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 1و آرای جان دیویی هنر و زیبایی شناسی و تحلیل آن بر اساس آثارهای مؤلفهتبیین ابعاد و 

Dimensions and Components of Art and Aesthetics and Analyzing it 

Based on the Resources and Views of John Dewey 

 12/1399/ 02: ؛ تاريخ پذيرش مقاله07/1399/ 07: تاريخ دريافت مقاله 

  2اکبر پرویزی

   3سید صادق زمانی

  4مرزبان ادیب منش

زيباايی  هنار  های مؤلفاههدف مقاله حاضر، تبیین ابعااد   چکیده: 

 اسنادی تحلیل پژ هش باشد. ر شمی 5شناسی بر اساس آثار ديويی

 هنار   زيباايی شناسایمرتبط با اثر از آثار  10 تحلیلی، جامعه است.

 محتاوای سایاهه تحلیال گیری، ابزار اندازه گیرد.ديويی را در بر می

ابعااد:  شامل نشان داد هنر   زيبايی شناسیها بود. يافته ساخته محقق

حساس، اخالقیات، اتحاد، خوداگاهی،کل گرايی   تخیل است   هر ا

؛ مؤلفاه11احساس باا  که است هايیمؤلفه از يک از اين ابعاد مرکب

؛ تخیال 9؛ کل گرايی با 9؛ خوداگاهی با 10؛ اخالقیات با 10اتحاد با 

؛ به ترتیب از بیشترين   کمترين میزان توجه برخاوردار هساتند. 8با 

  ها پر رش نگرش   8با احساسات  احساس، ابراز در بعد همچنین

(؛ در بعد 3) (   فداکاری با6) ؛ در بعد اخالق، تواضع با3با  تمايالت

 (؛ در بعد اتحاد، يکپارچگی باا2) (   تجسم فکری با6) تخیل، شهود

( در بعاد 3) با تجارب مستقیم زندگیبا  موضوع درسی ارتباط(   7)

( فرا اناای   مراقباات از 6) خااود باااخوداگاااهی، شااناخت توانااايی 

(    6) گرايی، هماه جانباه نگاری باا(، در بعاد کال3) خويشتن باا

 به ترتیب بیشترين   کمترين فرا انی را داشتند.  (3) جامعیت با

 شناسی، تحلیل محتوا، ديويیهنر، زيبايی ها:کلید واژه
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Abstract  : The purpose of this study is to 

explain the dimensions and components of art 

and aesthetics based on Dewey's ideas. The 

research method was document analysis and the 
analytical corpus included 10 Dewey's works 

related art and aesthetics and the measurement 

tool was a researcher-made check-list. The 
findings showed that art and aesthetics included 

dimensions such as: feeling, morality, unity, 

self-awareness, imagination development. Each 
one of these dimensions is composed of 

components that feeling with 11 components; 

unity with 10; morality with 10; self-awareness 
with 9; totalitarianism with 9; imagination with 

8 respectively, have the highest to the lowest 

focus. Also, in the dimension of feeling, 
expressing emotions with 8 and cultivating 

attitudes and desires with 3; in the moral 

dimension, humility with 6 and sacrifice with 3; 
in the dimension of unity, integration with 7 and 

the relationship of the subject with the direct 

experiences of life with 3; in the dimension of 
self-awareness, recognizing one's ability with 6, 

abundance and caring for oneself with 3,in the 

dimension of totalitarianism, wholeness with 8 
and comprehensiveness with 3, had the highest 

and lowest frequency, respectively. 

Keywords: art, aesthetics, content analysis, 
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  مهمقد

 مختلا  ابعااد    جاودی هایجنباه تماام باه توجاه گر  در متوازن   متعادل انسان پر رش

 ،ا   جاودی مختلا  ابعاد تبع به   است بعدی چند موجودی انسان که چرا ا ست شخصیت

  ی  جاودی هاایظرفیت   ابعااد هماه پار رش باه تربیت   تعلیم هاینظام که است انتظار

 ا  انسان معرفتی تجربه تنها عنوان به علمی تجربه به توجه   انسان به بعدی تک نگاه پردازند.ب

 آموزشای هاینظام کنونی ساختار در ا صاف، اين با بود. نموده فرا ان هایمحد ديت دچار را

 باعا    باود خواهاد خردمنداناه امری شناسی زيبايی   هنری تربیت به عملی اهتمام   توجه

 ریمحو عموضو شااود.می غیااره   اخالقاای اجتماااعی، ،اقتصااادی علماای، ابعاااد در رشااد

 تحاال ينا یپذيرلنتقاا چگونگی   هاننساا ط اعو   تحساساا منطق درك ،يبايیشناسیز

 اسحو با بیشتر ن،نساا تتجربیا ساير با مقايسه در که یهنر تتجربیا در اردمو ينا ست.ا

 ستا تجربه از خاصی عنو يیشناسیيباز عموضو ينابنابر ؛میيابد یبیشتر دنمو ،نددار رکا سر

 باااه کاااه هاستموقعیت   ءشیاا درك از خاصی ر ش ،همچنین   دارد ایهپديد با دفر هر که

       (.1،2017ا رال) يابدمی تجلی هنری هایرشته قالب در برانگیختگی صورت

 دادن ارقار گار  در آموزشی باالی استانداردهای حفظ آموزشی هاینظام در اساس، اين بر   

 اساات آموزشاای نظااام اصاالی هساات  عنااوان بااه   مرکااز، در شناساای زيبااايی   هناار

 مسائولیت کاه آموزشای   تربیتای نهااد يک عنوان به تربیت   تعلیم لذا (.1390مهرمحمدی،)

 توجاه انساان  جاودی ابعاد تمامی به بايستی دارد؛ عهده به را شهر ندی تربیت   علوم تعلیم

 باشاد.می فراگیاران عااطفی بعاد آموزشای، هااینظام غفلت مورد ابعاد از يکی که چرا نمايد.

 ر انشناساان جملاه از تربیتی علوم متخصصان هم   تربیت   تعلیم فیلسوفان هم اينکه علیرغم

 ر شان ممکن هایشیوه به را (فراگیر عاطفی بعد به توجه) موضوع اين اهمیت رشد،   تربیتی

 ماورد را بعاد ايان آماوزش   درسای ريزیبرناماه هنگاام   عمال در هام بااز  لی اندساخته

 باه را خاود توجاه تربیت،   تعلیم کنونی نظام که حالی در اند،داده قرار مهریبی   توجهیبی

 هناری   شاناختی زيباايی بعاد از   سااخته معطوف شناختی ابعاد پر رش   عملی هایجنبه

                                                 
1. Oral 
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 الزم تغییرات عدم به نگاهی همچنین .(1396همکاران،   منش اديب) است مانده غافل زندگی

 مشاخ  ر يکردهای يا ر يکرد فقدان دهنده نشان هنر آموزش درسی هایبرنامه   اهداف در

 باشادمی تربیات   تعلایم نظام در شناسی زيبايی   هنر آموزش درسی هایبرنامه در مناسب  

 (.1394همکاران،   صابری)

 مشاخ  هادف نبود کرد: اشاره موارد اين به توانمی ادعا اين اثبات برای موجود شواهد از 

 در هنار آموزش د ره تعري  عدم ها،دانشگاه   ارسمد در شناسی زيبايی   هنر آموزش برای

 دیبام   لصوا از غفلت متوساطه، ا ل د ره در هنر دبیران آموزش شدن متوق  ابتدايی، د ره

   فهمیها کج   مناسب شیزموآ یفضا دنبو ،هنر يیامحتو بعد موشیافر ان،يرا گذشاااااته هنر

   هنندکمسرگر   تفننی یمرا انعنو به شناسای زيبايی   هنر ماهیت رةبادر ساسیا یبدفهمیها

 مکاران،ه   تهرانی مهديزاده) انيرا شیزموآ منظا سیدر برنام  تفکر شگستر ایبر ایزهحو نه

1397.) 

 احسااس را دنیا توانمیآنها  بوسیله که دهستن هايیمقوله شناسی زيبايی   هنر حال، اين با  

 يباايیز تربیات شد؛ اشاره که همچنان اما (.2012کار ل،) داد گسترش را آن هم   کرد درك  

 پار رش   آماوزش در حد دی، تا مهم   اساسی هایمقوله عنوان به هنرها آموزش   شناسی

   هامم موضاوعات عناوان باه زهنو شناسی زيبا   هنر  اقع در اند.شده رانده حاشیه به کشور

 شاده شاناخته کنناد، گذاریسرمايه آنها پر رش برای بايد آموزشی هاینظام که ا لويت دارای

 (.1389باقری،) نیستند

 ادبیاات   هنار به نسبت عاليق تجديد دنبال به اخالق مربیان حاضر حال در ا صاف، اين با 

 منجر اخالقی تربیتهای برنامه در ادبیات   هنر متمايز   خوب فهم هستند. اخالقی تربیت در

 جهاان در حاال، هر به شود.می زندگیهای ارزشمندی خصوص در تربیتیهای انديشه رشد به

 بار نوجواناان   کودکاان تربیات ...   اجتمااعی   فردی معضالت   مسايل  جود با امر زی

 باا انآماوزدانش کردن آشنا یبرا تربیت   تعلیم الزامات از يکی عنوان به شناسی زيبايی اساس

