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 تقدیر و تشکر:

 

 ردندکاهنمایی یت و رهدا پایان نامهبا تقدیر و تشکر از تمامی اساتیدی که مرا در تدوین این    

 باالخص

 حسینیسرکار خانم دکتر 

 که دلسوزانه وصبورانه راهنمایی اینجانب را برعهده گرفتندو

 سرکار خانم دکتر سجادیه

 که نکات مشاوره ای ایشان دربهبود این پایان نامه تاثیرگذار بوده است.

 

 این پایان نامه را تقدیم می کنم به :و

 ایشان بدرهق راهم بود...هک دع پدرومارد زعزیم   
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گارش این ژپوهش  همسر صبورم    حمل ت انی را واسختی اهی رف ،هک رددوران ن

 ت...داش نمود، اما دلگرمیش ربای من ارنژی اهی مضاعف ردرب
 

 اد.امی برگهک یادش  زیباکالمرسکار خانم دکتر رمحوهم روح  و

 

 :   چکیده

ختی یبایی شنازپیش دبستانی شهرستان های استان تهران بر اساس اصول  هدف اصلی این پژوهش ، بررسی محتوای دوره   

می  اصلی و سوالاستخراج شده از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است . این پژوهش به دنبال پاسخ به د

 ورش به دستو پر آموزش ر در مبانی نظری سند تحول بنیادینباشد . در پرسش اول قرار بود که اصول زیبایی شناختی مستت

ران ی استان تهتان هاآید و در پرسش دوم ، پژوهشگر به دنبال این نکته است که آیا ، محتوای کتب دورۀ پیش دبستانی شهرس

ه رای پاسخ ببمنی و ض، با این اصول منطبق می باشد یا خیر ؟ در این راستا ، برای پاسخ به پرسش اول ، از روش استنتاج 

 ز تحلیل محتوای قیاسی بهره گرفته شده است . پرسش دوم ، ا

گانه در سند تحول می باشد ، مبانی  6با توجه به ساحت تربیت زیبایی شناختی که یکی از ساحت های  ،ادامه در    

گوناگونی به دست آمده که هشت اصل از اصول زیبایی شناسی  با توجه به مبانی متصوّر ، استنتاج گردید که این اصول 

اصل پرورش »، « اصل روح طبیعت گرا»بق با شرایط و تناسب گروه سنی دورۀ پیش دبستانی انتخاب گردیده و شامل منط
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« اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش«، « اصل توجه به خیر و نیکی»، « اصل خالقیت»، « اصل توجه به تخیل»، « حواس

 « . اصل تقویت عواطف»، و 

ی فان محتوادورۀ پیش دبستانی مذکور با اصول به دست آمده فوق ، مشخص می شود که مؤل در خالل تطبیق محتوای   

 "و   "صل خالقیت ا "پرداخته اند و به اصولی مانند  "بهره گیری از هنر  اصل "و  "اصل تقویت حواس  "کتب ، بیشتر به 

یز ، نوعی و نا چ جه به مصداق های بسیار کمدر حد متوسط پرداخته شد، و در مورد سایر اصول با تو "اصل تقویت عواطف 

نین نیاز سر این غفلت و بی توجهی لحاظ گردیده است . اصولی که به آنها پرداخته نشده دارای اهمیت فراوان بوده و د

       یرد . گکودکان را تأمین می کند و الزم است که به طور همگن تمام اصول مورد استفاده و بهره برداری قرار 

تحلیل  ستان ،گان کلیدی : تربیت زیبایی شناسی ، مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، دورۀ پیش دبواژ

 محتوا 
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 کلیات پژوهش

 
 

 

 

 

 

 مقدمه   1-1

یانگر ی تواند بمی دروس می باشد که به نوعی یکی از موارد مهم در تحقیقات آموزشی ، بررسی عوامل مؤثر بر محتوا   

 بازده مناسب یا نا مناسب نظام آموزشی در مقاطع مختلف باشد . 

طابت اد و فن خی است، هدف آن نفوذ بر عمل است. مانند تمام هنر های عملی نظیر اقتصآموزش و پرورش یک هنر عمل   

د تا فرد فر لت استن بدین معنی است که این امر بیشتر وظیفه دواین هنر زیر دست و تابع هنر اصلی سیاست می باشد . ای

 ( 23،ص1393،هاوییم و تربیت را ترسیم کند . )والدین یا منافع شخصی که خطوط و محور های اصلی سیاست های تعلی

اولیه و اصلی در برخی موارد رسالت اصلی محتوای اصلی آموزش را تحت تأثیر قرار داده و اصول  سیاست های دولتاما    

تولید محتوای دروس در مقاطع را نادیده می انگارد . نقش هنر در تولید محتوا از بدیهی ترین ابزار شکوفایی خالقیت می 

باشد . هنر کلیه ابعاد روحی و روانی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد ، ادراک مستقیم با هنر ، دامنه ادراک را گسترش می دهد 

 ( 1384،زیبا کالمو تخیلی ذهن عمق می بخشد . )تر و بر روند ترکیبی  ، تخیالت را پربار



11 
 

 رنوهمکا )سرمد می شود. رفه ای تأکیدمهارتهای حایی شناسی وهم برزیبدرهدف های آموزش وپرورش هم بر   

 ( 134،ص1376،

زیرا کودک  ،ربیت استآموزش و تدوران پیش دبستان ، بهترین و اولی ترین دوره برای استفاده از فعالیت های هنری درام    

ن اصل به به ای بیش از هر زمان دیگر برای رشد هنری آمادگی دارد و می بایست محتوایی که در اختیارش قرار می گیرد

 انر در دورا ، هنصورت جدی بپردازد و اصل زیبایی شناختی که از ارکان هنر است لحاظ گردد . اما متأسفانه در کشور م

 و توجه کمتری به تقویت بعد هنری و زیبایی شناختی می شود . یگاه شایسته ای نداشتهپیش دبستان جا

ای شش هی از ساحت زیبایی شناختی اهمیت وجایگاه ویژه ای دارد وبه عنوان یک ،درمبانی نظری سند تحول بنیادین ولی   

سپس ند تعیین وراین سزیبایی شناسی مستتر د گانه تعلیم وتربیت درنظر گرفته شده، بنابراین سعی براین است که اوال اصول

صول است قت با اکه همانا تعیین میزان مطابمحتوای دروس پیش دبستانی بااین اصول مطابقت گردد وبه جمع بندی نهایی 

 .معین گردد

 

 بیان مساله:.  1-2

این امر، به عنوان زیر از سوی دیگر، .(1393هاویی ، )"ازمهمترین فعالیت های بشر است.تعلیم وتربیت یکی "   

ساخت فرهنگ بشری، بارها وبارها درکالم الهی موردتاکید قرار گرفته است.در این میان، دوران کودکی بهترین زمان 

و به همین دلیل، تربیت در این دوران، از اهمیتی ویژه  برای شکل گیری شخصیت افراد برای بزرگسالی است

رین ثروت کشور ها محسوب می شوند وسرمایه گذاری در یه انسانی و بهتن  بزرگترین سرماکودکا"برخوردار است.

)گروه تالیف دوره  "راه سالمت رفاه وتعلیم تربیت آنهاازهرسرمایه گذاری دیگربرای آینده کشورسودمندتراست.

( مهمترین راه سرمایه گذاری دراین زمینه سرمایه 5،ص 1393آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش،

بهترین فرصت "اری روی آموزش وپرورش است. عالوه بر این، هدف آموزش وپرورش انسان سازی است وگذ

) گروه مولفان اداره کل  "پرورش انسان سالم و معقول،سال های اوان کودکی یعنی دوران پیش دبستانی است.
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ر آن را باید مورد توجه . بنابراین دوران کودکی و تربیت د(1391هران،آموزش وپرورش شهرستان های استان ت

 خاص قرار داد. این تربیت همه جانبه در کودکی،جز با برنامه ریزی دقیق محقق نخواهد شد.

ره پیش در کشور ما، یکی از دوره های تربیت که مختص کودکان طراحی شده، دوره پیش دبستان است.دو   

ده رای آینببه آن لطمات جبران ناپذیری دبستانی یکی از پایه های اساسی آموزش است که درصورت کم توجهی 

زان به ن نو آمودوران می بایست به آن تکیه کرد جذب کرداین افراد در پی خواهد داشت.از جمله مواردی که در 

ف خود ی اطراکودکان دارای میل شدیدبه زیبایی وزیبایی دوستی هستندو به اجسام زیبا .محیط آموزش می باشد

ز این یادی ازبایی طبیعت ، ریتم وتصویر ذهنی که موسیقی دارد،  شعرخوانی وموارد واکنش نشان می دهند. زی

ی کن اساسهنروزیبایی وبازی که دورکمک می کند. دست به پدید آمدن درک هنری درکودکان و جذاب شدن محیط

 اد اوزندهرا درنه خشکی وانجماد به درآورده وشور وامید از درپیش دبستان هستند عواملی هستندکه زندگی آدمی را

 می کند وبه زندگی اوجهت ومعنا می بخشد.

می دارد که  درپژوهش خود عنوان (1394حسین زاده ) در این میان، زیبایی از اهمیتی خاص برخوردار است.   

 کاربردی ابزاری سازوکار تعلیم وتربیت ،عالوه براین که هدف غایی درنظر گرفته می شود خود مفهوم زیبایی در"

یکی از  که (1363ر دکتر غالمحسین شکوهی)باتوجه به نظ . همچنین"سیر رسیدن به آن نیزبه شمار می روددرم

ت زم اسدوره پیش دبستانی،پرورش حس زیبایی شناسی درکودکان است،الهم وکلیدی آموزش وپرورش دراهداف م

بستانی ده پیش تاب هایی که ویژکدرموردبرنامه این دوره در راستای تقویت این حس گام بردارد.به همین دلیل،

ای ر نیازهالزم است محتوایی کیفی وکمی مناسب درخوبایست حساسیت بیشتری به خرج داد.تالیف می شوند می 

 جسمی وروانی برای این کودکان تهیه وتدارک دیده شود.

استان تهران،  های  شهرستان ساله محقق در زمینه پیش دبستانی نشان می دهد که کودکان پیش دبستان 5تجربه    

رغبتی به کتاب خود ندارند.در اکثربازدیدهایی که از مراکز پیش دبستانی به عمل می آید هنوز هم مربیان از جذاب 

درمواجهه باکتاب های خود عمال هیچگونه اشتیاقی نبودن محتوا گله وشکایت داشته وعنوان می دارند که نوآموزان 

ی درمحتوای پیش دبستانی بااما واگرهایی همراه است. باتوجه به دریافت محقق خود نشان نمی دهند وبحث زیبایاز 
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، این کتابها از منظر زیبایی شناسی از کاستی های فراوانی رنج می برند. زیرادرآنها کمتر به زیبایی های بصری ، 

 عینی وملموس پرداخته شده والزم است قدم هایی درراه اصالح آن برداشته شود.

اب کت 5رصفحهد منظر زیباشناسی در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد.  ز اشکاالت کتابهای موجود ازبرخی ا   

ه بتوجه  شهروند کوچولو، استفاده از قالب های مات وخطوط ساده وابتدایی به چشم می خورد درحالیکه با

ی رود مننده به حساب تصاویری که دردنیای اطراف نوآموزان به چشم می خورد تصاویر کتاب عاملی دفع ک

ان را درپی اشاره نمود که واکنش منفی نوآموز 1کتاب کودکانه  16وهمچنین می توان به تصویرکیک در صفحه 

 داشته وابراز می دارد که هرگز چنین کیکی را برای جشن تولد خود استفاده نخواهد کرد.

ند تحول سحاضر، دیدگاه مبانی نظری  در عین حال، هر نوع بررسی و نقدی، نیازمند یک مبناست. پژوهش   

ن ل بنیادیند تحوسآموزش و پرورش را مبنای نقد زیباشناختی کتابهای پیش دبستان قرار داده است. درمبانی نظری 

حیات طیبه  (96(، نکاتی درموردزیبایی شناختی بیان شده است.درمبانی نظری این سند )ص1391آموزش وپرورش)

رفته گدرنظر  که دارای شئون متعددی می باشد که یکی از آنها، شأن زیبایی وهنریمفهومی یکپارچه وکلی است 

واقعیت های  ( ارزش زیبایی شناختی را هم ناظر به105شده است ویا درقسمتی دیگر ازمبانی نظری  این سند)ص

 یص واقعیازخصا عینی نسبت داده وهم به ادراک افراد. منظور ازعنصر عینی درزیبایی این است که امر زیبا خود

  ی شود.برخوردار است که آنرا زیبا می گرداند ودربحث عنصر ذهنی ، جایگاه ادراک در زیبایی پررنگ م

حقق  به ملی ای که بنابراین درپژوهش حاضرباتوجه به عالقه ای که درزمینه مسائل کودکان وجودداردوارتباط شغ   

ودکان کعواطف وآثار هنری که بیانگر نحوه تفکر واحساسات  طورمستقیم با نوآموزان پیش دبستانی دارد واهمیت

ها ی  دوره پیش دبستانی موجود درآموزش وپرورش شهرستانکتاب است سعی برآن است که باتحلیل محتوای 

ودوبه ربردی نمزان کااستان تهران، بانظر به مبانی نظری سندتحول بنیادین ، نتایج را در امر تعلیم وتربیت نوآمو

 یر؟ست یاخین سوال پی برد که آیا محتوای موجود عناصر اصلی زیبایی شناختی را درخود جای داده اجواب ا

 ضرورت و اهمیت مسأله :    . 1-3
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ریات ی ، از ضروتربیت زیبایی شناختی انسان برای زندگی سالم درجامعه ای مترق: اهمیت دوران پیش دبستانی   

وفقیت که در م یکی از اساسی ترین و پایه ای ترین دوران آموزشی استامروزه دوره آموزش پیش دبستان ، . است

وری که طه به همی تلقی شدآینده افراد تأثیر بسزایی دارد . دوره پیش دبستان از منظر تربیت دوران بسیار م

 .(1390،  )باقری"خواهد بود قرب الهی تربیت در این دوران مقدمه رسیدن به مقام  "، آیات الهی و احادیثازمنظر

اسی لویت های اسفعالیت سرمایه گذاری پر بازده قلمداد می شود و از اونوع امروزه آموزش پیش دبستانی یک    

سال  4ن ش کودکا، آموز 1990بسیاری از کشور های پیشرو قرار گرفته است ، برای مثال در کشور هلند   از سال 

کم و  نوبی نیزجفریقای الیا ، فرانسه ، کانادا ، کره جنوبی و آو کشورهای آلمان ، استربه باال همگانی اعالم شده 

ردم مکثریت بیش آموزش پیش دبستانی را زیر پوشش آموزش همگانی در آوردند اما در کشور ایران هنوز دید ا

 است.صد در 50 نسبت به این دوره به صورت هزینه است و متأسفانه نرخ پوشش پیش دبستانی در ایران ، کمتر از

هداشت همانطور که گفته شد محتوای دوره پیش دبستان اهمیت بسزایی درجذب ونگ:اهمیت بررسی محتوا   

ز وجذاب ا انداردنوآموزان درمحیط آموزشی دارد ونگاهی ریزبینانه به آموزش های این دوران وتعیین محتوای است

 راستقرا وه برید انتخاب گردد که عالمحتوا طوری با ضروریات پیش روی مولفین وکارشناسان تعلیم وتربیت است.

