Art Education 

2. Aesthetics 

3. Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) 

4. DeJesus 

5. Flory 

6. Perkins 
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دريافت به  به معنای توانايی1از واژه يونانی ايستانومایشناسی زيبايی .(1394مهرمحمدی، )

 .(364:  2018،  2جیتندر)گرفته شده است کمک حواس 

درک و دريافت  یو تالش برا هنر به یواکنش فرد شناسی رازيبايی (2019:45)3آنلور و زمبا

رهنگ شکل ف و به تدريج با شدهبا تولد شروع کنند که حس در زندگی معرفی می نيبهتر

طبیعت و شناسی آگاهی و شناخت ارزش زيبايی زيبايی» کنند که:د. همچنین عنوان میگیرمی

ی و شناخت یعاطف هایو توسعه مهارت و لذت از زيبايی محیط پیرامون است و موجب درک

ترين راه برای هنرهای زيبا را غنی ( 2002)4نیز، آيزنرهای تجربی در رشد مهارت. «شودمی

با محیط  نقش مهمی در تعامل کند کههای بشری معرفی مین به درکی مناسب از تجربهرسید

ای کامل، عالی، شناسی، تجربهزيبايینیز ضمن اعتقاد بر اينکه  5ديويی ند.پیرامون و مسائل آن دار

ند کدرسراسر زندگی است، عنوان می پربار و همراه با شور و حرارت در برابر نیازها و اهداف اساسی

العاده و ساکن نیست، بلکه به عنوان يک تعادل پويا، موجب دوری از فوق هنر نه تنها يک حس» که:

به . (53: 1393)انصاری، نصرآبادی، لیاقتدار و باقری، « شودهای آشفته نیز میروزمرگی و موقعیت

، ندرجیت) برای قضاوت، درک و شناخت جهان تجربه ای ازشناسی شیوهزيبايی بیان ديگر،

، 6نسسنت)ها پرورش توانايی افراد در تفکر و بیان ايده که عالوه بر ،تعريف شده است (2018

در . (2016، 7کنترراس؛ 2002)آيزنر، گیرد ها و تمايالت جديد را نیز در بر مینگرش ،(2016

-دهند، میها که اغلب يک مهارت يا قابلیت را پرورش میواقع هنر برخالف همه ديسیپلین

 .(1394؛ نوری و فارسی، 2015، 8)ژو و براون ها را درگیر نمايدای از قابلیتواند مجموعهت

هر فرد را در  9و تعامالت اجتماعی فردیشناسی طیف وسیعی از زندگی ارزش زيبايیبنابراين 

شامل  هادهيپد نياست. ا یشناختيیبايز یهادهيپد وهنر  یهانهیتمام زمو شامل  گیردبر می

                                                 
1. Aisthanomai  

2. Jitender 

3. Unluer and Zembat 

4. Elliot W. Eisner 

5. John Dewey 

6. Sentence 

7. Contreras 

8. Zhou & Brown 

9. Social interactions 



...  هایرشته یمطلوب برنامه درس یالگو یو اعتباربخش یطراح  

69 

 

 

 

ی و فرهنگ یخيتار یهاو سنت یشناسيیبايمحصوالت ز دیتول نديفرآ ،یشناسيیبايز اتیبتجر

های هیجانی و گیری مناسب از هنرها، نه تنها بر تقويت جنبهلذا بهره  .(2002)آيزنر،  تاس

شود و آموزان نیز میگذارد، بلکه موجب پرورش کارکردهای شناختی دانشعاطفی تأثیر می

کند که به آن توجه نشده است. در اين شرايط هايی میها و ظرافتبه درک کیفیت آنان را قادر

و اطالعات  دنباش در آموزش آموزاندرک دانش یبرا ید پلنتوانیمی هنر یهاتیفعال هر چند

اما تأکید بر مشروعیت  (،15: 2015 ،1کيبرزوو) را از طريق يک محصول هنری منتقل نمايند

-گ نمودن ارزش ثانوی آن در يادگیری، هنر را بیش از پیش به حاشیه میابزاری هنر و پر رن

های موجود در درک و شد از اين مشکل را، يافتن قابلیتراه حل برون (،2002) راند. آيزنر

کند. وی اين پیامدها های مترتب بر آموزش هنر عنوان میفهم و خلق آثار هنری، با تبیین پیامد

امدهای مربوط به ادراکات و گفتمان منحصر به فرد، ب( پیامدهای را در سه سطح: الف( پی

شناختی محیط يا طبیعت، ج( پیامدهای آموزش هنر در های زيبايیمربوط به ادراک ويژگی

 نمايدبندی میجهت افزايش کارايی و پیشرفت دروسی مانند رياضیات و خواندن، دسته

تواند صرفا يادگیری نیست، بلکه هنر می لذا آموزش هنر .(95: 1393)مهرمحمدی و کیان، 

، که در طول زندگی منبع هايی شودگیری ارزشها و شکلموجب توسعه و کشف مهارت

های بسیاری پژوهش (.2017؛ دروزا، 2002)آيزنر،  گرايش و انگیزه برای رشد مستمر هستند

 2ديپاک .ام شده استانج و تأثیر تلفیق آن در علوم پايه شناسیزيبايیبررسی پیامدهای در 

شناختی در میان شناسی را توجه و توسعه حساسیت زيبايیهدف از آموزش زيبايی (1: 2017)

نتايج . ها را قادر سازد به زيبايی پاسخ دهندای که آنکند، به گونهيادگیرندگان عنوان می

شمرد ؤثر میم 3گانههای چندشناسی را در رشد هوشآموزش زيبايی(، 2017)مطالعات دروزا 

کند و اين که چه ها عنوان میدرسی را کسب يا توسعه مهارتو هدف از تلفیق هنر در برنامه

نیز در پژوهشی دريافتند که  (51-50: 2015) اند. ژو و براونمعنايی را در يادگیری ايجاد کرده

توانند می، رنددر شرايطی با ساختار مناسب قرار بگی اگربیشتر افراد دارای ظرفیتی هستند که 

                                                 
1. Brezovnik 

2. Deepak 

3. Multiple-Intelligence 



 1400بهار ، شانزدهم، سال 60فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

 

 

70 

های پژوهش نوری همچنین يافته. ای بروز دهندبه سطح شايسته های هوش برتر خود راهحوز

 ریگرها دهنر یریادگي جهیکه در نت یشناخت یهاتیقابلدهد نشان می (78: 1394) سیو فار

رد اصلی کارب لذا باشد.میتمرکز، توجه، حل مسئله و عناصر تفکر خالق  يابند،یو رشد م شده

هنر در آموزش و پرورش عالوه بر زمانی که علوم و هنر با هم ترکیب شده و يکديگر را 

مربوط به نتايجی است  ،(2016 ،1ناگل و براک، دونیفون؛ 2015)بالردو و ماريا،  کنندکامل می

 مانده و منتظر کشف هستندکه منحصر به فرد و مخصوص هنرها است و گاه ناشناخته باقی

هد به دلیل عدم شناخت کافی از دتحقیقات انجام گرفته در اين مورد نشان می .(2002، )آيزنر

 روند ارزيابی و درک ريزی،برنامه در شناسیزيبايی توسعههای هنر، هنوز ها و ظرافتقابلیت

؛ 2002؛ آيزنر، 1394؛ مهرمحمدی، 1394)فارسی و نوری،   شودمی گرفته ناديده آموزشی

گردد که فاقد فرصت الزم برای مشارکت ای تدريس میعلوم پايه به شیوهو  (2014، 2دناک

-با توجه به پژوهش (.301: 2016 ،3منزی)کلپ و جآموزان در خالقیت و يادگیری است دانش

و اهمیت پیامدهای آن در ابعاد شناسی های گسترده انجام شده در ارتباط با آموزش زيبايی

های آموزش بررسی شده و مؤلفه مندبه طور نظام هاژوهشمختلف، ضرورت دارد تا اين پ

های موجود در آن، استخراج، تحلیل و ترکیب شود تا امکان شناسی، بر اساس قابلیتزيبايی

استفاده از اين نتايج به نحو مطلوب برای پژوهشگران فراهم گردد. بنابراين مسأله پژوهش اين 

شناسی چه نتايج و پیامدهايی را نشان آموزش زيبايی است که تحقیقات انجام گرفته در زمینه

و باورهايی را مورد تأکید ها اين نتايج چه ارزش؟  هم دارند چه ارتباطی با پیامدهادهند؟ اين می

ها وجود چه نقاط مشترکی بین مؤلفه هايی قابل ارائه هستند؟ی چه مهارتدهند و در توسعهقرار می