 ابعااد   ياادگیری   ياددهی فرايند در آموزش، اساسی کارکرد يک عنوان به   جديد تجربیات

 ضار رت ياک آموزشای نظام در شناختی زيبايی ر يکرد حال، هر به است. توجه مورد تربیتی

های تفا ت تعداد،اس انگیزه، تمايالت، خواسته، عالقه، عاطفی، بعد به توجه برای راهی   است
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 در کاه اسات علمی شناسیزيبايی کل، در باشد.می آموزشی هایبرنامه در فراگیران ...   فردی

 (.1393زاده، طهماسب) کندمی بح  زيبايی به مربوط مسائل ادراك مورد

 تربیت در شناسی زيبايی   هنر نقش به تربیت   تعلیم در متعددی فیلسوفان عصرجديد، در 

 ديوياد ،3 شافتسابری لارد ،2 آرنساتاين د نالد 1گرين ماکسین جمله از شدند مندقهعال اخالقی

 از بخشای هنار که نمودند بیان خودهای نوشته در ايشان. ديويی جان  5 بر دی هاری ،4 هیوم

  .سازدمی راتر خوب  تر مطلوب شخصیت يک هنرها، از مندی بهره   است ادب   تربیت

 يباايیز هنر، امر  اکا ی پی در که معاصر بزرگ فیلسوفان ترينشاخ  از يکی بین، اين در 

 تربیات   تعلایم برجساته فیلساوف را دياويی اسات. دياويی جان است، بوده انسان تربیت  

 ازتر رگاذارتاثی بسایار شناسی زيبايی   هنر باب در ا  هایانديشه   آراء که حالی در دانند،می

 اتا باود آن بار گارا،طبیعی فیلساوف ياک عناوان به ديويی انج ا ست. تربیت   تعلیم فلسفه

  .بازگرداند ر زمره   عادی زندگی جريان متن به را زيباشناسانه تجربه   هنر اخالق،

 تاا ود.شا تفکار   معنا از عمیق فهم هرگونه اساس بايد شناسی يیزيبا ديويی، از تبعیت به  

 یطمحا در کاه موجودی يک بد ن تواننمی که ردگیمی قرارای تجربه جريان در معنا که،یجاي

 جسامی معناای کاه است جايی هنر است. هنر مفهوم اين   باشد داشته  جود کند،می دخالت

   جسامی معناای مبناای بار شناسی زيبايیی تجربه   است برترين   فائق جا، همه در حاضر

 باا راههم جسمی فرايند يکی پايه بر معنا نظر، اين از (.1388 ،امینی) است شده( درك) حسی

 ر،مسای ايان باا راستا هم است. مجسم فرايند يک استدالل   خرد   شودمی ريزیپايه احساس

 از لتبادي قابل   خالق   تجربه از شکلی تواندمی   خوردمی گره جسمی فرايندهای با تصور

 (.32،ص2016ديويی،) باشد تجربه

 را شناسایزيبايی بیساتم قارن در تربیت،   تعلیم بزرگ فیلسوف بعنوان ديويی، حال، هر به 

 شاد آن بر هنار،   تجربه پیرامون متعددی آثار نگارش با  ی کرد. تربیت   تعلیم مباح   ارد

                                                 
1. Maxine Greene 

2. Donald Arnstine 

3. Lord Shaftesbury 

4. David Hume 

5. Harry Broudy 
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 ساند در آن بار عاال ه .بازگرداناد عاادی زنادگی جريان متن به را زيباشناسانه تجربه   هنر تا

 اساالمی جمهاوری در تربیت فلسفه به وطمرب بخش در پر رش   آموزش نظام بنیادين تحول

 اشااره تربیات گاناه شش هایساحت از يکی عنوان به شناسی زيبايی   هنری تربیت به ايران،

 زيباايی ذ ق   احساساات عواطا ، خیال، قوه رشد به ناظر ساحت اين در تربیت است. شده

 شاناختی زيباايی وه ج کش    رمزگشايی توان   بوده متربیان زيبايی( خلق   درك) شناختی

 اباداع   خلاق تاوان   محسوس( غیر   حسی هایزيبايی از اعم) زيبا هایپديده   هنری امور

   قمصااری زاده صااادق) اساات ساااحت اياان در متربیااان رشااد لااوازم از زيبااا آثااار   هناار

 (.1396حسنی،

   داخلای پژ هشاگران توجاه ماورد هماواره آن، تحلیال   شناسای زيبايی   هنر موضوع  

 شود:می اشاره ديويی آرای بر تاکید با هاپژ هش اين از نمونه چند به که بوده خارجی

 اسایشن زيباايی تجرباه نظرياه بر تحلیلی» عنوان با پژ هشی در (1393) همکاران   انصاری

 مانناد اینههنرمندا   موثر عوامل شناسی زيبا تجربه در يافتند: دست ذيل نتايج به «ديويی جان

 موجب   آيدمی حساب به تربیت ضر ری اجزای از خرد رزی کنار در تخیل   ابراز احساس،

 نبارانگیخت باه منجار تجرباه ايان شاود،می افاراد در ارزش فهم   معنی درك، تجربه، تکمیل

 اجتمااعی   طبیعای جهاان ر اباط درك   بهباود باه شده، افراد بین در همدردی   حساسیت

 دهد.می افزايش را اخالقی یهاقضا ت   رفتار   انجامدمی

 وصخص در ديويی جان ديدگاه هایداللت تبیین» عنوان: با پژ هشی در (1394) حسینی پور

 تدريس يندفرا يافتند: دست ذيل نتايج به «يادگیری   تدريس فرايند برای شناسی زيبايی   هنر

 از :گاردد ارائاه تیشاناخ زيباايی صاورت به بايد   است شناختی زيبايیای تجربه يادگیری،  

 باه را واردما ايان باياد باشد، شناسانه زيبا يادگیری،   تدريس فرايند اينکه برای ديويی ديدگاه

 از رهیازپ داشاتن؛  احاد تدريس يادگیری؛   تدريس فرايند در علمی مبانی از استفاده برد: کار

  انشناسایر عوامال از هاستفاد اجتماعی؛   ر زمره امور با يادگیری اتصال تدريس؛ در هاتقابل

 شاغل باه داشاتن شاناختی زيباايی نگااهی ياادگیری؛   تدريس فرايند در عاطفه   تخیل مثل

 صاورت باه کاردن برقارار نظام   صاداقت ضار رت فرايند؛ اين در بازی از استفاده معلمی؛

 .هنرمندانه
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 هنر   شناسی زيبايی هایمؤلفه بازشناسی» عنوان با پژ هشی در (1394) همکاران   گرمابی 

 کاه فتناديا دست نتايج اين به «نظرانصاحب ديدگاه   مکتوب منابع منظر از درسی برنامه برای

 اين در که دنماي ارائه هايیمؤلفه آن عناصر   درسی برنامه برای توانندمی هنر   شناسی زيبايی

 از نظرانبصااح ديدگاه اساس بر مجدد بررسی در آنها همه   آمد دست به مؤلفه 73 پژ هش

  شدند. داده تشخی  مناسب داشتن، شناسی زيبايی   هنری صبغه منظر

 هااایدياادگاه فلااسفی مبااانی انتقاادی بررسی به ایمقاله در (1386الهی ) آيت   قاسمی 

 ر يکارد هکا پرداختناد امر اين به آنان پرداختند. دياويی جاان اخالقی   شناسیزيبايی ،هنری

 بایتجر هاایپاژ هش از بخاشی را اخالقای پژ هش ا    است انگاری ارابز اخالق به ديويی

   دارد رقاارا خور رفتار در ارزشی احکام تضمین شرايط پراگماتیستی ر يکرد اين در داند.می

 بیاان نايشاا نهايتااً محا.. عقل يا افالطونی صور يا الهی فرامین مثل پیشین مرجع يک در نه

 .ا ست گرايینسبی ديويی، اخالق فلسفه اصلی ماشکل کاه کردند

 باه پاياانی تجرباه عنوان به تدريس عنوان تحت خود دکتری ینامه پايان در (2017) 1ا رال

 بر  يژه به   تدريس ینحوه بر آن ابعاد ثیرأت   شناسیزيبايی یتجربه در ديويی ديدگاه تحلیل

 باه هنار   طبیعات   تجرباه بیلق از ديويی آثار یمطالعه با  ی. است پرداخته معلمان آموزش

 تادريس حاصال کاه رساید نتیجه اين به پديدارشناسی، - هرمنوتیکی یشیوه با   تجربه، مثابه

 عناوان ایمدرسه تحت ديويی جان که آنچه در آمريکايی سنت با که است پايانی یتجربه يک

-زيباايی ابعااد هارائا برای مجدد تالشی عنوان به دارد ضر رت  اقع در   است هماهنگ کرده

 آماوزش سامت باه آماده، بدست پايانی تجربه اين اثر در که مثبت شخصیت ايجاد در شناسی

  .کند حرکت معلمان

 «اخالقای   شناسای زيبايی تصورات   ديويی جان» عنوان با پژ هشی در (2013) 2فسماير  

 رساان پیاام دارای هنار اسات، اخالقای عملکارد ياک دارای هنر که يافت دست نتايج اين به

 آماده   نیر مندترين هنری آثار هاست. انسان پر رش   آموزش منظور به بلکه نیست، اخالقی