 گی و شوقای زندآموزان را جذب محیط یادگیری نموده و منجر به ارتقای مهارتهروح معنویات و زیبایی در آن نو

یجاد اواند با ی می تبه بازی نقاشی و کار دستی گردد و رعایت قواعد زیبایی شناختی در تولید محتوا ی پیش دبستان

امه و برن قویت حواس ، استعداد ها ، خالقیت و هوش کودکان کمک نماید. )سازمان پژوهشجذابیت ها ، به ت

شده به  بااین اوصاف ، می توان گفت که رعایت اصول زیبایی شناسی درمحتوای ارائه( 1391ریزی آموزشی،

ی ، یادگیرمی برد الوآستانه تحمل آنها را باشوق واشتیاق نوآموزان به محیط آموزشی شده کودکان ، باعث افزایش 

رایط شاین  وهرچه عمیق تر وپایدار تر شده وبه تقویت خالقیت وظرفیت های نهفته هوش کودکان منجر می گردد

 عث مستقلات  بانیز برای کودکان به چشم نمی آید واین تاثیر ی محیط آموزشیقویتر گردد حتی برخی از کمبودها

ناسی شیبایی زین بابررسی محتوای این دوره وتطبیق آن با اصول بنابراآمدن کودکان دراین دوره می شود. ربا

 مبانی مدنظر می توان کیفیت محتوا براساس اهداف این دوره ، ارتقاء داد.مستخرج از 
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وزان رای نوآمکه ب این تصور که پیش دبستانی نیاز به محتوایی مدون و جدی ندارد باعث شده که کتاب هایی   

ه ار گستردرد بسیبراکز پیش دبستانی شهرستان های استان تهران ( تألیف می گردند و کار باالخص مپیش دبستانی )

 .  کیفیت باالیی نداشته باشندای دارند از لحاظ زیبایی در محتوا و رعایت اصول زیبایی شناختی 

ش صرف، زدرسیستم پیش دبستانی ، چیزی باعنوان آمو :اهمیت عالقمند کردن نوآموزان به محیط آموزشی   

ق در محقشد.وجود ندارد وازاهداف اصلی وبنیادی این دوره ، عالقمند کردن کودکان به محیط یادگیری می با

وضوعات میکسری  رسیده که کتاب ها بطور مستمر  به دوره  داشته به این نتیجهمصاحبه هایی که با مربیان این 

 ازند ووتاهی جذابیت خود را از دست می دهمشخص ودرقالب  واحد کار، می پردازد و پس از گذشت زمان ک

ز آن استفاده و تمایلبه ا،باعث دلزدگی آنها می شود نوآموزانسویی دیگر مغشوش وبی کیفیت بودن کتابهابرای 

م د های عدستاندارا، در عوض محتوایی که در مراکز بهزیستی مورد استفاده قرار می گیرد با اینکه کمرنگ می شود 

قبال و است وزش ها را رعایت نمی کند اما چون دارای زیبایی ظاهری خاصی است مورد اقبالورود به برخی آم

 ثیر قرارتحت تا رازیر نظر آموزش و پرورش محتوای استفاده شده در مراکزنوآموزان و خانواده ها قرار گرفته و 

 ماید؟امین نین دوره را تدرا وپرورش داده واین سوال پیش می آید که آیا این محتوامی تواند اهداف آموزش

یاز اسخگوی نپمی تواند که چرا محتوای مورد استفاده نبنابراین با توجه به موارد مذکور، باید به دنبال این بود   

ز منظر ا ظر دارد ننیاز به آسیب شناسی داشته و محقق در دیدگاه نوآموزان و رضایتمندی خانواده ها باشد و این 

 ظر دارایمورد ن ها را مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا محتوایزیبایی شناسی این کتاب 

شناسی  زیبایی ر ؟ ودراین راه ، اصولنوآموزان می باشد یا خیمؤلفه های مورد نظر زیبایی شناختی برای جذب 

 رد.مستتر درمبانی نظری سند تحول بنیادین استخراج شده ومبنای بررسی وکنکاش قرار می گی

 پیشینه پژوهش:   1-4

 زان تناسباین بخش از پژوهش ، دردوقسمت پیشینه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درهرقسمت می   

 پشینه با موضوع تحقیق، بررسی شده ودر صورت نیاز از نتایج آنها درپژوهش حاضر استفاده خواهدشد.
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های  وا ، پژوهشوچه درمورد سایر حوزه های اجتماعی وهمچنین تحلیل محتدرزمینه زیبایی شناسی چه درحوزه آموزشی    

 ر باشد.باالت زیادی انجام شده ، اما دراینجا به مواردی پرداخته خواهدشد که میزان ارتباطش با موضوع این پژوهش

 پیشینه داخلی:-الف

 :داخلیعام پیشینه -1

بستانی در آسیب شناسی آموزش هنرکودکان پیش د "ان ( درپایان نامه ای باعنو1393: مجیدی، سارا )1-1   

 . ان استشی کودکبه دنبال آشنایی بیشتر با شیوه های صحیح آموزش نقاشی و ارتقای خالقیت هنری در نقا "ایران

یشتر ارد وباوبه این نتیجه رسید که محیط های آموزشی واجتماعی وفرهنگ در نقاشی کودکان تاثیر بسزایی د

زم سازی ال صورت مستقیم می باشد.باتوجه به نتایج پژوهش مذکور می توان گفت که باید زمینهآموزش ها به 

رت به صو درمحیط های آموزشی انجام پذیرد واگرهدف، قاعده مندی وزیباسازی نقاشی کودکان می باشد باید

گونه چست که اگیرداین مستقیم به اصالح اجتماع وفرهنگ پرداخته شود اماچیزی که دراینجامورد سوال قرار می 

وجه به ود.باتمی توان گستردگی اجتماع وفرهنگ راتحت کنترل درآورد وتاثیر آن را برنقاشی کودکان هدایت نم

 د.پایان نامه بهره بر 3اشاره هایی درمورد خصوصیات محیط آموزشی می توان از پژوهش فوق درفصل 

ناسی در اندیشه شنسبت اخالق و زیبایی  "وهشی با عنوان ( در پژ1391: سلمانی ، علی ؛ شاملو،غالمرضا )1-2   

سند که رتیجه می ه این نببه دنبال ارتباط میان زیبایی شناسی و اخالق در اندیشه شیلر می باشند .  در پایان  " شیلر

ر ود ددی خانتقا شیلر ، با محوریت دادن به دغدغه اجتماعی و اخالقی خویش ، با توسل به مفهوم بازی و دیدگاه

لر چیزی رای شیمورد جدایی عقل و حس ، زیبایی را با اخالق و به طور کلی ، انسانیت مرتبط ساخت . زیبایی ب

دو بخش  ،ی نیز است که می تواند بخش های متضاد انسانی را در کنار هم متحد و یکپارچه سازد . در عمل اخالق

زیبایی  ه به بحثگیرند و این عین زیبایی است . باتوجدر کنار هم قرار می  متضاد انسانی ، یعنی میل و وظیفه

 ( استفاده نمود.2شناسی درپژوهش فوق می توان از آن درتدوین مبانی نظری )فصل 
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: اثبات توانمندی کودک در جایگاه مخاطب ادبی "( در پژوهشی با عنوان 1386: هجری ، محسن )1-3      

خاطب مبه دنبال آن است که آیا کودک در جایگاه  " کانتدرک زیبایی شناختی کودک در دستگاه معرفتی 

بایی ه های زی، جنب ادبیات ، توانایی صدور احکام زیبایی شناسانه را دارد و آیا او می تواند در مواجهه با متن

 دکمثیلی کودیشه تشناختی آن را درک و به تعبیر کانت حکم ذوقی صادر کند یا خیر ؟ به این نتیجه می رسد که ان

با  ،مر زیبا اربارۀ دکه تنها با جزئیات سر و کار دارد و از انتزاع مفاهیم کلی عاجز است ، برای صدور حکم ذوقی 

ور انایی صدی ، تومانعی مواجه نیست و به این ترتیب می توان دریافت که چرا کودک قبل از رسیدن به درک انتزاع

ارد رگسال ندیک بز امر زیبا ،نه تنها ارزشی کمتر از قضاوت بارهی را داراست و داوری او دراحکام زیبایی شناخت

ای ، از خلوص بیشتری برخورداراست. ازدستاوردهدان قرض ورزی ها و مصلحت جویی هابلکه به سبب فق

 بهره برد.4پژوهش فوق میتوان به ضرورت درفصل

ان می عنو "باشناختی آنماهیت تدریس و ابعاد زی"درپژوهشی باعنوان  (1380: مهرمحمدی وعابدی)1-4   

 امه درسین هر برنمجموعه اقدامات معلم به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرندگان، کانوبه عنوان تدریس، دارند:

ماید. ؤثری نماست و شناخت ماهیت این اقدامات می تواند به تدوین برنامه درسی دوره های تربیت معلم، کمک 

 موضوع ونه تدریس بررسی شده ودودیدگاه مربوط به موقعیت تدریس دراین پژوهش دیدگاه های موجود درزمی

 ه به بحث.باتوجدرسی به دست آمده که هر دودیدگاه تااندازه زیادی با تلفیق هم به بهبود تدریس کمک می کنند

ست را هنری دان استفاده نمود، زیرا که می توان تدریس 4موضوع درسی دراین پژوهش می توان از نتایج آن درفصل

 که با استفاده از فنون زیبایی شناختی به دنبال جذاب نمودن فضای آموزش است.

ند از ر می گیرمی توان به پژوهش هایی اشاره کرد که در حوزه فلسفه اسالمی قرا داخلیعام درباب پژوهش های 

 جمله:

زیبایی در ترکیبات وصفی وجوه تربیتی مفهوم  "( در پژوهشی با عنوان 1391: حسین زاده ، ام البنین )1-5   

به دنبال رد پای زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن می باشد . او در این  " قرآن و داللت های آن در تعلیم و تربیت

پژوهش،  به این نتیجه می رسد که معنای زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن در حوزه های امور فردی و روابط بین 
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سترش دارد. بر این اساس داللت های وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در تعلیم و فردی و نیز امور حسی و انتزاعی گ

تربیت عبارتست از توجه به زیبایی های مربوط به امکانات فردی افراد ، توجه به زیبایی های مربوط به روابط بین 

استفاده از نتایج این فردی ، توجه به زیبایی های عینی و نیز توجه به زیبایی های انتزاعی در تعلیم و تربیت . 

 پژوهش درفصل دوم )مبانی نظری ( قابل تامل است.

رای بارائه الگویی  تبیین مبانی زیبایی در قرآن و"(  دررساله دکترای خود با نام 1393: حسین زاده، آذر)1-6   

 ،زیبایی  فی بهسمی گوید:زیبایی شناسی که به عنوان شاخه ای از مباحث فل "تربیت زیبایی شناسانه بر اساس آن

ژوهش در پاین   زشتی و واالیی پدیده ها می پردازد ، در تعلیم و تربیت دارای نقش مهم و اساسی است . نتایج

ین ارد و از رار داقبخش تحلیل مفهوم زیبایی حاکی از آن است که مفهوم زیبایی در قرآن در سیالن بین عین و ذهن 

بیین د ، در بخش تادی ترین ارکان مفهوم زیبایی در قرآن محسوب می شونبنی« اتقان»و « ن سح» منظر ، دو مفهوم 

،  یی مطلق و منشأ زیباییزیبایی در قرآن عبارتند از : خداوند زیبا 1مبانی نیز نتایج حاکی از آن است که مبانی نوع 

در قرآن عبارتند از :  باییزی 2انسان نسخه ای از زیبایی خدا در زمین و زیبایی مرتبه غایی کمال آدمی ، مبانی نوع 

ر قرآن می باشند بر گانه ی معنای زیبایی د 28ابعاد  :شامل 3تعادل ، تناسب ،  و کارایی و هدفمندی و مبانی نوع

دمی( ، ودیت آاین اساس ، هدف غایی تربیت زیبایی شناسانه خدا گونگی یا تشبیه به زیبایی مطلق )در حد موج

ز اسانه نیبایی شندر اندیشه و عقیده ، اراده و امیال و عمل ، و اصول تربیت زیاهداف واسطی آن  تحقق زیبایی 

 شدر این پژوه ،چهار اصل هماهنگی، تناسب هدفمندی و کارایی می باشند که ناظر بر اتقال عمل مربی می باشند 

زی معقول و ا سابعد و در ذیل دو بخش زیب 15، راهبرد ای تربیت زیبایی شناسانه در  3بر اساس مبانی نوع 

اسی به ایی شنمحسوس فضا های یادگیری ارائه شدند . ازآنجا که دررساله  فوق مبانی نظری مربوط به بحث زیب

تفاده ظری اسنخصوص از منظر فالسفه مسلمان مطرح گردیده است می توان از آنها در این پژوهش درقسمت مبانی 

 نمود.

تبیین دیدگاه دیویی در خصوص هنر و   "ان نامه خود با عنوان ( در پای1391پور حسینی ، محمد ) : 1-7   

 " زیبایی شناختی و نقد داللت های آن برای فرایند یادگیری با تأکید بر آرای زیبایی شناختی ابوحیان توحیدی
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ه تدریس به دنبال میزان توجه جان دیویی به هنر و زیبایی شناسی در زندگی و تعلیم و تربیت است ، بنا بر این تجرب

و یادگیری از دید او ،تجربه ای زیبایی شناختی است . توحیدی در تربیت برای ایجاد چار چوب عقلی بر فعالیتهای 

تربیتی ، اصالت تفهیم در هنر و تعلیم و تربیت ، تقدم اخالق بر لذت ، دعوتبه سود بخشی ارزیابی های مادی و 

کت و تربیتی تأکید بیشتری دارد . از این رو نقد های برتر معنوی و تقویت عشق به زیبایی به عنوان محرک حر

تربیت زیبایی شناختیدیویی وارد است از جمله : سود نبردن از همه زیبایی ها ؛ توجه نکردن به تفهیم عالی فراگیران 

و توجه ؛ محتوا را برتر از فرم زیبایی شناختی قرار ندادن ؛ دو سویه ندیدن رابطهبین اخالق و زیبایی شناسی 

 نداشتن به دین های آسمانی در تربیت . نتایج این پژوهش درفصل دوم )مبانی نظری ( قابل استفاده است.

