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 چکیده

ص هنژژر و دیژژویی در و ژژودیژژ هاه نژژان  و معرفژژی بررسژژی ،بژژا هژژ   حاضژژر پژژهوهش

انجژام  ایژران سژممیا تیوتربمیتعلبرای نظام  وی  یتربیت  تااستخراج اشارو    یشناسییبایز

نژان   فژاتیتألامعه پژهوهش  نبود.    محتوا  تحلیل  روشنوع  از    رد پهوهش کیفی ویکرو.  ش 

شژ . نمونه انتخژا     عنوانبهدیویی بود که متون و منابع مربوط به حوزه هنر و زیباشناسی  

در ، اشارات و راهبردهای کلیژ ی  یشناسییبایزسپس بر اساس دی هاه ایشان درباره هنر و  

 سژیاهه نیژز و یبژردارشیف فژرم ،یریهان ازهابزارهای  . ش اجاستخر یشناسییبایزتربیت 

معیارهژای   بژر اسژاسهژم  نحوه بررسی اعتبژار نتژای  بود.  ساوته محقق محتوای تحلیل

 یری پژیییتأ ،  یریپژیانتقالباورپژییری، وابسژتگی،  حلیژل محتژوا یعنژی،  تعیین اعتبار در ت

از دیژ هاه  یشناسژییبایزر و نژه کژه اسژتپهوهش حژاکی از آن ای  نتاست.  آم هدستبه

 ،بیژان و ابژراز احساسژات، اهی کیفیآهوود ،هماهنگیو  تناسب :محور چهار شاملدیویی 

و   متولیژانایژن اسژت کژه    وپرورشآمژوزشدر    هاآموزهاین    تربیتی  برآین و    باش یمتخیل  

و  کژژه رانژژع بژژه آمژژوزش عمژژومی هنژژر ایرا از غفلژژت فزاینژژ ه تیژژوتربمیتعل مت ژژ یان

، آهاه کرد و اهمیت آن را در زن هی هوشزد دارد  ونودی تربیتی  در فراین ها  یشناسییبایز

   .کرد

 

  تیژژ وتربمیتعل،  یتژژیت ترباشژژارا  ،دیژژویی، تحلیژژل محتژژوا،  یشناسژژ ییبایز،  هنر  :واژگان کلیدی
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   مقدمه .1

 زشیآمو و تربیتی نهاد یک  عنوانبه وپرورشآموزش و وصبههای آموزشی  در نظام

 اسژژتان اردهای حفژژ دارد؛  عه ه به را شهرون ی تربیت و علوم تعلیم مسئولیت که

 از اهمیت واصی برووردار اسژژت، آموزشی نظام هستۀ اصلی عنوانبهشی آموز باالی

مراکز  در یشناسییبایز و هنر تونه به جۀینت هانظام چرا که کیفیت آموزشی در این

نظژژام ایژژن در حژژالی اسژژت کژژه  (.  14:1390، یمحمژژ   )مهر  آموزشی و تربیتی است

شژژناوتی  عملژژی و پژژرورش ابعژژاد یهاننبژژه، تونه وژژود را بژژه تیوتربمیتعلکنونی  

واقژژع . در  مانژژ ه اسژژت  ن هی غافلو هنری ز  یشناوتییبایز  بع معطو  ساوته و از  

 یهژژانظامدارای اولویژژت کژژه  موضژژوعات مهژژم و    عنوانبژژههنژژوز    یباشناسژژ یزهنر و  

 )بژژاقری،  شناوته شژژ ه نیسژژتن کنن ،    یهیارهیسرمای پرورش آنها  برا  وزشی بای آم

را در درک   ریتژژأ کژژه بیشژژترین    «هنژژر»  از  غفلت  به  توانیم  نمونه  ایبر  .(45:1389

 مانن  هنرهایی. دکر رهشادارد، ا یشناسژژ ییبایزبژژرای تربیژژت   هژژاتیموقعو  ایاشژژ 

 نویسن هیو    زونمو  تحرکا  ،موسیقیآواز،    ،نمایش  ،عکاسی  ،ستید  یهارکا  ،حیاطر

 نیز تبیاو اد نقاشی نچو ییهژژژژژژژژادرس حتیو  ن ارن   یقیو هنایگا منظا یندر ا

 صحه عااد ینا بر زنی تتحقیقااز  بروی نتای . شژژون ینم یسرت  صولیا صژژورتبه

از  غفلت ارس،م  ، نبود ه   مشخص برای آمژژوزش هنژژر درمینهز ینا در .هیاردیم

 ،هنر ییامحتو بع   موشیافر  ،فنو    رتمها  بر  تأکی   ان،یراته  هیش  رهن  دیمباو    لصوا

 هنر  ماهیت  رۀبادر  ساسیا  یهایبژژ فهمو    هایفهمک و    مناسب  شیزموآ  یفضا  دنبو

 سیدر  برنامۀ  تفکر  شهستر  ایرب  یاحژژوزه  نهو    کنن هسرهرمو    تفننی  یمرا  عنوانبه

 انیرا نظژژام آموزشژژی رد هنژژر زشموآ یم رآناکا صلیا الیلاز د ان،یرا شیزموآ منظا

 (.8:1388  ،زادهیمه )  ستا هش   حمطر

 نق   یهاهزحو  ،سژژممی ایژژرانا  تیژژ وتربمیتعلنظژژام    سیدر  ، در برنامۀاینکژژه  مضافاً   

ین ا  الیلد  نیتژژرمهماز    ییک.  ستا  هش   شموافرتا حژژ ودی    ،یاسشنییبایزو    یهنر

هنژژر یژژا بژژه تعبیژژری   شزن تبیین روشنی از معنا، ح ود و  غژژور آمژژودئه نکرارا  ،امر

 از نایگاه مبهم هنژژر در نظژژام آموزشژژی اسژژت  متأ راست که این امر    «سواد هنری»

ظژژام ل بنیژژادین ندر سژژن  تحژژو  راًیژژ او  که  هرچن   (.18:1387  و همکاران،  پورکاظم)

بخش مربوط به فلسفه تربیژژت در نمهژژوری اسژژممی ایژژران، بژژه در    وپرورشآموزش
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 اسژژممی  تربیژژت  هانهشش  یهاساحتیکی از    عنوانبه  یشناسییبایزتربیت هنری و  

اشاره ش ه است. تربیت در این ساحت ناظر به رش  قوه ویال، عواطف، احساسژژات و 

و کشژژف   ییرمزهشژژایان بوده و توان  زیبایی( مترب)درک و ولق    یشناوتییبایزذوق  

ی و سژژ ح  یهژژاییبایزاعژژم از  )زیبژژا    یها هیژژ پ امژژور هنژژری و    یشناوتییبایزونوه  

( و توان ولق و اب اع هنژژر و آ ژژار زیبژژا از لژژوازم رشژژ  متربیژژان در ایژژن رمحسوسیغ

  (.145: 1396  قم ری و حسنی،  زادهصادق)ساحت است 

 بع   ورشپر  به  تونه  هک  ده یم  ننشا  یشناسییبایز  رۀبادر  هابحث  یخیرتا  سیر

 حرفۀ زغاآ رد که نچنا ،ستا بژژژژوده حمطر نیز ،تربیت ین افردر  یشژژژژناوتییبایز

 شتهاو دا  مایشگاهیآز  سۀرم   در  مهمی  نقش  ،یباو ز  ستید  یهنرها  ،یویید  تربیتی

و منتهای درنژژه   ییهراآرماننقطه اوج    بای   هنرها»  که  ستا  دهبو  ینا  نیزاو    نماو آر

. از نظر دیویی تربیژژت «بر عه ه دارن ، باش   آموزاندانش  که  ی رایهاپاالیش تمام کار

در  یشناسژژژژژژ ییبایز به طمربو تتجربیا که ستآن ا من زاین یشژژژژژژناوتییبایز

 قیقد هاهیآ به نیز یشژژناوتییبایز تجربۀ. باشن  شتهدا ریمحو نقش تیژژ وتربمیتعل

 بستگی نهاآ دیعاو  مومرس شکلاز  وتمتفا ایبههونه ،ایشا نی د ایبر کننژژ هادراک

 آشژژناکردن طریق از هاهیآ ینا ورشپر ،یشناسژژ ییبایز تربیت ظیفۀو ،ینابنابردارد؛ 

وا  ایبر  نهاآ  ناییاتو  یشافزا  ی،هنر  ر اآ  با  انهیرافر و   ،ولق  ،نهاآ  به  کنشدرک 

سژژواد »  دیجاا  یطورکلهبژژ   یاو ...    تفسیری  یهامهارت  ی،هنر  ر اآ  تحلیلو    یبن هروه

 تحساساا  منطقدرک    ،یشناسییبایز  ریمحو  عچرا که موضو  است.  «یشناسییبایز

 تتجربیادر    اردمو  ین. استا  حژژاالت  ینا  یریپژژیانتقال  نگیچگو  و  هاانسان  طفاعوو  

 دنمو  ،ن دار  رکاوسر  اسحو  با  بیشتر  ن،نساا  تتجربیا  سایر  با  مقایسهدر    که  یهنر

در مژژورد ادراک مسژژائل   علمژژی اسژژت کژژه  یشناسژژ ییبایز  یناابرنب  ؛اب ییم  یبیشتر

تجربه است ز  ا  واصی  عنو  نیز  یشناسییبایز  عموضوو    کن مربوط به زیبایی بحث می

  هاسژژتتیموقعو  ایاشژژ از درک    واصیروش    ،همچنیندارد و    یا هیپ   با  دفر  که هر

)لیلیان و همکاران،   اب ییمهنری تجلی    یهارشتهبرانگیختگی در قالب    صورتبهکه  

    (.18:1393  سب زاده،طهما ؛52:1388

 تفکر و معنا از یقعم فهم هرهونه اساس بای  یشناسییبایز دیویی، از به تبعیت     

 بژژ ون یژژک  تژژوانینم کژژه ردیژژ هیم قرار اینریان تجربه در معنا که یینا شود. تا
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اسژژت.  هنژژر ین مفهژژومباش  و ا داشته ونود ،کن یم دوالت محیط در که مونودی