                                                 
1. Oral 

2. Fesmaire 
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 رشاد کنار در شناسی زيبايی رشد برای تواندمی تربیت   تعلیم است. شناسی تجربه منبع ترين

 مفهاوم د.باشا داشاته نقاش فردیهای مهارت    جود، ابراز فرهنگی،   اجتماعیهای فعالیت

 است. غايب درسی برنامه   يادگیریهای بح  در اغلب شناسی زيبايی

 باه ديويی، اخالق شناسیزيبايی ابعاد تحلیل عنوان تحت خود پژ هش در (2017) 1کالرك  

 ياادگیری کناد.مای اشااره عالی آموزش در محور جامعه يادگیری در شناختیزيبايی ابعاد نقش

 ماورد اخالقای تربیات بارای قاوی يادگیری آموزش يک عنوان به  سیعی حد تا محور جامعه

 همادردی، احسااس، شاامل کاه دياويی، شناختی زيبايی ابعاد تحلیل از پس است. بوده توجه

 در محور جامعه يادگیری برای مدل يک  رزی تخیل بعد اساس بر است، اظهار    رزی تخیل

 .دهدمی پیشنهاد عالی آموزش

 کاه اسات ايان باشادمی ملتأ مورد آنچه داخلی، هایژ هشپ از شده انجام هایبررسی در  

   هشاد  اقاع غفلات ماورد شادت باه ما جامعه در شناسی زيبايی   هنر بر مبتنی تربیتی نگاه

 اساناد هایتوصایه حتی که صورتی به است. نشده شناخته بدرستی هنری تربیت در آن جايگاه

 نیاز، یتایترب مباح  در شناسی زيبايی   نره ساحت بر کیدتأ جمله از تربیت   تعلیم باالدستی

 طلاب ایتازه نگاه هنری تربیت مقوله در تربیت بنابراين است. نگشوده ایتازه دريچه عمل در

 ياک عنوان به ديويی جان ،حوزه اين پردازان نظريه   تربیت   تعلیم فیلسوفان میان درند. کمی

 شناسای، زيبايیی تجربه   تربیت به ریهن ر يکردی با تا است کرده تالش گرا عمل فیلسوف

   هنار دبع پر رش اهمیت به عنايت با حاضر پژ هش لذا .کند ارائه تازه ایتجربه   نو نگاهی

 رد دياويی جاان آرای تحلیال   تبیاین باه کاه است آن بر تربیتی، موسسات در شناسی زيبايی

 .بپردازد آنها بین ر ابط   ابعاد   شناسی زيبايی   هنر خصوص

 پژوهش سؤال

 و هنار هایلفاهؤم و ابعااد تارینرایج دیاویی جاان باا مرتبط اسناد و منابع با مطابق -1 

 هامؤلفاه ایان باه دیویی جان به مربوط اسناد و منابع در میزان چه به و کدامند؟ زیباشناسی

  است؟ شده توجه

                                                 
1. Clarke 
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  شناسی روش

 زياهتج   مطالعه ر ش محتوا لتحلی .است محتوا   اسناد تحلیل نوع از   کیفی پژ هش ر ش

 آن حالمرا کاه متغیرهاسات گیریانادازه برای کمی   عینی نظامدار شیوه به هاارتباط تحلیل  

 بار رکازتم مطالعاه اين در ر  اين از است. پیام پردازش   بررسی دهی، سازمان   سازی آماده

 .(1398نورياان،) هاسات آن بنادی مقولاه رمزگذاری، از پس شده گردآ ریهای داده پردازش

 مها نموناه حجام اسات. دياويی جان آثار   منابع متون، ی کلیه شامل پژ هش تحلیلی جامعه

 نهايت رد که بود دسترس در شناسی زيبايی   هنر حوزه با مرتبط منابع   متون از است عبارت

 تناد.رفگ قارار بررسای   تحلیل مورد   شناسايی شناسی زيبايی   هنر حوزه با مرتبط منبع 10

 کیادتأ همچناین   شناسای زيباايی   هنار حاوزه باا آنهاا باودن مرتبط آثار، اين انتخاب دلیل

 دياويی آثار   هاکتاب بود. تحلیلی جامعه عنوان به آثار اين انتخاب بر حوزه ايننظران صاحب

 لیالتح   مطالعاه ماورد موجودهای نامه پايان   مقاالت   الکتر نیک مجالت  ی، شارحان  

 های: کتاب جمله آن از که گرفته رقرا

 1تجربه منزله به هنر -1

 2تربیت در اخالقی اصول -2

 3پر رش   آموزش   دموکراسی -3

 4 شخصیت   خالقا -4

 5شاگرد   مدرسه -5

 6پر رش   آموزش   تجربه -6

 7 انسان رفتار   طبیعت -7

 1 فلسفه در بازسازی -8

                                                 
1. Art As Experience 

2. Moral Principles In Education 

3. Democracy And Education 
4. Morality And Personality 

5. School And Student 

6. Experience And Education 

7. Nature And Human Behavior 
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 2امر زه تربیت   تعلیم -9

 3 تربیت   تعلیم در وششک   رغبت -10

 لکتر نیکایا   مکتاوب مقاالت   ديويی آثار انتخاب به ابتدا محقق مطالعه، اين در  اقع در  

 خام وادم تحقیق، سواالت   اهداف اساس بر   پرداخته شوند، تحلیل بايد که موضوع با مرتبط

 باه نمات در   حتاوام در مفااهیم معناکاا ی   منتخب آثار از مفاهیم استخراج سپس شد. تهیه

 اسااس بار آماده بدسات اطالعات آن از پس (.1393بازرگان،) شد انجام برداری فیشی شیوه

 .فتگر قرار نقد   تحلیل توصی ، مورد شناسی زيبايیهای مؤلفه استنتاج   پژ هش سواالت

 کاه را نمادهاائی   هامؤلفه مفاهیم، ها،گزاره عبارات، از دسته آن تمام استقرای با همچنین 

 باار ایدار ياا بودناد شاده  اقاع قباول مورد شناسی زيبايی   هنر مهم   بارز  يژگی عنوان به

   دندشا انتخااب تحلیل  احد عنوان به بودند، شناسی زيبايی   هنر ی  اژه معرفی در معنايی

 کل -6 انسجام   اتحاد -5خودآگاهی  -4 اخالق -3 تخیل -2 احساس-1 بعد شش در سپس

 باه   شاده يااد گان  پنج هایمقوله حسب بر هاپیام فرا انی سپس گرديدند. بندی قهطب گرايی

   نمضاامی ساپس گردياد. شامارش شناسی زيبايی   هنر برنامه با مرتبط منابع   متون تناسب

 اداماه در شاد. ثبات  ارسای فهرسات در   مشاخ  شناسی زيبايی   هنر با متناسب عبارات

 باه   شاده شامارش مؤلفه هر فرا انی شناسی، زيبايی   هنر هایمؤلفه   ابعاد شناسايی ضمن

 توجاه ناسیش زيبايی   هنر هایمؤلفه   ابعاد به میزان چه به اثر هر در که شد تعیین دقیق طور

  است. کرده

 د ينتا   شناسی زيبايی   هنرهای مؤلفه تعیین :مرحله د  در اطالعات آ ری جمع ابزار

 گردد:می ارائه آنها درباره توضیحاتی که شد ينتد  محتوا  ارسی سیاهه

   ابعااد تعیاین   تاد ين يعنای مرحلاه ايان در :شناسای زیبایی و هنرهای مؤلفه تدوین -1

   نظاری مبانی اساس بر ابتدا که بود صورت اين به کار ر ش ،شناسی زيبايی   هنرهای مؤلفه

   مطالعاه همچناین   موضاوعیران نظصاحب نظرات از استفاده شناسی، زيبايی   هنر ادبیات

                                                                                                                   
1. Reconstruction In Philosophy 

2. Education Today 

3. Desire And Effort In Education 
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 اسااس بار آن دنباال به   شدند استخراج اصلی ابعاد ديويی، مطاله مورد منابع از محقق تحلیل

 از اننایاطم منظور به .شدند تعیین نیز ابعاد از يک هر با مرتبطهای مؤلفه زير شده، تعیین ابعاد

   گاناه شاش ابعااد از ياک هار هبا مرباوط هایمؤلفاه   شناسی زيبايی   هنر ابعاد شناسايی

 در شاده تاد ين چاارچوب ها،مؤلفه   ابعاد اين مفهومی چارچوب 1ر ايی از یآگاه همچنین

 هدفمناد صاورت باه کاه شناسای زيبايی   هنر ادبیات به آشنا نظرانصاحب از نفر پنج اختیار

 انطبااق باه جاهتو باا را فوق چارچوب که شد خواسته هاآن از   شد داده قرار شدند، انتخاب

 قارار بررسای ماورد ابعااد از کادام هر با هامؤلفه انطباق   شناسی زيبايی   هنر ادبیات با ابعاد

 پیراماون را خاودهای ديادگاه مفهاومی چاارچوب مطالعاه از پس مربوطه حوزه اساتید دهند.