زیبایی شناختی  تحلیل مناسبات ادراکات "(  در پژوهشی با عنوان 1392: حسین پور ، داود و همکاران ) 1-8   

ل ه دنباب " گاه شهید مطهری و عالمه جعفریو تربیت و تبیین مبانی و اصول تربیت زیبایی شناختی از دید

ناختی و شیبایی زارتباط میان زیبایی و تربیت می باشند . در نتایج این پژوهش می توان گفت که میان ادراکات 

ت رای تربیاصل ب وتربیت مناسبات سه گانه ای می توان فرض کرد : نخست این که زیبایی شناسی را به مثابه مبنا 

میان  ین همانیطه ی ا. دوم اینکه زیبایی شناسی به عنوان قوه و متعلق تربیت مطرح گردد . سوم راب در نظر بگیریم

گار المی سازاسی استربیت و زیبایی شناسی است . در نتیجه از سویی اکتفا به زیبایی های حسی بامبانی زیبایی شن

ط قی توسزیبایی های متعالی و حقی نیست وازسویی دیگر این اصل تربیتی مطرح می شود که مربی برای درک

 ت.تامل اس قابل  متربی باید در صدد ارتقای ساخت وجودی او بر آید  . استفاده از نتایج این پژوهش درفصل سوم

س اهیت تدریهمانطور که مشاهده می شود درتحقیقات مذکور بیشتر برمبانی نظری تربیت زیبایی شناختی وم   

می وفان اسالر فیلساین پژوهش ها به تعاریف، ابعاد و جایگاه زیبایی شناختی درمنظ تکیه شده و می توان از طریق

سند  ی نظریوغیر اسالمی پی برد، ولی به طور خاص به مقوله هایی همچون تحلیل محتوای پیش دبستانی، مبان

 تحول بنیادین به صورت منسجم اشاره ای نشده است.

 : داخلیخاص پیشینه -2
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اهنمایی بر تحلیل محتوای کتاب های درسی هنر دوره ر"درپایان نامه خود بانام 1389سال : مرادی در2-1   

د چند توجه به ساحت های مختلف وجودی انسان ، موضوعیت یافتن سوا"اساس زیبایی شناسی از منظرارسطو

مختلف  اه هایرگانه و آموزش احساس زمینه  را برای طرح موضوع زیبایی شناسی فراهم ساخته است به تبعیت از 

حقیق ت. نتایج ته استشناخت پدیده های جهان به انواع دیگر تجربه و دانش از جمله تجربه زیبایی شناسی اعتبار یاف

 رد پژوهش به کارگانه زیبایی شناسی ارسطو به طور کامل در کتابهای درسی مو 22نشان داده که اکثر مؤلفه های 

ی ، ذاب هنرهای هنری به نقاشی طراحی و خطا طی ، جای شاخه های جگرفته شده و به دلیل محدود کردن رشته 

خته شده ن پرداهمچون ، موسیقی و گفتار در این کتابها خالی است و همچنین از نظربعد خالقیت نیز کمتر به آ

گر روس دیاست.درپژوهش عناصر زیبایی شناختی استخراج از نظریات ارسطو، می تواند به صورت کاربردی درد

راین دئی که به کار رفته ومحتوای دروس مختلف ازطریق این اصول، مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد.خال نیز

سی عینی یی شناپژوهش به چشم میخورداین است که آیامولفه های زیبایی شناختی ارسطو،باتوجه به نوع اصل زیبا

جایگاهی لفه هاآموزش وپرورش،دراین مو یاذهنی بودن،قابل بررسی دردوره راهنمایی می باشد؟وآیا اهداف عالیه

 ازنتایج این پایان نامه بهره خواهد برد. 4دارندیاخیر؟محقق درفصل

تدریس ریاضی  بررسی کاربرد پذیری هنر در"( درپایان نامه ارشد خود با عنوان 1391حسین زاده،آذر): 2-2   

 ال تاثیره دنبب "کید بر زیبایی شناسی کانتوتاثیرآن بر پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی باتا

 ین نتیجهاان به مولفه های زیبایی شناسی کانت دربحث تدریس ریاضی می باشدوبه بامقایسه دوگروه از دانش آموز

ر از ست باالتاشته ادرسید که میانگین نمرات دانش آموزانی که دربحث آنها اساس مفاهیم زیبایی شناسی کانت تاثیر 

می توانند  ،می باشد.دراین پژوهش مشخص شد که عناصر زیبایی شناختی تلفیق شده با دروس مختلف  گروه گواه

ده این خته نشعملکرد دانش آموزان به صورت غیر مستقیم بهبود بخشند. اما چیزی که دراین پژوهش به آن پردا

نت به ناختی کابایی ش؟ وآیا عناصر زیاست که میزان تاثیر این عوامل به چه اندازه بوده وآیا قابل تعمیم می باشد

 امه بهره خواهد برد.از نتایج این پایان ن 4غیراز درس ریاضی دردروس دیگرنیز، تاثیرگذارمی باشند؟ محقق در فصل 
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ای آموزش های هنر بررسی تحلیلی محتو"( در پایان نامه خود با عنوان  1387، معصومه )عبد اللهی نیا:   2-3   

 41ر د "الس های پیش دبستانی شهرستان کاشمر و مطابقت آن با عوامل خالقیت گیلفوردهای تجسمی در ک

ه در کی دهد ممرکز پیش دبستانی شهرستان کاشمر به تحقیق پرداخته است. نتایج پژوهش در بررسی نهایی نشان 

ز تقسیمات اچ یک درصد محتوا در هی 30سه سنجش مشاهده فعالیتهای کالسی و کتاب ها و واحد کار ها ، حدود 

ربوط مه بیشتر ودند کفرآیند های ذهنی و عوامل خالقیت گیلفورد جای نگرفته اند . این موارد بیشتر شامل مواردی ب

شود و  یده نمیدمربوط شده و فعالیت ذهنی و تفکر در آنها  به  انجام کار های دستی و مکانیکی صرف و تقلیدی

 سطی میمی از نظر تناسب با عوامل خالقیت گیلفورد در سطح متودر اصل محتوای آموزش های هنر های تجس

 از نتایج این پایان نامه استفاده خواهد نمود. 4باشد. محقق در فصل 

وزش و طراحی نقش تحلیل محتوا در فرآیند آم "( در مقاله ای با عنوان 1392:  نیک نفس، سعید  ) 2-4     

ه کن است حلیل محتوای کتابهای درسی می باشد. نتیجه پژوهش آبه دنبال دست یافتن به ت "کتاب های درسی

رفته نظر گ طراحی کتاب های درسی امری چند بعدی است و به همین دلیل در طراحی آنها باید همین عوامل در

 است. با محتوا شود. یکی از عواملی که می تواند تسهیل گر و یاری گر این امر باشد ، استفاده از روش تحلیل

ا مشخص ه ها راده از تکنیک های خاصی که در این روش وجود دارد می توان مناسب یا نا مناسب بودن مؤلفاستف

ارزی در بنده و و به طراحان در به کار گیری مطالب بهتر و طراحی سنجیده تر کمک کرد همچنین تصاویر نقش ارز

تاب ها راحی کطه اثبات رسیده است . در فرآیند آموزش بازی می کنند و اثر بخشی آنها در پژوهش های مختلف ب

 ،ش دهنده ه آموزباید از غرض ورزی دوری نمود و آنها رسانه های فراگیر محور بوده و می تواند بدون احتیاج ب

پایان نامه بهره خواهد  از نتایج این 4قرار دهد . محقق در فصل  اطالعات علمی مورد نیاز را در اختیار دانش آموزان

 برد.

انطور که دیده می شود درپژوهش های حاضر سعی شده است که باطرح وتشریح مبانی زیبایی شناسی ، به هم   

اصول وروش های مستتر درآنها دسترسی پیدا شودودر سطوح مختلف آموزشی مورد بررسی قرار بگیرد. همانطور 

انجام گرفته است اماتحلیلی  که مشاهده می شود تحلیل محتوا وتعیین اصول زیبایی شناسی به روش های مختلفی
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که مختص دوره پیش دبستانی بوده واز منظر مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش باشد دردسترس 

نیست. بنابراین دراین راستا سعی می شود تا اوال مبانی نظری سند مذکور درباب تربیت زیبایی شناسی مالک قرار 

تانی مورد تحلیل قرار بگیرد باشد که خالء های موجود درپژوهش های مذکور گرفته وثانیا ، محتوای دوره پیش دبس

 تااندازه ای برطرف گردد.

 پیشینه خارجی-ب

  می ترجمه شدهکه به دست عبدالرضا ضرا "تربیت زیبایی شناختی"( در پژوهشی با عنوان1381الیاس ، جان ) :1 

هدف  .ی باشد پرورش خالقیت هنری و زیبایی شناختی مبه دنبال واکاوی یکی از اهداف تعلیم و تربیت ، یعنی 

ه مطرح شد یه هایاین پژوهش ، تبیین سیر تکامل اندیشه های فلسفی در زمینه تربیت زیبایی شناختی ، ارائه نظر

یبایی بیات زپیرامون هنر ، بررسی اهداف گوناگون تربیت زیباییشناختی و تأمل در باب آموزش و یادگیری اد

مام در ت ستباشد .  در پایان به این نتیجه دست پیدا خواهیم کرد که آموزش و یادگیری می بایشناختی می 

ری ،و رای هنهای زیبایی شناختی وارد شود و آموزش را می توان ،به عنوان یک اجبه قلمرو و معیار موضوعات

ا نر خوب ربگران هارد تا انتخاشناختی سعی د تحصیل در مدرسه را به عنوان یک نمایشنامه نگریست .تربیت زیبایی

 استفاده برد. 3فصل  که از لحاظ ذوق  و سلیقه با یکدیگر فرق دارند ، تولید کند . ازمقاله فوق می توان درتدوین

مسألۀ  "اختیتولید، ادراک و آموزش زیبایی شن"( در تحقیقی با عنوان  2004: برووارت و پیترزگری )  2   

 ت، آموزشگاه کاندیدرا، مورد تحقیق و بررسی قرارداده اند. در این پژوهش بر اساس آموزش زیبایی از نظر کانت 

ند دانش ی می کمند تالش هنرمند در جهت آشنایی دانش آموزان فقط در حد مفاهیم نیست بلکه او سعزیبایی نیاز

 آموزان را درگیر هنر کند به طوری که لذّت را حس کند و بتواند آن را تصور نماید . 

ـ جهانی 2ـ آنها تولیدات بی نظیر هنرمند هستند. 1در نظر کانت دو جنبه قوانین زیبایی را، استثنایی بیان می کند:    

و همگانی هستند. پژوهشگر در این پژوهش، به دنبال این موضوع است که احساس در دانش آموزان به گونه ای 

زش و تجارب یادگیری خود ، ارتباطی مثبت ایجاد کند و نهادینه شود که بتواند با جهان و عالم خلقت و نوع آمو
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آموزش تنها روشی برای رسیدن به هدف، تلقی نشود بلکه به عنوان موضوعی  با ارزش و باال تر از یک روش 

 شناخته شود.

ریت ای قدردارنی از طبیعت با محوطراحی آموزشی بر"در پژوهشی با عنوان ، (2014چانگ پینگ )-3   

فاظت از موزش حآکه در تایوان انجام شده مسئله ی به کار بردن زیبایی شناسی طبیعی در  "یی شناسیموزش زیباآ

و با  ی غربیمحیط زیست را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش با بررسی محتویات اصلی زیبایی شناس

محیط  کار ازد که به صورت خودبرنامه درسی طراحی شده است تا دانش آموزان به سطحی برسن ،الهام از طبیعت

رویکرد  یکرد زیبایی شناسی بدست آمده است:دو نوع مدل و رو یعی خود محافظت نمایند. دراینجازیست طب

ناختی شغیر  و رویکردیست شناسی و جغرافیا کاربرد داردکه در حوزه ی محیط زیست و ز ،شناختی زیبایی شناسی

وزه س در این حاصل را برای تدرینه محقق فوق  .... می باشد.شهود وه مربوط به حوزه تخیل، ک ،زیبایی شناسی

به  ا و توجههسطوره پیشنهاد می کند که شامل : استفاده از حواس، علوم طبیعی، خیال پردازی، روح تجربه پذیری، ا

 د. زیبایی های طبیعت، تاریخ بشریت، افسانه های قومی و اجدادی، جایگاه هنر و نقش مذهب می باش

ل خالقیت و به مد -2دل جریان آموزشی م-1مورد نظر پیشنهاد گردیده است: ر انتها سه مدل برای برنامه درسی د

حد برنامه . که بر اساس این سه مدل ، هفت وا مدل توجه و اهمیت به موجودات زنده -3اشتراک گذاری هنر 

 درسی آموزش زیبایی شناسی تدوین گردیده است.

 نتیجه گیری:

 وق، آثارفطور که مشخص است زیبایی شناسی درتفکر شرق وغرب جایگاه مهمی داشته و درپژوهش های همان    

ر ب آنها دز تجاروفواید توجه به زیبایی شناسی در محتوای دروس مدنظر، مورد توجه قرار گرفته است ومی توان ا

     ارائه این پژوهش بهره برد.

 هدف ها و پرسش های پژوهشی: 1-5

 هدف کلی:



24 
 

ل بنیادین سندتحوبرگرفته از مبانی  تربیت زیبایی شناختی استخراج اصول "هدف اصلی از اجرای پژوهش ،   

 ".تاسها  وتحلیل محتوای دروس پیش دبستانی درحال تدریس درشهرستان های استان تهران براساس این مولفه

 هدف های جزئی:

 زش وپرورشسندتحول بنیادین آمومبانی نظری اساس بر تربیت زیبایی شناختیاصول تخراج وصورت بندی اس-1  

ه ب ناختیشی اببزی اصولپیش دبستانی شهرستان های استان تهران براساس  کتاب هایبررسی وتحلیل محتوای -2

 دست آمده 

 سواالت تحقیق:

ری نی نظر مبار دمنطبق بر اصول زیبایی شناسی مستت آیا محتوای کتابهای دوره پیش دبستانی"سوال اصلی:     

 "سند تحول بنیادین آموزش وپرورش می باشد یاخیر؟

 سواالت فرعی:

 ؟ تچیسمبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ، اصول زیبایی شناختی تربیت موجود در  -1   

 ناسیزیبایی ش اصولتاچه میزان مورد استفاده دردوره پیش دبستانی شهرستان های استان تهران ،  محتوای -2   

 مذکور را داراهستند؟

 روش پژوهش:  1-6

رمبانی دی مستتر وای پیش دبستان باتوجه به اصول زیبایی شناسهش محقق به دنبال نقدوارزیابی محتدراین پژو   

 ده، ازشموزش وپرورش می باشد.دراین راستا ودرجهت یافتن پاسخ سواالت مطرح نظری سند تحول بنیادین آ

 حتوای قیاسی مدد گرفته می شود. روش استنتاج ضمنی وتحلیل م
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ناست که ی بدان معمابرای استنتاج به ساختار نیاز داریم. دراستقراء تحلیلی، کشف مطرح است . استقراءتحلیل   

ا یز مضمون اواردی مپژوهشگر در داده ها ذره به ذره ، جهت وجود استنباط می کند که رخدادها، بابیان های معینی 

 (54،ص1391ورگ،هستند پس ، مضمون ها و الگو ها ، با استقراء به دست می آید . )گال،ب الگوی زیر ساز واحدی

د ، به کار منطق خو نرا درروش قیاسی یا استنتاجی ، سابقه ای زیادی در بُعداستفاده دارد و برای اولین بار ، ارسطو آ

 ه می شدهار گرفتک، در علوم مختلف به برد و گاهی نیز به نام روش هنری به کار می رود. روش فوق تا به اکنون 

نی را ری درواست . هر علم قیاسی یا استنتاجی می بایست دارای سه خصلت باشد : اول اینکه انسجام و سازگا

و  ل باشنداستقال حفظ کند که در پایان به اختالف و تناقض تبدیل نشود . دوم اینکه اصول مورد نظر باید دارای

ای یک اید داربقابل استنتاج نباشد . سوم اینکه تمام قضیه های درست یک نظام قیاسی یکی از آنها از دیگری 

 (  19ـ  21،ص ص 1389) باقری وهمکاران،قابلیت اثبات بوده و تمامیت داشته باشند . 