 تجربژژۀ و اسژژت برترین و فائق ،ناهمه در نسمی حاضر معنای که است نایی هنر

(. 1388 )امینژژی، است ش ه( )درک حسی نسمی و ایمعن ینامب بر یشناسییبایز

 و شژژودیم یزیرهیژژ پااحسژژاس  با همراه نسمی فراین  یک پایه  بر معنا نظر، از این

 فراینژژ های با ورت  مسیر، با این است. هم راستا ممجس فراین  است الل یک  و ورد

 تجربژژه از ل یتبژژ  قابژژل و وژژمق و تجربه از شکلی توان یم و ووردیمهره  نسمی

 .(32:2016  ،دیویی)باش   

 ... و انتمژژاعی و فژژردی معضمت و مسائل ونود با امروزی نهان ، درهرحالبه    

 الزامژژات از یکژژی عنوانبژژه یسژژ شناییبایزبژژر اسژژاس  نونوانژژان و کودکژژان تربیت

 یک  عنوانبه و ن ی  تجربیات با آموزاندانش آشناکردن برای اسممی تیوتربمیتعل

 موردتونژژه تربیتژژی ابعژژاد و و یژژادهیری در فراین  یاددهی آموزش، اساسی درکراک

 آموزشژژی نظژژام در یشژژناوتییبایز ، رویکرداینکه مضافاً (.2017:29، 1)کیماست 

 تمژژایمت، وواسژژته، عمقژژه، طفی،عژژا بعژژ  به تونه برای راهی و تاس ضرورت یک 

 .باش یم آموزشی یهامهنابر در فراهیران ... و فردی یهاتفاوت استع اد، انگیزه،

که انجژژام   یمشابه  یهاپهوهشبه    توانیمدر ارتباط با پیشینه پهوهش    در ادامه و 

 ش ه است، اشاره کرد   

 تجربژژه هیژژ نظر بژژر یلژژ یتحل»در پهوهشی بژژا عنژژوان ( 1393ان اری و همکاران )  

 یاسژژ شنبایزبه نتژژای  ذیژژل دسژژت یافتنژژ : در تجربژژه  «ییوینان د یشناسییبایز

ای ماننژژ  احسژژاس، ابژژراز و تخیژژل در کنژژار وژژردورزی از و هنرمن انه  مؤ رعوامل  

معنی و فهژژم  ،و مونب تکمیل تجربه، درک   یآیم  حسا بهانزای ضروری تربیت  

به منجر به بژژرانگیختن حساسژژیت و همژژ ردی در ، این تجرشودیمر افراد  ارزش د

و رفتژژار  انجام یمتماعی و ان طبیعی بین افراد ش ه، به بهبود و درک روابط نهان

 .ده یماومقی را افزایش    یهاقضاوتو 

 گژژاهینا نیژژیتب» ( در پهوهشی بژژا عنژژوان1396) تسلیمیان، سرم ی و سیفی     

 یبژژرا یمفهژژوم ییالگژژو ارائژژۀ و رنژژ هانیادهی یذهن یتعال در سانهباشنایز ادراک

پژژیش  از مفهژژومی شژژبکه ک یژژ  کژژهبه این نتای  دست یافتنژژ   «هنر یدرس برنامۀ

 
1  .  Kim 
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 بعژژ  اول و نشان زیباشناسانه ادراک میان نش ه، کشف منطقی نغرافیای و نایافته

 و درسی یزیرمهبرنا برای  یانهیزم توان یم که دارد ونود فلسفی ذهنیت نامعیت

  باش .  یشناسییبایز رویکرد با زشیآمو طراحی
 تجربژژه عنوانبه ریسن ت عنوا تحت وود دکتری نامۀانیپا ( در2017) 1اورال     

 نحژژوۀ بژژر آن ابعژژاد ریتأ  و شناسیزیبایی تجربه در دی هاه دیویی تحلیل پایانی به

 قبیل از دیویی آ ار مطالعه با . ویاست پرداوته معلمان آموزش بر ههیوبه و ت ریس

 این ، بهپ ی ارشناسی -ی  هرمنوتیک شیوه با و هتجرب مثابهبه هنر و طبیعت و تجربه

 در آمریکژژایی سژژنت بژژا که است پایانی تجربه ت ریس یک  حاصل که رسی  نتیجه

 ضرورت واقع در و است هماهنگ  کرده عنوان ایم رسه دیویی تحت نان که آنچه

 مثبت شخ یت ایجاد در شناسیابعاد زیبایی ارائه برای مج د تمشی وانعنبه دارد

   .حرکت کن  معلمان آموزش تمس به ،آم هدستبه پایانی تجربه نیا ر ا در که

 اوژژمق شناسژژیزیبژژایی ابعژژاد تحلیل عنوان تحت وود پهوهش ( در2018)2یو    

 عژژالی آمژژوزش در حورمنامعژژه یریادهیژژ در  شناوتیزیبایی ابعاد نقش به دیویی،

 آمژژوزش یژژادهیری یک  عنوانبه وسیعی ح  تا محورنامعه یادهیری .کن می ارهاش

 یشژژناوتییبایز ابعژژاد تحلیل از پس است. بوده موردتونه یمق وا تتربی برای قوی

 بعژژ  اسژژاس بژژر اسژژت، اظهژژار و یورزلیژژ تخ هم ردی، احساس، شاملکه  دیویی

 .ده می پیشنهاد عالی شآموز در محورنامعه م ل برای یادهیری یک   یورزلیتخ

ر و نژژ بژژر هبتنژژی این است کژژه نگژژاه تربیتژژی م  باش یم  تأملمورد  آنچه    ،در نهایت  

در تربیژژت   آننایگژژاه    مورد غفلت واقژژع شژژ ه و  ش تبهدر نامعه ما    یشناسییبایز

ی اسناد باالدست  یهاهیتوصاست. به صورتی که حتی   ه  ششناوته ن  یدرستبه  یهنر

در مباحژژث   یشناسژژ ییبایزبژژر سژژاحت هنژژر و     یژژ تأکاز نمله  می  اسم  تیوتربمیتعل

در مقولژژه   تربیژژت  بررسژژی  نی؛ بنابراستده انگشو  یاتازهتربیتی نیز، در عمل دریچه  

و   تیوتربمیتعلمیان فیلسوفان    رد.  است  یاههیونیازمن  تونه    یشناسییبایزو    هنری

شناسژژی را وارد مباحژژث ییسژژتم زیبار قژژرن بیدیژژویی د ،ایژژن حژژوزه پردازانهیژژ نظر

 تجربژژۀ اسژژت بژژا رویکژژردی هنژژری بژژه تربیژژت و توانسژژته وی کژژرد. تیژژ وتربمیتعل

 
1.Oral 
2.You 
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با نظر به اهمیت پژژرورش  نی؛ بنابراتازه ارائه کن  یاتجربهنگاهی نو و    ،یشناسییبایز

 ضمن معرفژژی که است بر آن پهوهش حاضر تربیتی، مؤسساتدر  یشناسییبایزبع  

 اشژژارات و  بژژه تحلیژژل  یشناسییبایزنان دیویی در و وص هنر و    دی هاه  ررسیب  و

 ردازد.پبمی  اسم تیوتربمیتعلدستاوردهای آن برای 

 

 پژوهش سؤاالت .1-1

 دارد؟ ییهاآموزهچه    یشناسییبایزنان دیویی درباره هنر و   -1

 ؟ انک اماسممی ایران    تیوتربمیتعلنظام  اشارات تربیتی دی هاه دیویی در    -2

   قیقتحروش .  2-1

 اسژژت محتژژوا تحلیژژل بژژر  یتأکبا  توصیفی شیوه به با رویکرد کیفی حاضر پهوهش

متون، منابع و آ ژژار نژژان دیژژویی اسژژت. حجژژم مل کلیه اش هشپهو لیلیحت نامعه.

در   یشناسژژ ییبایزهنژژر و  نمونه هم عبارت است از متون و منژژابع مژژرتبط بژژا حژژوزه  

 وی، شارحان و دیویی آ ار و هاکتا از  بروی ،هشوپه ینا منجاا ایبر دسترس بود.

 مطالعه،  ندبو مرتبط هشوپه ینا عموضو با مونژژود که مقاالت و الکترونیک  مجمت

در  دیژژویی یهانوشژژتهو  رفکاا ،منژژ نظام توصیف با که دبو ینا بر سعی ،قعوا رد .ش 

 تحلیلژژی روش از ایژژن کژژار منجاا ایبر. دشوداده  حشر یشناسژژ ییبایزو  هنرزمینژژه 

 طیدر  اومم  ین افر یک  هژژاداده تحلیل کنژژ یم ن( بیا2015) 1ش . مریژژام دهستفاا

 نخستین  نتخاا با - هژژاداده یآورنمژژع ین افر وعشر با زمژژانهمکه  ستا هشوپه

 در ایژژن در واقژژع. شژژودیم زغاآ ،هشوپه رشنگاو  - صوا مطالب هزینشو  سن 

 بژژا الکترونیکی مرتبط و مکتو  مقاالت و دیویی ارآ  انتخا  به ابت ا محقق مطالعه،

 مژژواد ق،قیژژ حت سژژؤاالت و اه ا  اساس بر و پرداوته شون ، تحلیل بای  که موضوع

 محتوادر  مفاهیم معناکاوی و منتخب آ ار از مفاهیم ش . سپس استخراج تهیه وام

اسژژاس  بژژرهژژم  نحوه بررسی اعتبار نتای  ش . انجام  یبردارشیف  وۀیش به متن در و

، یریپژژیانتقالباورپییری، وابسژژتگی،  تعیین اعتبار در تحلیل محتوا یعنی،    معیارهای

 (.1393:120)بازرهان   تسا  هآم دستبه  یری پیییتأ

 
1  . Merriam 
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ی کژژه از طریژژق شتهاددایا  معتق ن   ( نیز2011؛2)نقژژل از هژژاول  1هوتز و لکامپژژت  

 هژژاداده  رسایاز    هژژاداده  نیتربرنسژژته  تمایز  ایبر  ابت در ا  شون یمتهیه    یبردارشیف 