آموزش  پیامدهایدر اين پژوهش با هدف شناسايی سأله و ابعاد آن، برای پاسخ به اين م دارد؟

سواالت چارچوب مفهومی يا الگويی کاربردی،  آوردن يک ممنظور فراه بهشناسی زيبايی

 پژوهش به شرح زير سازماندهی گرديد:

                                                 
1. Brock, Dunifon    & Nagel 

2. Denac  

3. Clapp & Jimenez 
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ا هنگرش در توسعه را شناسیزيبايیچه اهداف يا پیامدهايی از آموزش  های پژوهشیيافته (1

 دهد ؟مورد تاکید قرار می ها، باورها(ش)ارز

-تعه مهاردر توس را شناسیزيبايیچه اهداف يا پیامدهايی از آموزش  های پژوهشیيافته  (2

 دهد؟ها مورد تاکید قرار می

 روش تحقیق 

راهبرد مورد استفاده پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. رويکرد به کار گرفته شده کیفی و 

-پژوهی يک اصطالح عمومی است که برای توصیف و جمعسنتز .پژوهی استبر اساس سنتز

، ريچی، مانداوا و رينگ) شودآوری يک مجموعه تحقیقات در يک موضوع خاص استفاده می

کنندگان در های تولید شده از آنچه شرکتاز تفسیر محققین از داده که، (2011 ،1یپسونج

بر . آيدبه دست می ،(2013، ديگرانو 2)يورنفلد انددهی تجربیات خود منتشر کرتحقیق درباره

ها، باورها( و ها )ارزششناسی در حوزه نگرشاين اساس موضوع پیامدهای آموزش زيبايی

های راهبرد مورد استفاده بر اساس بررسی نتايج چارچوبها مورد توجه محقق بوده است. مهارت

و سپس  داربا رويکرد جهتلیل محتوای استقرايی های مرتبط پیشین است که با تحنظری و پژوهش

تجمیع نتايج مطالعات مرتبط همراه است. جامعه مورد مطالعه شامل منابع مکتوب چون مقاالت و کتب 

 3سال اخیر بوده است 18 شناسی دردر حوزه آموزش زيبايی 2019لغايت  2001منتشرشده از تاريخ 

-ابتدا از طريق جست. اطالعاتی رساندند گر را به اشباعهشبرفی انتخاب شده و پژوکه به روش گلوله

شناسی انجام مقاله و کتاب که با هدف بررسی آموزش زيبايی 60های معتبر،وجوی اينترنتی از سايت

منبع به  47اند، انتخاب گرديد که پس از بررسی مجدد و در نشريات معتبر به چاپ رسیده شده بودند

و مورد بررسی قرار گرفت، که در جدول  به عنوان نمونه انتخابف تحقیق دلیل ارتباط بیشتر با هد

 آورده شده است .  1

 

                                                 
1. Ring, Ritchie, Mandava, & Jepson 

2. Uhrenfeldt, Aagaard, Hall, Fegran, Ludvigsen & Meyer  

توجاه باه  ، درهای آموزشی دنیاهای اصالحی در نظامگذاریها وسیاستاين بازده زمانی به جهت طیف وسیعی از پژوهش .3

 برد اصالحی، انتخاب شده است.هنر به عنوان يک راه
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 عنوان و توضیحات درباره مقاالت و کتب نمونه تحقیقمنبع، ( 1جدول)

 توضیحات عنوان منبع ردیف

 چشم هوشمند 1994پرکینز،  1

گیری تربیات هناری پارورش مهمترين جهت

راک بصاری در تفکر. چشمی که آنچاه باه اد

 بیند.آيد مینمی

 ذهن نشيهنرها و آفر 2002 آيزنر، 2

ی، درسادر برناماه یهنار تیترب گاهيجا نییتب

ی، نادياده هنار تیانادرسات از ترب یهایتلق

 نقشی، شناسيیبايهنر و زگرفته شدن جايگاه 

 .یهنر در تحول آگاه

 درام به عنوان روشی مؤثر 2004، 1مور 3
کااارگیری دانااش در  هااای مختلااف بااهروش

 کودکان

4 
، 2شینفلد

2004 

يکپارچااه سااازی هنااردر 

کااالس بازتاااب در نظريااه 

 وکاربرد، تجربه

توسعه توانايی فراگیران در اعمال تالش برای 

های صرفا هنری به موضاوعات انتقال مهارت

 ديگر.

5 
، 3روپرت

2006 

چگونه هنر به دستاوردهای 

 رساندآموزان سود میدانش

 

ها و ايجاد محیطای توسعه مهارت هنر موجب

 شود.می های فردیپويا با توجه به تفاوت

6 
، 4فلوری

2008 

بررساای مزايااای هناار در 

 آموزش ابتدايی

هوش در محیط  ناديده گرفته شدن خالقیت و

 کالس.

7 

 پوسنر،

، شیز روتبرت

، 5کراس و

2008 

چگونه آموزش هنر بردرک 

گااذارد شااناختی اثاار ماای

 غزيادگیری هنر و م

-آموزان را متمرکز مایتلفیق هنر انگیزه دانش

کند و مطالب به عنوان يک بازی جذاب درک 

 شوند.می

 2010، 6فترلی 8

رياضی در های تأکید برنامه

مقطع ابتادايی بار محتاوای 

 رسمی

 

ماای تااوان  برپايااه دانااش و تجربیااات قبلاای 

يادگیرنده موجب تغییر در باورهای حل مسئله 

 شد.

                                                 
1. Moore  

2. Sheinfeld 

3. Ruppert 

4. Flory  

5. Posner, Rothbart, Sheese & Kieras 

6. Fetterly  
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 شناسی رياضیزيبايی 1020، 1جیمز 9
درک روابط کمی از طرياق هنار بادون نمااد 

 رياضی

 خالق یآموزش تفکر علم 2011، 2ديهان 10
هدايت يادگیری باا ترکیاب تفکار همگارا و 

 تفکر واگرا.

11 

لرکیان، 

 دی،مهرمحم

 ،یملک

 1390 ی،دیمف

طراحااای و اعتباربخشااای 

الگاااوی مطلاااوب برناماااه 

درساای هناار دوره ابتاادايی 

 ايران

توجه الگوی مطلوب برنامه درسی به ابعاادی 

-آموزان و تفاوتچون عاليق و نیازهای دانش

 های فردی.

12 

متقی و 

نوروزی، 

1390 

شناساای از منظاار زيبااايی

هاای عالمه جعفری و پیامد

 تربیتی آن

های الزم برای تعقل تعلیم وتربیت بايد مهارت

را به افراد آموزش دهد و فراگیران خاويش را 

شااخیا اهااداف متعااالی زناادگی ياااری در ت

 نمايد.

13 

، 3گاستلین

20

12  

در کالس  میتوانیچرا ما نم

ادغاام  م؟یکننقاشی  یاضير

 یهنر در برنامه درس

برانگیختن عالقه و انگیزش  تلفیق هنر موجب

نسبت به يادگیری رياضایات و فعاال ساازی 

 شود.مغز می

14 
، 4يکمن

2012  

 STEAM بررسی آموزش

 ت متحدهدر اياال

هاای شاناختی و ارتباط علوم پاياه باا نظرياه

 آموزشی .

 مزايای يکپارچه سازی هنر 2013، 5الند 15

بارای بیاانخ خاود و  هنر عالوه برايجادفرصت

هااایخ شخصاای بااه محتااوای آموزشاای ارتبااط

 دهد .نیرويی تازه می

16 

نیکولز و 

، استفانز

2013 

 ناااديو فرآ یروش علمااا

 قيااز طر یریادگيا ،خالق

 هنر

روش علمی و فرايند خالق، گردشای باوده و 

به کشف مهاارت و تواناايی فکاری شاخا 

 کند.کمک می

17 
رضايی، 

1392 

تربیااات هناااری در نظاااام 

 آموزشی ايران

هااای تحصاایلی در عاادم شاامول همااه دوره

نظام پژوهش در حاوزه های ها کاستیپژوهش

 تربیت هنری

 

                                                 
1. James 

2. DeHaan 

3. Gustlin 

4. Yakman 

5. Land 
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18 

و  نيو

، 1هريس

2013 

تجرباه ، معلمی میت تدريس

 تریيادگیری غنی

آمااوزان در يااادگیری مهاام اساات کااه دانااش

-انديشمندان مفهومی بهتاری شاوند و داناش

 آموزان خالق خالق تر 

19 

انصاری، 

نصرآبادی، 

و  دارلیاقت

 1393 ،باقری

تحلیلاای باار نظريااه تجربااه 

 شناسی جان ديويیزيبايی

-فراهم نمودن درکی درست ازتجرباه زيباايی

 جرای آن .شناسی و شرايط ا

20 

 
  2014دناک، 

اهمیاات و نقااش آمااوزش 

 زيبايی شناسی در مدرسه

 هاااآن روش و آموزشاای هایسیسااتم خطااای

  عقالنی تفکر بر صرف تمرکزدر

 2014ترومن،  21

 رد ساازنده موفقیات عدم

و  های پايااهرشااته آمااوزش

 یآورفن ستمیس

-افراد در کنار حل مشکل ساختاريافته مهارت

ز علوم پايه را بیشتر و عمیق تار های مورد نیا

 آورند.به دست می

 2014، 2زيدلر 22

: STEAMماااااااوزش آ

 یفرهنگا-یاجتماعی پاسخ

 یجامعه شناخت

جای دادن هنار و فرهناگ در برناماه درسای 

معنی و ارتباط شخصی را باه ورود علوم پايه، 

 تجارب يادگیری.