در بحث استخراج اصول زیبایی شناختی مستتر در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش می توان از    

،حاکی از دانش ها ، نگرش ها  1نتیجه قیاس به بیان فرانکنا "ع واسطی تئوری تربیتی الگوی فرافکنا استفاده نمود. نو

و مهارت هایی است که باید افراد به آنها نائل آیند. این نتایج را می توان به عنوان اهداف واسطی تعلیم و تربیت به 

 ( 129،ص1389باقری،)  "شمار آورد.

 ـ تبیین 3ـ پیش بینی ـ  2ـ توصیف ـ  1تربیتی دارای انواع مختلفی هستند :  پژوهش های

ند .در کین می پژوهش های توصیفی ، از مسأله سازی های غیر رسمی جلو گیری کرده و واقعیت ماجرا را تعی    

م بکه منسجر یک شدپژوهش تبیینی ، اگر پدیده ای تربیتی را به عناصر تشکیل دهنده آن تبدیل شده و  این عناصر 

رار می هشگر قنمایان شود در اینجا پژوهش تبیینی رخ داده است  که این نوع پژوهش در حال حاضر ، مالک پژو

 گیرد .

در پژوهش پیش بینی ، دو نوع متغیر وجود داشته ، و بر اساس چارچوب نظری ، ابزار سازی شده و رابطه ها    

مت به الگوی ویلیام فرانکنا می پردازد . او معتقد است که تئوری مشخص می گردد . ساختار بحث در این قس
                                                           
1William frankena 
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تربیتی طی یک فرآیند سه گانه تشکیل می شود ، نوع اول : فلسفه نظری : قبل از اینکه واقعیتی را بخواهیم بیان کنیم 

زش و اخالق سپس نوع دانش مشخص شده و در ادامه ار "ا نسان کیست ؟  "اول بایدبه این سؤال پاسخ داد که : 

می بایست مد نظر باشد .نوع دوم : فلسفه هنجارین ) تجویزی ( : که به دنبال داللت ها ، استنتاج ها و اهداف و 

باید و نباید ها است .نوع سوم : فلسفه تحلیلی ــ انتقادی که نظریه ها و هنجارین ها را مورد نقد و بررسی قرار می 

  2دوم الگوی فرانکنی بهترین روش استنتاج اصول زیبایی شناختی است . دهند .با توجه به موضوع پژوهش ، نوع

ت نظریه دارای قدر الگوی فرافکنا از روش های پیش رونده است که هم دارای توانایی تحلیل نظریه بوده  و هم    

گر ی واقع نها ارهپردازی در فلسفه تعلیم و تربیت می باشد و این روش حرکت از مقدمه ها به سمت نتایج و از گز

  (53، ص1394نجفی وهمکاران،و باید های اولیه به سمت فن تربیتی می باشد . ) 

در  .ست می آیددبراین طبق آن مبانی زیبایی شناسی تحت بررسی قرار می گیرند و اصول متناظر با آن به بنا   

ر اثر اق خود بین اتفستخراج نمود و االگوی فرافکنا ، با کنار هم قرار دادن اهداف و مبانی ، می توان اصول را ا

 الگوی استنتاجی رخ می دهد . 

ه های ی گزارمقدمه اول در این قیاس گزاره ای است هنجارین، که متضمن هدف نهایی است. مقدمه دوم، حاو   

 هارنتیجه ، گز واقع نگری است حاکی از اینکه رسیدن به هدف غایی مذکور ، در گرو چه امری است . سر انجام ،

، 1389ری،)باقای است هنجارین که در مقایسه با هدف غایی هدف هایی میانی یا واسطی را معرفی می کند . 

 (130ص

می امدار و کتحلیل محتوا، یک فن تحقیقی است که می کوشد محتویات آشکار ارتباط را به صورت عینی ، نظ   

ها و ه پیامکتاب ها و متون درسی و یا مقایس توصیف نماید . پژوهشی منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای

شیابی و ( روشی علمی است که برای ارز 132ص 1376ساختار محتوا با اهداف مد نظر صورت می گیرد .)سرمد

 –عینی بودن  -1خصلت دارا باشد :  4تشریح عینی و منظم پیام های آموزشی تجزیه و تحلیل محتوا حد اقل باید 

 مقداری بودن .  -4 –ارا بودن آشک -3 –منظم بودن  -2

 ( سه نوع تحلیل محتوا را از یکدیگر متمایز می کند : ganisجانیس)   

                                                           
  24/7/92هران ،برگرفته از بیانات شفاهی دکتر سجادیه ، دانشگاه ت2
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ئم را با توجه به معنا معنایی : که عال -2عملی : که عالئم را با توجه به علل وجود آنان طبقه بندی می کند .  -1 

الئم طبقه مادی ع –بر حسب ویژگیهای روانی  حامل : که محتوا را –عالمت  -3 –های آن طبقه بندی می کند 

 ( 96،ص 1390بندی می کند . مثال شمارش دفعاتی که یک نام در متنی تکرار شده است . )فرمهینی،

رد نیاز طالعات موادرروش تحلیل محتوا ابتدا تالش می شود تاباانجام اعمالی چون فیش برداری ، به جمع آوری    

ه مبانی تدا باب یل آنهاپرداخت. در این پژوهشوسپس به ارزیابی ، مقایسه و تحل درموضوع مورد نظر دست یافت

ل ا تحلیبنظری سند تحول بنیادین پرداخته شده واصول زیبایی شناسی مستتردرآن  استخراج می شود و سپس 

دبستان  پیشره محتوای مفاهیمی چون زیبایی و پیش دبستان ، به مقایسه و بررسی کار برد این مؤلفه ها در دو

 پرداخته می شود . 

ول ، اص "منیاستنتاج ض"درباب سوال اول پژوهش، می بایست بابررسی کامل مبانی نظری سند تحول ، با روش    

 ه از اینی بودکزیبایی شناسی مستتردرمبانی نظری سند را استخراج نمود.سپس با بررسی مجدد به دنبال روش های

 اصول قابل دسترسی باشد.

ابتوان تبهترین روش خواهدبود  "تحلیل محتوای قیاسی"اب دسترسی به پاسخ سوال دوم پژوهش، روش درب   

قیاس  د شده،محتوای دردسترس را ، به صورت ریزبینانه تحلیل نمود و اصول استخراج شده را با محتوای تولی

 نموده وشیوه های عملی مناسب را به دست آورد.

 عات : شیوه اجرا و جمع آوری اطال  1-7

ه طور بیی شناسی اطالعات مورد نیاز در این پژوهش به صورت توصیفی و استخراجی جمع آوری می شود . در ابتدا زیبا   

رار نکاش قکگسترده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ویژگی های دوران کودکی ) به خصوص دوره پیش دبستان ( مورد 

ی شود و تخراج مبنیادین بررسی شده و اصول زیبایی شناسی مستمر در آن اسمی گیرد و در ادامه مبانی نظری سند تحول 

 محتوای کتاب های دوره پیش دبستانی بر اساس اصول به  دست آمده ، مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 اصطالحات کلیدی پژوهش:   1-8



28 
 

 تربیت زیبایی شناسی:   

ورد ست که درمامستقل معرفی شد. مراد از ان حوزه ای  نخستین بار توسط بومگارتن آلمانی به عنوان علمی    

شد قوه رظر به زیبایی وتاثیر آن برروی شخص به تحقیق وبررسی می پردازد. تربیت هنری و زیبایی شناختی : نا

ثار و ز آنی ا، قدردانی و خلق آثار هنری و قدردات زیبایی شناختی شامل درک اخیال و پرورش عواطف و احساس

 (20،ص1390هنری است . )فرمهینی،ارزش های 

 3: آموزش وپرورش مبانی نظری سندتحول بنیادین 9-1

ی بوده ی و ایرانآموزش و پرورش تا قبل از تدوین سند تحول بنیادین فاقد فلسفه ای مدون با خصوصیات اسالم   

یاست سجموع می را در است نداشتن چنین فلسفه ای مدون و مورد توافق ، نوعی ناسازواری ) حتی تعارض ( درون

 آموزش و ر نظامها و برنامه های نظام تربیت رسمی و عمومی بوجود آورده بود اکنون نه تنها فلسفه ی تربیت د

دین پرورش جمهوری اسالمی مشخص شده است بلکه راهکار های اجرای آن نیز تحت عنوان سند تحول بنیا

تی و خالقی ابتکار به و یژه مدیران مدارس هستند که باید باتعریف شده است در چنین شرایطی این مدیران اجرایی 

ی ای اجرایهرنامه که از خود نشان می دهند اقدامات اجرایی معطوف به راهکار های مندرج در سند را شناسایی و ب

 .هر یک از آن را دقیق و هماهنگ تدارک به بینند

 تحلیل محتوا: 1-10

تحلیل محتوا از رویکردى خاص براى تحلیل داده ها برخوردار است .کنکاش علمی در شناخت محتوای پیامه   

است. این رویکرد خاص عمدتا ناشى از نحوه تلقى از موضوع تحلیل )محتوا( مى باشد. تحلیل محتوا را تکنیکى 

دا تالش دراین روش ابت.پژوهشى براى استنباطِ تکرار پذیر و معتبرِ از داده ها در مورد متن آن ها تعریف کرده اند

                                                           
مبنا بوده که می توان به مبانی فلسفی تعلیم وتربیت اسالمی ایرانی ، مبانی نظری تعلیم وتربیت رسمی  3سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دارای  3

علمان و تامین نیروی زیر نظام بوده که تدوین درس ملی ، آموزش م 6عمومی و مبانی تعلیم وتربیت رسمی عمومی اشاره نمود.  سند فوق دارای 

هدف   ام را تشکیل می دهد.زیر نظ 6انسانی ، راهبری و مدیریت ،تخصیص منابع مالی ، تامین فضا و مجهز نمودن ، فناوری ، پژوهش و ارزیابی این 

رشمرده باین مهم ،  یدن بهی رسپایانی و نهایی تهیه وتدوین سند فوق و اجرایی نمودن آن ، رسیدن به حیات طیبه بوده و ویژگی های انسان درراستا

 شده اما می توان گفت که  دراصل خود حیات طیبه به درستی معرفی نگردیده است .



29 
 

می شود تاباانجام اعمالی چون فیش برداری ، به جمع آوری اطالعات مورد نیاز درموضوع مورد نظر دست یافت 

 وسپس به ارزیابی ، مقایسه و تحلیل آنهاپرداخت.

 دوره پیش دبستان:  11 -1

تمام را تحت  سال 5سال تمام و4به دوره ای دوساله رسمی وغیر اجباری اطالق می شود که کودکان گروه سنی    

وآموزان نحضور  پوشش برنامه های آموزشی وپرورشی قرار می دهد. برنامه های آموزشی وتربیتی این دوره ومیزان

 (46، ص1391در مراکز پیش دبستانی با توجه به ویژگیهای کودک منعطف وسیال است.)وزارت آموزش وپرورش، 
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 فصل دوم

 مبانی نظری

 

 

 

 

 

 مبانی نظری   

 : زیبایی شناسی ومفهوم آن2-1   

ا نشان حیح است ر، مسیر رسیدن به سوی آنچه اخالقاً خیرو صها ارزش شناسی و به دنبال آن بحث درباره نظریه ارزش   

نر جست و یی و همی دهد . ارزش شناسی چیزی جز اخالق و زیبایی شناسی نیست و زیبایی شناسی این ارزش ها را در زیبا

 بال بررسی آنها بر می آید . جو می کند و به دن
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ه گر چه نظریایبا . ززیبایی شناسی را شاید بتوان اینگونه بیان کرد: پرورش ذوق و احساس انسان ها در قبال موضوعات    

ی ربوط ممزیباشناسی به تالش انسان برای عینی ساختن افکار و احساسات مختلف خود، به صورت های متفاوت هنری 

بط ساخت. یز مرتنو هماهنگی دارند سان هایی که زندگی متعادل و زیبابه همان اندازه به پرورش ان سازند اما می توان

 (10،ص1392)گوتک،

ی ر مربوط مه زمان های دوهمان گونه که مشخص است کشش انسان به سوی زیبایی و اندیشه در راستای آن ب   

جود ش های وه است به دنبال بحث زیبایی و ارزانسان از زمانی که خود و توانایی هایش را کشف کرد"شود . 

ای ذاتی و اصالت انسان ها به دنبال ذات درونی خود و استعداد ه (1389)زیبا کالم،طرح پژوهشی،".خود بوده است

میت اه"د. وجودی خود در حرکتند و دراین مسیر، تربیت زیبایی شناسی را سرلوحه فعالیت خود قرار می دهن

طرح )زیباکالم، "ی به خصوص در رابطه با نسل جدید معنای بیشتری پیدا می کند.تربیت زیبایی شناخت

 (1389پژوهشی،

قعی ش های واوانند ارزباید خود را بشناسند و بت، انسان های امروزی با توجه به دنیای مغشوش، متغیرو نامتناسب   

یی زیبا".بی از این شناخت باشدرا ازغیر واقعی تشخیص دهند و مبحث زیبایی شناسی می تواند نمونه ی خو

ت که بررسی ( بنا بر این می توان گف44ص،1391نلر.) ".شناسی عبارتست از بررسی ارزش ها در قلمرو زیبایی

 دقیق زیبایی شناسی انسان را به سوی ارزشی شدن و دستیابی به خود واقعی رهنمون خواهد شد .

ایی تعلق زیبمی آید.مرمل بر امرزیبا وبه طوردقیق تر برزیبایی بزفلسفه است که درپی تازیبایی شناسی شاخه ای ا   

یء مثابه ش نری، بههاز این رو زیبایی شناسی، ملتفت عالم هنر وفرآیند تولید اثر ، ممکن است طبیعت یا هنر باشد

می یق هنر به طور کلی هدف اصلی در آموزش زیبایی شناختی ، یاد گیری از طر" (23،ص1393)هاویی، زیباست.