 واصی مطالب هزینش به سو یک از  هشوپه یهاهژژ   ،نی؛ بنژژابراشژژودیم دهستفاا

 ین ی   یهاالسؤ  یریهشکل  باعث  ،دیویی  مختلف  ر اآ  مطالعه  ،نینهمچو    نجامی ا

 یبردارادداشژژژژتیو  بیشترمطالعژژژژه  بهرا  نن هارنگا که ش  هشوپه عموضو رۀبادر

 ناشی ،شژژ ن یم یآورنمژژع که ییهژژادادهاز  ،ن ی  یهاالؤس ،قعوا در .واداشژژت

 مطالب ،هشوهپ ماجنا یستادر را ،هاالسؤ ینا به پاسخ ایبر  یتژژژژ ربهو  شژژژژ یم

در  هش  دهستفاا مطالب که مانیز .هرفژژژتیم ارقر مژژژ نظر یبع  دسنادر ا ییگرد

 ؛ش  ی بنک و  مطالعه ربا چن ین هاادداشژژتی ،ش  یآورنمژژع کامل رطو به مقاله

 نقش لیلد به. ش داده  نمازسا مقاله ،هاادداشژژژژژتی وتتفاو  تشابه سساا بر سپس

 تحقیقروش را روش  ایژژژن ،تحلیلی تحقیقدر  یاربردادداشژژژتیو  نوشتن ریمحو

 ،هشوپه عموضو رۀبادر که وواهژژژژ یم هشگروپهآن،  طی که داننژژژژ یم «نوشتن»

از  شکلی معتقژژ  اسژژت کژژه نوشتن (2015:14) 3هرینبرهزین .  را  واصی  یهاامحتو

روش »نوشتن را یژژک  ویست. درآوردن ا  تحریر  بهو    نن اوو  ین افر  شهسترو    تفکر

. شژژودیم اپی  همشاه  ایبر ین ی  لنز ،نوشتن با ایرز ؛دانژژ یم سمیر 4« تحقیژژق

راه  زه،تا زیطر بهآن  دادن نساماو  متن یک  تحلیلو  یآورنمژژژژژژع ایبر جوتنس

و  شژژودیم حس دیجاا باعث که شژژودیمسژژبب را  موضژژوعرۀ بادر نوشتناز  ین ی 

 هما ر هشیو نیا یژژژژژژژا دکر ه اوو نی و د همشاه  به وعشر ه،شیو ینا به مخاطب

  ست.ا تجربی نوشتناز    شکل ین. ادکر ه اوو تجربه

 

 هاافتهی .2

 دارد؟  ییهاآموزهچه   یشناسییبایزنان دیویی درباره هنر و  : سؤالدر پاسخ به اولین  

 
1  . Goetz and LeCompte 

2  . Howell 

3 . Greene 

4  .  inquiry 
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 تناسب و-1محور:   چهار  در یشناسییبایزبر هنر و     یتأکنان دیویی با   یها هاهید 

تخیژژل،  و در  -4  ز احساسژژاتابژژرا ن وبیژژا -3کیفژژی، وودآهژژاهی-3 ،همژژاهنگی

 .شودمی ارائه زیر شرح به مجزا   یهاقسمت

  هماهنگی تناسب و اول:   بعد

 تجربژژۀاست که هم زمان    یشناسی، تناسب و هماهنگویههی تجربه زیبایی  نینخست

کنن : »چیزی که یک تجربه را به منظم به یک تجربه تب یل می  یاهونهبهنامنظم را  

سژژت کن  دهرهون کردن  بات و هیجانات به نحوی اشناسی تب یل مییبایزی  تجربه

-زیبایی  دیویی در تجربه   یتأکشود«.  می  تمن انهیرضاکه در نهایت منجر به ترکیب  

ت. وی حرکت به سمت انعقژژاد تجربژژه اوج اس  حرکت، بسط، تغییر و نقطه  شناسی بر

دیژژویی در دایژژره  زعمبژژه(. 38 :1980،ییویژژ )د  دان یمرا نقطه مقابل توقف و سکون  

لژژیکن کیفیژژت وژژود  نژژ ،یآ بژژه ونژژودبسیاری    یشام هایپوح ت یک تجربه، شای   

منسژژجم در   تجربه  ک ی   بخش  که آن را هماننها میای ب انچنان یکپارچگی  تجربه

کنژژ  و منجژژر بژژه شود راهش را تا انتهژژا طژژی مژژیآورد. وقتی موضوعی تجربه میمی

است کژژه ایژژن تجربژژه در درون نریژژان کلژژی   هاهآنشود.  می  ح وا  یاتشکیل تجربه

 اقتژژ ار،یل ،یشژژود )ان ژژارمتمژژایز مژژی یگرهای دهردد و از تجربهتجربه، یکپارچه می

 . (57:1393 ،ین رآباد

 مسژژئله یک  پییرد،می پایان باش  بخشتیرضا کهینحوبه هنری ا ر از قطعه یک »  

 وژژوردنی، از اعژژم موقعیت، هر در شود،می مجانا زیاب یک  رود،را می وودش حلراه

 همگژژی سیاسژژی، مبژژارزۀ یک  در یا شرکت نوشتن کتا  کردن، م احبه ،کردنیباز

 برسژژ  چنژژین رشژژ  نهایژژت بژژه تژژوقفی چهی ب ون پایان در که شودمی انجام طوری

: 1980)دیژژویی، « اسژژت همراه وودبسن هی و تفرد بخش تیف یباک و کامل یاتجربه

35). 

 و فردمنح ربه ویههی استقمل و تفرد بخش کیفیت رسی ن، رش  ح  به ،راینبناب   

 شژژود. اومژژی آن در انسژژجام و اتحژژاد به منجر که ان شناسیزیبایی تجربه یک  اصلی

 ماده کن .می تعبیر محتوایشان در را فکری تجربه و شناسیزیبایی تجربه میان تفاوت

 اسژژت نمادهژژایی و هانشانه شامل فکری هربتج ایوتحم و است زیبا کیفیات هنرهای

مژژوارد  سژژایر معژژر  یژژاکه  نمادهایی و هانشانه. ان ذاتی کیفیت هرهونه فاق  وود که
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ه  کژژ یدرحال شژژون  تجربژژه کیفژژی صژژورتبه دیگژژر ایهتجرب در است ممکن یا هستن 

-بژژایییز هتجربژژ  محتژژوای کژژه کیفیژژاتی کرد؛ درک وودشان واطربه بای  را کیفیات

 است. بزرگ بس تفاوتی دو این بین تفاوت دیویی، زعمبه ده .تشکیل می را شناسی

 ننبژژه موسژژیقی انژژ ازۀ بژژه هرهژژز فکری است اًمطلق  که هنری است دلیل همین به

 دارد، یبخشژژ تیرضا عاطفی کیفیت تجربه، وود حالنیباا .نخواه  داشت پسن عامه

 بسژژامان و مژژنظم حرکژژت واسژژطهبه کژژه تاسژژ  کمالی و درونی یکپارچگی وان  زیرا

شناسژژی چنین ساوتاری از نظر دیویی زیبایی (.38: 2006دیویی،) است ش ه حاصل

 را تجربژژه هژژایویههی آشکار اننچ شودمی پ ی ار شناوتیزیبایی امری وقتی است.

 غیژژر تجربژژه از کژژاممً و کنژژ مژژی پیژژ ا بیرونژژی و موقعیتی نایگاه که ده می نشان

 یابژژ نمژژی انسژژجام وح ت و ایتجربه نوع هیچ واقع در، شودمی متمایز انهسانشزیبا

 تناسژژب، انسژژجام، اتحژژاد، بنژژابراین باشژژ . داشژژته زیباشژژناوتی کیفیژژت کهمگر این

 یکپژژارچگی وان  که ان شناسیزیبایی تجربۀ ضروری و اصلی نظم انزاء و هماهنگی

 و شژژ ه هیجژژانی و فکری هایهربتج نیب مونب اتحاد است. این نظم دارای و درونی

 .سازدمی متفاوت معمولی هایتجربه از را آن

 کیفی  خودآگاهی دوم:    بعد

طژژور  ای بژژهچروژژه صورتبهتجربه حاصل تعامل انسان با محیط پیرامونش است که 

-م اوم و مستمر در حرکت است و مونب تغییر وضعیت و نهایتاً کسب تجربژژه مژژی

تعامل با محیط مونب وودآهژژاهی انسژژان نیژژز   هچرو  این  .(29:1991  ،ییویشود )د

شود، عاطفه یا هیجژژان نشژژانه آهاهانژژه نژژوعی شود، زیرا وی از مقاص ش آهاه میمی

. ایژژن ناهمژژاهنگی در موقعیژژت نژژی و بیرونژژیهسست است. هسست میان عوامل درو

 مقژژهبه ع  شود. میل به اعاده اتحاد، عاطفه یا هیجان را تب یلانسان می  تأملمونب  

کن . با تحقق این همژژاهنگی، موضژژوع تحقق هماهنگی می  منظوربهنسبت به چیزها  

ربه که تج  به این مرحله  ازآنجاکهکن . هنرمن   موضوع نلوه می  عنایم  عنوانبه  تأمل

ای را کژژه و تجربژژه  پروران یمواصی دارد، آنها را    هیرد عمقهحاد در آن صورت میات

 نیژژ (. ا45:  1980  ،ییویآورد )دهاهی ناری درمیسطح آ  است به  و تام  افتهیوح ت  

 است.  یوودآهاه  یههیو
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شود. بژژه ایژژن معنژژا کژژه نیز یاد می واسطهیباز این ویههی تحت عنوان کیفیت   

هژژای احساسژژی وژژود، روی از شژژرایط وژژاص، از احساسژژات و پاسژژخا تحت بهانسان

و  ینی)پورحسژژ  هوینژژ مژژی آهژژاهی کیفژژی دارنژژ  کژژه بژژه آن احساسژژات آهاهانژژه

تجربژژه   صژژورتبه  ت،(.  در اساس، اولین رابطژژه انسژژان بژژا واقعیژژا29:1394همکاران،

 وکاو اینژژ  کنژژ ای نیست کژژه بمفاصژژله بژژا فرکیفی تجربه  یاب . تجربهکیفی نمود می

 های مونود و از قبل الهام ش ه همراه باش . بلکژژه یژژک تجربژژهو بررسی  هرانهم اوله

 شود.کیفی مونب وودآهاهی کیفی می واقع، تجربهاست. ر  واسطه   نواولیه و ب 

 کننژژ هتکمیژژل کژژه است هیجانات کیفیت کن  اینمی بیان (42: 1980) دیویی

 این در است، آهاهانه تهیجانا این و بخش می  تو وح تمامیت آن به و است تجربه

 تغییر و کتحر به رجمن شون معنادار می که زمانی هیجانات. شودمی معنادار صورت

 ناههانی نژژوزادی هیجانات و هانوشش همانن  صورت این غیر در شون .می تجربه در

 بژژه منجژژر کژژه یاحساسات و عواطف بنابراین است. غیرآهاهانه و غیرارادی که مان می

 تماشژژاچی، صژژحنه، دارای که کن می عمل نمایش نوعی شود همانن یم وودآهاهی

 واحژژ  تجربژژه حقیقژژت در شود.انجام می آهاهی با ممًکا و تسا طرح و زمان بازیگر،

 یاب .دست می واح  و عمیق تجربۀ به هیشته تجربیات با و است ساوتار و الگو دارای

نیسژژتن .  آهاهانژژه ولژژی دارن  اراییک عمل در که هستن  هم یهایتجربه دیویی نظر از