23 
 بالردو و ماريا

،2015 
 با هنرSTEM تلفیق

یری باا تلفیاق هنار. پیشارفت در تجربه ياادگ

 تکنولوژی.

24 
 بروزويک،

2015  

سااازی مزايااای يکپارچااه

 ماادارس زيبااا درهنرهااای

 ابتدايی

آموزان، تفسیر محتوای هنر ضمن جذب دانش

 .کندمی تسهیلرا متن و مفهوم 

25 

گرمابی، 

ملکی، بهشتی 

 و افهمی،

1394 

طراحی و اعتباريابی الگوی 

ه بااومی برنامااه درساای دور

هاای ابتدايی مبتنی بر مؤلفه

 شناسی و هنرزيبايی

-طراحی و اعتباريابی الگوی بومی برای برنامه

هااای مبتناای باار مؤلفااهدرساای دوره ابتاادايی 

-مبانی نظری و ديدگاه صاحبشناسی، زيبايی

  .نظران

 2015ی، قنبر 26

 یجمعا یمطالعه مورد کي

 یدانشااگاه یهااابرنامااهاز 

 STEAMهنر با  ادغام

دهاد یق هنر دقت و خالقیت را افزايش میتلف

هااای و موجااب افاازايش يااادگیری بااا روش

 شود.مختلف می

 

                                                 
1. Wynn & Harris 

2. Zeidler 
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27 

کندی و 

، 1وانانن

2015 

شناساای و رويااای زيبااايی

 عینیت

شناسی يکی از تحوالت زيبايی بارهقضاوت در

 و قاطع . نو یبعد از قرن بیستم در روش

28 
کراجکیک2، 

2015 

، باار پااروژه یعلاام مبتناا

ی ساااه بعاااد یریگاديااا

 مشارکت دانش آموزان

ارتقاء يادگیری در يک چشام اناداز و تفسایر 

هنرمندانه، توساعه دادن سااخت و اساتفاده از 

 ها.مدل

29 
مهرمحمدی، 

1393 

هنااار،  یآماااوزش عماااوم

 و يااااایچرا ، یساااااتیچ

 یچگونگ

بايد حقانیت آموزش هنار را توجیاه و تبیاین 

 کرد .فراهم کردن زمینه بازگشت هنر باه ماتن

 آموزشی.

30 
نوری و 

 1393 فارسی،

ارزشاایابی برنامااه درساای 

ابتدايی به روش خبرگای و 

 نقادی تربیتی

کمبود نیروی انسانی آموزش دياده و آشانايی 

ناکافی مربیان با اصول تربیت هنری و فقادان 

 کارگاه هنر .

31 
هريس و ، پنیول

  2015، 3 دابرگر
 علم ینسل بعد یساز ادهیپ

ارتقاای ياادگیری ماؤثر  بازنمايی بصاری بار

 است.

32 
ژو و براون، 

2015 
 يیهنر در مقطع ابتدا ادغام

 .تلفیق هنردر کالس، توسعه محیط پويا

33 

براک، 

دونیفون و 

 2016ناگل، 

علم و کودکاان ياک مادل 

-اجتماعی استفاده از رشاته

 های علوم پايه

ارتباط بهترکودکاان در نتیجاه تلفیاق هنار باا 

 هايی برای شناخت جهان موضوع و ايجاد ايده

 2016، 4بروتر 34
ی ماؤثر در ابازار یاثر هنر

 آموزش

هاای اصالی ذهان، بازنماايی يکی از فعالیات

 است .

35 
کلپ و 

 2016جیمنز، 

، در STEAMاجااااااااارای 

ياااادگیری ساااازنده محاااور 

 شناسی،خالقیت و هنرزيبايی

فقاادان فرصاات در شاایوه تاادريس وعاادم 

درسای اماهآماوزان در برنمشارکت الزم دانش

 رياضی و علوم.

36 
ديجسیوس، 

2016 

 اساتفاده از رياضیات زيبا .

بااه عنااوان  یهناار اباازار

تفکر مرتباه  یبرا گرتسهیل

 باالتر

ايجااد فضاای بارای  گارتساهیل هنر ابازاری

 هاای متعاددراه حلبکارگیری گری و پرسش

 . بهبود يادگیری در

                                                 
1. Kennedy & vaananen 

2. Krajcik  

3. Penuel, Harris & DeBarger 

4. Bruter 
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 لیائو1، 2016 37
 

  يک رويکرد هنری يکپارچه

STEAM آموزش هنر 

-تزريق هنر و طراحی اصول، مفاهیم و تکنیک

 درسی.ها به آموزش و يادگیری در برنامه

38 
، 2محجوب

2016 

تاااأثیر آماااوزش هنااار در 

تقوياات توانمناادی ذهناای 

 آموزاندانش

 .شناختی آموزش هنر ، افزايش توانايی زيبايی

39 

متقی، حیدری 

و میرحیدری، 

1395 

تجرباه  و لیاتخ یساز رها

، رويکاارد نااوين معنااا دار

 ماکسین گرين

دار و عمل محاور برای حرکت به تخیل جهت

 .شناختی توجه داشتهای زيبايیبايد به تجربه

40 
ريحانی، 

1395 

هااا، اسااناد خااط لیااتحل

و مناااابع معتبااار  مصاااوب

 یاضيمرتبط با حوزه ر

تعريف هنر؛ نظم و سازگاری درونی و زباانی 

مادهاا در دقیق برای تعرياف اصاطالحات و ن

 .بسیاری ازعلوم

41 

شمشیری، 

همايون و 

 ايران پور،

1395 

نقاااد و بررسااای جايگااااه 

تربیت هنری در سند تحول 

 نظام تعلیم و تربیت

بررسی شکاف بین مدعای تربیات هناری در 

سند تحاول و واقعیات آن در نظاام تعلایم و 

 تربیت .

42 
، 3بريتنباچ

2017 
 شناسی دررياضیاتزيبايی

های شناختی مبنای قضاوتروان ماهیت تجربه

 ،شناسای، معرفای انساجام و پیوساتگیزيبايی

های بصاری اهمیت جنبه و شفافیت، وابستگی

. 

2017ديپاک،  43  

 

های عملی )تجربای( تجربه

 درآموزش هنر Ictاز طريق 

 Ict4های عملی)تجربای( ازطرياق بیان تجربه

ارزياابی تأثیرتوجاه باه هنار  در آموزش هنر،

 سعه شخصیت فرد .برای تو

 2017دروزا ،  44

 STEAMبرنامااه درساای 

آموزش هنر يادگیری میاان 

 ایرشته

جنبش علوم پاياه بارای نشاان دادن هنار باه 

 عنوان يک موضوع اصلی نه انتخاب مکمل .