 ( 1389)زیبا کالم ، طرح پژوهشی، ".باشد

 از طرف دیگر فلسفه تعلیم و تربیت با مبحث زیبایی شناسی و طرح سؤاالتی در خصوص مفهوم زیبایی،انواع   

با توجه  (19و41،ص1388شناسانه و...به هنروفعالیتهای هنری جهت می دهد.)سجادی،نورآبادی، زیبایی،درک زیبایی

ده مسئولیت های فیلسوفان تعلیم و تربیت ، کنکاش مبانی زیبایی شناسی حوزه ی تعلیم و تربیت است ؛ به اینکه یکی از عم
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از طریق هنر به مثابه بهره بردن از یافته های زیبایی شناسی ، ورود پیدا می کند . به همین دلیل است که به صورت کلی ، هنر 

و عقل و احساس را تحریک و پیرامون انسان را منقلب نموده و انسان و به طور خاص ، زیبایی شناسی ، پایه ی تربیت بوده 

 (41-19،صص 1388را به جستجوی موشکافانه در صورت ادراک پذیر هستی و زیبایی سوق می دهد . )سجادی،نورآبادی،

اشد یا تجسمی ب مساله مهمی که در طول قرن ها، در زیبایی شناسی مورد بحث بوده این است که، آیا هنر باید   

 دگی وم آفریننورد دوحاصلی از تخیل آفریننده ی آن؟ که مورد اول زندگی عینی و تجربه را مدنظر قرار داده و در م

از زیبایی ، در  با توجه به حوزه ی روانشناسی ، احساس لذت منبعث (45،ص1391،)نلر بیان احساس را مطرح می سازد.

  سامعه و باصره ، در ذهن نقش می بندد و نه همه حس ها .نتیجه اثری است که به دلیل دو حس واالی ، 

اش ، روشی از شناخت را مورد بررسی قرار داد که میانه شناخت عمـــلی و نظری  "زیبایی شناسی"در کتاب  4باوم گارتن   

ررسی قرارگیرند. می باشد. اوبه شناختی عالقه داشت که امور کلی یا ایده ها ازطریق محسوس و تجربه ناپذیریشان مورد ب

 این سومین قلمرو شناخت است که میان شناخت نظری و عملی جا می گیرد وقلمرو زیبایی شناختی است.

 (2،ص1388)بوس،

در  یبایی راز ،زیبایی حاصل فعالیتی روحی/معنوی است که همان شهود است و هنگامی رخ می دهد که یک فرد   

ناختی ، از شتربیت زیبایی و (238،ص 1392)جیمزکرتیس ، ی یابد.یک نوا و یک منظره یادر پدیده ای طبیعی م

های  موهبت ارکان مهم و کلیدی رشدوتعالی انسان تلقی می شود و از هر فردی ، یک انسان می سازد که تمام

ه نامهم در برنصری مزندگی را در دسترس خود دارد و اکثر کشور هایی که به این امر پی برده اند آنرا به عنوان ع

ت برای ای اس درسی خود به کار برده اند و به طور خالصه در یک عبارت می توان گفت که زیبایی شناسی وسیله

یلسوفان یم که فوقتی به تاریخچه ی زیبایی شناسی نظری داشته باشیم متوجه می شو رسیدن به رشد تعالی انسان.

 دگاه هایست، دیاد که تأمین کننده سعادت انسان مختلف با توجه به شرایط زمانی و مکانی و ایده های فلسفی خو

دگاهی یازبه دینشناسی  با توجه به موارد مذکور نقدازمنظر زیبایی متفاوتی در مورد زیبایی شناختی ارائه داده اند.

 دارد تاشاکله کار حفظ شده ومحقق  به هدفش  برسد. 
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طرح ماز فالسفه  نظرات ودیدگاه های فراوانی ،اصیبایی وزیبایی شناختی به طور خدربعدهنری به طور عام وز    

 است که بطور خالصه شامل موارد ذیل هستند:

حقیقت و خوبی ، در اصل از نسلی به نسل دیگر و از جامعه ای به جامعه ای ،زیبایی در نظر فیلسوفان معناگرا،   

ه زندگی نیکو، در داخل جامعه ای نیکو، عقیده داشت ک 5دیگر، ثابتند و تغییر پیدا نمی کنند. در این بین افالطون

علیم و تربیت ، از پیشگامان و درزمره ی کسانی بودکه ( افالطون در عرصه ی ت46ص،1391،نلر)محقق می شود. 

کلید واژه تحقیقات افالطون تقلید است که به ارزش های "عرضه کرد و به کار برد .نظریه های مربوط به هنر را

( افالطون خوبی )خیر( را مانند تمام 255،ص1392)جیمزکرتیس، "زیبایی ختم می شود. بنیادی : خوبی، حقیقت و

مردم یونان باستان از همه برتر می دانست و بر این باور  بود که خوبی )خیر(، همان زیبایی است. از نظر او لذت را 

 (257-253،صص 1392تیس ،می توان همراه هنر های زیبا در نظر گرفت اما شاکله و بنیاد آن نیست. )جیمزکر

مر، با یل این افیلسوفان واقع گرا نیز با ثابت بودن اساس زیبایی، حقیقت و خوبی موافقند اما در بحث دال   

گاری می اف سازمعناگرایان اختالف عقیده دارند. آنان معتقدند که خیر عبارتست از چیزیکه مارا با محیط اطر

ه وجود ی را بعت مادی اساس ثابتی دارند پس ارزش هایی که این سازگاربخشد، چون هم طبیعت انسانی و هم طبی

 (  47- 48 صص،1391،نلر)می آورند نیز بالطبع باید ثابت باشند. 

. اوبه عنوان شاگردی وفادار برای افالطون نظریه ای رسمی درباره زیبایی می توان نام برد 6ن گروه از ارسطودرای   

او را به عنوان آغاز گر فلسفه زیبایی مورد بررسی قرار داد .  "فن شعر"توان رساله ی  ئه نداد و فقط میشناسی ارا

باید دارای اجزایی، نه تنهایک شیء زیبا یا یک مخلوق زنده یا هر ساختار"ارسطو در تعریف زیبایی می گوید که 

کالم، به نقل از )زیبا "ی نباشد.که عارضای داشته باشدداشته باشد ، بلکه باید اندازه  را منظمی از اجزاء بترتی

( و اما در دیدگاه عملگرایان ، زیبایی و خوبی ، نسبی هستند و قواعد مربوط ثابت 1389، هاسپرس، طرح پژوهشی

 ( 49، ص  1391،)نلرنیستند بلکه باید با تغییر فرهنگ ها و جوامع تغییر کنند. 

                                                           
5 Plato 
6 Aristotle 



34 
 

نند کالقه پیدا عانسان ها خود به سوی خیر و حقیقت گرایش و آموزش و پرورش ایدئالیستی به سمتی حرکت می کند که    

 ی بسیار مهم استخالقیت زیبایی شناختی در برنامه درسی اگزیستانسیالیستی هدف( 37،ص1392را بر گزینند. )گوتک،و آن 

 که معلم می بایست احساس و شوق خالقیت  زیبایی شناختی را در کودک بیدار کند و به حرکت در آورد .

 (79،ص1392گوتک،)

ده اند ا مطرح کرردگاه های خود ی خواهیم پرداخت که در باب زیبایی شناسی ، دیدر ادامه به نظرات فیلسوفان   

 واین دیدگاه ها، پایه گذار رویکردهایی درزمینه شناخت زیبایی بوده اند.

 :  زیبایی شناسی دراندیشه فیلسوفان  2-2

آن بوده  راج ماهیتد ، در همه حال بازیبایی سرو کار داشته و همیشه به دنبال استخانسان از ابتدای زندگی جمعی خو   

 ویی می دهد س زیباردی هست که به آدم احساااست. انسانها در تجارب خود به این نتیجه رسیده اند که در محیط طبیعی مو

دیم ، از همان ق انسان می بیند . با این حال همچنین در درون آدم ، نیرویی هست که برخی از رویداد های پیرامونی را زیبا

تقابل  ت که حقیقتوده اسهم به پایه های عینی زیبایی و هم به ریشه های ذهنی زیبایی اعتقاد داشته و آگاه بود ولی قادر نب

 این دورا به درستی درک نماید . 

طعی ی و در مقمقطعی از زمان جنبه عین کشف این حقیقت ، مستلزم سال ها تحقیق و تالش و پیگیری بوده است و در   

ای . زندگی ه ده استدیگر جنبه ذهنی زیبایی غالب بوده است اما با این اوصاف ، همیشه حقیقت ، به طور ابتر ، درک می ش

 پیچیده ، ارتباطات انسانی و ... باعث شده که ماهیت زیبایی پر از ابهام و سر در گمی باشد.

ی نظریه های موجود در زمینه زیبایی شناسی ، این مقوله را می توان بر اساس دیدگاه سنت به طور کلی پس از بررس   

که هر یک، حد نهایی یک سوی طیف  و دودیدگاه را در زمینه زیبایی و ماهیت آن مطرح نمودهابررسی نمود :  7توماس

براساس ذهن گرایی ، زیبایی بر  هستند و میتوان آنها را با اصطالحات ذهن گرایی وعین گرایی طبقه بندی کرد.

درک زیبایی به صورت شهودی امکان پذیر است ودیدگاه دیگر آنرا ویژگی  و شود اساس نظر ناظر مشخص می

ها می  های چیزی میداند که زیبا نامیده می شود، یعنی چیزیکه موجب لذت بخشی به دیده

زار هستند وزیبایی به وسیله ذهن درک می درحیطه ذهن گرایی، حواس تنها اب( 260،ص1392شود.)جیمزکرتیس،
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شود به عنوان مثال ، برخی افراد ، انسان را از آن بعد که انسان است درکل زیبا می بینند وکلیت انسان بودن را 

درنظر می گیرند اما در حیطه عین گرایی ، کلیت زیبایی انسان قابل درک نیست وبه ظاهر توجه می شود به عنوان 

 دام های بدن از آن جهت که لذت بخش است زیبا درنظر گرفته می شود.مثال تناسب ان

در هنر نهفته است ونه درتعلیم و هدف جهان "او عقیده دارد که: .هم نظراتی دارد 8نتکا،درباب زیبایی شناسی   

له ( کانت از جم160،ص1390)زیباکالم، "شهود حقیقی را می توان در تراوشات ذهنی هنرمندان به دست آورد.

افرادی است که تأثیر عمیقی در مباحث زیبایی شناسی داشته است. در عقیده او، زیبایی امکان دارد که به طور کلی 

درابرازنظرات زیبایی شناسی به کار رود، اما شرحی که باید به آن افزود این است که همراه با زیبایی هنر، این عقیده 

شهود، برای مفهوم ه شود، با توجه به انعکاس زیبایی طبیعت از طریق می بایست از طریق مفهومی از شیء بر انگیخت

فلسفه زیبایی شناسی کانت تحت تأثیر نیز نامه هایش را 9( شیلر1389شیپژوه )زیباکالم،طرح .شیء کافی است

و که آموزش ازطریق هنرادعا می کند،شیلردرادبیاتی که به آموزش زیبایی شناختی انسان مربوط است" .نوشت

ن بوس، )استیف "جانی دوباره می بخشد.بایی ، هم حس و هم عقالنیت رادر کنار هم قرار می دهد و به آن زی

، جداسازی نقش حس وعقل دردرک زیبایی کاری دشوار وفاقد ضرورت است واین ( به بیانی دیگر336،ص1388

قی و هم در زندگی عقالنی دوباره شیلر به دنبال آن است که زیبایی را هم در زندگی اخال دومکمل یکدیگر هستند.

حس و عقالنیت( کنار بیاید و این تقابل و ) زنده کرده و به آن شکل دهد. اما کانت نمی توانست با وجود این دو

تضاد برای او امری توجیه پذیر نبود که حس و عقالنیت می توانند در کنار هم وجود داشته باشند . شیلر تمام سعی 

تواند ثابت کند حس و عقالنیت می توانند در کنار هم تجربه های انسان را شکل دهند . این نوع خود راکرده بود تا ب

به این معناست که  آنرا برای اخالق مقدم می داندوبود اما شیلر  "باید"ر کانت فقط در حد وجود یک وحدت در نظ

نطور که دیده می شود شیلر جدایی بین زیبایی شناسی باید بین دو امر خرد و احساس یا وظیفه و تمایل باشد. هما

عقل وحس را درمورد درک زیبایی شناسی نمی پذیرد و زیبایی شناسی را وحدت بین ماده وصورت عنوان می 

 (337،ص1388)استیفن بوس،  داردودرک این وحدت موجب دریافت حقیقی مفهوم زیبایی شناسی می شود.
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نور خود را می تاباند و این  (عینی)یق اشیای جهان حسی طرایده ازعنوان می دارد 10هگلازسویی دیگر"   

دراین صورت باید شیء وجودداشته باشد که بتوان  ( 267ص ،1392جیمزکرتیس ،) "روشنایی همان زیبایی است.

از طریق حواس ،  آن شیء رادرک نمود. اشیاء زیبا که حس می شوند بر ذهن نیز نمایان می گردند پس زمانی 

 مشخص می شود که ایده ی درخشش آن در ذهن هویدا گردد. زیبایی یک سنگ

ها ما نوع آناایده حقیقت مطلق است، پس حقیقت و زیبایی را می توان یکی دانست چونکه هردو ایده هستند    

 ز طریقامتفاوت است. زیبایی ایده ای است که درقالب محسوسات درک می شود اما حقیقت ایده ای است که 

و  "نهنی بودذ"همراه  "وحدت"در اشیاء زیبا ،  است وبصورت اندیشه ای محض به کار می رود. فلسفه قابل درک

ر درد زیرا کان درک قرار می گیرند ، اما در اغلب اوقات زیبایی را با عینیات می تو "عینی بودن"همراه  "کثرت "

 ( 272-261،صص1392)جیمزکرتیس ، طبیعت ، در ابتدا ، عینیات رخ می نمایاند.

او مدافع پر شور پدیده  .نمی توان گذشت 11جان راسکیننظرات وقتی صحبت از هنر زیبایی به وجود می آید از    

زیبایی از منظر راسکین ، به هر چیز قابل "های بسیار متفاوتی است که گمان می کند در عرصه هنر خوب است. 

و نیاز به تالش فکری خاصی ندارد، چون انسان ها مشاهده ای گفته می شود که در همان نگاه اول دریافت می شود 

 ".ز بعد الهی بودن فطرت انسان هاستدارای فطرتی خاص ازماهیت الهی هستند و این لذت هم ناشی ا

در نظر او ، زیبایی ارزشی ضروری و ریشه ای داشته و تابع ارزش هایی مانند خیر     (275،ص1392جیمزکرتیس،)

نگرش هگل در این زمینه متفاوت بود . هگل عقیده داشت که زیبایی موجود در وحقیقت است . نگرش او با 

طبیعت ، در مقایسه بادرک انسان در سطح پایین تری قرار دارد اما راسکین معتقد بود که اولویت  با طبیعت است ، 

د هوش ، دانش و وعنوان می کرد که هنرهای زیبا تنها تقلیدی از طبیعت نیست وبرای فهم زیبایی عناصری مانن

بتدایی و هر شیء مادی که تماشای ا» او زیبایی را اینگونه تعریف می کرد : قدرت تخیل نیز الزم به نظر می رسد.