 بژژه یا و آهاهی با نه اما  سرمی یاناپ به شود.می انجام طور وودکار به هافعالیت این

 را تجربژژه امژژا داردمی بر راه سر را از موانع هوشمن انه مهارت کمک  با رس ،نمی اوج

 نهت در که رددا قرار مکانیکی کارایی و ه فی بی قطب و نیبواقعوا در پروران .نمی

 هسژژتن  نان بی و حسبی هاییتجربه هیرد. چنینمی انجام رون ی یا مسیر تکمیل

 دو بین و نیستن  شناسیزیبایی هاتجربه شود. ایننمی واح ی یبه تجربه منجر رایز

 قطب در و ن ارد واص پایانی و آغاز که توالی است طر  یک  در که دارن  قرار قطب

 مکژژانیکی پیونژژ  یکژژ یگر که با است انزایی شامل که است توقف و مح ودیت دیگر

 زنژژ هی در ایهژژر تجربژژه مژژمک ناوودآهژژاه هکژژ  ادنژژ یز یق ربه هاتجربه دارد. این

 (.2010:56، 1)پیس  شون می محسو 

 

 
1. Pace 
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 بیان و ابراز احساسات: سوم  بعد

 بژژرای ش ، احساس و رسی  فیکی وودآهاهی مرحله مفهومی به موضوع یا که زمانی

 سرنا تخلیه فقط یک  تجلی ابراز یا دارد. رفتار در تجلی و ش ن به ابراز نیاز شکوفایی

 بژژر درونژژی کنکژژاش از فراینژژ ی بیشتر نیست. بلکه ش ه رها هایانرژی یا اتساحسا

 و نیازهژژا تکمیل به هاو هوس هاوواهش با همراه که است محیطی -ی فرد تعاممت

سژژازد  آشکار را وود دارد سعی که است ذهنی تمش یک  ازابر پردازن .می اقصون رفع

 ها،پریشانی ،هاناکامی از وارج معانی جویتسن به اًافراد تعم  که دارد به این اصرار و

 بیژژان، .(47:1988دیژژویی، ) پژژردازدمژژی شژژادی و احساسژژی، تحریژژک  هایناراحتی

بژژا  هنرمن  فردی که زمانی است. ریختن نروبی فشار با معنای به کلمه ریشه برحسب

 یک تحر دردا قرار آن در که محیطی وقایع و اطمعات شود،می روبرو ش ی  احساسات

 .کنژژ مژژی هیجژژان و تابیبی احساس وود ذهن و قلب فرد در نتیجه این در شود،می

 اسژژت قوی یق ربه آی در می حرکت به فرد ظاهری حواس توسط که احساسات این

دقیژژق  ایشژژیوه به ش ن وارج به نیاز هرفتن  شکل که اهیکوت زمان م ت از بع  که

-احساسژژی محتوای هنرمن  حالت این در  .کن اهر را درونی فشارهای بتوان  تا دارن 

 نیژژز اومقژژی عامژژل امر، این همانن  کن .می ابراز ا ر هنری یک  ولق طریق از را اش

 فکرکژژردن، طریژژق زا موضژژوعات وژژاص مورد رد را اشاومقی ممحظات و هانگرانی

تفکژژر  این. کن می ابراز ذهنی رویاپردازی کردن یا بازی نقش کردن، صحبت نوشتن،

 زیژژرا نیسژژت. احساسژژات تخلیژژه سژژاده فراینژژ  یژژک  احساسژژات، بر مبتنی ش ه رازاب

-نمژژی ابژژراز پیام ها و معین نیازهای به پاسخ و تراکم کنترل، ب ون ناری احساسات

 ه   یک  برای کامل تجربه یک  در اطمعات و احساس تنآمیخ و فشردن این  .شون

 زمینژژه در هرایژژاناحسژژاس هرینظ با ار دیویی احساس که نظریه است بخشی معین،

 نا  است الل بر هرایان عقل که همان طور.  ده می پیون  اومقیات در احساس نقش

 این نایگاه در اومقی احساسات رب هرایان احساس داشتن ، تاکی  احساس از ن ای

 در نهرایژژا عقژژل تمژژایمت بر هم دو، هر با تقابل در دیویی که حالی در بودن . پایبن 

 و عقژژل او نظر از داشت. تونه هرایان احساس احساسی نظرات بر هم و نا  ل التسا

)ان ژژاری،  دارنژژ  یکژژ یگر بژژا بژژه کژژار نیاز غرضانه بی و آمیزمسالمت طور به احساس

     .(29:1393 دی،ن ر آبا  لیاقت ار،
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 یهژژاسژژازه از احساس یکژژی مهمی دارد. بسیار نایگاه دیویی، احساس نظریه در    

 شژژود.مژژی شناسژژیزیبژژایی تجربۀ با اومقی آمیختن تجربه به منجر که ستا مهمی

 ویههی احساس یک   . کن می مهمی ایفا نقش محیط با فرد متقابل کنش در احساس

 بژژا انسژژان حقیقژژت در دارد. نفژژوذ وی ارتباطژژات بژژر هکژژ  است انسان ییعطب و ذاتی

 عناصژژر تنهانژژه احساسژژات ایژژن . نژژ آفریمی را انتماعی ومقیت و احساس، نوآوری

 نیژژز هژژاانسان موقعیت و رفتار درک در هستن ، بلکه یآ ار هنر ولق در کنن هنییتع

 احسژژاس یژژنا .ناپییرن ایی ن تفکرات و احساسات که است معتق  دیویی ان .حیاتی

 تجربیژژات و حقژژایق احساسژژات، واقژژع در. ده می پیون  با یک یگر را عقای  که است

 هژژر آغژژاز در البتژژه .آوردمژژی در کیفژژی و کلی واح  شکل یک  به را ردف من و هنن اها

 و تغییر به منجر ییتنهابه احساس یعنی. نیست معنادار تجربه در هیجانی و احساس

 یسژژوبه رویژژ ادها حرکژژت در بلکژژه شود،نمی تجربه در پیچی ه کیفیت تشکیل یک 

 وحشژژت کژژه زمژژانی مثالنوانعبه .دشومی معنادار است، منفور مطلو  یا که نهایتی

 شژژرم و وحشژژت اما ایژژن . شویممی سرخ دم در شرم هنگام پریم یامی نا از کنیممی

 کژژه رای ایژژنب و وودکارن  هایبازتا  تنها بلکه نیستن  عاطفی حاالت وودیوودبه

 و هژژ فی دارای که شون  شامل را وضعیتی از انزایی بای  درآین  احساسات صورتبه

 داشژژته ونود زی آمیته  چیزی که شودمی احساسی زمانی پری ن نا از .است یتیغا

در  بخشاسژژتحکام و محژژرک نیژژروی احسژژاس بنژژابراین .هریخت آن از بای  که باش 

 (.43: 2006)دیویی،   استتجربیات زن هی  

هویژژ  هژژم کنژژ . وی مژژیاحساس از است الل مخالفت می  ین اساز  دیویی با ای ه   

دهن  کژژه انسان را تشکیل می  ضروری طبیعت و تجربههای  خشم عقل بهواحساس  

سژژازن . شژژکا  م ژژنوعی بژژین عقژژل و و یک واحژژ  کلژژی را مژژیبا هم ترکیب ش ه  

و به دلیل این کژژه احسژژاس و   شودی تحریف ش ه میهااحساس تنها منجر به تجربه

 ،ی)ان ژژارش ه اسژژت   به اومق  نانبهک یهیرن ، منجر به تونه  موقعیت را نادی ه می

 (. 1393 ،ین رآباد  اقت ار،یل

 تنهانژژهکن ، اسژژت الل بژژا احسژژاس همژژراه اسژژت زیژژرا  ( بیان می52:1980)  ییوید 

فراتژژر از   ینژژ یبشیپباشژژ .  نیز می   هکنن ینیبشیپمنطقی و حسا  ش ه است بلکه  

س اسژژ بژژر ا  نژژ هیاحتمژژاالت آ  کننژژ هینیبشیپ  تنهانژژهمنطق و محاسبه اسژژت، زیژژرا  
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ها، احساسات و نیازهای ارزش  ترود و حال است، بلکه مونب درک بیشت مونطمعاا

بینی کردن، آین ه تنها یک سود ویهه یا زیان محاسبات نیست، شود. با پیشافراد می

هژژای در ز پیامژژ هایی بژژا امکانژژات متنژژوع بژژا ت ژژورات و غایژژته یک وزنه کلژژی ابلک

مهژژم و اساسژژی در   وزنهاحساس یک  بنابراین    باش .های مشهود میدسترس یا غایت

هژژا، معنژژای ب ون آن مفژژاهیم و تجربژژه  کهیطوربهشناسی است  زیبایی  جربهکسب ت

هیژژرد ان شژژکل مژژیات انسژژ با احساس اومقیات ایده . اما اینکه آوود را از دست می

 است که همچنان مورد اوتم  بین دیویی و فیلسوفان سنتی است.   یامسئله

 یلتخ: چهارم  بعد

 تخیلی دیویی، نظر از شناسیزیبایی تجربه ویل در مرکز درک و فهم فرد قرار دارد،

 تخیلژژی تیژژ کیف  نوعی دارای ما، آهاهانه تجربه تمام که است وی این است الل است.

-می پی ا محیطش با زن ه مونود تعامل در ایتجربه هر هایریشه هرچن  زیرا است.