45 
، 1ماندری

2018 

گیری موضوع زيباايی شکل

 .هادر دبیرستان

 شناختیهای زيبايیتوسعه مهارت

                                                 
1. Liao 

2. Mahgoub  

3. Breiten bach 

4. Information and Communication Technologies (ICT) 
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 توضیحات عنوان منبع ردیف

46 
 و اهلدیلیل

 2019، 2راپ

ضااااااعیت آمااااااوزش و

برنامه  در يک شناسیزيبايی

 آموزشی متمرکز

درسای برناماه درشناسای زيبايیتلفیق حذف 

آمااوزان باارای موجااب کاااهش انگیاازه دانااش

 شود.انتخاب دوره اختیاری هنر می

47 
آنلور و زمبا، 

2019  

بررسی تأثیر برنامه آموزش 

شناساای باار رشااد زيبااايی

 قضاوت زيبايی کودکان

و  تیااهمو  يیبايآموزش موزه بر درک زریتاث

هنر  در یشناسيیبايز یهادر مهارت آنهاسهم 

 .مدرن پست

 

 استفاده، مورد منابع از هاداده اصلی مضامین و نظری هایپايه پااليش و استخراج از پس

 گرفت. انجام هاداده از انبوهی سازماندهی و درآمیختن کردن، مرتب با محوری کدگذاری

 برای .شد ارائه جانبههمه و مفهومی چارچوب يک در نتايج ترکیب و تحلیل بندی،طبقه سپس

-اطمینان ،4باورپذيری يا 3اعتماد قابلیت معیار چهار شده، ارائه الگوی هاداده اعتماد بررسی

-دست برای. قرارگرفت توجه مورد (،1397محمدپور،) 7پذيریانتقال و6پذيریتأيید ،5پذيری

 اين در. قرار داد استفاده مورد را 8همتايان توسط توصیف روش محقق اعتماد، قابلیت به يابی

 برقرار ارتباط بودند، کرده استفاده روش اين از که دکتری دانشجويان از نفر 3 با محقق زمینه

 از محقق و کرده کدگذاری نیز آنها تا قرارگرفت، آنان اختیار در تحلیل از هايیبخش و کرد

 معیار برآورد منظور به. يابد آگاهی ابتدايی هایتحلیل در سوگیری عدم و کدگذاری روند

 ابتدا روش، اين مبنای بر که گرفت قرار استفاده مورد هدفمند گیرینمونه روش پذيری، انتقال

 شد؛ شناسايی مورد بررسی حضور داشت، هایگروه از هر يک در هسته عنوان به که ایمقاله

 کفايت روش از پذيریاطمینان معیار در. يافت دست مقاالت ساير به آن، طريق از سپس

 ارائه پژوهش انجام روند درباره اساتید، با ایجلسه در ترتیب اين شد. به استفاده 9اجماعی

                                                                                                                   
1. Mandri 

2. Lilliedahl & Rapp 

3. Credibility 

4. Prolonged Engagement 

5. Auditingef reflectiv lectiv   

6. Qualititive objectivity 

7. Applicability 

8. Peer debriefing 

9. Consensual adequacy 
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 شده، کشف تئوريکی چارچوب طراحی مورد در کار بهبود جهت بازخوردهايی و شده

 اين. شد استفاده 1تأملی هایيادداشت نگارش وشر تأيیدپذيری، از معیار در. شد دريافت

 نوشتن از هدف اصل، در. است کار حین در محقق شخصی هایيادداشت بیانگر هايادداشت

-تحلیل و نوشتن در ناآگاهانه است ممکن که بود تعصباتی از يافتن آگاهی ها،يادداشت اين

 قابلیت از شده ارائه مدل بنابراين،. بگذارد تأثیر پژوهش نتايج بر و بیافتد اتفاق محقق های

 .باشدمی برخوردار اعتماد

 هایافته

شور کشناسی در داخل و خارج از در پژوهش حاضر، مطالعاتی که در حوزه آموزش زيبايی

تر اند. بیشانجام شده است، برحسب ارتباط موضوعی و محتوا مورد بررسی قرار گرفته

-م گرفتههای درسی مدارس انجاثیر هنر در برنامههای داخلی در خصوص جايگاه و تأپژوهش

ی های خارجی ضمن توجه به پیامدهای جانبی هنر، به طور خاص به بررساند و پژوهش

ی و بررس یگردآورپس از اند که های اختصاصی و منحصر به فرد هنر پرداختهاهداف و قابلیت

های ا پیامداهداف ي ازايج حاصل نت ،بررسی شده منبع 47 از میان های مربوط به تحقیق،داده

ه ر گرفت ک، مورد بررسی قراهاو مهارت ها، باورها(ها )ارزشنگرش آموزش هنر در دو سطح

  :اند ازکه عبارت اندشده بندیطبقهجهت پاسخ به سواالت، ابعاد نزديک به هم 

وسعه درت را شناسیزیباییچه اهداف یا پیامدهایی از آموزش  های پژوهشی: یافته1سوال 

 دهد ؟مورد تاکید قرار می ها، باورها(ها )ارزشنگرش

 ورها(ها، باها )ارزشدر توسعه نگرش شناسیپیامدهای آموزش زيبايی طبقه بندی کدگذاری و (2)جدول

 طبقه کد منبع ردیف

 2015و براون، ژو  1
های مختلف در مواجهه يافتن راه حل

 با مسائل اجتماعی

پذيرش و 

درک 

 ديدگاه بهتردرباره ديگران 1390لرکیان و ديگران،  2 ماعیاجت

                                                 
1. Reflective journals 
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 طبقه کد منبع ردیف

3 

. 2015و براون، ژو 

 2015برزوويک، 

 

، همکاری بیشتر والدين و معلمان

آموزان آموزان و دانشمعلمان و دانش

های همکاری و ارتباط با يکديگر،

 معنايی با محیط

افزايش 

ظرفیت 

 همدلی

 2015 ،بالردو و ماريا 4
هنری از تاريخ و فرهنگ  خلق نمايشی

 خودجامعه معاصر
 

تقويت هويت 

 فرهنگی و تاريخی

 و تاريخی درک میراث فرهنگی 2006روپرت،  5

6 
 ؛ 2015 بروزويک،

 2016ديجسیوس، 
 منبع لذت و سرگرمی در طول تاريخ

 شناخت آثار در موزه 2019آنلور و زمبا،  7

زيباشناسانه  درک آثار هنری تمايل به حفظ 2008فلوری،  8

 حس قدردانی با درک میراث فرهنگی 2014زيدلر،  9 از هويت فرهنگی

 درک محیط و انتقال احساسات 1394نوری و فارسی،  10

درک زيباشناسانه 

از همکاری با 

 محیط

11 

؛ 2015 ،بالردو و ماريا

  شمشیری و ديگران،

 2019آنلور و زمبا، ؛  1395

 های آگاهانه درباره هنرقضاوت

دريافت 

 زيباشناسانه

2017ديپاک،  12  
توجه و پاسخ به زيبايی خط، رنگ، شکل، 

 حرکت و صدا

 تمايل به مشارکت و برقراری ارتباط 2015ژو و براون،  13

14 
 ؛2015ژو و براون، 

 2016ديجسیوس، 

تمايل و رضايت از درگیری با موضوع از 

 طريق هنر

 2016ديجسیوس،  15
ايش بصری در حل احساس رضايت از نم

 مسائل

 های خودتوجه به توانايی 2015ژو و براون،  16

 2015 ،بالردو و ماريا 17
های ايجاد روابط دوستی بین فرهنگ

 مختلف
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 طبقه کد منبع ردیف

 2015 ،بالردو و ماريا 18
کاهش بروز رفتارهای هنجارشکنانه و 

 های فردی و اجتماعیخشونت

-پرورش ارزش

 های اخالقی

 یخلق وخو شدنکاهش استرس و بهتر  2015ژو و براون،  19 

20 
؛  2015 ،بالردو و ماريا

  2015 بروزويک،
 عزت نفس تقويت

 احساس رضايت 2016ديجسیوس،  21
 

 پاداش درونی
 شادی و لذت از پیشرفت در يادگیری  2015 بروزويک، 22

 افزايش انگیزه  2015 بروزويک، 23

24 

لرکیان و ؛  2006روپرت، 

 ؛1390، ديگران

 2015ژو و براون، 

 های مختلفديدگاهعاليق و فرصت بروز 

 در يادگیری دروس

 

فرصت پیشرفت و 

 شکوفايی

 

 2013الند،  25
های شخصی ، فرصت بیان و ارتباط

 اجتماعی و فرهنگی

 2004شینفلد،  26
های يادگیری ها در سبکتوجه به تفاوت

 و ضريب هوشی

27 

لرکیان و  ؛ 2006روپرت، 

 1390ديگران، 

 2015ژو و براون، 

 های فردیتوجه به تفاوت

 2004شینفلد،  28
های مختلف امکان استفاده از شیوه

 يادگیری

 فرصت رشد ادراک سه بعدی و جستجو  2015 بروزويک، 29

 2008 فلوری، 30
آموزان دارای دانشايجاد فرصت برای 

 مشکالت گفتاری و يا نوشتاری

31 
ژو و براون،   ؛ 2008 فلوری،

2015 
 فرصت برابر برای پیشرفت

2017ديپاک،  32 ارتباط  توسعه با رسانه هنری بیان ذهنیات و تجارب 

2017ديپاک،  33 هنرمندانه  هاارتباط هنری تجارب و ايده 
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 طبقه کد منبع ردیف