یت آن ، بدون تالش فکری مستقیم و معینی،لذت بخش باشد، من آن را به طریقی و سادۀ ویژگی های قابل رو

به بیان دیگرراسکین به شدت مخالف نظریه های زیبایی  (274،ص1392)جیمزکرتیس،« .درجاتی زیبا می نامم
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بود زیرا معتقد بود که ارزش هنر و نقش آن رادر زندگی بشر کاهش می  "کیفیت ذهنی"مفهوم و "تداعی"شناختی 

دهد . آنچه که از نظرات راسکین برداشت می شود این است که عناصر حسی در بحث زیبایی شناسی بر قوه 

 (3،ص2005)الندو،د .عقالنی برتری دارن

ن شهر فقیر نشی ، تاریک و سیاه شده در حاشیۀبادیدن خانه ها و مدارس تنگ راسکین احساسات زیبایی شناختی   

او نظرماز  .دهای بزرگ و ساختمان های شبه گوتیک یا ساختمان های دورۀ تئودوری مدارس اطراف ، منقلب می ش

ی مانند ی شناختمّل خاص در این زمینه نیست و احساسات زیبایابه تزیبایی یک لذت حسی بیطرفانه است و نیازی 

 (  274،ص 1392)کرتیس ،برای انسان ها ضروری هستند . ،باسل

بسیاری از نویسندگانی که واقعیت نیز سبب زیبایی خواهد شد. از آنجاکه حقیقت زیباست ، انعکاس آن در     

سکین ، معتقد بودند که زیبایی با اخالق دارای پیوند های محکمی دربارۀ زیبایی شناسی نوشته اند ، از جمله را

داوری زیبایی شناختی دربارۀ اثر هنری ، هیچ :» کامالً قاطعانه آن را رد کرده است . او نوشته است  12است . کروچه

ط به هنر بر ارتباطی با دستور اخالقی هنرمند در زندگی واقعی او ندارد . همچنین این قید و شرط که امور مربو

حسب ماهیت آن نباید به سوی سرانجام شیطانی منحرف شود ، نیز مردود است و این فقط در زمرۀ تأمالت نظری 

 (1392)کرتیس،« محض است و در عمل رخ نمی دهد . 

نظرات،  لب اینقبا توجه به نظرات فیلسوفانی که در این قسمت درباب زیبایی شناسی آورده شد، می توان از    

 یکردهایی را متصور شد که درادامه به برخی از آنها اشاره خواهدشد.رو

 رویکردهای مطرح زیبایی شناسی  2-3

 عینی و ذهنی بودن زیبایی : 2-3-1

عینی  و دیگری (درونینظریه هایی که در بحث هنر و زیبایی عنوان کرده اند دو نوع بوده است : یکی ذهنی )   

  .(بیرونی)

                                                           
12Benedetto Croce 
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خارج  ولم بیرون ه های ذهنی را مطرح کرده اند معتقدند که زیبایی مقوله ای نیست که در عاافرادی که نظری   

ر دکه ذهن  باشـد وجود داشته باشد و امکان تعریف آن با شرایط و موارد معین ، وجود ندارد ، بلکه کیـفیتی می

مه می ی سرچشعالیـت روحی حـسبرابر محسوسات از خود به وجود می آورد . یا به تعبیر کروچه ، زیبایی از ف

ن وده و ذهجودات باز صفات اشیاء محسوس. از طرف دیگر آنها اعتقاد دارند که زیبایی ، از صفات عینی مو گیرند،

ی که نیاز روی قوان ،توسط قاعده ها و اصولی معین ، زیبایی را درک می کند ، به همان طریقی که مواد دیگر را هم 

 (  7،ص  1350) کروچه ، . دارند ادراک می نمایند 

 ه می توانککند   نظریه ارزش های عینی در تقابلی که با نظریه ارزش های ذهنی دارد تعارض کالسیک ایجاد می   

یی رای منشااید داببه بررسی آن پرداخت . بعضی بر این باورند که ارزش ها حتماً باید ریشه عینی داشته باشندو 

ت ها و ا و نفربه آن دسترسی داشت اما در نظریه ذهنیت ، ارزش ها  را در میل هحقیقی و واقعی بوده و هیشه 

وفقیت ند و معالقه مندی های گروهی یا فردی می توان یافت که در زمان ها و مکان هایی متفاوت بروز می کن

 وقعیت هابه م ههایی جدید ایجاد می کنند . از نظر این گروه ارزش ها را نمی توان جهان شمول دانست و وابست

 (10،ص1392هستند ونسبی می باشند. )گوتک،

واضح است افرادی نیزمعتقد بودند که حقیقت زیبایی ، حد واسط بین دو نظر ذهنی و عینی می باشد و می گویند    

صحت این نظر و رجحان آن به دو نظر باالیی ، واضح وآشکار است ، به این دلیل که از طرفی آن فعالیت روحی که 

نجربه حس زیبایی می شود در مقابل برخی از محسوسات ) که عنوان زشت را می گیرند ( قاعدتا مورد تحریک م

قرار نمی گیرند ، لذا محسوسات فوق می بایست برای بر انگیختن فعالیت آنها ، به دنبال شرط یا شرایطی با شد ، از 

حریک می کند عمدتا و لزوما در سایر افراد چنین سویی دیگر یک مساله که فعالیت روحی زیبایی را در یک فرد ت

خاصیتی ندارد، پس با توجه به شرطی که می بایست در محسوس وجود داشته باشد نوعی استعدادهم باید در ذهن 

فرد دارای حس موجود باشد تا بتواند از محسوس به خصوص تأثیر پذیری و تحریک پذیری داشته باشد. ) 

رسی های انجام شده مشخص گردید که فیلسوفانی مانند افالطون به نظریه ذهنی پس از بر( 7،ص1350کروچه،

زیبایی شناسی معتقد بوده و از سویی دیگر ارسطو نظریه عینی زیبایی شناسی را مطرح نموده و این کشاکش در 
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بر اساس این  طول قرن های متمادی ادامه داشته و تا به امروز نیز کشیده شده است . اما از قرن نوزده به بعد

وهمانطور که درادامه ذهنی زیبایی شناسی معروف گردید -گری سر برآورد که به نظریه عینیکشمکش ها ، نظریه دی

فصل به آن پرداخته خواهدشد درنظر فیلسوفان مسلمان این دیدگاه جایگاه محکم تر واصلی تری را پیدانموده است 

  می باشد. این امرآنان به قرآن کریم ، گواه که برخی استنادات 

 :  مبتنی بر اصالت عقل زیبایی شناسی    2-3-2

از جمله افرادی بود که پیشگام نظریه ی اصالت عقل به شمار می رود . با اینکه او نظریه زیبایی شناسی  13دکارت   

برای  است . بامگارتن مدونی نداشت اما روش ها و تحقیقاتش در پیشرفت زیبایی شناسی نوین بی اثر نبوده

نخستین بار ، پایه علم زیبایی شناسی را به وجود آورد که توسط همکارانش گسترش پیدا کرد . نظریه او نیز مبتنی 

 بر اصالت عقل بود . او به دنبال این بود که با توجه به مفاهیم و تصورات شفاف و متمایز، در مورد هنرهای زیبا،

بامگارتن ، زیبایی شناسی را علم شناخت  (23،ص1391)حسین زاده،نظریه ای مبتنی بر اصالت عقل معرفی نماید. 

حسی و تکمیل کننده منطق تفکر می پنداشت که به مواردی می پردازد که متناقض با یافته های فلسفه نیست و در 

نظر  کنار حقایق عقلی صف آرایی کرده و او این شناخت را به شناخت معقوالت اضافه کرد . از این رو بامگارتن در

منطقی را ارائه دهد که در کنار منطق علوم که ارسطو و مابقی ، ارائه داده بودند  ،داشت برای شناخت حسی و ذوقی

 . معتبر باشد 

 زیبایی شناسی مبتنی بر اصالت تجربه :     2-3-3

میز میان احکام در باب تخیل بهره های وافر برد. به نظر هیوم ت 14زیبایی شناسی تجربی از اندیشه های هیوم"   

ذوقی با مالکی عقلی امکان پذیر نیست بلکه برای این کار باید کیفیات زیبایی شناسی را که آثار هنری را قادر می 

 (24،ص1391)حسین زاده، "کنند که در مخاطب ایجاد لذت می کنند ، با روش استقرایی تعیین گردد 

                                                           
13Rene Descartes 
14David Hume 
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جربه تی اصالت ی شناسی دیگری شکل گرفت که زیبایی شناسدر تقابل با زیبایی شناسی عقلی بامگارتن ، زیبای   

د . این قرار ده تحلیل نام گرفت و به دنبال آن بود که زیبایی را بر حسب تأثیر ها و انطباعات انسان مورد بررسی و

یل ا تحلست که باهنرمند نفس خالقی "ه هنرمندو طرف مقابلش منجرگردید. دیدگاه ناچاراً به بررسی روان شناسان

ساس می ویش احخأثیراتی در در مراجعه به این آثار انفعاالت و تی آفریند و دیگران سرشار خویش ، آثاری را م

 (25،ص1391)حسین زاده،"کنند.

 منشاء زیبایی شناسی :    2-4

یی و یباریقی با زطباید به دنبال این پرسش باشیم که زیبایی شناسی ، چگونه رخ می دهد ؟ گسترش علوم از چه    

 احساس لذت صادره از آن پیوند برقرار می کند ؟ 

حکم  یرد، یعنیکانت معتقد است که زمانی به چیزی زیبا اطالق می شود که آگاهی درکنار حس لذت قرار بگ     

فاوت تی، بی ذوقی ، اختصاصا موضوعی تاملی است ، به بیان دیگر امری است که درارتباط با وجود عینی خارج

ین لیل که اه این دنشئت گرفته از امر مطبوع ولذت منبعث از امر خیر است، بن نوع لذت، جدای از لذت باشد که ای

 (15،ص1392دونوع لذت ، بانوعی کشش درجهت عین بیرونی ، توام هستند. )اسفندیاری،

خش به لذت جربپس زمانی که هماهنگی درونی در انسان نسبت به آنچه که فکر می کند و آنچه که می بیند من   

ارد که تقاد دشدن احساس می شود ، آن هماهنگی ، جنبه ی شناسایی انسان با امور امکانی می باشد . کانت اع

ا ، ماهیتی امر زیب لیل کهزیبایی امری نیست که در ذات اشیاء قرار داشته باشد و بتوان آن را شناسایی کرد ، به این د

ین )حسد. دی استوار است، پس فهمیدن انسان درآن دخالتی ندارذهنی داردو بر پایه اصل استعالیی غایتمن

ورد د که در مکانت ، قوۀ حاکمه زیبایی شناختی را در نهایت قوه ای تصمیم گیر تلقی می کن( 33ص،1391زاده،

قوۀ حاکم »  شدت هماهنگی صورت یک عین به همراه قوه شناخت ، بدون طرفداری از مفاهیم ، تصمیم گیری کند.

نت، )کا« ی شناختی قوه ای است مخصوص برای داوری دربارۀ اشیاء بر طبق یک قاعده نه مفاهیم.زیبای

 (72،ص1377
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دیده یا ی که از پاز منظری دیگر می توان گفت که اساس و پایه حکم زیبا شناسانه ، تجربه است ، آن تجربه ا   

ه ، و است یا نین زیبرد تا به این سطح رسید که ععین خارجی به دست می آید ، به این معنی که باید حتماً تجربه ک

حسین ) به طریق پیشین و بدون حضور این شهود تجربی، در رابطه با چنین امری نمی توان قضاوت نمود.

 ( 24، ص  1391زاده،

یی بابدأ زیمنشأ و م صدر المتالهین ، مانند برخی دیگر از اندیشمندان اسالمی ، جمیل مطلق یعنی خداوند را      

لی باریتعا وار صفاتپرتویی از انوزیبایی های این جهان های این جهان می داند  چون خداوند نهایت زیبایی است ، 

هان جایی های و زیب می باشند . برخی از متفکران زیبایی شناسی غرب نیز مانند راوسون و ... نظرات مشابهی دارند

 ( 144، ص  1390را از مظاهر خداوند می شمرند. )هاشمی نژاد ، 

سیت بایی، حسانشانه ای اختصاصی از زیبایی است، تمام انسان ها نسبت به زی "لذت"بر اساس نظر آکویناس،   

ض نند . عومی دا یکسانی ندارند و در مورد مشخص نمودن مقرّ زیبایی ، یک رأی واحد ندارند و زیبایی را متغیر

الک ها مز این تاریخی امری معمول بوده است در دوران جدیدنی شدن مالک های زیبایی همانقدر که در دوره های

 ( 24،ص 1350قابل تغییر هستند. )نیوتن،

ی مای انسان پس از جمع بندی می توان گفت که ارتباط و هماهنگی میان قوانین طبیعی موجب احساس لذت بر   

بخش  سان لذتبه همین غایت برای انشود . به این دلیل که غایت را قوۀ حکم به طبیعت داده است و دستیابی 

نه در  وی آید است و از طرفی دیگر مبانی قوۀ حکم اصلی پیشین می باشد و این اصول در نوع آدم ، به وجود م

  ( 37، ص  1391آدمی خاص ، بنا بر این احساس لذت دارای مبنایی از گذشته است . ) حسین زاده،

 ود قانوناست از خ ذیر و واکنش آدمی در برابر زیبایی ، پذیرشی غریزیزیبایی عبارت است از کردار قانون پ "   

  (46ص،1350نیوتن ،) "در پس هر کردار ، یا پدیده عالم هستی 
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ی باشد. کانت م است مربوط بهاز مهمترین دسته بندی های زیبایی شناختی  که منجر به تعریف امر زیبا شده    

رداخته ناختی پش، از چند جهت به بررسی امر زیبایی شناختی معروف شده  دراین دسته بندی که به احکام زیبایی

 شده که در این قسمت به تشریح آن پرداخته می شود:

 احکام زیبایی شناختی :    2-5

به  ،قی احکام اولین کاری که کانت در جهت نقد قوه ی حکم انجام داد این  است که هم راستا با صورت منط   

هت از جبه چند  تی  رایی شناختی و خود امر زیبا می پردازد . از نظر او می توان امر زیبایی شناخپاالیش حکم زیبا

ناسی شیبایی لحاظ کمیت ، کیفیت ، نسبت و جهت ، در دست بررسی قرار داد . اگر از جهات بیان شده احکام ز

 مورد کنکاش قرار بگیرند در پایان می توان امر زیبا را تعریف نمود . 