 هژژایاز تجربه معناهایی که شودیم ادراک و آهاهانه یتصور در هانت تجربه آن شون ،

 توانن  می معناها که این است ایوازهرد تنها تخیل ترتیب ب ین شون . آن وارد پیشین

 تخیژژل طریژژق از تنها افزای می وی کنن . باز ناری تعاملی به را دراه وو آن طریق از

 شناسیزیبایی تجربه بین اوتف ت که است نآ واطربه این.  شودمی افاده معنا که است

است. تخیل عبارت است از انطباق  نهفته تخیل بع  نسبی تسلط در معمولی تجربه و

 تخیژژل( 1396 ؛ عبژژ لی،دیبژژا)ناویژژ ی کمتژژه نعفرآ امژژر ن یژژ  و قژژ یم آهاهانه

 بژژه نژژاظر را تخیژژل شود.می مربوط وودانگیختگی یا نوآوری، ومقیت، به یاتاان ازه

 روانژژی، ارنمنژژ  قابل ظرفیت تخیل یک  دان .می بشر هایدریافت و اهام شناوتمت

 ادراکژژی توان و واقعیت از که ویال و وهم با و است یشناوتمعرفت و ونودشناوتی

 برتژژر مراتببژژه بژژرای نیژژل واقعیژژت از هرفتنفاصژژله تخیژژل دارد. تفاوت ،است دوربه

: 1390)مهرمحمژژ ی، اسژژت نهوناهو یاهساحت در تازه هایواقعیت ولق ونودی یا

17.) 

 را ممکژژن هژژاینژژایگزین شناسژژی،زیبایی تجربه مهم ویههی یک  عنوانبه تخیل

 ده می قرار بررسی مورد ،جامان حال در فعالیت از زمینه منتخب یک   در اعمال، برای

 ازیسزبا را موقعیت این توان که می آوردمی فراهم را هاییبرای ای ه نستجو امکان و

 پیشنهاد کن . را ییهانیگزینا چیزها تعبیر و تفسیر در عادی هایروش برای و کن 
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 لعم طریق از نهان تغییر صورتبه تخیل اهمیت به توانمی شناسی،زیبایی طریق از

)ان ژژاری، لیاقتژژ ار،  دشژژومژژی آشژژکار عمژژل در احسژژاس بژژ ین ترتیژژب ،افتیدست

 واطربژژه ا ژژر ادراک وواهژژان هچنچنا که تسا دیویی این منظور(. 1393 آبادی،ن ر

 شکل ما تجربه به بای  ا ر وود معانی کیفیات و هاهآن باشیم، هست که چیزی همان

 مجژژ د وژژاطرات احیژژای بژژر تلنگری همچون صرفاً نبای  هنری ا ر کهیدرحال دهن .

 در و کننژژ مژژی بازنمژژایی را هنژژری ا ر که باش  هاییت اعی فردی یا افکار و شخ ی

 داشژژته را آن مجژژال بایستمی ،آین  نظر به عجیب هم هران ازها ر،  یهامؤلفه عوض

 در دیژژویی .بخشژژن  تعژژین را کنن هتجربه شخص احساس شمایل و شکل که باشن 

 بلکژژه دهژژیم، دوالت هنری ا ر ولق در را هایمانفهم پیش کن  نبای می اظهار ادامه

 انژژازه و دهژژیم مهلژژت آن بژژه کنژژ ، کارشآ را وود راسا وودش تا بازکنیم را راه بای 

 ونود . باان درکرقابلیغ واسطهبی باش  که داشته را معانی از کثیری نمع که دهیم

 آن ولژژی دارد، حیاتی نقش زیباشناوتی ۀتجرب در تخیل که دارد اذعان دیویی که آن

 که دان می حاالتی ار یاپردازیرؤ و پردازیویال وی دان .می ویال و از وهم ن ای را

 هنژژری آ ژژار ولژژق در حضژژور این دارن ، حاالت زیباشناسانه بروز در آشکاری حضور

 در کژژه  آورنژژ مژژی فژژراهم ایمعژژانی ظهور برای را الزم شرایط هاآن که چرا بارزترن .

 اصژژلی ابعژژاد یاپروریرؤ و یپردازالیو حالنیباا ان .ش ه آدمی انباشته ونود اعماق

 بژژر میژژان از و هیرن می نادی ه را ه   و کنترل عن ر دو که چرا نیستن ، هتجرب این

 (.287: 1980،)دیویی دارن می

 کنژژ وکاو را احتماالت بیانتخا نۀیزم یک  در که است تخیل این اصلی کار واقع در   

 بازسژژازی امکژژان اینکژژه تژژرمهژژم و کن  تب یل عمل نقشه طرح و به یک  را آنها کن ،

 بژژه را انسژژان است تخیل ممکن لهیوسنیب  کن . فراهم های هطریق ا از را هاموقعیت

وژژود،  معنژژایی و اومقی درک در تغییر و تب یل به منجر و شود رهنمون کارها انجام

 جژژادیا منظوربژژه ان یشژژمن انه انتقژژاد شژژرایط و شژژود هاهنگ فر و مؤسسات ،دیگران

 کن می را ایجاد امکان ینتخیل ا همچنین، فراهم کن . را معقول و پیرایهبی تغییرات

 به ایژژن که کنیم را بازسازی حقیقت و آشکار حال، واقعیات در را آین ه احتماالت که

 طور به که است تخیل یریرپییتأ  و دریافتی ننبۀ بنابراین هوین .می ینیبشیپ امر

 را راندیگ ومق اعمال توان می افتهیرش  وو  و فعال تخیل دارد. یک  ویهه اهمیت
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 بژژر بنژژا .(1396ناوی ی کمته نعفرآبادی؛ عب لی،) کن  درک یدرستبه آ ارشان در

 در را باشژژ  بایژژ  اومقژژاً آنچه و احتماالت بهترین یایرؤ میهبی رهبران دیویی، نظر

 همژژین بژژه را. ورد با متناسب و عقمنی عمل نتای  یک  هزارش صرفاً نه ،ر داشتن س

 و روشژژن طژژور بژژه رهبژژران مژژیهبی همانن  یستیبا ربیانم اومقی تربیت در واطر

 تربیژژت طریژژق از هسژژتن . آن تحقژژق درص د که هیرن  نظر در را هاییارزش صریح،

 پیامبرهونه اومقی درک به تاس ممکن انمتربی است، عملی کنکاش اومقی که یک 

 ت.اس اومقی و شاعرانه نیازمن  تخیلی درکی چنین و یابن   دست

 یشناسییبایزدیویی در و وص هنر و   ییهاآموزه(  1ن ول شماره  

 ردیف

دیویی در     یتأکمورد  ابعاد

و وص هنر و  

ی شناسییبایز  

هاآموزه  

 تناسب و هماهنگی  بع  اول

وری بایژژ  طژژ  تژژ ریس فراینژژ  در -

 و عمژژل عاطفه، شود که  بین یزیربرنامه

 باش . داشته نودو  تاسب و وحنت نتای ،

تفژژرد  کیفیژژت رسژژی ن، رشژژ  حژژ  هبژژ  - 

 و فردمنح ژژربه ویههژژی استقمل و بخش

 به منجر که ان شناسیزیبایی تجربۀ اصلی

 یشناسژژ ییبایزتربیژژت   در انسجام و اتحاد

 .شون یم

 بع  دوم
 کیفی   ی خودآگاه

 

عامژژل بژژا محژژیط و کسژژب تجربیژژات ت -

بژژه   ار  منجژژرجژژ این ت  که  ایی شناسیزیب

 .شون یم  یودآهاهو

از عواطژژژف و احساسژژژات  یبروژژژوردار -

شژژود و مژژی وودآهژژاهی بژژه منجر آهاهانه

 کژژه کننژژ مژژی عمل نمایش نوعی همانن 

 و زمژژان یگر،بژژاز تماشاچی، صحنه، دارای
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-انجام مژژی آهاهی با کاممً و هستن  طرح

 شود.

  بیان ابراز و احساسات بع  سوم

 قیاوم تجربۀ  نآمیخت به حساس منجرا  -

 شود.می شناسیزیبایی تجربۀ با

 ومقیژژت و احسژژاس، نژژوآوری با انسان -

 آفرین .می را انتماعی

 محژژیط با فرد متقابل کنش در احساس -

 کن .می مهمی ایفا نقش

به ابعاد رش ی فراهیژژران و   زمانهمتونه  

ونه صژژر  بژژه ننبژژه وژژاص از پرهیز از ت

 مراحل رش ی

بع  چهارم: 

  
 خیلت

 

را   یریادهی  یهابازسازی موقعیتمکان  ا  -

 .  کن یمها فراهم از طریق ای ه

 منظوربژژه ان یشژژمن انه انتقژژاد رایطشژژ  -

در  را معقژژول و پیرایژژهبژژی تغییژژرات ایجاد

 .  کن یم های تربیتی فراهم  فراین

 کژژه کنژژ مژژی را ایجاد امکان خیل اینت -

 آشکار حال، واقعیات در را آین ه احتماالت

 کرد. ازسازیب  را حقیقت و

 

المی ایوران اسو تیووتربمیتعل نظوام  دراشارات تربیتی دیدگاه دیوویی   -2

 ؟اندکدام

ش ه اسژژت،   یوبررسبحث  یشناسییبایزتا کنون دی هاه نان دیویی در زمینه هنر و  

ممی اسژژ  تیژژ وتربمیتعلنظژژام  پژژن  محژژور در ا درت تربیتی این دی هاه رادر زیر اشار

 :میکنیمسی  ربرایران 

 شناختی ای زیبایی تجربه مثابهبه یادگیری و تدریس فرایند محور اول: 
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-بژژاییزی و هنژژری تجربۀ صورتبه تربیت را فراین  کل و زن هی کل دیویی ازآنجاکه

 شژژناوتیای زیباییبهتجر او دی  از و یادهیری ت ریس تجربۀ پس بین ،می شناوتی

 شناوتیزیبایی کیفیت دیویی نان ز نظرا که کن می بیان (48:1384) امینی .است

-مژژی انجژژام چیزی که آن یعنی است، نویانه کمال بیشتر بلکه ابزاری نیست، ننبۀ

تجژژار   کژژه مژژا هنگژژامی باشژژ . امژژا تیژژ وتربمیتعل در اصژژلی مسئلۀ بای می و هیرد

 معنژژی بژژ ین ایژژن دهژژیم،قرار می آموزشی اه ا  دارطمیه ار متغیر و زیباشناوتی

 کسب مستع  یهرکس. است ناسازهار آموزشی اه ا  با دیگر رویکرد ینا که تنیس

 طریژژق از هژژوش وژژمق که آن شرطبه است شناوتیزیبایی از تجار  بردن لیت و

-مژژی سبک یادهیری فراین  در که هنری تجربۀ شود. پس داده توسعه تیوتربمیتعل

 .است مفی   هیزن همه یابر این و نیست م رسه کارساز در تنها کنیم

 کل در .است کار کل در داشتن وح ت شناوتی،زیبایی تجربۀ دیگر هایویههی از    

 وحژژ ت نتژژای  و عمل اطفه،ع بای  بین یاسمم تیوتربمیتعلنظام در  ت ریس فراین 

 بلکژژه وحژژ تی نباش ، نمایان ییتنهابه هاویههی این از یک و هیچ باش  داشته ونود

 یک  صورتبه بای  ت ریس .هردد ای واح تجربه ت ریس، تا باش ، فرماحکم یکپارچه

 دیژژ  از  .(1،2017:47)اورال باشژژن  آهاه فرم، این از نبای  فراهیران باش  و کلی فرم