 ظاراتن اسااس بار گذاشاتند. اختیار در ابعاد، از کدام هرهای مؤلفه از بخشی حذف   اصالح

نظران صااحب اختیار در مجددا اصالحی چارچوب   انجام پیشنهادی اصالحاتنظران صاحب

   شناسای زيباايی   هنار ادبیات با آن انطباق توجه با را نهايی چارچوب آنها که شد داده قرار

   ابعااد نهايات در   دادند. قرار تايید مورد هامؤلفه   ابعاد انطباق طورهمین   پژ هش اهداف

             .گرديدند تبیین   شناسايی شناسی زيبايی   هنر هایمؤلفه

   ابعااد تاد ين مرحلاه در کاه مفهاومی چارچوب اساس بر محتوا: وارسی سیاهه تدوین-2

 کاه نیمع بدين شد. تد ين محتوا  ارسی سیاهه گرديد، تد ين شناسی زيبايی   هنر هایمؤلفه

 در تفکیاک باه د م ساتون در ،شناسای زيبايی   هنر بعادا ا ل ستون در که شد تنظیم جد لی

 باا طمارتب متون   منابع مولفان سوم ستون در   بعد هر هایمؤلفه تک تک جداگانه هایردي 

 .دش داده قرار هامؤلفه از يک هر درصد   فرا انی آخر ستون در   شناسی زيبايی   هنر

 سیاهه که صورت بدين. است شده ستفادها 3اسکات ر ش از ابزار، اين2پايايی تأمین برای

 بار آنهاا توافق ضريب   گرفت قرار مذکورنظران صاحب از نفر هشت اختیار در محتوا  ارسی

 شد. محاسبه ذيل فرمول اساس

 

                                                 
1. Validity 

2. Reliability  
3. Scott 
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C. R =مقولههای مورد توافق x  100 

 ها مقوله کل                                                      

C.R=44+43+45+44+46+45+44+42x100  = 93/88 

                 8 X47                     

 محتاوا تحلیال فرماول پیراماون صااحبنظران باین توافق ضريب اسکات فرمول اساس بر

 باشد.می ای مالحظه قابل   باال توافق ضريب که باشدمی 88/93

 هایافته 

 و هنار هایمؤلفاه و ابعااد تارین رایاج دیاویی جاان با مرتبط اسناد و منابع با مطابق -1

 شاده توجاه هامؤلفاه ایان باه مربوطه اسناد و منابع در میزان چه به و کدامند؟ زیباشناسی

  است؟

 یمحتاوا تحلیال باه توجه با   ديويی آرای   آثار خصوص در گرفته صورت مطالعه براساس 

 عادب شاش در شناسای زيباايی   هنر که است آن از حاکی آمده دست به هایيافته شده، انجام

 .است گرفته قرار توجه مورد گرايی کل   تخیل اخالق، انسجام،   اتحاد گاهی،آخود احساس،

 ساترسد در مناابع   متاون در شناسای زيباايی   هنار ابعاد به توجه میزان از حاصلهای يافته

 شناسای یزيباي   هنر گانه شش ابعاد به مربوط جدا ل در شناسی زيبايی   هنر حوزه با مرتبط

 .است شده ذکر ادامه در
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 1شناسی زيبايی   هنر حوزه با مرتبط منابع   متون در ادراك   احساس بعد جايگاه تحلیل :1 شماره جد ل

ها مؤلفه ابعاد  درصد فراوانی منابع 

س
سا
اح

 و 
ک
درا
ا

 

 احساسات ابراز

 هنری زبان با

 آماوزش در اخالقای اصاول (،1980) تجرباه مثاباه باه هنر

   آموزش   تجربه (،1940) امر زه تربیت   تعلیم (،1909)

 (.1916) پر رش   آموزش   دموکراسی (،1998) پر رش

8 20/3  

 شادی

 آماوزش   دموکراسی (،1998) پر رش   آموزش   تجربه

 اصاول (،1980) تجرباه مثاباه باه هنار (،1916) پر رش  

 (.1909) آموزش در اخالقی

4 60/1  

 بااااه توجااااه

 عواطف

 رفتاار   طبیعت) (،1935) اخالق (،1999) شاگرد   مدرسه

 (.1920) فلسفه در بازسازی (،1922) انسان
5 2 

 اصاول به توجه

 و سااااازند ی

 خالقیت

   تجربااه (،1914) تربیاات   تعلاایم در کوشااش   رغباات

 انسااان رفتاار   طبیعاات (،1935) اخاالق (،1925) طبیعات

 شخصایت   قاخاال (،1920) فلسافه در بازسازی (،1922)

(1339.) 

 

5 

 

2 

 همدردی
 رفتاار   طبیعت (،1935) اخالق (1980) تجربه مثابه به هنر

 (.1920) فلسفه در بازسازی (،1922) انسان
5 2 

 و منش پرورش

 ممتاااز عااادات

 فکری

 در بازسازی (،1922) انسان رفتار   طبیعت (،1935) اخالق

 (.1339) شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه
4 1/ 06  

 بااااه توجااااه

 موسااااااایقی

های موسااایقی)

 محلی سنتی(

 تجربه مثابه به هنر (،1916) پر رش   آموزش   دموکراسی

 (.1909) آموزش در اخالقی اصول (،1980)
5 2 

                                                 
برنامه درسی معنوی براساس منابع   متون مارتبط های اد   مولفهدر تنظیم جدا ل مربوطه از الگوی مقاله با عنوان تبیین ابع .1

 استفاده شده است
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ها مؤلفه ابعاد  درصد فراوانی منابع 

 بااااه توجااااه

 مبتنای آموزش

 هنر بر

   تعلیم در کوشش   رغبت (،1990) امر زه تربیت   تعلیم

 اخالقای اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،2002) تربیت

   طبیعاات (،1925) طبیعاات   (.تجربااه1909) آمااوزش در

 (.1920) فلسفه در بازسازی (،1922 انسان، رفتار

6 2/40 

 عالیق به توجه

 سالیق و

 (،1925) طبیعاات   تجربااه (،1980) تجربااه مثابااه بااه هناار

   آمااوزش   دموکراساای (.1339) شخصاایت   اخااالق

 (.1916) پر رش

4 1/60 

 هنری تجربیات

 مثاباه باه هنار (،2002) تربیت   تعلیم در کوشش   رغبت

 انساان، رفتاار   طبیعات) (،1935) اخاالق (،1980) تجربه

 (.1920) فلسفه در بازسازی (،1922

6 2/40 

تفااااوت درک 

 و فااردی هااای

 آن به توجه

 رفتاار   طبیعات (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه

   اخااالق (،1920) ساافهفل در بازسااازی (،1922 انسااان،

 (.1339) شخصیت

5 

 
2 

 پااااااارورش

 و هاااااانگرش

 تمایالت

 (، 1980) تجرباه مثاباه به هنر (،1339) شخصیت   اخالق

 (،1922) انساان، رفتاار   طبیعت (،1925) طبیعت   تجربه

  (.1920) فلسفه در بازسازی

3 
 

 

 

1/20 

درصد24 60 جمع   

 

   ابعااد از فرا انی (60)   مؤلفه (11) بعد اين دهدمی نشان هايافته ادراك   احساس بعد 

 اباراز های،مؤلفه بین اين در که است داده اختصاص خود به را شناسی زيبايی   هنر هایمؤلفه

 ترتیاب به فرا انی، ( 3) تمايالت   هانگرش پر رش   فرا انی (8) با هنری زبان با احساسات

 اند. بوده داربرخور توجه میزان کمترين   بیشترين از
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 شناسی زيبايی   هنر حوزه با مرتبط منابع   متون در اخالق بعد جايگاه تحلیل :2 شماره جد ل

 

 

 درصد فراوانی منابع ها مؤلفه بعد

 اخالق

 داری خویشتن
 (،1916) پار رش   آموزش   دموکراسی (،1999) امر زه تربیت   تعلیم
 (1909) آموزش رد اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر

5 2 

 همااااادردی
 آمیاز مسالمت

 دیگران با

 (،1935) اخاالق (،1925) طبیعات   تجرباه (1980) تجرباه مثابه به هنر
   اخاالق (،1920) فلسافه در بازساازی (،1922 انساان، رفتار   طبیعت)

 (.2005) شخصیت
6 40/2  

 پاسخگویی
 ر رشپا   آماوزش   دموکراسای (،1998) پار رش   آموزش   تجربه

 .(1909) آموزش در اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916)
 
5 

2 

 شاادن محتاار 
 حقاوق و حق

 دیگران

 پار رش   آماوزش   دموکراسای (،1998) پار رش   آموزش   تجربه
 .(1909) آموزش در اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916)

4 60/1  

 اصال به توجه
 و براباااااری

 اتمساو

 (،1935) اخاالق (،1925) طبیعات   تجرباه (1980) تجرباه مثابه به هنر
   اخاالق (،1920) فلسافه در بازساازی (،1922 انساان، رفتار   طبیعت)

 (.2005) شخصیت

4 60/1  

 ازخود ذشتگی
 (،1935) اخاالق (،1925) طبیعات   تجرباه) (1980) تجربه مثابه به هنر
   اخاالق (،1920) فلسافه در زساازیبا (،1922 انساان، رفتار   طبیعت)

 (.2005) شخصیت

3 20/1  

 بااار تاکیاااد
 اهمیااااااات

 در مهاارورزی
 زند ی

 پار رش   آماوزش   دموکراسای (،1998) پار رش   آموزش   تجربه
 1909) آموزش در اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916)

4 60/1  

 از برخورداری
 حیاا و حجب

 زند ی در

 (،1980) تجرباه مثاباه باه هنار (،1916) پر رش   موزشآ   دموکراسی
 (1909) آموزش در اخالقی اصول