 ـ حکم زیبایی شناختی بر حسب کیفیت :  1

  :می کند  پیدا یریفاگر حکم زیبایی شناختی از نظر کیفیت مورد بررسی قرار بگیرد در نهایت امر زیبا چنین تع   

 دون هرذوق قوه ی داوری درباره ی یک عین یا یک شیوه ی تصور آن از طریق رضایت یا عدم رضایت ، ب "

 (  109، ص  1377) کانت :  "ن رضایتی ، زیبا نامیده می شود .یعالقه ای است . متعلق چن

نده و ه خسته کنکانت از اینکه می گوید حکم زیبایی شناختی بی غرض یا بی عالقه است ، هدف او این نیست ک   

د ر بگیرکسل آور است منظورش این است که حکم فوق ، تأملی است و اگر در قالب یک حکم مورد بررسی قرا

ا دیدن آن آید و ب ایش دریی با میل و قوه ی شهوانی ارتباطی پیدا نمی کند . مثال اگر تابلویی از میوه ها به نمزیبا

خواهد نذوقی  اعالم شود زیباست، حکم ما ذوقی است ولی اگر منظور نوع میوه و خوردنی بودن آن باشد حکم ما

 فقط از لحاظ مطرح می شود که فرم یا صورت شیء ،بحث حکم ذوقی زمانی  چون پای اشتها به میان می آید. بود

 (  29 ، ص 1388تأمل نه به دلیل ارتباط با شهوت ، رضایت بخش باشد .) زمانی به نقل از کاپلستون، 

کانت در راستای همین موضوع ، بین سه مقوله ی مطبوع ، زیبا وخیر تفاوت قائل می شود . در نظر او منظور از    

ه مشترک بین انسان و حیوان است و ارضا کننده ی میل و شهوت آدمی می باشد . امر خیر ، مطبوع چیزی است ک
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چیزی است که ارزش عینی را به آن مربوط می سازند و همه موجودات دارای عقل را شامل می شود . در مقابل 

میل و شهوت، و فقط مورد این دو ، امر زیبا قرار می گیرد  . امر زیبا یعنی احساس لذت بخش داشتن بدون دخالت 

 (  102ـ 108، ص  1377کانت )نظر موجودات عاقل می باشد ولی لزوما نه همه ی آنها . 

امر  مطبوع یا همانطور که مشاهده می شود کانت در بررسی زیبایی شناختی از لحاظ کیفیت وقتی بحث از امر   

ود شبرده  یک منظره ی زیبا ، وقتی لذ تی خیر می شود بی غرضی را مشاهده نمی کند در عوض پس از مشاهده

تقل رد به منفقه ی حکم به زیبایی آن می دهد این حکم داده شده مورد تأیید است . البته در بحث بی عالقگی ، عال

 نمودن لذت زیبایی شناسی ، با عالقه ای که اساس حکم قرار بگیرد تفاوت دارد . 

  ـ حکم زیبایی شناختی بر اساس کمیت :   2 

ندی زیبا چیزی است که بدون نیاز به مفهوم، چیز خوشای" چنین تعریفی دارد:زیبا  در این حکم،   

 ( 122،ص 1377کانت،)".است

قه رض یا عالغدر حکم زیبایی شناختی بر اساس کیفیت مشخص شد که در داوری امر زیبا ، نباید هیچ قصد و    

بال ها به دنه و تنری زیبایی با امور جزئی و شخصی مطابقت نداشتای مطرح باشد و این موضوع را می رساند که داو

 رضایت همگان می باشد . 

و  تفاوت استمبه عنوان مثال ، احساس زیبایی در مورد یک مجسمه با احساسی که در مورد همبرگر می باشد    

د و ح گردرت جمعی مطرلزوما در هر دو یک نوع عالقه شکل نمی گیرد. در اولی عالقه مندی می تواند به صو

خصی غرض شخصی در آن نباشد ولی در دومی فقط خود شخص احساس لذت از خوردن همبرگر کرده و کامال ش

 است و امر زیبا محقق نمی شود . 

ثابه مفاهیم ، به مزیبا چیزی است که سوای  "در حکم زیبایی شناختی بر اساس کمیت ، کانت عقیده دارد که :     

 (  110، ص  1377) کانت، "مگانی تصور شود.متعلق رضایت ه



44 
 

ید پس آه وجود می بکانت اعتقاد دارد که احساس لذت و خوشایندی که در اثر مشاهده ی امر زیبا برای همه ،      

هن یری در ذو تغی از داوری آن شی یا عین قرار می گیرد . یعنی در ابتدا انسان موضوع مورد نظر را نظاره کرده

ر هنگام نسان دمی آید . ذهن ا د و پس از این فعالیت ، لذت زیبایی شناختی ، برای فرد به وجودایجاد می شو

ز است . ا افراد رویی با اثری زیبا ، درگیر نوعی بازی شده و همین بازی ، دلیل اصلی لذت زیبایی شناختیرویا

ل آن به دنبا ر تخیلدبرخورد می کند که  دیدگاه کانت ، در هنگام مواجهه با امر زیبا ، انسان با دریافت های حسی

بنا  ،یر نیست کان پذاست که آنها را زیر چتر مفاهیم عقلی عملی یا مقوالت قرار دهد اما چنین کاری برای خیال ام

خیال  محض ، براین قوای شناختی انسان درگیر نوعی بازی لذت بخش می شود . به بیان دیگر، در حوزه ی عقلی

  یچ کدامرا محدود کرده ولی در حیطه ی زیبایی شناختی ، هیچگونه محدودیتی از سوی هوفاهمه ، همدیگر 

صص  ، 1377نت، از آن دو به دیگری القاء نمی شود و آن دو در نوعی بازی آزاد ، غوطه ور می شوند . ) کا   

 (  118ـ  121

 ـ حکم زیبایی شناختی بر اساس نسبت :  3

 دی که بدونحزیبایی صورت مقرون به غایت یک عین است تا  "ریفی را دارد : در این حکم زیبایی چنین تع   

 (  145، ص  1377) کانت،  "تصور یا نمودار شدن قصد و غرض ادراک می گردد . 

چیز آن  گویا همه به عنوان مثال در صورتیکه به کلی ، نظاره کنیم، امکان دارد این احساس را پیدا کنیم که   

ی مآنرا  و دوباره این احساس به دست می دهد که صورت آن ، هدف و غرضی داشته یا محقق هماهنگ می باشد

 می توان ی دیگرسازد.با این وجود هیچ قصد و غرضی، در ذهن ایجاد می کنیم و آنرا متصور نمی شویم . به بیان

ز اهی اد است و آگگفت بدون هیچ مفهوم عقلی ، این احساس پدیدار می شود که قصد و منظوری در کل موجو

 (  122ـ  124، ص  1377غایت موجود است ولی مفهوم عقلی غایتی که به دست می آید وجود ندارد .) کانت، 

آزاد و  ان زیباییکانت بر اساس نظرات خود در زمینه ی غایت ،  در بحث احکام ذوقی به دنبال تقسیم بندی می   

 مقید می باشد . 
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،  آن نیست حقیقگر درتا در نظر گرفته شود ، به احتمال فراوان ، مفهوم از قصد و هدف اگر در حکم ما ، کلی زیب   

ه زمانی ک . ولی بنا بر این زیبایی در آن، زیبایی آزاد نام دارد و حکم ذوقی به صورت محض و خالص در می آید

ور تمان مذکر ساخرضی را که ددرمورد زیبایی ساختمانی مانند موزه حکم می کنیم ، امکان دارد که مفهوم قصد و غ

 ولیل قصد ا به دتجسم شده است ، به نتیجه رسد . بنا بر این زیبایی ساختمان مذکور ، مقید است . در حقیقت م

 غرض و غایت عینی و بیرونی ) مفهوم عقلی ( آن ساختمان را زیبا مشاهده می کنیم . 

 شد . بناونی می باای نوعی غایت ذهنی و درونی و نه بیرپس می توان نتیجه گرفت از نظر کانت حکم ذوقی ، دار   

) کانت،  کند . بر این زیبایی آزاد یک حکم ذوقی محض و زیبایی مقید یک حکم ذوقی کار بردی را خاطر نشان می

 (  135ـ  138،ص  1377

 ـ حکم زیبایی شناختی بر اساس جهت :  4

ن متعلق لی به عنوازیبا آن چیزی است که بدون مفهوم عق "د : در این حکم زیبایی چنین تعریفی پیدا خواهد کر   

عنوان کرد  ( به بیان دیگر می توان 150، ص  1377)کانت ،  "یک رضایت ضروری شناخته و تصدیق می گردد . 

لیل که این د که امر زیبا ضرورتا لذت بخش است : این نوع ضرورت ، ضرورت نظری عینی را شامل نمی شود . به

د کرد یق خواهن، تصد ین طور بود ضرورتا می بایست به نحو پیشین بدانیم که تمام انسان ها ، حکم ذوقی ما رااگر ا

 ، ولی یقینا اینگونه نیست . 

د وضوع موافقنماز قبل مشخص است که همگی با این  "هر معلولی دارای علتی است"در مورد قضیه ای مانند      

ریافت ورت راد، در زمینه ی احکام ذوقی، نمی توان اینگونه ضرعینی است ولین حکم دارای ضرورتی زیرا که ای

 (145ـ 146،ص1377کرد. )کانت،

ضرورت حکم ذوقی ضرورت مصداق یا موردی است نه ضرورت عملی.وقتی می گوییم چیزی زیبا است مدعی    

اصل کلی و عمومی می باشد که حکم  هستیم که همگان باید آن را زیبا در نظر بگیرند و این نوع ادعا ، محتاج یک

ما ، تصدیق کننده و تمثیل آن می باشد ، ولی چنین اصلی نمی تواند یک اصل منطقی باشد بنا بر این باید آن را یک 
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اصل حس مشترک در نظر گرفت . کانت می گوید که ذوق ، همان حس مشترک بین انسان هاست که بر اساس آن 

امور زیبا و زشت یکسان است . این حس مشترک قابل اثبات نیست . حس مشترک  ، عکس العمل همه انسان ها به

یکی از ضروریات انتقال پذیری احکام ذوقی هستند ، از این رو وجود حس مشترک ) ذوق ( را باید در همه انسان 

 (149-147،صص1377)کانت،ها ، مسلم فرض کرد .

ر ی آنها ده بررسکیعت وزیبایی های هنری مثال هایی زده شده درالبالی احکام فوق از زیبایی های موجود درطب   

 اینجا، می تواند به فهم احکام فوق ، کمک نماید.

 زیبایی های طبیعی :   2-6

طبیعی  یبایی هایزصحبت از زیبایی طبیعی از آن لحاظ ارزشمند است که زیبایی های هنری ارتباط تنگاتنگی با    

 اهد هنر زیبایی باشد ، باید مانند طبیعت ، ساختگی نباشد . دارد در اصل هنر ، اگر می خو

ذت اشند و لبزیبا می  از نظر کانت ، زیبایی های طبیعی دارای فرم و صورتی غایتمند هستند به همین دلیل ، آنها   

ه ی را بیعمور طببخش هستند . منظور کانت از غایتمندی ، مقرون به غایت بودن است ، و دلیلش آن نیست که ما ا

حکم  یبا قوه  طبیعی دلیل غایت عینی و بیرونی آنها ، زیبا در نظر بگیریم ، در اصل منظور این است که پدیده های

ل گنت ، یک نظر کامو داوری ما ، سازگاری دارند و به طریقی خلق شده اند که از بودن آنها لذت  ببریم . پس از 

اصیت ه لذت بخش است و زیبایی آن به خاطر خوشبویی و خزیباست چونکه ساختمان آن طوری طراحی شده ک

 دارویی آن نیست . 

ظر دون در نبانستن گل دکانت زیبایی های طبیعی را به دو دسته زیبایی آزاد و وابسته تقسیم بندی می کند . زیبا    

 وی خوش وبدلیل  را بهگرفتن غایت عینی و خارجی آن ، به عنوان دریاف زیبایی آزاد است ولی اگر ما زیبایی گل 

 رابه ما یباییز، عینی گلوابسته ومشروط است وغایت بیرونی و،خاصیت دارویی آن بدانیم ، دریافت زیبایی مذکور

 (158ـ160،ص 1377القاء کرده است.)کانت،

 زیبایی های هنری :  2-7
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ا ر است. بیبایی هنزهنر ، باعث  کانت اعتقاد دارد که طبیعت به این دلیل زیباست که شبیه هنر است و آگاهی از   

یست که نت این این حالی که شبیه طبیعت دیده می شود . با وجود تأکید شباهت بین هنر و طبیعت ، دیدگاه کان

 هنر ، تقلیدی از طبیعت است . 

گر می یان دیب اریم . بهددر رویارویی با اثر هنری باید به این نکته توجه داشت که با هنر و نه طبیعت ، سرو کار    

د ، یآ قصدی به نظر توان گفت که غایتمندی در اثرهای هنری زیبا ، اگر چه قصدی می باشد ولی با این حال نباید ،

سین زاده،  یم . ) حاه هستبه این معنا ، که هنر زیبا می بایست طبیعی به نظر برسد با این حالی که از هنر بودن آن آگ

 (  45، ص  1391

 .لوه کند ثری زیبا جواسطه ی نبوغ ذاتی خود می بایست هنری ایجاد کند که همانند طبیعت بوده و اهنرمند ، به    

 ق است وفکر خالنبوغ، همان استعداد فطری بدون تعلیم است که غیر قابل توصیف برای افراد است و احتیاج به ت

حوه نی تواند رمند مدر این بین ، نه هن در این عرصه هنرمند ، از ماده طبیعت واقعی ، طبیعتی دیگر خلق می کندو

ی با شناختالب زیخلق اثر خود را توضیح دهد و نه می تواند نحوه ایجاد تصورات را شرح دهد . تصورات فوق در ق

 د گفت کهصل بای، همان محتوای آثار هنری بوده که هنرمند آنها را در چارچوب محسوسات آشکار می سازد . در ا

ودن و برات زیبایی شناختی همان تصورات عقلی هستند که در اینجا هنرمند ، محسوس منظور کانت از تصو

 ملموس بودن را در کالبد آنها نمایان می سازد . 

د که قلی هستنتصورات ع البته باید به این نکته آگاه بود که تصورات زیبایی شناختی فقط هم راستا با آن دسته از   

 (  244ـ  243، ص  1377س بودن را می پوشاند . ) کانت، هنرمند لباس عینی بودن و ملمو

و به ، اما ا براز داردااین امکان وجود دارد که هنرمند ، تصوری عقلی را به گونه ای ملموس و هنری در آثار خود    

ری ل هنا وسایبهیچ دلیل نمی تواند تصور عقلی را در چار چوب مفاهیم انتزاعی عنوان دارد ، بلکه می بایست 

 خویش ، تصور عقالنی مورد بحث را به گونه ای ملموس و قابل حس شرح داد .
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هر « خاصیت وجودی»است ، که به نوبه ی خود محصول  زیبایی در طبیعت محصول کردار ریاضی طبیعت "   

ر اصول بیم وی ، عشقی مبتنی برشهود یا ادراک مستق« نتیجه عشق آدمی»موجودی است؛ و حال آنکه زیبایی در هنر 

 (50،ص1350)نیوتن، "ریاضی طبیعت است.