 و درز از آن نگیرد، مخاطبین فرا یانانبههمه و فراهیر کیفیت را ت ریس ی اهردیوی

هم  او مطالب و کنن نمی اداعتم معلم به حالت نای در .شون می آهاه آن هایشکا 

 دیویی مورد این در .ن ارن  تأ یر مثبت او اعمال و حر  و شودنمی هرفته یاد وو 

 نوآوری و عین تغییرپییری در بای  والص، هنری رکا هر مانن  هنر ت ریس:  هوی می

 به سحله ت ریرم هر .باش  برووردار الزم انسجام و از وح ت ،ه   به نیل نهت در

 این  از نبای  ت ریس .شود استفاده کلی از تجار  و باش  مت ل آن بع  و قبل مرحله

 بیشژژتر  رشژژ  و ه   مشترک یک  یسوبه هنرمن انه بلکه باش ، شاوه آن شاوه به

 .کرد تشبیه زیبا نقاشی بلوتا یک  به را آن بتوان بیای  که در به صورتی و یاب  نریان

 یزدهژژ دل و وستگی و آی در می سجممن نریان ک ی صورتبه ت ریس ترتیب ب ین

در مجموع،  (.1396ناوی ی کمته نعفرآبادی؛ عب لی،) زدای شاهرد می و معلم از را

 
1  .  Orall 
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ضرورت ص اقت و نظم برقرار کژژردن و    به شغل معلمی  داشتن  یشناوتییبایزنگاهی  

ر نظژژام ه بای  دکهستن     یاز موارده در فراین  ت ریس و یادهیری  نهنرمن ا  صورتبه

 .رن یقرار ه موردتونهممی  سا  تیوتربمیعلت
 هنری کاری مثابۀبه تدریس و آموزش به اشتغالمحور دوم:  

 تژژ ریس محیط هرچن  که امرسی ه هاین نتیج به من»هوی  که ( می2015) 1هرین

 اغلژژب آموزشژژی، و رسژژوم معلم ایپایه کاری رایطش باش ، برووردار غنای باالیی از

بروژژی  کژژه امهرفتژژه نتیجژژه من .کن می مختل با محیط عاملت برای را معلم شمت

 محژژ ود کارش محیط در را یادهیری معلم و احساسات تونه، سطح هسترۀ نیروها،

 کنژژ می بیان را آن در ایمشکمت زمینه معلمی شغل مورد در نیز یویید. «کن می

 از مبانی علمی از استفاده من ، ضمنرهن یک  عنوانبه معلم بای  که دارد اعتقاد ولی

 هژژم نژژوآوری وژژود، کار با درهیر حل مسائل بر عموه و ده  نشانهم ومقیت وود

 (502: 1991) دیژژوییهای هفته از هک هاییبرداشت بهباتونه همچنین .باش  داشته

 معلمان، با اشتغال و کار مسئلۀ که هرفت تیجهن توانمی طورنیا است هرفتهصورت

 فراغژژت سژژاعات افژژزایش بژژا کژژار و ساعات آوردن پایین ها،دستمزد در تغییر  رص

 ما کن .حف  می را فراغت و کار دیرینۀ  نویت صرفاً چنین ت وری نیست. حلقابل

 رددا اهمیژژت آنچژژه باش . داشته محتوا مشارکت تولی  در معلم که کنیم ریکا بای 

 شخ ژژی مقژژۀع آزادی و حس قوت و بکاه  را بیرونی فشار نیروی است که تغییری

-پژژیش از یکی عمقه پس ده . افزایش را تیوتربمیتعل برای تولی ی هایفعالیت در

 هم اهژژر فراهیر برای ایطشر همین .است شناوتیزیبایی رضایت ضروری هایشرط

 در نکژژات مثبتژژی به شود فراهم او یبرا عمقه اساس بر ق رت انتخا  و شود ایجاد

 واطربژژه نژژه باش ، ت ریس واطربه ت ریس اهر  .رسی وواهیم اسممی تیوتربمیتعل

 یژژا هرفتن م رک واطربه نه باش ، یادهیری واطربه اهر یادهیری و دستمزد هرفتن

فراینژژ   ازیموردناین و  بود وواهن  بخشلیتیادهیری،  و ت ریس آنگاه شغل، یافتن

 .است  اسممی  تیوتربمیتعلادهیری در نظام  ی

 و یادگیری تدریس فرایند در هنر و علم رابطۀور سوم: حم

 
1. Greene 
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 تمژژام .کنژژ مژژی را ترکیب زن ه هایتجربه کل شناسیزیبایی که است دیویی معتق 

تجربژژۀ  دارای صژژنعتی و سیاسژژی مهم امور و با نزئیات فلسفی و علمی هایتحقیق

 قعدر وا لمع دیویی دی  پویایی هستن . از نوعی دارای ونچ هستن ، شناوتیزیبایی

 در هنژژر و علژژم اساسی ننبۀ دو از است مرکب فعالیتی ت ریس است نره از بخشی

 سازد،می را ست ری اصلی ماهیت که آنچه شود امامی استفاده علمی بع  از ت ریس

 امژژر این اما ن .دانهنر می ایع ه را معلمی دیگر طر  از ،است آن هنری همان بع 

 بین تضادی اهر هوی :. دیویی میباش  نظریه از یازنعلم بیم عمل که شودنمی باعث

 کژژنم کژژه یدارطژژر  آنهایی از بود وواهم مجبور من داشته باش  ونود هنر و علم

 ت ریس در .ن ارد ونود تضادی در اینجا هرچن  است. هنر تیوتربمیتعل دارن  اصرار

 قلمژژ اد علمژژی را ستژژ ری تا  باش بای  تفکر ایران تیوتربمیتعلم در نظا یادهیری و

 هفتژژۀ به دارد. تفکر ونود هم هنر در و نیست علم به مربوط تنها ونود تفکر یم.کن

 ن ی تری نسبت شناوتی و کریف  تقاضای با را هنری، هنرمن  ا ر یک  ولق دیویی،

 در و انژژ  هیتندرهم علژژم و هنژژر نی؛ بنژژابراسژژازدمژژی روروبه آن معانی و مفاهیم به

 هوی می (1390) مهرمحم ی این مورد در ن ارن  ن ایی هم از نره و علم ،ت ریس

 بژژا هنژژر کژژه بژژه اسژژت کسی نخستین تیوتربمیتعل نظرانصاحببین  در دیویی که

 شژژ ه قائژژل ارزش اسژژممی تیژژ وتربمیتعلهای نظام در هنری تفکر یا یهنر رویکرد

نژژ  احسژژاس، ابژژراز و مان  یاهنرمن انژژهو    مژژؤ رعوامل    یشناسییبایزر تجربه  د  .است

و مونژژب تکمیژژل    یآیمر کنار وردورزی از انزای ضروری تربیت به شمار  تخیل د

جربژژه منجژژر بژژه بژژرانگیختن . این تشودیمتجربه، درک، معنی و فهم ارزش در افراد  

ان طبیعژژی و حساسیت و هم ردی در بین افراد ش ه، به بهبژژود و درک روابژژط نهژژ 

همچنژژین در   .دهژژ یمایش  اومقی را افژژز  یهاقضاوت  رفتار و  و  انجام یمانتماعی  

مثژژل تخیژژل و   یشناسژژ رواناسژژتفاده از عوامژژل  اسممی بایستی    تیوتربمیتعلفراین   

 قرار هیرد. م نظر  ریس و یادهیریعاطفه در فراین  ت 

 تدریسدر  یانگاردوگانه و هاتقابل از پرهیزمحور چهارم:  

-یو سژژودمن  دعژژوت مژژ   بایهنرهای ز  نیب  جادکردنیاز تقابل  ا  زیما را به پره  ییوید

کنژژ  کژژه ی ابژژت مژژ   یم رسژژه بژژه طژژور عملژژ   سژژتمیس  ی: وقتس ینویم  ییویکن . د

توان انتظژژار داشژژت کژژه کودکژژان در بنژژ  یاست، چگونه م  ییبایسودمن ی بهتر از ز
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کژژردن محبژژوس نشژژون .   ا و حسژژ چون ووانژژ ن، نوشژژتن    رییادهی  ۀهانسه  نیقوان

وژژود محژژروم  یخیابژژ ی و تژژار اتیژژ ز حتوان انتظار داشت کژژه کودکژژان ایونه مگچ

شژژون ، از یووان ه مژژ   بایکه هنرهای ز   نهایو نز ا  یو نقاش  یق یو موس  اتینمانن . ادب

و سژژودمن ی   ریدلپژژی  یهای عملژژ تیفعال  بایان . هنرهای زتیو ترب  میتعل  عناصر مهم

 (. 53: 2006  ،ییویآورن  )دیم  اهمفر  برای کودکان

و سژژودمن  و ...    بژژایمادی و معنژژوی، هنرهژژای زذهن و نسم،    ییبر ن ا  ییوید

 یاسژژمم   تیژژ وتربمیتعلدر نظژژام    نی؛ بنژژابرادارد   یژژ ها تأکآن  یوستگیتازد و بر پیم

ا ق   داشت تژژ  ییویبرقرار هردد. د  یستیبا  یبا امور روزمره و انتماع  یریادهیات ال  

ارزش و   ،یمعنژژ   انیتسلسل م  ینیبازآفر  قیاز طر  یر  انسانابرای تج   ین   یامکانات

. او  یبگشژژا گژژریو محسوسژژات از سژژوی د سژژتیز ک،یژژ زیسژژو و ف  ک یژژ از  تیژژ روحان

ببژژرد.  نیرا از بژژ  سژژمیم رن ۀش ه در ا ژژر توسژژع جادیداشت تا شکا  ا   یام  نیهمچن

 مدر هژژ   یدر پژژ    ایژژ در  یعمژژوم  ۀنژژ یمانن  مفهژژوم زم  ییوید  ادییبن  یوستگیپ  یۀنظر