4 60/1  

 و تواضاااااع
 فروتنی

 (،1916) پار رش   آموزش   دموکراسی (،1999) امر زه تربیت   تعلیم
   رغبات -1909) آموزش در اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر

 (.2002) تربیت   تعلیم در کوشش

6 40/2  

 مراقبه
 تربیات   تعلایم در کوشش   رغبت (،1909) آموزش در اخالقی اصول

 (،1920) فلسفه در بازسازی (،1980) تجربه مثابه به هنر (،2002)
4 60/1  

 45 جمع
18 
 درصد
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   ابعااد از فرا انی (45)   مؤلفه (10) بعد اين دهدمی نشان اخالق بعد به مربوط هایيافته

   تواضاع مؤلفاه بین اين در که است داده اختصاص خود به را شناسی زيبايی   نره هایمؤلفه

 کمتارين   بیشترين از ترتیب به فرا انی، ( 3) با ازخودگذشتگی مؤلفه   فرا انی (6) با فر تنی

 اند.بوده برخوردار توجه میزان

 شناسی ايیزيب   هنر حوزه با طمرتب منابع   متون در انسجام   اتحاد بعد جايگاه تحلیل :3 شماره جد ل

 

 درصد فرا انی   منابع مؤلفه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد

  
انسجا

 م

 بهتجر (،1339) شخصیت   اخالق  (،1980) تجربه مثابه به هنر  حدت داشتن

 انسان رفتار   طبیعت) (،1935) اخالق (،1925) طبیعت  

 (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922)

6 40/2 

 اتصال

 با د یرییا

 روزمره امور

 در اخالقی اصول (،1916) پر رش   آموزش   دموکراسی

 (،2002) تربیت   تعلیم در کوشش   رغبت (،1909) آموزش

 (،1998) پر رش   آموزش   تجربه

4 60/1 

 ارتباط

 موضوع

 با درسی

 تجارب

 مستقیم

 زندگی

   دموکراسی (،1999) امر زه تربیت   تعلیم (،1935) اخالق

 (،1916) پر رش   زشآمو

2 08 

 تجربه مثابه به هنر (،1916) پر رش   آموزش   دموکراسی داشتن حضور

 (.1909) آموزش در اخالقی اصول (،1980)

2 08 

 کیفیت

 تفردبخش

 20/1 3 (.1339) شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی

   هماهنگی

 نظم

   آموزش   دموکراسی (،1998) پر رش   آموزش   تجربه

 رد اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916) پر رش

 (.1909) آموزش

4 60/1 

 انانس رفتار   طبیعت (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه پیوستگی

 شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922)

(1339.) 

4 60/1 
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 درصد فرا انی   منابع مؤلفه بعد

 از پرهیز

 و هاتقابل

 دو انه

 هاانگاری

 اخالق (،1925) طبیعت   تجربه (1980) تجربه مثابه به رهن

 فلسفه در بازسازی (،1922 انسان، رفتار   طبیعت (،1935)

 (.1339) شخصیت   اخالق (،1920)

4 60/1 

 رفتار   طبیعت (،2002) تربیت   تعلیم در کوشش   رغبت يکپارچگی

 شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922 انسان،

 (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه (.2005)

7 80/2 

   آموزش   دموکراسی (،1998) پر رش   آموزش   تجربه پذيری تلفیق 

 رد اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916) پر رش

 (.1909) آموزش

5 2 

 16 40 جمع                      

 

 فرا انای (40)   مؤلفاه (10) بعد اين دهدمی نشان انسجام   اتحاد بعد به مربوط هایيافته

 مؤلفاه بین اين در که است داده اختصاص خود به را شناسی زيبايی   هنر هایمؤلفه   ابعاد از

   بیشاترين از ترتیاب باه فرا انای، ( 2) باا داشاتن حضاور مؤلفه   فرا انی (7) با يکپارچگی

 اند. بوده برخوردار توجه میزان کمترين
 

 شناسیزيبايی   هنر حوزه با مرتبط منابع   متون در خودآگاهی بعد جايگاه تحلیل :4 شماره جد ل

 درصد فرا انی   منابع مؤلفه بعد

 

 

 

 

 

 

 

   گاهیآ

 هنری شناخت
 انسان رفتار   طبیعت (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه

 (.1339) شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922)
5 2 

 از مراقبت

 خویشتن

 ،(1998) پر رش   آموزش   تجربه (،1999) امر زه تربیت   تعلیم

 (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916) پر رش   آموزش   دموکراسی

 (.1909) آموزش در اخالقی اصول

3 20/1 

 (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه (1980) تجربه مثابه به هنر گرايی تجربه

   قاخال (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922) انسان رفتار   طبیعت

 (.1339) شخصیت

5 2 
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 درصد فرا انی   منابع مؤلفه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاهیخودآ

 نقاط شناخت

 خود ضعف

 هنر زمینه در

 زیبایی و

 شناسی

 شخصیت   اخالق (،1916) پر رش   آموزش   دموکراسی

 (،1922) انسان رفتار   طبیعت (.1339)
4 60/1 

 پر رش   آموزش   دموکراسی (،1998) پر رش   آموزش   تجربه خرد رزی

 آموزش در اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916)

(1909.) 

4 60/1 

 شناخت

 هایباور

 زیباشناسانه

 خود

 امر زه تربیت   تعلیم ،(2002) تربیت   تعلیم در کوشش   رغبت

 (،1998) پر رش   آموزش   تجربه (1999)
4 60/1 

 شناخت

 خود اهداف

 (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه (1980) تجربه مثابه به هنر

   قاخال (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922 انسان، رفتار   طبیعت

 .(.1339) شخصیت

4 60/1 

 از پرهیز

 و هاتقابل

 دو انه

 هاانگاری

   آموزش   دموکراسی ،(2002) تربیت   تعلیم در کوشش   رغبت

 انسان رفتار   طبیعت (.1339) شخصیت   اخالق (،1916) پر رش

 (.1999) امر زه تربیت   تعلیم (،1922)

4 60/1 

 و خلق 

 اثر آفرینش

 هنری

 فتارر   طبیعت (،1925) طبیعت   تجربه (،1980) تجربه مثابه به هنر

 شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922) انسان

(1339.) 

5 2 

 16 40 جمع                 

 

   ابعاد از فرا انی (40)   مؤلفه (9) بعد اين که داد نشان هايافته همخودآگاهی  بعد در

 شناخت مؤلفه بین اين در که است داده اختصاص خود به را شناسی زيبايی   هنر هایمؤلفه

 از ترتیب به فرا انی، ( 3) با خويشتن از مراقبت   فرا انی (6) با خود مهارت   توانايی

 اند.بوده برخوردار توجه میزان کمترين   بیشترين
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 سیشنا يبايیز   هنر حوزه با مرتبط منابع   متون در يیگرا کل بعد جايگاه تحلیل :5 شماره جد ل

 
 

 درصد فرا انی منابع مؤلفه بعد
 کااال
 نگری

 جانبااه همااه
 نگری

   آماوزش   دموکراسای (،1998) پار رش   آموزش   تجربه
 در اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916) پر رش
 (.1909) آموزش

6 60/1 

 رفتااار   طبیعاات (،1935) اخااالق (،1925) طبیعاات   تجربااه آموزی عبرت
 شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922 انسان،

(2005.) 

4 60/1 

 ذهن ارتباط
   عمیق
 با معنادار

 همديگر

 تجرباه مثاباه باه هنر (،1916) پر رش   آموزش   یدموکراس
 (.1909) آموزش در اخالقی اصول (،1980)

3 20/1 

 فراين ترکیب
 با يادگیری
 تجارب
 زندگی

   دموکراسی (،2002) تربیت   تعلیم در کوشش   رغبت
 پر رش   آموزش   تجربه (،1916) پر رش   آموزش

 (1980) تجربه مثابه به هنر (،1998)

4 60/1 

 در کوشش   رغبت (،1916) پر رش   آموزش   دموکراسی جامعیت
 (،1980) تجربه مثابه به هنر (،2002) تربیت   تعلیم

3 20/1 

 دانستن یکی
 و نظر حوزه
 عمل

 اخالق (،1925) طبیعت   تجربه (1980) تجربه مثابه به هنر
 فلسفه در بازسازی (،1922) انسان رفتار   طبیعت (،1935)
 (.2005) شخصیت   اخالق (،1920)

3 20/1 

 
 خودشکوفايی

 قاخال (،1925) طبیعت   تجربه (،1980) تجربه مثابه به هنر
 فلسفه در بازسازی (،1922) انسان رفتار   طبیعت (،1935)
 (.2005) شخصیت   اخالق (،1920)

4 60/1 

 ترکیب 
 هایجنبه

 عاطفی،روانی
 شناختی و

   آموزش   دموکراسی (،1998) پر رش   آموزش   تجربه
 رد اخالقی اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر (،1916) پر رش
 (.1909) آموزش

4 60/1 

 14 35 جمع  
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   ابعااد از فرا انای (35)   مؤلفاه (9) بعد اين دهدمی نشان هايافته هم گرايی کل بعد در

 جانبه همه مؤلفه بین اين در که است داده اختصاص خود به را شناسی زيبايی   هنر هایمؤلفه