34 
 بروزويک، ؛ 2012گاستلین، 

2015  
 در تفکر انگیزه افزايش

بخش اشتیاق الهام

 به تفکر

 پرورش خالقیت و نوآوری 2015اون، ژو و بر 35

 وری درکارشادی و افزايش بهره  2015 بروزويک، 36

 ايجاد سطحی از تفکرات مرتبه باالتر 2017دروزا ،  ؛2004، مور 37

 سازماندهی تفکرات 2004، مور ؛ 2006روپرت،  38

 تحريک ذهن 2016بروتر،  39

 2015 ،بالردو و ماريا 40
ق بیشتری از اطالعات و دستیابی به عم

 مسائل دنیای واقعی
 

پرورش جنبه 

 2017دروزا ،  41 زندگی محور
توانايی حل مشکالت در شرايط جديد و 

 دشوار زندگی

 2015 ،بالردو و ماريا 42
های لذت بخش و چند حسی کسب تجربه

 غنی

 

تجربیات يادگیری 

 محور

 

 يادگیری معنادار 2015 ،بالردو و ماريا 43

 افزايش انگیزه يادگیری و کنجکاوی   2015بروزويک،   44

 2015 ،بالردو و ماريا 45
تجربه يادگیری در محیطی آرام و بدون 

 ترس

46 
آنلور و ؛  2015ژو و براون، 

 2019زمبا، 
 دخالت فعاالنه در يادگیری خود

 ايجاد نیرو  به محتوای آموزشی 2013الند،  47

 هاگرشی نتوسعه بر اساس شناسیزيبايی يا پیامدهای آموزش، اهداف 2بر اساس جدول 

ت تقوي ،یهمدلافزايش ظرفیت ،اجتماعیپذيرش و درک ، در سیزده طبقه:ها()باورها، ارزش

اری ز همک، درک زيباشناسانه از هويت فرهنگی، درک زيباشناسانه اهويت فرهنگی و تاريخی

شرفت و فرصت پی ،پاداش درونیهای اخالقی، ، پرورش ارزشدريافت زيباشناسانه با محیط،

ر و ندگی محوپرورش جنبه ز اشتیاق الهام بخش به تفکر، ارتباط هنرمندانه، توسعهشکوفايی، 

 گیرند.قرار می تجربیات يادگیری محور
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ه درتوسیع را شناسییزیباییچه اهداف یا پیامدهایی از آموزش  های پژوهشی: یافته2سوال 

هاا، وهشهای به دست آماده از نتاايج پاژبا توجه به داده دهد؟د قرارمیها مورد تاکیمهارت

ای تهدر دو مقولاه هسا هاای مهارتتوسعه براساس شناسیزيبايی اهداف يا پیامدهای آموزش

 های عملی )تجربی(، مشخا شده است.های شناختی و مهارتمهارت

 های شناختیدر توسعه مهارت سیشناپیامدهای آموزش زيبايی بندیو طبقه کدگذاری (3)جدول

 طبقه کد منبع ردیف

 1390لرکیان و ديگران،  1
شناخت عاليق و تمايالت فردی 

  خود

 

 خودآگاهی

 توانايی دفاع و قضاوت از اثر خود 2008 فلوری،  2

 بازخورد مداوم  از عملکرد خود 2008 فلوری،  3

 تقويت اعتماد بنفس 2015ژو و براون،  4

5 
دروزا ،  ؛ 2015يک،  بروزو

2017 

های ممکن برای پیدا کردن راه حل

  حل مسئله

 

 

 پرورش تفکر خالق

 تمرکز برتفکر واگرا 2011هان، دي 6

 نوآوری در ايده 2015 ،بالردو و ماريا 7

 2017دروزا ،  8
دادن و ارتباط  میطرح مسأله، تعم

 نامرتبط به ظاهر یهادهيا نیب

 2017دروزا ،  9
ی هاسه شباهت و تفاوتمقاي

  موضوع علمی با هنر

 پرورش تفکر تحلیلی

 
 2016براک و ديگران،  10

پیدا کردن ارتباط اثر هنری با 

 موضوع علمی

 تر جزئیات و روابطانعکاس عمیق 2013و هريس،  نيو 11

 2017دروزا ،   ؛2004، مور 12
به چالش کشیدن محتوا با استفاده 

 تفکر نقاد پرورش از پروژه هنری

 آزاد شدن از عادتغلبه بر قوانین و  2002 آيزنر، 13



...  هایرشته یمطلوب برنامه درس یالگو یو اعتباربخش یطراح  

83 

 

 

 

 طبقه کد منبع ردیف

14 
 

و  اهلدیلیل؛  2002 آيزنر،

 2019 ،راپ

قضاوت خوب در مورد توانايی 

 روابط کیفی

15 
، مور ؛ 2012گاستلین، 

     2015بروزويک،    ؛2004

فعال سازی چندين ناحیه مغز و 

 پردازش اطالعات بیشتر
 

 

 

 

هنی و ذ پرورش تفکر

 تجسمی

 

 

 

 2006روپرت،  16
 حفظ ،ب اطالعاتیهای ترکروش

 هاداده

17 
 ؛ 1395متقی و ديگران، 

2017ديپاک،   
 رها سازی تخیل

 2015 ،بالردو و ماريا 18
روابط متقارن دقیق از تجسم شکلی 

 در رياضیات

2017ديپاک،  19  در هندسه تصاوير فضايی تجسم 

 لگوهای يک متن در ذهنتصور ا 2016ديجسیوس،  20

 2016ديجسیوس،  21
تصوير ذهنی مناسب از مسائل 

 رياضیات

 

22 

بالردو و ؛ 2015ژو و براون، 

 2015 ،ماريا

تمرکز و هماهنگی بهتر دست و 

دقت در ايجاد رابطه بین  ،چشم

خط و فضای تولید، انتقال شکلی 

 ساده يا پیچیده

پرورش مهارت 

 بصری

 

ختی های شناشناسی در حوزه مهارت، پیامدهای آموزش زيبايی3ول های جدبر اساس داده

در شش طبقه خودآگاهی، پرورش تفکر خالق، پرورش تفکار تحلیلای، پارورش تفکار نقااد، 

 گیرد. پرورش مهارت بصری  قرار می پرورش تفکر ذهنی و تجسمی و
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 های عملی )تجربی(مهارت در توسعه شناسیپیامدهای آموزش زيبايی وطبقه بندیکدگذاری  (4)جدول

 طبقه کد منبع ردیف
 مشارکت و همکاری بین همساالن 2012گاستلین،  1

 
 

 کنش اجتماعی
 

 همکاری و تعامل بین معلم و دانش آموز 2015ژو و براون،  2

3 
؛ فلوری،   2015ژو و براون،  

2008 
 همکاری تیمی بین معلمان

4 
  ؛2004، مور؛  2006روپرت، 

 2012 گاستلین،
 تر درگروهفعالیت سخت

5 
 
 2017دروزا ، 
 

های طبیعی نمايش بصری در تاثیر فرايند
 همکاری با محیط درمحیط زيست و حفاظت از اکوسیستم

 طراحی هندسی در محیط   2015بروزويک،   6

7 
 2015ژو و براون، 

 
به کار بستن روشی هنرمندانه برای کمک 

 به يک جمعیت يا جامعه
هويت  باارتباط 

 فرهنگی، تاريخی

2017ديپاک،  8  
هايی مثل درام، حرکات انجام فعالیت

  موزون، ساخت اشیا ، نقاشی و غیره
 

بیان خالقانه در 
 ارتباط

 ارائه مطالب و اکتشاف با بیان هنری 2006روپرت،  9

10 
 2010جیمز،  ؛2012گاستلین، 

   2015بروزويک،  ؛ 
ن با های مختلف بیابه کارگیری روش

 ايجاد اشکال و ساختار جديد

11 
 ؛ 2010جیمز، 
؛ ژو و  2015، .بالردو و ماريا

 2015براون، 
 مهارت مشاهده بهتر ديدن و استفاده بهتر از ابزارها

 معنای شخصی خواننده به تفسیر متن 2016ديجسیوس،  12
مهارت  درک 
 13 مطلب و خواندن

؛ روپرت،  2016ديجسیوس، 
2006 

 نده با متنتعامل خوان

 های مختلفبازسازی مسئله از راه 2015، بالردو و ماريا 14
 

 مهارت حل مسئله
 های متعدد در رياضیاتاستفاده از راه   2015بروزويک،   15
 گنجاندن شرايط متفاوت دريک مسئله 2016ديجسیوس،  16
 حل خالقانه مسائل 2016بروتر،  17
 ی يک درسیم الگوطراحی و ترس 2016ديجسیوس،  18

 
 

مهارت شناسايی 
 الگو
 

 2010جیمز،  19
 خط، شکل، فضا، بافت، استفاده از الگوها:

 رنگ

 2006روپرت،  20
 استفاده از الگو در ايجاد رابطه بین خط و
فضای تولید و انتقال يک شکل ساده يا 

 پیچیده رياضی

21 
 ؛2015نیول و ديگران، پ

 ؛ 2015کراجکیک، 
 ساخت مدل
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 طبقه کد منبع ردیف
  2016ديجسیوس، 

 
 
 

مهارت بازنمايی 
 بصری
 

 2010جیمز،  22
 نمايش مفاهیم انتزاعی به وسیله ابزارهايی

 چون رس ، لگو و غیره

 2016بروتر،  23
نمايش روابط کمی رياضی از طريق شکل 

 ،رنگ و..