وژژمق را بژژه   لیژژ است کژژه تخ  یقاطعوشک و    زهاییها و تماتی نو  ح ارشکستن  

شژژ ه اسژژت  یانتمژژاع اتیژژ فژژردی و ح ۀتجرب یهسستگازهمنابودی کشان ه و باعث 

 (.89:1991  ،ییوی)د

 ترکیب فرایند یادگیری با امور روزمرهمحور پنجم:    

 حت ژژحی و یگهمژژاهن و مشژژاه ه کژژرده هیزنژژ  ترفیژژع در را هنر وظیفۀ دیویی

-زیبژژایی تجربژژۀ و شناسیبای  زیبایی، دان می رهن ترین تکلیفمهم را آن کیفیت

 اعتنژژایب انتماع مژژا و روزمره زن هی به و شود قلم اد ای انسانیمسئله شناسانه،

 وژژود قژژوانین بژژا تیوتربمیتعل(. 1396)ناوی ی کمته نعفرآبادی؛ عب لی، نباش 

 شناسژژایی را تربیت در ریوپاهدست قوانین ی با ما  .شبامی وود راه سر ی برمانع

 .اسژژت عژژادی زنژژ هی به نکردن تونه موانع از یکی .بپردازیم آنها رفع به و کنیم

در نظژژام  نی؛ بنژژابراهنری دارنژژ  صبغۀ روزمره کارهای دیویی  دی از که هفته ش 

و بژژین  کنژژ  قراررب تعاملروزمره  مورا با بای  هنری ت ریس ،اسممی تیوتربمیتعل

 قیم روزمژژره زنژژ هی ارتبژژاط برقژژرار هژژردد،موضوع درسی م رسه و تجار  مست

 در شود. تونه زن هی با آنها ات ال به محتوای تربیتی و کتب ت وین در همچنین

 از مخت ژژر هژژایلیسژژت تهیژژۀ دیژژویی کرد. از نظر چنین بای  هم تربیت اومقی
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 نیست، کافی... انضباط و ق،اوم ملی، ون ان پرستی،وطن رنظی های تربیتیه  

 در هرحالبژژه. زنژژ هی باشژژن  بژژا مطژژابق و متنوع تمامی اه ا  تربیتی  بای بلکه

در  یهافرصژژت ،و محتوای آموزشژژی هاسرف لآموزش و پرورش  بای  متناسب با  

 و م رسژژه رد مونودمحتوای آموزشی بین  بتوانن  تا قرارداد آموزاندانش اوتیار

، تعادل برقژژرار سژژازن  و تجاربی که دارن  ات واقعی زن هی وودو احتیان نیازهای

 ردیف  یادهیرن ه بادررابطه هم اه ا  وود به که این برای ت اسممیتیوتربمیتعل

 زنژژ هی همیشژژه تجربژژۀ کژژه تجربژژه براساس بای  دست با نامعه رابطه در هم و

 و آموزش دیویی دی  از .(2004: 24، دیویی) شود ریزیپایه است فرد یک  واقعی

 زن هی م ارس، بای  در بنابراین زن هی. برای ش ن هآماد نه است زن هی پرورش

 .باش  داشته نریان واقعی

 بر هنر و زیبژژایی شناسژژی  با تاکی   ( اشارات تربیتی دی هاه دیویی2ماره  ن ول ش

 در آموزش و پرورش

تربیتی محورهای ردیف      
تی یبتر اشارات  

 

ر اول  محو  
 یادهیری و ت ریس فراین 

-ای زیبژژاییتجربه همثاببه

 شناوتی

زیبایی شناوتی داشژژتن بژژه   گاهن  -  

 شغل معلمی

ضژژرورت صژژ اقت و نظژژم برقژژرار  -

 .هنرمن انه  صورتبهکردن  

 و قبل مرحله به مرحله ت ریس هر -

 کلی از تجار  و باش  مت ل آن بع 

 .شود استفاده

 و ترکل ه   مشوح ت ریس بای   - 

 به صژژورتی و یاب  نریان بیشتر رش 

 بلوتژژا یک  به را آن بتوان بیای  که در

 کرد. تشبیه زیبا نقاشی

 محور دوم  
تژژ ریس و  بژژه اشژژتغال

 کژژاری مثابژژۀبه آمژژوزش

تونه به مشژژارکت معلژژم در تولیژژ    -

 نظامبژژهتونژژه ) محتژژوای آموزشژژی
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 هنری

 

 (رمتمرکزیغ وپرورشآموزش

عشژژق بژژا عمقژژه و  سژژاوتن تژژو م -

 - یمباحژژث علمژژی و فراینژژ  یژژادده

-شژژرطپژژیش از یکی )عمقه دهیریای

در فراینژژ  تژژ ریس  ریضژژرو هژژای

 است(.

 محور سوم  
رابطژژژه علژژژم و هنژژژر در  

 فراین  ت ریس و یادهیری

مثژژل  یشناسروانستفاده از عوامل ا- 

تخیل و عاطفژژه در فراینژژ  تژژ ریس و 

و   رمژژؤ عوامژژل  ستفاده از  ا  -  یادهیری

در ز مانن  احسژژاس، ابژژرا  یاهنرمن انه

در فراینژژ  تژژ ریس و ورزی  کنار وژژرد

 یادهیری

تجربژژه، درک، معنژژی و فهژژم تکمیژژل 

در فراینژژ  تژژ ریس و  ارزش در افژژراد

 .یادهیری

محوووووور 

 چهارم

و  هژژژژاتقابلپرهیژژژژز از  

 در ت ریس    هایانگاردوهانه

 ت ریس واح  داشتن  -

 ه وات ال یژژادهیری بژژا امژژور روزمژژر  -

   انتماعی

بژژین  جژژادکردنیا تقابژژل از پرهیژژز -

سژژودمن  در فراینژژ   و زیبژژا هژژایهنر

 ت ریس

 کژژل دراد وح ت و همژژاهنگی ایج -

 عاطفه، بین و وصبه ت ریس فراین 

 نتای  و عمل
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محوووووور 

مپنج  

 

با   فراین  یادهیری  ترکیب 

 امور روزمره

 نژژه اسژژت زنژژ هی وپرورشآموزش -

 زن هی   برای ش نآماده

با امژژور روزمژژره    یهنری با  سیر ت  -

 نیدر تژژ و نیهمچن  برقرار کن .  ون یپ

به ات ال آنهژژا  یتیکتب و محتوای ترب

 تونه شود.   یبا زن ه

ارتباط بین موضوع درسی م رسه و   -

 تجار  مستقیم روزمره زن هی

 

 یریگجهینتبحث و  .3

ضژژمن معرفژژی و بررسژژی دیژژ هاه نژژان دیژژویی در و ژژوص هنژژر و پهوهش حاضژژر 

سژژممی ا تیژژ وتربمیتعلنظام  ایبر دستاوردهای آن اشارات و  به تحلیل  یشناسییبایز

 هستن   ییهامقولژژه  هنرو    یشناسژژ ییبایز  تربیت  ینکها  به  نظر  باداوته است.  پرایران  

داد،  شهسترآن را  همو  دکرو درک  سحسارا ا نیاد تژژوانیم هم ،نهاآ لهیوسژژ به که

 زشموو آ یشناسژژ ییبایز تربیت که دهژژ یم نشان ما رکشودر  مختلف تتحقیقاامژژا 

در  ،مهمو  ساسیا یهامقولژژژژژژژه ینو ا هش  یتژژژژژژژونهیب انب  یح  تا هنرها

 یشناسژژ ییبایزو  هنر ،قع. درواستا هش  هن را حاشیه به ما رکشو وپرورشآمژژوزش

 ایبر بای  شیزموآ یهژژژژانظام که لویتو دارای او مهم موضوعاتی عنوانبژژژژه زهنو

 ا ه از ا یکی نی؛ بنژژژژژابراستا هنش  شناوته ، کنن یهیارهیسژژژژژرما انهآ ورشپر

 هنرو    یشناسژژ ییبایز  تربیت  زۀحو  درنان دیژژویی    هی هاد  حطر  مقاله  ینا  نن هارنگا

 یهژژژژالیتحل با ستا دهکر سعی که ستا یندر ا دیژژژژویی هی هاد بۀذنا .ستا دهبو

 ه یا ینا ،رونیژژژ ازا. ن ک اربرقر طتباار یشناسژژژ ییبایزو  هنر بین ،تجربیو  مختلف

 همافر سژژممی ایژژرانا  تیژژ وتربمیتعلنظام  آن در    دبررکا  ایرب  مناسبی  یلگوا  توان یم

 تربیتو  هنرها زشموآ نباابعژژژژژژژژژژژاد، نو از ریبسیا ستا دهکر سعی ایرآورد؛ ز

و  دهیر نظررا در  تخیل کیفژژی، احسژژاس، یوودآهژژاه، انسژژجام: یشناسژژ ییبایز

 یشناسژژژژژژ ییبایز تربیتو  هاهنر زشموآ مرا حیندر  ستا ممکن کهرا  هاییالسؤ

ا   ه .  هوی   پاسخ،  شون   حطرم ا  نسانیا  یهاونیر  همۀ  که  ستا  یناو  از   عمرا 
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در  .نمای  هیردر ،مؤ رن  یهیردیا مردر ا که هنو ذ حافظه ،تخیل ، احسژژاس،اسحو

 انسژژجام وحژژ ت و ایتجربژژه نوع هیچاساس دی هاه دیویی،  بر و وص بع  انسجام

 انسژژجام، اتحژژاد، بنژژابراین باشژژ . داشژژته یشناوتییبایز فیتکی کهاین مگر یاب نمی

 وانژژ  کژژه انژژ شناسژژیزیبایی تجربۀ ضروری و اصلی م انزاءنظ و هماهنگی تناسب،

 و فکژژری هژژایتجربژژه بژژین مونژژب اتحژژاد است. این نظم دارای و درونی یکپارچگی

 یوودآهژژاهص در و و .دزسامی فاوتمت معمولی هایتجربه از را آن و ش ه هیجانی

 الهژژامی و ایو ی ژژه یشژژناوتییبایز تجربژژهاین است کژژه تبیین کیفی نکته قابل 

 در یژژک  کش  در واقژژعنمی دست مضاعف معنایی مکاشفه از هرهز و دارد یامکاشفه

آن  معنژژی بژژه ایژژن اسژژت. البتژژه شهودی و کیفی مسلط، عامل یشناوتییبایز تجربۀ

 کژژه چژژرا نژژ ارد. ونژژود عقمنژژی و ی ه و صفت یشناسبایییز بۀتجر در که نیست

 اسژژت عاملی شناوتی یا کیفی و ی ه بر  یتأک دارد.  یتأک هم وردورزی بر دیویی

 تفژژاوت نوعژژاً ونژژه تمژژایزی چنژژین و سازد،می متمایز درنه نظر از را علم و هنر که

 رسژژ ب انجام هب وودش روش به که معمولی و عادی فعالیت هر دیویی، نظر از نیست.