 توجاه میازان کمتارين   بیشاترين از ترتیب به فرا انی، (3) با جامعیت   فرا انی (6) با نگری

 اند.بوده برخوردار
 شناسی زيبايی   هنر حوزه با مرتبط منابع   متون در تخیل بعد جايگاه تحلیل :6 شماره

 درصد فرا انی منابع مؤلفه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 تخیل

 ورشپاااار

 هنری ذائقه

 قیاخال اصول (،1925) طبیعت   تجربه (،1980) تجربه مثابه به هنر

 (،1922) انسان، رفتار   طبیعت (،1909) آموزش در

5 3 

 بیاااااااااان

 احساساااات

 شاعرانه

 یبازسااز (،1922) انساان رفتار   عتیطب (،1925) عتیطب   تجربه

 (.1339) تیشخص   اخالق (،1920) فلسفه در

3 20/1 

   مانیاااااهط

 آرامش

 انساان رفتار   عتیطب (،2002) تیترب   میتعل در کوشش   رغبت

 (،1920) فلسفه در یبازساز (،1922)

3 20/1 

 تجسااااا 

 یفکر

 اخااالق (،1925) عااتیطب   تجربااه (1980) تجربااه مثابااه بااه هناار

 فلساافه در یبازساااز (،1922 انسااان، رفتااار   عااتیطب) (،1935)

 (.1339) تیشخص   اخالق (،1920)

3 20/1 

 درك

 شهودی

 (،1916) پار رش   آموزش   یدموکراس (،1925) عتیطب   تجربه

 (.1909) آموزش در یاخالق اصول (،1980) تجربه مثابه به هنر

6 60/1 

 کنتاااااارل 

 احساسااات

 جاناااتیه و

 خود

   آمااوزش   دموکراساای (،1998) پاار رش   آمااوزش   تجربااه

 در اخالقای اصاول (،1980) تجرباه مثاباه به هنر (،1916) پر رش

 (1909) آموزش

3 20/1 

 و حفاااا 

 عزت کنترل

 نفس

 انساان، رفتاار   طبیعت) (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه

 (.1339) شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922

3 20/1 

 انساان، رفتاار   طبیعت) (،1935) اخالق (،1925) طبیعت   تجربه اکتشاف

 (.1339) شخصیت   اخالق (،1920) فلسفه در بازسازی (،1922

4 60/1 

 12 30 جمع             
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   ابعااد از فرا انای (30)   مؤلفاه (8) بعاد اين که است آن از حاکی هايافته تخیل بعد در

 درك مؤلفاه باین ايان در کاه اسات داده اختصاص خود به را شناسی زيبايی   هنر هایمؤلفه

 میازان کمتارين   بیشترين از ترتیب به فرا انی، ( 2) با فکری تجسم   فرا انی (6) با شهودی

 .اندبوده برخوردار توجه

  یرینتیجه و بحث

 آن تحلیال   تبیاین شناسی، زيبايی   هنرهای مؤلفه   ابعاد از یآگاه هدف، با حاضر پژ هش 

 هنار که است اين از حاکی حاصلههای يافته است. شده انجام ديويی جان هایديدگاه اساس بر

   اتحااد خوداگااهی، ادراك،   احسااس از: عبارتناد کاه است ابعادی دارای شناسی زيبايی  

 توجاه ماورد که است هايیمؤلفه دارای ابعاد اين از کدام هر گرايی. کل تخیل، اخالق، انسجام،

 است. گرفته قرار تالیفاتش   آثار در ديويی جان

 باا شناسای زيبايی   هنر گانه شش ابعاد بین در بعد اين است، اكادر   احساس ا ل، بعد 

 باا احساساات اباراز آن، هایمؤلفاه   است بوده برخوردار توجه میزان بیشترين از فرا انی 60

 عواط  به توجه   هنر بر مبتنی آموزش فرا انی، 6 با هنری تجربیات فرا انی، 8 با هنری زبان

های موسایقی باه توجه   همدردی خالقیت،   سازندگی اصول به توجه فرا انی، 6 با کدام هر

 شاادی فرا انی؛ 5 با آن به توجه   فردی هایتفا ت درك فرا انی، 5 با کدام هر محلی   سنتی

 فرا انای، 3 با تمايالت   هانگرش پر رش فرا انی، 4 با فکری ممتاز عادات   منش پر رش  

 مشاخ  هايافتاه از که همچناناند. بوده برخوردار توجه میزان کمترين   بیشترين از ترتیب به

 پار رش   فرا انای 10 با هنری زبان با احساسات ابراز ،مؤلفه ادراك،   احساس بعد در است

 اين هستند. برخوردار فرا انی کمترين   بیشترين از ترتیب به فرا انی 3 با تمايالت   هانگرش

 همخاوان (.1394) همکااران   حساینی   (1393) ان،همکاار   انصاری های، پژ هش با يافته

 ابعااد از يکای عناوان باه ادراك   احسااس حاضر، پژ هش   شده ذکر هایپژ هش در است.

 شناساايی گرفتاه، صورت تحلیل   ديويی جان آثار   آراء به استناد با شناسی زيبا   هنر اصلی

 کاه اسات اين باشد،می تامل قابل آن هایمؤلفه   بعد اين توضیح   تبیین در آنچه است. شده

 باد ن کاه طاوری به است شناسیزيبايی یتجربه کسب در اساسی   مهم ی زنه يک احساس
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های ساازه از يکای احسااس همچناین د،ندهمی دست از را خود معنای ها،تجربه   مفاهیم آن

 احسااس شاود.یم شناسای زيبايیی تجربه با اخالقیی تجربه آمیختن به منجر که است مهمی

 انساان طبیعی   ذاتی  يژگی يک احساس کند.می ايفا مهمی نقش محیط با فرد متقابل کنش در

 اجتماعی خالقیت   نوآ ری احساس، با انسان حقیقت در دارد. نفوذ  ی ارتباطات بر که است

 در هبلکا هساتند، هناری آثاار خلاق در کننده تعیین عناصر تنها نه احساسات اين آفريند.می را

 از يکای عناوان به ادراك   احساس اين بر عال هاند. حیاتی نیز هاانسان موقعیت   رفتار درك

 ناشای آنجاا از کارکرد اين اهمیت است. مطرح شناسی زيبا   هنر زمینه در اساسی کارکردهای

 به نیازمندی احساس تقويت مانند ایسازنده هایزمینه در ادراك   احساس مباح  که شودمی

 عباارت باه دارد. شاگفت تأثیر فردی سلوك در تعمیق ايجاد مذهبی، احساسات پر رش خدا،

 باه دستیابی   سازی زمینه به منجر تواندمی ادراك   احساس بر مبتنی تجربیات پر رش ديگر،

   احسااس اينکاه، خالصاه گردد. شناسی زيبايی تجربه گیری شکل   هنری رشد غايی هدف

 از اصاولی   صاحیح اساتفاده کاه نحاوی باه دارد مهمی بسیار جايگاه ديويی نظريه در ادراك

 تغییارات ايجااد در تربیات،   تعلایم نظاام در مربیاان  سیله به شناختی زيبا تربیت هایر ش

 باا باياد آموزشای هااینظام منظاور، هماین باه کند.می کمک متربیان در يابنده تعالی مطلوب

 شاناختی، هاایقابلیت شاکوفايی   رشاد جهت در تریبیش تالش اصولی،   دقیق ريزیبرنامه

 توانايی شناختی، زيبايی   هنری تربیت طريق از بتوانند تا بنمايند متربیان هایمهارت   عاطفی

 ببرند. باال هنری آثار درك برای آموزشی هاینظام در را فراگیران

 باا توجاه یاب،ترت باه کاه اسات فرا انای 45 دارای مجماوع در که است اخالق د م، بعد

 پاساخگويی فرا انی، 5 با داری خويشتن فرا انی، 6 با فر تنی   تواضع فرا انی، 6 با همنوعان

 فرا انای،4 باا ديگاران حقاوق   حق شدن محترم فرا انی،4 با مسا ات   برابری فرا انی، 5 با

 ناای،فرا ا 4 بااا مراقبااه ،4بااا فرا اناای حیااا   شاارم از برخااورداری فرا اناای، 4 بااا مهاار رزی

اناد. بوده برخاوردار توجاه میازان کمترين   بیشترين از ترتیب به فرا انی، 3 با ازخودگذشتگی

 همکااران   حساینی   (1393) امینای هاایپژ هش نتاايج باا پژ هش اين هایيافته از بخشی

 تجربیات از برخوردار انسان که دارند آن از حکايت بعد اينهای مؤلفه است. همخوان( 1394)

 جهاان انساان، خادا(،) متعالی  جود به نسبتای  يژه معرفت   شناحت شناسی، زيبايی   هنر
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 باه را خاود معناوی زيسات اخالقای، رفتارهای   صفات طريق از کندمی تالش   دارد هستی

 تنیادگی هام در ديگار، عباارت باه .(1394 همکااران،   نجفای) نمايد هدايت مطلوب مسیر

 مفااهیم شادن معناادارتر به شناسی زيبايی ابعاد از يکی عنوان هب اخالق در متفا تهای برنامه

 کماک تربیتای   آموزشای فراينادهای باا آنهاا ارتبااط   شناسی زيبايی   هنر حوزه با مرتبط

 شناسای، زيباايی   هنار حاوزه در آماده دست به تجربیات از برگرفته اخالقی معرفت کند.می