 2015ژو و براون،  24
به تصوير کشیدن احساس درونی خود 
از نسبت به نقش يک شخصیت يا تجربه 

 داستان

   2015بروزويک،   25
های ساخت فیزيکی اشیا برحسب کمیت

 مختلف مانند طول ،زمان، جرم و غیره
 هادر بازی و هیجان تمرين 2015ژو و براون،  26

 
تجربیات ذهنی 

 بدنی

 افزايش تجربه در فعالیت بدنی 2015ژو و براون،  27

 2008فلوری،   28
 از بدن گیریتشخیا مفاهیم با بهره

 

29 
 

؛ نوری و 2008فلوری،  
 ؛1394فارسی، 

 2015ژو و براون، 
 

استفاده از عضالت در فرم دادن سفال در 
يا اجرای مجسمه سازی و ساخت اشیا 

 درام

گیری شکل
-های دستمهارت

 ورزی  و عضالنی

30 
ژو و براون،   ؛2004، مور
 2015، بالردو و ماريا؛  2015

 2017دروزا ،  ؛

های کسب شده در حل ه از مهارتاستفاد
 مشکالت روزانه

 
 

مهارت ارتباط با 
 دنیای واقعی

31 
بالردو و ؛  2017دروزا ، 

 ؛2015، ماريا

 2016براک و ديگران، 

برقراری ارتباط با موضوع آموزشی، شغل 
 آينده و زندگی روزانه

 2016براک و ديگران،  32
و  های تازهبه کار بستن مفاهیم درموقعیت

 اقعیو

 

تجربی( عملی)هایمهارت ابعادشناسی براساس نتايج آموزش زيبايی، 4با توجه جدول 

ا بمکاری هدر دوازده مقوله يا شاخا: کنش اجتماعی، آورده شده است. بدين ترتیب نتايج 

هارت ده، ممهارت مشاه ، بیان خالقانه در ارتباط،هويت فرهنگی، تاريخی محیط، ارتباط با

صری، بمهارت شناسايی الگو، مهارت بازنمايی ،مسئلهمهارت حلخواندن، مطلب و درک

با  مهارت ارتباطو  ورزی و عضالنیهای دستگیری مهارتشکل، بدنیتجربیات ذهنی

 .بندی شددنیای واقعی طبقه
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ها رششناسی در دو حوزه نگهای آموزش زيبايیاشتراکاتی در مقوله، 1براساس شکل 

ر خصوص شده د با استناد به تحقیقات انجامها وجود دارد. و مهارت ها، باورها()ارزش

 با شش بخش به تفکرها، هدف اشتیاق الهامشناسی در حوزه نگرشپیامدهای آموزش زيبايی

ذهنی رخالق، پرورش تفکرتحلیلی، پرورش تفک بصری، پرورش تفکری پرورش مهارت مقوله

ز رد و نیشناختی همپوشانی داهاینقاد و خودآگاهی در حوزه مهارتو تجسمی، پرورش تفکر

ان شناختی و بیهاینگرش دريافت زيباشناسانه، با دو هدف خودآگاهی در حوزه مهارت

ه گاه توسعارتباط دارد. نیز سه ديد )تجربی( عملیهایمهارتخالقانه در ارتباط در حوزه 

ا کاری بدرک زيباشناسانه در همهويت فرهنگی و  درک زيباشناسانه درارتباط هنرمندانه، 

ط ر ارتباد، )تجربی( های عملیمهارتنیز با مقوله بیان خالقانه در ارتباط در حوزه محیط 

ر انه ددرک زيباشناسديدگاه  است. همچنین بر اساس نتايج استخراج شده از منابع، چهار

های و پرورش ارزش افزايش ظرفیت همدلی ،اجتماعی، پذيرش و درکهمکاری با محیط

شاهده م، قابل )تجربی( های عملیمهارتاخالقی از طريق مقوله همکاری با محیط در حوزه 

-زشو پرورش ار افزايش ظرفیت همدلی ،اجتماعی هستند و نیز سه ديدگاه پذيرش و درک

ارتباط  همپوشانی و )تجربی( های عملیمهارتاجتماعی در حوزه با مقوله کنشاخالقی های

ز با ها نیهای اخالقی و تقويت هويت فرهنگی در حوزه نگرشدارند. اهداف پرورش ارزش

نین و همچ های تجربی ارتباط دارندتاريخی در حوزه مهارت –مقوله ارتباط با هويت فرهنگی

 واندن،)تجربی(: درک مطلب و خ يادگیری محور از طريق هفت مهارت عملیديدگاه تجربیات 

ای همهارت، بدنی -شناسايی الگو، بازنمايی بصری، تجربیات ذهنی ،حل مسئلهمشاهده، 

ها گرشنمحور در حوزه قابل ارائه است. ديدگاه پرورش جنبه زندگی، ورزی و عضالنیدست

که در  ط دارد، ارتبا)تجربی( های عملیمهارتی درحوزه با مقوله مهارت ارتباط با دنیای واقع

 مدل نشان داده شده است .

 گیریبحث و نتیجه

شناسی نشان داد ضمن پیامدهای آموزش زيبايیبررسی نتايج به دست آمده از تجزيه و تحلیل 

ها )باورها، ارتباط و درهم تنیدگی اهداف در هر حوزه، بین برخی اهداف در حوزه نگرش
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ها در دو سطح شناختی و تجربی نیز نوعی ارتباط و ای مهارتها(، با مقوله هستهشارز

مفاهیم مشترک بین دو يا چند رشته هستند که 1«مفاهیم همپوشانی»همپوشانی وجود دارد.

های ديگر از نظر اهداف و ارزيابی با استانداردهای رشته استانداردهای هر رشته را انتخاب و

ها را از توان يافتهبه طور کلی می (.2015؛ ژو و براون، 2017دروزا، ) دهندمیمورد تطبیق قرار 

، تجربیات يادگیری ارتقاء تفکر اجتماعی، کنش ،و لذت از زيبايی رکدهايی چون شاخا

  مورد بحث و بررسی قرار داد: یارتباط معنايی با دنیای واقعمحور و 

ها، در حوزه نگرششناسی داف آموزش زيبايیترين اهنتايج پژوهش نشان داد يکی از مهم

هنر است. شناختی حس و ادراک زيبايیمعنای توجه و تمايل به  به دريافت زيباشناسانه

آموزان امکان درک کیفیت در انجام يک درسی است که به دانشترين حوزه در برنامهشاخا

ع لذت، ارمغان ماندگاری شناسی به عنوان يک منبحس زيبايیدهد و بخش را میفعالیت لذت

آيزنر، ) بخشدها عمق و غنا میاز تربیت هنری در طول حیات فرد است که به انجام فعالیت

 4هاارزشها و طیف وسیعی از مهارت 3آموزان سطح پايهبرای دانش2توانايی اين حس. (2002

ساسیت را پرورش اين نوع ح ،(2002)آيزنر. (126: 2016)محجوب،  آوردرا به ارمغان می

دهند. ای حواس ما را درگیر و تحت تأثیر قرار میداند که به گونهمنوط به تجربه روابطی می

های خويش جلب نموده و ها، دريافت زيباشناسانه نه تنها توجه فرد را به توانايیبراساس يافته

(، بلکه کند تا به ارزيابی و قضاوت مؤثر درباره شناخت خويش بپردازد )خودآگاهیکمک می

شود. در واقع هنرها نوعی تخلیه ی مهارت تجربی بیان خالقانه در ارتباط نیز میموجب توسعه