 تجربژژه اآن ر یدرسژژتبه تژژوانمژژی و شودمی تب یل فتهایپرورش تعم اً یک تجربه به

   .نامی  شناسیزیبایی
اومقژژی بژژا   های مهمی است که منجر به آمیختن تجربژژهاز سازه  گریاحساس یکی د

شود. احساس در کنش متقابل فرد با محژژیط نقژژش مهمژژی شناسی میزیبایی  تجربه

است که بر ارتباطات وی نفوذ ن . احساس یک ویههی ذاتی و طبیعی انسان  کیفا میا

 آفرین .  ا میانتماعی ر  مقیتدارد. در حقیقت انسان با احساس، نوآوری و و

 به  دیژژویی  ،ن دار  یشناسییبایزو    هنرها  که  همیتیا  به  نظر  بادر مورد بع  تخیل،      

را  ادفرا ریهوشیا ،نهاآ ۀسیلو به تا ستا زهحو ینا ایبر یانقشژژژه حطرو  ئهارا لنباد

 ین. او در ازدسا هاو ر  اربی   ،هنیذ  یهافضا  دنهشو  ایبررا    نهاآ  تخیلداده و    یشافزا

  ه   عنوانبژژه،  دعتقاا  ینا  برو    ده یمقرار    موردتونهرا    یشناسییبایز  ادسو  ،مسیر

 تربیاجت کهدارد  أکی ت تفسیرو  نیرداق  ،شناوت برکژژژژه  یشناسژژژژ ییبایز تربیت

 نشدا و تجربه ایرز ؛باشن  شتهدا ریمحو نقش تیژژ بوترمیتعلدر  بای  یشناسژژ ییبایز

و  هژژاروشو  شژژودیم نستندا یهژژاروش زمینژژهدر  هیدهشو ،باعث یشناسژژ ییبایز
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)ناویژژ ی کمتژژه نعفرآبژژادی؛   کشژژانن یمیژژ ، ذهژژن را بژژه چژژالش  ن   یها هاهید

 (.1396عب لی،

 یاسژژ شنییبایز و هنژژر قابلیژژت از حاکی هاافتهی پهوهش،دوم  سؤالدر و وص 
 اسژژت. ایژژنسممی ایران ا تیوتربمیتعلام نظ برای ان ازچشمو  پارادایم یک  عنوانبه

 از ملهژژم یهامؤلفژژه کنار در توانن یم که است ییهامؤلفه کنن ه منبعث ان ازچشم
 غیژژره و تو ارتباطا عاتاطم فناوری نامعه، پرورش، و آموزش فلسفه ،یشناسروان
 ازآنجاکژژه گریدعبارت؛ بهسازن  متأ ر را آموزشی زانیرامهبرن ت میمات و هیرن  ارقر
 سژژوی از و بژژوده مطژژرح انسژژان یونود یهاساحت از یکی عنوانبه یشناسییبایز

 هاافتژژهیدر کژژه ییهامؤلفهکاربست  با باش  تربیت وسیله و بخشالهام توان یم دیگر

 و هنژژر از طریژژق را تتربیژژ  تژژوانیم نان دیژژویی هدی ها طابقم ش ه اشاره هاب ان
آشژژنایی ت ژژمیم  مسژژتلزم مق ژژود ایژژن بژژه رسژژان . نیژژل سرانجام به یشناسییبایز

 .باشژژ یم آنژژان نظژژر نلژژب و هامؤلفژژه این با درسی یهابرنامه مجریان و هیرن هان

، می ایژژرانسژژمو تربیژژت انظژژام تعلژژیم    در  فراین  تژژ ریس و یژژادهیریومصه اینکه  

: از دیژژ  هژژردد  ارائژژه  یشژژناوتییبایز  صژژورتبهست و بای   ا  یشناوتییبایز  یاتجربه

باشژژ ، داشژژته  یشناسژژ ییبایزننبژژه  دیویی برای این که فراین  ت ریس و یادهیری، 

: استفاده از مبانی علمژژی در فراینژژ  تژژ ریس و یژژادهیری؛ کاربردبای  این موارد را به  

تژژ ریس و یژژادهیری؛   ثل تخیل و عاطفژژه در فراینژژ م  یشناسرواناز عوامل  استفاده  

تن بژژه شژژغل معلمژژی؛ اسژژتفاده از بژژازی در ایژژن فراینژژ ؛ داش  یشناوتییبایزنگاهی  

تژژ ریس واحژژ  داشژژتن؛   ؛هنرمن انژژه  صژژورتبهضرورت ص اقت و نظم برقرار کژژردن  

در آنچژژه  .یعره و انتمژژادر ت ریس؛ ات ال یادهیری بژژا امژژور روزمژژ   هاتقابلپرهیز از  

ظژژام یژژادهیری در ن و تژژ ریس هست این است که فراین  تأملقابلاین بخش  لیتحل

 را تژژ ریس تژژا بتژژوانیم فراینژژ  باش  بای  بر مبنای تفکر ایراناسممی   تیوتربمیتعل

مباحژژث  در و نیسژژت علژژم بژژه مربژژوط تنهژژا چرا که ونود تفکر کنیم. قلم اد علمی

 در ان  وتنی ه  هم در علم و هنر نی؛ بنابرادارد ونود  تفکر هم یسشناییبایزهنری و  

 .ن ارن   ایین هم از هنر و علم ت ریس،

 یا تح یلی دوره به تونه ب ون درسی برنامه یک  برای پهوهش این یهاافتهیالبته     
 یهژژادوره درسژژی برنامژژه بژژا آن یسازمتناسب و ش ه مطرح یادهیری واصی حوزه
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 نظر با .باشژژ یم دیگری یهایبررس یازمن ن مشخص، ریییاده یهاهحوز و تح یلی

 و زشموآ رآن د حطرو  بحث عزیمت ۀنقط ن امیتو دیژژویی ۀی ا که همیتاایژژن  به

در    انیرا  ورشپر  ینا  بر.  باش آن    نییش انرا  ایبر  یفرصتهای  ارکت آن    پیو 

 ،قولهم  ینا  رۀبادر  نگرشیو    یفکر  یهادبنیا  تغییر  با  ستا  زمال  س،ساا

ز  نره  همیتا  بهرا    شیزموآ  یهامانظ  ارانتهیسسیا و   دکر  ترغیب  یباییشناسیو 

 .دکر  دپیشنها دمونو  ضعیتاز و  فتر ونبر ایبررا    هاییحطر

 منابع
، پایژژان  ییویژژ د نان هنری اتینظر با سمیپست م رن یمبان یقیتطب یبررس(.  1388)  ، نیلوفرینیام

 .نربردی تهرااهنرهای ک دانشکدهنامه کارشناسی ارش  پهوهش هنر،  

:  ییویژژ نژژان د یشناسژژ ییبایز بهتجر هینظر بر یلیتحل  .(1393)  محم نواد  ان اری، مریم؛ لیاقت ار،

دانشکده علوم ،  ، رساله دکتریپیشنهاد الگوی تجربه زیباشناسانه در تربیت اومقی  منظوربه

 دانشگاه اصفهان. تربیتی 

تهران: انتشارات    ران،یا  ینمهوری اسمم  رد  پرورشوآموزش(. الگوی مطلو   1389باقری، وسرو )

 م رسه.  

   .دی ار تهران: نشر ،آمیخته و کیفی تحقیق یهاروش بر ایمقدمه (.1393)  ازرهان، عباسب  

و هنژژر از دیژژ هاه     یشناسژژ ییبایز»(.  1396)  ناوی ی کمته نعفرآبژژادی، طژژاهره؛ عبژژ لی، افسژژانه

-45،  (  2)12،  آموزشویردهای نوین کلنامه رویفص،  «ماکسین هرین و اشارات تربیتژژی آن

21. 

تبیینی از فلسوفه تربیوت در جمهووری (.  1396)   قم ری، علیرضا؛ حسنی، محم  زادهدقصا

 .وپرورشآموزش  یعالیشورا:  ، تهران، انتشاراتاسالمی ایران

 و و ژژوص هنژژر در ییویژژ د نژژان  هاهیژژ د هژژایداللژژت نیژژیتب»(.  1394پورحسینی و همکاران )

دانشکده علووم ،  کارشناسی ارش   مهناانیپا،  «رییادهی و سیت رن   یفرا رایب یشناسییبایز

 .تهران مدرستیتربربیتی دانشگاه ت

  هنر سیدر برنامۀ شیابیارز» .(1387) مریم ،قیانر سیف  ؛حسن  ،رسژژتگار پژژور  ؛سماعیلا  ،پورکاظم

یت رهبوری و مودیفصولنامه ر،  «بر اساس رویکرد دیسپلین محور  تح یلی  هنماییدوره را

   .15-25(،  4)2،  آموزشی

  مفاهیمو    مبانی  بر  رینستا»  .(1388)  بیمجت  ری،ن اا  ؛ینآر  ،میروانیا  ؛ضارم مح  ن،لیلیا

 .55-50،کتاب ماه هنر،  «ساوتارهای معماری  آن در  رتبلوو    یباشناسیز

رسژژاله    ،یشناسژژ ییبایز کردیرو بر یمبتن یدرس برنامه یمفهوم م ل  .(1393طهماسب زاده، داود )

 .انعلوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهردانشکده   درسی،  یزیربرنامهتری رشته  کد



                   71 و...  منش مرزبان ادیب   /  تربیتی   اشارات  و   دیویی   جان   دیدگاه   از   هنر   و   شناسی زیبایی 

-12(،  7)،  هنر زشموآ شدر  .«هنر  توسعهدر    وپرورشآموزش  نقش»  .(1388)  علیرضا  ،زادهیمه 

6. 

 و وژژرد یهژژادرس:  تیژژ وتربمیتعل در باشناسانهیز چروش نییتب»(.  1390) محمود مهرمحم ی،

  ، شومارهتیووتربمیتعلنامه فصول،  «هنژژر عالم از الهام اب ت آموزشیفیک بهبود یبرا کمن

34،105-11. 
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