 ايان کناد.می يااری اخالقایهاای ارزش   هنری یهامهارت تحکیم   تقويت در را فراگیران

 شناسای زيباايی   هنر با مرتبط ارزشی مفاهیم يادگیری انتقال قابلیت   انديشی جامع ر يکرد،

  کند.می فراهم فراگیران برای زندگی متعددهای موقعیت در را

 مؤلفاه بترتی به   است فرا انی 40 دارای مجموع در که است سوم بعد انسجام،   اتحاد  

   هااتقابل از پرهیز ،5 فرا انی با پیوستگی ،6 فرا انی با استقالل ،7 فرا انی با يکپارچگی های:

 باا نظام   هماهنگی ،4فرا انی با ر زمره امور با يادگیری تصالا ،4 فرا انی با هاانگاری د گانه

 تفارد کیفیات ،3 انایفرا  باا پاذيری تلفیق ،4فرا انی با  حدت داشتن 4 فرا انی ؟ ،4 فرا انی

 2 باا داشاتن حضاور   زنادگی مساتقیم تجارب با درسی موضوع ارتباط ،،3 فرا انی با بخش

 پاژ هش باا يافتاه ايان اناد.بوده برخوردار توجه میزان کمترين   بیشترين از ترتیب به فرا انی

 است. همخوان (1394) پورحسینی

 زيباايی   هنار بار مبتنای پار رش   آماوزش گفات، توانمی بعد اين تبیین   توضیح در 

 نماياد. ايجاد توازن کیفی   کمی   ذاتی   عقالنی بیر نی، در نی، عوامل بین تواندمی شناسی

 باه را ناامنظمی تجرباه زماان هم که است انسجام   اتحاد شناسی زيبايی تجربه  يژگی ا لین

 شناسای زيباايیی تجربه به را تجربه يک که چیزی کنند:می تبديل تجربه يک به منظمای گونه

 ترکیاب باه منجار نهايات در که است نحوی به هیجانات   ثبات کردن دگرگون کندمی تبديل

 ا جی نقطاه   بساط، حرکت، بر شناسی زيبايیی تجربه در ديويی تاکید شود.می رضايتمندانه

 (.1980دياويی،) دانادمی ساکون   توقا  مقابل نقطه را تجربه انعقاد سمت به حرکت است.

 کاه دهادمی نشان را تجربههای  يژگی آشکار چنان شودمی پديدار شناختی زيبايی امری  قتی

 شاود.می متماايز زيباشناساانه غیاری تجرباه از کاامالً   کندمی پیدا بیر نی موقعیتی   جايگاه
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 هداشات زيباشاناختی کیفیات کاه اين مگر يابدنمی انسجام    حدتای تجربه نوع هیچ در اقع

 اجازاء نظام   همااهنگی تناساب، انساجام، اتحاد، بنابراين (1396همکاران،   تسلیمیان) باشد

 اسات. نظام دارای   در نای يکپارچگی  اجد که اندشناسی زيبايیی تجربه ضر ری   اصلی

 متفاا ت معمولیهای تجربه از را آن   شده هیجانی   فکریهای تجربه بین اتحاد موجب اين

   بفارد منحصار  يژگای اساتقالل   بخش تفرد کیفیت رسیدن، رشد حد به براين،بنا سازد.می

 شود.می آن در انسجام   اتحاد به منجر که اندشناسی زيبايیی تجربه يک اصلی

 شاناخت ترتیاب: به   است فرا انی 40 دارای مجموع در که استخودآگاهی  چهارم، بعد

 شاناخت   یآگااه فرا انی، 5 با هنری اثر آفرينش   خلق فرا انی، 6 با خود مهارت   توانايی

 هناری اهاداف شاناخت فرا انای، 4 با خود شناسانه زيبا هایبا ر شناخت فرا انی، 5 با هنری

 فرا انای، 4 باا خاود ضاع  نقاط شناخت فرا انی، 5 با هنری گرايی تجربه فرا انی، 4 با خود

 میازان کمترين   بیشترين از ترتیب به انیفرا  3 با خويشتن از مراقبت فرا انی، 4 با خرد رزی

 هایيافتااه بااا بعااد اياان از آمااده دساات بااه هایمؤلفااه از تعاادادی انااد.بوده برخااوردار توجااه

 هماان اسات. همخاوان (1396همکاران،   تسلیمیان،(1393)  همکاران، انصاری ،هایپژ هش

 به که است پیرامونش حیطم با انسان تعامل حاصل تجربه شد، بیان ديويی ديدگاه در که طوری

 نهايتااً    ضاعیت تغییار موجاب   است حرکت در مستمر   مدا م طور به ایچرخه صورت

 (.1960ديويی،) شودمی تجربه کسب

 مقاصادش از  ی زيرا شود،می نیز انسان یآگاه خود موجب محیط با تعاملی چرخه اين 

   در نی عوامل میان گسست است، تگسس نوعی انهآگاه نشانه هیجان يا عاطفه شود،می آگاه

 ياا عاطفاه اتحااد، اعاده به میل شود.می انسان تامل موجب موقعیت در ناهماهنگی اين بیر نی،

 ايان تحقاق باا کناد.می همااهنگی تحقاق منظور به چیزها به نسبت عالقه به تبديل را هیجان

 ايان باه کاه آنجاا از هنرمناد کناد.می جلاوه موضوع معنای عنوان به تامل موضوع هماهنگی،

   پر رانادمی را آنهاا دارد، خاصایی عالقاه گیاردمی صورت آن در اتحاد که تجربهی مرحله

 ايان (1980ديويی،) آ ردمی در جاری یآگاه سطح به است تام   يافته  حدت که راای تجربه

 کساب محایط، باا تعامل تربیتی،   آموزشی فرايندهای در کلی بطور است. گاهیآخود  يژگی
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خودآگااهی  باه منجار اناهآگاه احساساات   عواط  از برخوراری   شناسی زيبايی تجربیات

 شوند.می

 6 باا نگری جانبه همه ترتیب: به   باشدمی مؤلفه 9 دارای که است نگری کل پنجم، بعد  

 فرا انای، 4 باا زنادگی تجاارب باا يادگیری فرايند ترکیب فرا انی، 4 با آموزیعبرت فرا انی،

 کماال فرا انای، 4 باا شاناختی   ر انای عاطفی، هایجنبه ترکیب فرا انی، 4 با ودشکوفايیخ

 معناا   عمیق هایذهن ارتباط فرا انی، 3 با عمل   نظر حوزه دانستن يکی فرا انی، 4 با گرايی

 برخاوردار توجاه میزان کمترين   بیشترين از فرا انی 3 با هم جامعیت فرا انی، 3 با هم با گرا

   (1393) همکااران،   انصااری هاای،پژ هش باا پاژ هش ايان هایيافتاه از بخشیاند. دهبو

 باه نگاری کال کاه گفت توانمی بعد اين تبیین در است. همخوان (1394) همکاران   حسینی

 شااگرد   اساتاد میاان عمیاق رابطه  جود به شناسی زيبايی هنر بارز های يژگی از يکی عنوان

   کنادتار میغنی را معلماان آموزشی تمرينات   هافعالیت نگر کل درسی م برنا کند.می تأکید

 کال درسی برنامه در (.1،2010پیس) شودمی محسوب نگر کل ر يکرد برای مثبتای نقطه اين

های ر ش بر تنها نیز مربیان   گیرندمی شکل فراگیران عالقه اطراف در هامهارت   دانش نگر،

 در هرگاز فراگیاران، عالئاق زيرا کنند.نمی تکیه يادگیری سازماندهی برای درسی برنامه رسمی

 بار مبتنای   معنادار يادگیری نگر، کل ر يکرد مبنای که آنجا ازاند. نشده شنیده رسمی هایراه

 ايان ،است معتقد نیز( 2018 ،2کسون)ج که طور همان است بديهی است، بودن مؤثر   کارکرد

 باه دياويی نگااه طرفای از بخشد.می معنا   عمق فراگیرانای درسهم تجربیات به بودن معنادار

 کاه شاود طراحایای گونه به بايد درسی برنامه عناصر لذا است؛ نگر کل انسان، کمال   تعالی

   خودشکوفايی به دستیابی مسیر در را آنها   سازد فراهم را فراگیران جانبه همه رشد موجبات

 کاه کرد اذعان توانمی پژ هش هایيافته به توجه با مجموع در دهد. قرار انسانی عالی کماالت

 نهادهاای سااير باا مراکاز اين تعامل همراه به آموزشی مراکز در شناسی زيبايی   هنر به توجه

                                                 
1. Pace  

2. Jackson 
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 فراگیاران عقالنای   اخالقای پار رش بويژه جانبه همه پر رش برای را الزم شرايط اجتماعی

 سازد.می فراهم

 شاامل: آنهای مؤلفاه   فرا انی 40 دارای مجموع در که است تخیل ششم، بعد نهايت در 

   طمانیناه شااعرانه، احساساات بیاان فرا انای، 5 باا هنری ذائقه فرا انی، (6) با شهودی درك

 با کدام هر خود هیجانات   احساسات کنترل نفس، عزت کنترل   حفظ فکری، تجسم ،آرامش

 برخاوردار توجاه میازان کمترين   بیشترين از ترتیب به فرا انی، (2) با اکتشاف   فرا انی سه

 از آماده دسات باه ی هامؤلفاه   ابعااد از تعدادی با يافته اين هایمؤلفه از مورد چنداند. بوده

 در اسات. همخاوان (1394) همکااران   حسینی   (1393) همکاران،   انصاری های،پژ هش

 اساتدالل اسات. تخیلی ديويی، نظر از شناسی ايیزيبی تجربه که گفت توانمی يافته اين تبیین

 چناد هار زيارا اسات. تخیلی کیفیت نوعی دارای ما،ی انهآگاه یتجربه تمام که است اين  ی

 در تنهاا تجرباه آن شاوند،می پیادا محایطش باا زنده موجود تعامل درای تجربه هرهای ريشه

 ترتیاب بدين شوند. آن  ارد پیشینای هتجربه از معناهايی که شودمی ادراك   انهآگاه صورتی

 بااز جاری تعاملی به را خود راه آن طريق از توانندمی معناها اين که استای در ازه تنها تخیل

 کاه اسات آن خااطر به اين شود.می افاده معنا که است تخیل طريق از تنها افزايدمی  ی کنند.