شوند، تا شخا فرصتی برای کشف آنچه در درون خود دارد، پیدا کند، بیان شخصی  تلقی می

ی از طريق الگوها و عالئم هنرهارا نیز  برقراری ارتباطبه  نیاز بنیانی انساناز سوی ديگر 

زبان هنر به شکل گیری رکا بهلذا  .(234: 2016 ، )ديجسیوسدهند توجه قرار می بصری مورد

های هايی برخوردار از مهارتيابی به قابلیتتواند عالوه بر دستبیانی خالقانه و هنری، می

                                                 
1. Discover overlapping concepts 

2. Aesthetic sense ability 

3. Basic level pupils  

4. Skills and values 
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ارتباط، امکان دريافت زيباشناسانه، فهم میان فرهنگی و تعهد در خالق کالمی و غیرکالمی 

 نه نسبت به روابط اجتماعی و تنوع فرهنگی را نیز از طريق فرايند يادگیری امکان پذيرهمدال

تجربی  ها نیز مهارتدر اين خصوص يافته (.1390،و ديگران لرکیان؛ 2015و براون، ژو ) سازد

، را در برگیرنده سه هدف مهم درک زيباشناسانه در همکاری با محیطدر ارتباط بیان خالقانه 

تعلیم و لذا در دهد.ها نشان میتوسعه ارتباط هنرمندانه در حوزه نگرش و رهنگیهويت ف

درکی فرصت توسعه و توانايی مشاهده، تجربه، ارزيابی و با داشتن هر کودک  ،تربیت مدرن

را  خودجامعه تاريخ و های فرهنگ عمومی، ارزشبايد بتواند  هاارزش و باورها اززيباشناسانه 

 سالم يک محیط زنده و کودکان در يابد کهتحقق میدر صورتی  مهماين  .کند بررسی و نقدنیز 

زمبا، ، آنلور و 2014)دناک،شناختی در آنان ارتقا يابد حس زيبابیکه ای فعالیت يابند به گونه

شناسی توجه به هدف پذيرش و های پژوهش نشان داد آموزش زيبايیهمچنین يافته(. 2019

کند و موجب همکاری با محیط و کنش همدلی را تقويت می درک اجتماعی و ظرفیت

 اجتماعی شناسی نگرشآموزش زيبايی گردد.های تجربی میی مهارتاجتماعی در توسعه

 خالقیت ارتباط با محیط اجتماعی اين نگرش باز در .(2002آيزنر، )بخشد می بهبود را کودکان

 را درک و پذيرش از بااليی و محیط، سطح در تعامل با ديگران تا دهدمی اجازه کودکان به

را بیاموزند که از کارايی آن در طول زندگی نیز  ارزشمندی اجتماعی هایکرده و مهارت فراهم

، (18: 2017) دروزا هایبه عنوان مثال، در نتايج يافته (.2015 و براون،ژو )بهره مند شوند 

های رياضی، علوم و هنر ی متشکل از تیمدرسای برنامهمشارکت در اجرای يک پروژه بین رشته

آموزان ضمن نمايشی بصری از تأثیر فرآيندهای طبیعی در محیط زيست، موجب شد تا دانش

کودکان از پژوهشی ديگر،  دراهمیت همکاری در حفاظت از اکوسیستم را در خود نهادينه کنند. 

ی درباره پذيرش خود و ديگران دست بهتر هاینقش به ديدگاه های اجتماعی مثل ايفایطريق فعالیت

های های هنری موجب پرورش ارزشهمچنین مشارکت در فعالیت .(2003، 1ايوای) يافتند

ها پرورش بر اساس يافته (.2015؛ بالردو و ماريا، 2015)ژو و براون،  شوداخالقی نیز می

اط با هويت ی همکاری با محیط و کنش اجتماعی و ارتبهای اخالقی با سه مؤلفهارزش

                                                 
1. Iwai 
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يايد. يکی از )تجربی( تعامل دارد و تقويت می های عملیتاريخی در سطح مهارت –فرهنگی

های ها، احساس امنیت در مشارکتدهی ارزششناسی در شکلپیامدهای مهم آموزش زيبايی

شود و افراد می یخو خلق و شدنبهتر  جهیدر نت و کاهش استرسگروهی است، که موجب 

: 2013)وينر،  آموزدانش فيعملکرد بهتر در وظا و یدر مطالعات علم زهیانگ ادجياعالوه بر 

های فردی و اجتماعی و ايجاد موجب کاهش بروز رفتارهای هنجارشکنانه و خشونت (،35

 .(2015، بالردو و ماريا )گردد های مختلف نیز میروابط دوستی بین فرهنگ

اشتیاق الهام بخش به تفکر است، که ها، از ديگر اهداف شناسايی شده در حوزه نگرش

شناختی: تفکر بصری، تفکر خالق، تفکر تحلیلی، تفکر ذهنی و تجسمی،  شامل شش مهارت

ی اشکال پیچیده شناسی در شناخت و توسعهآموزش زيبايی تفکر نقاد، وخودآگاهی است.

گیری مناسب از بهرهو با   (1: 2013 1یآندره و استنل-، ووس)گورنون  استتفکر انسان مؤثر 

)آيزنر،  های تفکر کمک کردکارگیری شیوهتوان از طريق هنر به درک و بهاين رويکرد، می

ی ترين طرفداران جنبهمهم از (،1969)2آرنهايم ،در اين ارتباط (.1394؛ نوری و فارسی، 2002

کند که تمام را يک فعالیت شناختی معرفی می4خود، ادراک3شناختی هنر، درکتاب تفکر بصری

، حافظه، یادراک حس)و پردازش اطالعات سازی ذهنی درگیر در دريافت، ذخیره هایعملیات

های شناختی و عاطفی فرايندهای فکری نیز بین جنبه 5گیرد. پیاژهی( را در بر میریادگي تفکر،

آموزان خواسته هايی که از دانشبنابراين برنامه. (36: 2002آيزنر، ) شودتمايز عمیقی قائل نمی

شود تا اهداف خود را به شکل هنری تصور يا مجسم سازند و يا آنان را تشويق به قضاوت می

دارند تا آموزان را درباره فرآيندهای فکری خود به تأمل وا میکند، در اصل دانشدرباره هنر می

ن اساس هنر با هايی از تفکر دست يابند. بر ايهای شناختی به شکلاز طريق اين نوع مهارت

دهد آموزان را به سمتی سوق میی، دانشها و تصورات قالبشهیکل ربغلبه  فراهم کردن امکان

به طوری که با ايجاد مسیری متفاوت برای پیدا نمودن ، کنندبه طور منعطف و واگرا فکر که

                                                 
1. Gurnon, Voss-Andreae & Stanley 

2. Rudolf Arnheim 

3. Visual Thinking 

4. Perception 

5. Jean Piaget 
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تفکر » يابند.دستتحلیل، تفسیر و تجسم مانند 1های تفکرعالیهای جديد، به مهارتحلراه

، 4، تفکرخالقانه3راهبردی، تفکر2تفکرانتقادی چون تفکر هایچتری است که شامل فرايند« عالی

ی اصول اين سطح از تفکر بر پايه .(27: 2016ديجسیوس، ) شودمی 5و تفکر فراشناختی

سازی دهد که ضمن ترکیبساختارگرايانه و شناختی برای درک چگونگی يادگیری رخ می

هايی غیر ا دانش قبلی و درهم آمیختن و تنظیم مجدد آنها، موجب يافتن پاسخاطالعات جديد ب

 (.2016، و جیمنز ؛ کلپ2012؛ يکمن،  2016)ديجسیوس،  گرددمتداول به مسائل پیچیده می

لذا  کند.معرفی میساختاربندی مجدد شیوه تفکر را يادگیری  (1980)6ديويی بر همین اساس

ی جديدی مبنی بر دقیق بودن عملکرد ذهنی فرد است آموزش شیوه مبینساختارگرايی اين نوع 

نمايد که موجب کند و آن را به سمت نیرويی هدايت میکه بر مفهوم زيبايی فکری تمرکز می

، موجب در هر مرحله احساس رضايت و لذت از يادگیریاين نوع . شودلذت از يادگیری می

پژوهش است. همچنین از ديگر نتايج در حوزه  هایشود که از ديگر يافتهپاداش درونی می

محور است که با هفت مهارت عملکردی درک مطلب و خواندن، ها، تجربیات يادگیرینگرش

-بدنی و مهارت-مهارت مشاهده، حل مسئله، شناسايی الگو، بازنمايی بصری، تجربیات ذهنی

ديدگاه ساختارگرايی،  درورزی و عضالنی ارتباط پیدا کرده و همپوشانی دارد. های دست

ای شود که فراگیران ضمن داشتن فرصت برای تجربهای از تدريس عنوان میيادگیری شیوه

سازی، تفسیر و دفاعی سازی سواالت و مدلتوانند از طريق الگوها و مطرحعینی و با معنی، می