 اسات. نهفتاه تخیال بعاد نسبی تسلط در معمولی تجربه   شناسی زيبايیی تجربه بین تفا ت

 ،تخیل بر ؛کیادرا -یتفکر یيندافر در يبايیشناسیز   هنر آنکااه ساابب به اينکااه، خالصااه

   میکند گیردر را شهو مختلا  یجنبهها   ابعاد از   هستند موثر نبیا   ندگیزسا خالقیت،

 تفسیر   معنااااا نهاآ در نجها که هستند دهگستر   زبا هايیحیطه   ها قلمر ينکها خاااااطر به

 هستند. ننساا گاهیآ   اسحو پر رش در خاص همیتا   ضر رت دارای د،میشو

 در شناسای زيباايی   هنار فلسافه کاه اسات آن از حااکی پژ هش هایيافته کلی طور به 

   اهتماام ماورد   دارد  ياژه جايگاهی تفکر،   انديشه بزرگان از يکی عنوان به ديويی ديدگاه

 زيباايی   هنار هایمقولاه باه  ياژه توجاه   اهمیت اين مبنای بر .است دهبو  ی جدی توجه

   ریمحو نقش يبايیشناسیز   هنااری تتجربیا ،تربیت   تعلیم هاااینظام در بايد شناساای،

 هم ،نهاآ سیل   به که هستند مقولههايی هنر   يباشناسیز تربیت کااه چاارا ؛باشند شتهدا اصاالی

 زمینااه در گیدگشو باع  هاام   داد شگستر را آن هم   دکر درك   سحساا را نیاد انمیتو
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 عناوان باه شناسای زيبايی   هنر قابلیت از توانمی حال هر به شد. دانستن   یآگاه هایر ش

 چناین طريق از که چرا کرد ياد آموزشی نظام   تربیت   تعلیم برای انداز چشم   ر يکرد يک

   هادف ايان باه رسایدن کارد. هادايت خود اصلی مقصد سر به را تربیت توانمی ر يکردی

   ابعااد ايان با درسی   آموزشی هایبرنامه مجريان   اندرکاران، دست آشنايی گر  در مقصد،

   آموزشای هایفرايند در شناسی زيبايی   هنر به توجه خصوص در آنان نظر جلب   هامؤلفه

  باشد.می تربیتی

 منابع
های مؤلفاه و(. تبیین ابعاد 1396) جواد؛ نصراصفهانی، احمد رضا.اديب منش، مرزبان؛ لیاقتدار، محمد 

ه برنامه درسی معنوی به منظور بررسی قابلیت اجارای آن در دانشاگاه فرهنگیاان از دیاد ا
 .، رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهاناساتید و مدیران

يان ناماه ، پاس  با نظریات هنری جان دیوییبررسی تطبیقی مبانی پست مدرنی(. 1388) امینی، نیلوفر.
 .کارشناسی ارشد پژ هش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه تهران

ظاور تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جاان دیاویی: باه من(. 1393) انصاری، مريم   ديگران
یتای ه علاوم ترب، رسااله دکتاری، دانشاکدپیشنهاد الگوی تجربه زیباشناسانه در تربیت اخالقی

 .دانشگاه اصفهان

، تهاران: الگوی مطلوب آموزش و پارورش در جمهاوری اساالمی ایاران (.1389) باقری، خسر .
  .انتشارات مدرسه

 .، تهران: نشر ديدارتحقیق کیفی و آمیختههای بر روشای مقدمه(. 1393) بازرگان، عباس

 نوس.مسعود، چاپ د م، تهران: نشر قق ،ترجمه: علیا ،هنر به منزله تجربه(. 1393) ديويی، جان

، ترجماه: مشافق همادانی، چااپ د م، تهاران: باا موسساه اخالق و شخصیت(. 1339) ديويی، جاان
 .انتشارات فرانکلین

نشسرای ، ترجمه امیر حسین آريان پور، تبريز: دادموکراسی و آموزش و پرورش. (1342) ديويی، جان
 .پسران

 .، ترجمه مشفق همدانی، تهران: صفی علیشاهاجتماعمدرسه و . (1343) ديويی، جان

: ، ترجماه: میرحسانی، سایداکبر، چااپ ا ل، تهاران.تجربه و آموزش و پرورش( 1369) ديويی، جان
 مرکزترجمه   نشر کتاب
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نتشارات ، ترجمه: مشفق همدانی، چاپ سوم، تهران: با موسسه امدرسه و شا رد(. 1333) ديويی، جان،
 فرانکلین

ی (. تبیینی از فلسفه تربیت در جمهاوری اساالم1396) ه قمصری، علیرضا؛ حسنی، محمدصادق زاد
 .، تهران، انتشارات : شورای عالی آموزش   پر رشایران

تبیین داللتهای دید اه جاان دیاویی در خصاون هنار و زیباایی (. 1394) پورحسینی   همکاران
یتای ناسای ارشاد، دانشاکده علاوم ترب، پايان ناماه کارششناسی برای فرایند تدریس و یاد یری

 دانشگاه تربیت مدرس تهران.

احای (. طر1394) محبی امین، سکینه؛ پورکريمی ها شکی، مجتبی. صابری، رضا؛ کیز ری، امیرحسین؛
رناماه بفصلنامه مطالعات د ره ابتدايی   متوسطه ا ل(، ) مدل برنامه درسی هنر آموزش عمومی

 .133-154،(39) 10 ،درسی ایران
له ، رساامدل مفهومی برنامه درسی مبتنی بر رویکارد زیباایی شناسای(. 1393) طهماسب زاده، دا د

 .دکتری رشته برنامه ريزی درسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
قی جان بررسی انتقادی مبانی فلسفی ديدگاههای اخال. (1386) قاسمی، اعظم   آيت اللهی، حمیدرضا،

  .31-41ص ،(2 1) 2فصلنامه اخالق در علوم   فنا ری،ديويی، 

زيباايی های مؤلفاه(. بازشناسای 1394) رضاا.،سعید ؛ افهمی ،حسن ؛ بهشتی ،حسنعلی، ملکی ،گرمابی
لعاات فصالنامه مطا ،شناسی   هنر برای برنامه درسی از ديدگاه منابع مکتوب   نظرات خبرگان

 49-70 ،(39) 10 ،برنامه درسی ایران
ه در تعالی (..تبیین جايگاه ادراك زيباشناسان1396) یمیان، ناصر؛ سرمدی، محمدرضا   سیفی، محمدتسل

برناماه  فصلنامه پاژوهش درذهنی يادگیرندگان   ارائ  الگويی مفهومی برای برنام  درسی هنر، 
 .28(2) 14 ریزی درسی،
ن برای یت: درسهای خرد   کال(. تبیین چرخش زيباشناسانه در تعلیم   ترب1390) مهرمحمدی، محمود

 .11-34،105، شماره فصلنامه تعلی  و تربیتبهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر، 

زيباايی های (.بازشناسای مؤلفاه1394) گرمابی، حسن علی، ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید؛ افهمی، رضاا
طالعات فصلنامه مران، شناسی   هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب   ديدگاه صااحبنظ

 .49-70،(39) 10، برنامه درسی ایران

نامه فصال(. نقش هنر در تربیت معناوی، 1390) مهد ی نژاد، محمدجواد؛ قدمی، مجید   افضلی، کوثر
  .91-108(، 108) 27، تعلی  و تربیت

حلیال ت   رشد معنوی انسانهای مؤلفه(. تبیین ابعاد   1394) نجفی، حسن؛  فايی، رضا؛ ملکی، حسن
  و فصلنامه مسائل کااربردی تعلایمحتوای آن در سند تحول بنیادين آموزش   پر رش ايران، 

 .125-150(، 4) 1، تربیت اسالمی
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درسای دوره هاای راهنمای عملی برای تجزیه و تحلیل محتوای کمی و کیفی کتاب (1398نوريان،
  .انتشارات شورا ،. تهرانابتدایی

(. 1397) ؛ عصاره، علیرضاا؛ مهرمحمادی، محماود؛ اماام جمعاه، محماد رضاامهديزاده تهرانی، آيدين
هاای ابتادايی   ا ل د ره) های موردانتظار معلمان هنارطراحی الگوی نظام دستیابی به صالحیت
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