-کیفیت میاين   .(14: 2016ديجسیوس، )های خود داشته باشند مناسب از راهکارها و ايده

کند آموزان ايجاد هايی باشد که انگیزه يادگیری معنادار را در دانشتواند فراهم نمودن موقعیت

ها و شود تا ضمن درگیری با محتوا، مستقل عمل کرده و درک درستی از ايدهو موجب 

هش در پژو (،2015) ژو و براون. (2002آيزنر، )گیرند را بدست آورند هايی که ياد میمهارت

نحوه ارتباط کنند که از طريق درک مطلب و خواندن میخود اشاره به چگونگی يادگیری در 

                                                 
1 Higher-order thinking  

2. Critical thinking 

3. Strategic thinking 

4. Creative thinking 

5. Metacognitive thinking.  

6. Dewey 
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در يادگیری شود و يا دهد، ايجاد میمعنای شخصی که به تفسیر متن میخواننده با متن و 

 های رياضی و ساختارهای هندسی، اشاره شده استمفاهیمی چون رياضیات، به تلفیق مدل

های مختلف آموزان در انتخاب، به کارگیری و تبديل بازنمايیکه دانش (،392: 1395)ريحانی، 

موضوعات چالش برانگیز، ، در حین کسب تجاربی معنادار، يادگیری خود را در به انواع ديگر

ی زياد و کم تواند تجربهبا توجه به الگو می عملیاتی از اين نگرش . نمونهنمايندتقويت می

دهی آن در سفالگری، به جهت تبیین مفهوم توازن در رياضی و زمان شکل کردن مقدار رس در

آموزان باشد، که ضمن استفاده از حرکات يا نمايش تقارن در نقاشی بر روی بوم، توسط دانش

دست جهت بازنمايی اشکال سه بعدی و يا خلق تصاوير، عالوه برکسب تجربیات ذهنی بدنی 

شاهده، باعث افزايش احتمال يادآوری و يادگیری مفاهیم ورزی و مهای دستو توسعه مهارت

های پژوهش توجه به دو مقوله فرصت پیشرفت و شکوفايی و از ديگر يافتهشود. نیز می

رشد  هایايجاد فرصتتربیت هنری درها است. پرورش جنبه زندگی محور در حوزه نگرش

افراد با در رويکردهای ز نیها و دهی ارزشخالقیت، شکل های تفکر،مهارتدر انواع 

لرکیان و  ؛2006؛ روپرت، 2015، و براونژو ) بسیار سهیم استفردی  هایتفاوتنظرگرفتن 

های معنايی با های درسی و مفاهیم، ارتباط، ضمن درک برنامههااين فرصت (.1390ديگران، 

سازند تا با آزاد شدن یآموزان را قادر مبه طوری که دانشکنند، دنیایخ واقعی را نیز شناسايی می

-جهان پیرامون خود ايده برای توضیح و حل مشکالت واقعی درغلبه برقوانین، از عادت و 

لذا با الهام از الگوی طراحی شده، از طريق تعامل با  (.2016)براک و ديگران، پردازی نمايند 

های مهارت ها وتوان با شناسايی و تقويت طیف وسیعی از اهداف در حوزه نگرشهنر می

آموزان در درک محیط اطراف و های آموزشی، به دانشضروری در بهبود يادگیری و برنامه

ای هنری که انتقال احساسات ياری رساند و کمک کرد تا به سادگی ذهنیات خود را در رسانه

 جايگزينی خالق برای ارتباطات کالمی يا نوشتاری است، بیان کنند.

 کند. وی معتقد استتر توصیف میآموزش هنر را بسیار وسیع نتايج ،(51: 2002) آيزنر

شناسی، يک ديدگاه منحصر به جهان منبعی بالقوه از شادی و غنی از معناست. ديدگاه زيبايی»

تواند آوردن زاويه ديگری از جهان است. آموزش به عنوان يک فرايند میفرد در پی بدست
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دريافت عمق آن را در طول زمان ياد بگیرند. از آنجا  افراد را قادر سازد تا نحوه کشف معنا و

آموز معنايی خاص آموزان و بقیه شرايط قرار گرفته است، هر دانشکه معنا در تعامل بین دانش

رود. هنر تمايل به برای آن موقعیت دارد که گاه از آنچه معلم قصد دارد تدريس کند، فراتر می

در عمل گاهی به معنای کامال اکتشافی و بدون هدف دارد که 1تشويق کودکان به بیان خود

پذيرند، اگرچه در عین حال اهدافی وجود )خالق و آزاد( است. در واقع اين اهداف انعطاف

 . «دارند که کار را هدايت کنند

 ردازان وپنظريه شناسی با ابعادهای آموزش زيبايیها نوعی ارتباط بین مؤلفههمچنین يافته

 تحلیل شود در پژوهشی مستقل مورددهد که پیشنهاد میو تربیت نشان می متخصصان تعلیم

گامی  اسی،شنقرارگیرد. امید است با شناسايی و پی بردن به اهمیت پیامدهای آموزش زيبايی

بتدايی سی ادرمؤثر در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزشی در برنامه

 برداشته شود. 

 منابع

 لیحلت(. 1393)دار، محمدجواد و باقری، خسرو لیاقت ؛بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ ريمم، اریانص

  .53-52 (،14)11 ،یدرس یزيبرنامه ر در فصلنامه پژوهش .ییویجان دی شناسییبایز تجربه هینظر

ری ربیت هنتنقد و بررسی جایگاه  (.1395شمشیری، بابک؛ همايون، زهره؛ ايران پور، ماه منیر )

يران، بیت ا، هفتمین همايش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تردر سند تحول نظام تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز.

ریابی طراحی و اعتبا(. 1394بهشتی، سعید و افهمی، رضا )  ؛ملکی، حسن ؛گرمابی، حسن علی

ات پیش مه مطالعفصلناهای زیباشناسی و هنر،  درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مولفهالگوی بومی برنامه

 .32-1 (،2)1دبستانی و دبستان، 

ه از دو برنام یجمع یمطالعه مورد کیرشته ها:  نیدر ب یریادگی(. 1394قنبری، سعید )

 .16( 7آموزش و هنر، ) یالملل نیمجله ب، کندمی ادغام STEMکه هنرها را با  یدانشگاه

                                                 
1 Be expressive 
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 یطراح (.1390) ی، فرخندهدیمفحسن و  ،یملکی، محمود، مهرمحمد، مرجان، انیلرک

 یرسدرنامهفصلنامه مطالعات ب، رانیایی هنر دوره ابتدا یمطلوب برنامه درس یالگو یواعتباربخش

 .135-124، (21)6، ايران

 نشر :هران ت ، یچگونگ و ییچرا ،یستیهنر، چ یآموزش عموم (.1394) ی، محمودمهرمحمد

 .75-22، ، چاپ سوممدرسه

 ش،پرور آموزش هنر در آموزش و و یبرنامه درس (.1393) ی، محمود؛ کیان، مرجانمهرمحمد

 .98-68، چاپ اول، سمت تهران: نشر

ین به رویکرد نوین ماکسین گر (.1395حیدری، محمد حسین و میرحیدری، اشرف ) ؛متقی، زهره

 (.4)12 ،های نوين تربیتینديشهفصلنامه ا تربیت زیبایی شناختی،

های مدشناسی از منظر عالمه جعفری و پیازیبایی (.1388متقی، زهره، و نوروزی، رضاعلی )

 .116-113(، 21) 6نشريه بانوان شیعه، شماره تربیتی آن،

 یوش خبرگبه ر ییهنر دوره ابتدا یبرنامه درس یابیارزش (.1394ی، سهیال )فارسی، علی، و نور

 .80-78(، 125)32فصلنامه تعلیم و تربیت،  ی،تیترب یو نقاد

ی بط با حوزهها و منابع معتبر مرتها، اسناد مصوب، پژوهشخط لیتحل (.1395ی، ابراهیم )حانير

، سیريزی درسازمان پژوهش و برنامه ی،اضی، توسعه و آموزش ر قیواحد تحق ،یاضیر یریادگی

279-392. 

-ری در نظام آموزشی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگتربیت هن(. 1392رضايی، منیژه )
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