ه و مشاهد با شنیدن باید توجه داشت که مخاطبان اثر هنری ، از این بیان هنری ، برداشت های متفاوتی دارند و   

ی ان اثرآن به سوی تصورات مختلفی هدایت می شوند که برایشان لذت بخش و خوش آیند است . نمی توان بی

یبایی زتصور  یک مفهوم عقلی به تنهایی توصیف نمود ، بلکه اثر هنری ای که نشان دهنده هنری را ، در قالب

 (  48، ص  91شناختی است ، نشان دهنده ی  تصورات خوشایند نا محدود است . ) حسین زاده، 

{ با چنان  ات عقل} تصور در یک کالم ، تصورات زیبایی شناختی تصوری از قوه ی خیال است که با وجود ارتباط با مفهومی معین "

نین نا بر این چافت و بکثرتی از تصورات جزئی در کاربرد آزادش متحد است که هیچ بیانی  حاکی از مفهومی معین برای آن نمی توان ی

که  زباند و به ی انگیزمفهومی بسیاری از اندیشه های وصف نا پذیر به یک مفهوم اضافه می کند که احساس آنها قوه ی شناخت را بر م

 (  256، ص  1377) کانت،   "حروف صرف است .

( دررساله دکترای خود ، عنوان می دارد که زیبایی درآموزه های اسالم دارای مفهومی سرشار 1393حسین زاده )   

وفراگیر است که نمی توان ورود آن را به سازوکار تعلیم وتربیت ، محدود ومنحصر به هنر وفعالیت های هنری 

ایگاه متمایز ومنحصر به فرد این مفهوم ، درآموزه های اسالم ، درآرای اندیشمندان متقدم ومتاخر مسلمان دانست.ج

وغیر مسلمان، به خوبی مشهود است.آنان درتعاریف خود از زیبایی بررابطه بنیادین بین زیبایی ، خیر فضیلت ، عشق 

را منشاء زیبایی وزیبایی را مساوق هستی وآفرینش ، شوق، حرکت وکمال تاکید دارند. عالمه طباطبایی ، خداوند 

ومحبوبیت خداوند را دردل آدمی به سبب مجذوب شدن آن دربرابر زیبایی ها وکماالت دانسته است. )حسین زاده 

 "عالمه جعفری نیز اخالق را دراسالم ، زیرمجموعه زیبایی می داند."(  1375به نقل از عالمه طباطبایی   1393

درپژوهش خود اززیبایی به عنوان یکی از جلوه  علم الهدی"( 1385،به نقل از عالمه جعفری،1393،)حسین زاده

به نقل از علم ،1393،)حسین زاده "وتوانایی نام برده است. "دارایی"،  "دانایی"، درکنار سه مقوله  های هستی

ناظر براندازه گیری ورعایت تناسب  ( حسین زاده درادامه عنوان می داردکه وجه مطلق زیبایی درقرآن،1388،الهدی

، معقول( می باشد. براین اساس می توان گفت که مولفه ها ومعیارهای زیبایی )اعم از محسوس و درامور زیبا
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ند. بنابراین از منظر فیلسوفان مسلمان می توان به این نکته رسید که عنصر عینی زیبایی درموقعیت های متفاوت ثابت

 ی تواند مطرح گردد و عنصر ذهنی زیبایی شناسی با نظر به ادراک کننده زیبایی قابل ارائه است.با نظر به امر زیبا م

نند رخی ها مابهمانطور که دیده می شود از منظر زیبایی شناسی روی نظرات فیلسوفان بحث هایی وارد است.    

المی متون اسدر مطرح می سازند.کانت، آنرا ذهنی می دانند وبرخی مانند راسکین آنرا به صورت عینی و ذهنی 

بایی، رامر زیدعالوه بر دومعیار عینی وذهنی  ارزش زیبایی شناختی بادومعیار عینی وذهنی مطرح گردیده است.

ن می م تعییتوجه به غایت نیز مطرح است، زیرا درهر حال زیبایی ها باتوجه به غایت هستی یاهدف زندگی آد

 شوند. 

 ار گرفت،تحلیل قرجزیه وی که در باب زیبایی شناختی مورد تت، رویکردها ودیدگاه هایباتوجه به تعاریف، نظرا   

ورش موزش وپرآیادین اکنون می توان میزان توجه به امر زیبایی شناسی را در ابعاد فلسفی مبانی نظری سند تحول بن

 ین پژوهشتی درااسناد باالدسمورد بررسی قرار داده تابتوان مشخص نمودکه تاچه مقدار می توان ازآن به عنوان 

 بهره برد.

 زیبایی شناسی در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش   2-8  

( مورد بررسی قرار می گیرد، از منظر اسالمی 1390زمانی که مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش )

یبایی را دوست داشته و زیبایی را درمخلوقاتش به وباتوجه به اسناد ارائه شده، خداوند حدنهایت زیبایی است ، ز

فطرت انسان ها برزیبایی نهاده شده وزیبایی دوستی وتوجه به زیبایی در هر انسانی به چشم  ودیعه گذاشته است.

در زیبایی شناسی و هنر اسالمی، اصل تصعید و واالیش عواطف زیبایی شناختی مطرح است تا زیبایی "می خورد.  

درنظام تعلیم  مبانی نظری تحول بنیادین) ".حیات در پشت پردۀ زیبایی های ظاهری پنهان نماندهای حقیقی 

در عقاید اسالمی ، ارزش همانطور که دیده می شود  (105،ص1390،وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی

است که امر زیبا ، دارای زیبایی شناختی دارای دو بعد عینی و ذهنی مطرح گردیده است. منظور از زیبایی عینی این 

در زمینه ی زیبایی ذهنی می توان گفت که میزان تاثیر ادراک و ست که به آن جلوه زیبایی می دهد. خصایصی ا

دربحث زیبایی شناسی عالوه بر زیبایی عینی وظاهری باید به هدف خصوصیات ادراک کننده مد نظر می باشد.
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، باتوجه به هدف هستی وزندگی بشری مشخص می شوند. دانشمندان هستی نیز توجه شود. چرا که این زیبایی ها 

مسلمان ، معتقدند که زیبایی ، هم متعلق به خود شی ء است وهم برداشت عاطفی کسی که زیبایی را درآن شی ء 

درک کرده است. پس بنابراین نظر زیبایی صرفا عینی وظاهری نیست و نمی توان از تاثیر ذهن غافل بود و نشان 

این مدعا این است که حیوانات نمی توانند زیبایی های طبیعت را درک می کنند در حالی که زیبایی به صورت بر

)مبانی نظری تحول بنیادین  ظاهری درطبیعت وجود دارد ونقش ادراک درشناخت زیبایی مشخص و واضح است.

 ( 1390درنظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی، 

 ی بصری ،یبایی هاز ه درمرحله دریافت عینی بوده و می بایستدبستان با کودکانی سروکار داریم ک دردوران پیش   

در  امه ریزیاساس برنسند تحول بنیادین آموزش وپرورش، نظری بنابراین چون مبانی  ،عینی ومحسوس لحاظ گردد

صورت  زیبایی را هم بهو آموزش وپرورش بوده وسعی شده است درآن از لحاظ فلسفی انسجام کار حفظ شود

این  درابتدا ه کار، اما الزم روی آن متمرکز می شویم مورد تاکید قرار داده،عینی مطرح کرده وهم به صورت ذهنی،

 اد.ویژگی های این کودکان را شناخته و نظرات مختلف این دوره را نیز مورد بررسی قرار داست که 

 :  آراء تربیتی درباره کودک 2-9

ار ، بلین وکودک برای ا . در این دوره ،وران زندگی انسان به شمار می رودولین و پایه ای ترین دوره از دکودکی ا   

 و شکل میافتاری ربا طبیعت اطراف خود به تعامل می پردازد ، روابط اجتماعی را آغاز نموده و شاکله شخصیتی و 

 ییر نگرشتغ د .ز و تأثیر گذاری معرفی کرده انپذیرد ، از این جهت است که دوران کودکی را دوران سرنوشت سا

و   اهده کردضوح مشدانشمندان را ، در زمینه مقام ، محیط و جایگاه آموزش کودکان ، در طول تاریخ می توان به و

، به  ایی دیگرجو در  این تفاوت اندیشه ها ، در جایی به کودک به عنوان مینیاتوری از افراد بزرگسال نگاه می شود

ستقل مک فرد یک بسیار بها و ارزش داده می شود به طوری که عنوان می شد باید به نیاز های او به صورت کود

 (  9،ص1393پاسخ داده شود و در جهت رفع نیاز های او ، بسیار کوشید .) مفیدی، 

یک تأثیر  آموزش در دوران کودکی بسیار پایدار است و مانند نقشی است که بر روی سنگی حک می شود و به   

جاویدان تبدیل می شود . زیرا کودک با قلب پاک خود این تعالیم را در می یابد . کود ک آمادۀ پذیرش هر آموزشی 
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فیلسوفی مانند (  12، ص  1393است زیرا هیچگونه نقشی از قبل بر وجود او ، نقش نبسته است . ) مفیدی ، 

ه اجرای آموزش در دوران ابتدایی کود کی ، دارای جنبه ای ( معتقد بود کحدود قرن سوم قبل از میالدافالطون )

اجتماعی می باشد و کودک باید از والدین جدا شده و به اجتماع سپرده شود و در نتیجه مسائل حاد آینده پیش 

انضباط عادت  سالگی می بایست بــه 6تا  3او عقیده داشت که کودکان را از  (7ص، 1393)مفیدی، نخواهد آمد . 

      (28ص،1391)کاردان، . ادی قائل می شدم و به تربیت روانی کودکان اهمیت بسیار زیدهی

ری است ودکان ضروخالف افالطون معتقد بود که مراقبت خانواده از کودک ، برای ارتقاء عواطف کاما ارسطو بر   

صلی داشت که هدف ا . او اعتقادسالگی به بعددر اختیار اجتماع قرار بگیرند  7و بهتر است که کودکان از همان سن 

ه دنبال تربیت در ادامه به طور کلی در دین یهودب (34ص،1391تربیت کودک باید تربیت منش او باشد. )کاردان،

همیتی دکان احیات درونی و معنوی کودکان بودند و از این لحاظ به مطالعه در مورد طبیعت و پرورش حواس کو

ت اجتماعی و در قرون وسطی نیز به تربیت کودک به عنوان فردی از طبقا (53،ص1391داده نمی شد. )کاردان،

ی رداخته مربیت پتجامعه نگریسته می شد و هر کودکی از هر طبقه اجتماعی در راستای اهداف آن طبقه به تعلیم و 

ت اصیتی اسرای خم ( یکی از متفکران آن دوران ، معتقد بود که دوران کودکی دا 430ــ  354شد . آگوستینوس ) 

ود د لحاظ شری شدیکه از گناه ازلی آدمی نشئت گرفته و بر تربیت او تأثیر گذار است و باید برای کودکان سختگی

عتقد است که مبا تکیه بر فلسفه آگوستینوس  م ( 1546ــ  1483)  شاید که کودک بخشیده شود . مارتین لوتر 

،  1391 ،اردان ها و عالیق و ذوق کودکان منطبق باشد. )ک شیوه تربیت کودک می بایست با رعایت کامل استعداد

 ( 80ص 

به احتمال زیاد بزرگترین جنبش در زمینه سالهای کودکی ، در نظریه فیلسوفان و نظریه پردازان اروپایی شکل    

... از  و 21، پیاژه 20، مونته سوری 19، فروبل  18پستالوزی ،17، روسو 16، جان الک 15گرفت ، افرادی مانند کمینیوس

                                                           
15 John Amos Cominus 
16John Locke 
17Jean Jaques Roussea 
18John Pestalozzi 
19Freidrich Froebel 
20 Marria Montessori 
21Jean Piaget 
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یا شبیه بزرگساالن « بزرگساالن کوچک » پیشروان این جنبش بودند ، آنها اعتقاد داشتند که نباید به کودکان به عنوان 

نگاه کرد بلکه آنها  دارای رشد و خصوصیات رشدی منحصر به فرد و متفاوت با بزرگساالن می باشند که در ذیل به 

  (55، ص 1393مفیدی،).  بررسی برخی از آن نظرات پرداخته می شود

نسان ، معتقد بود که ا بود . او« هنر بزرگ تعلیم»( دارای اثری ارزنده به نام م1670ـ  1591جان آموس کمینیوس )   

رات او از نظ دارای قابلیت آموزش و یادگیرندگی است و به همین دلیل انسانیت او شکل می گیرد . به هر شکل

 ر نظر میدالزم  وزش و یادگیری کودکان اعتقاد زیادی داشته و این کار را امریچنین بر می آید که وی برای آم

اید شید و نبرّی بخگیرد . نظرش این بود که تعلیم و تربیت را به صورت عمومی باید رواج داد  و به کل جامعه تس

 جنسیت  ، اقتصاد و ... مشکل ایجاد کند . 

در آن  ونتشر کرد مست که کمینیوس اولین کتاب مصور را برای کودکان از جمله نکات برجسته در زمینه او این ا   

اد ی به ابعدی عینتالش نمود که تجسم و تصور را به آموزش شفاهی اضافه نماید . به بیانی دیگر ، او توانست بع

 1393مفیدی،)یرد . ذهنی یادگیری بیفزاید . به هر حال نظرات او هنوز هم مورد توجه و تحلیل و بررسی قرار می گ

  ( 56ـ  62، صص 

خصیت کودک و شم ( ، تعلیم و تربیت را به طور گسترده ، به عنوان شکل گیری  1632ــ  1704جان الک )      

ثر عی حد اکر مواقهمچنین یادگیری تحصیلی ، تلقی می کرد . الک با ابهام ازکمینیوس عنوان می دارد که آموزش د

وانند تها رامی مهارت کودکان از آن لذت ببرند . او عقیده داشت که کودکان خیلی از تأثیر گذاری را خواهد داشت که

ست او معتقد رد . اکبا بازی کردن یاد بگیرند . او بر ضرورت استفاده مناسب از کنجکاوی طبیعی کودکان تأکید می 

 (36 ــ 37،صص 1391که اساساً ، تعلیم و تربیت نوعی فرآینداجتماعی شدن است . )کرین،

( یکی از بزرگترین متفکرین زمان خود تا به حال به حساب می آید . در اصل م1778ــ1712ژان ژاک روسو)   

عقاید این فیلسوف چنان دگرگونی در دنیا به وجود آوردکه آثار او هنوز باقی مانده و استفاده می شود . یکی از آثار 



53 
 

روسو، ه در حال تربیت نسل جدید است . )کیل می دهد کپایه آموزش و پرورش نوین را تش " 22امیل "او یعنی 

( . او اعتقاد داشت که کودک دارای طبیعتی مختص به خود است و تجسمی از افراد 11، مقدم مترجم  ص 1390

بگذارید "ت شتابزده عمل کرد و می گوید: بزرگسال نیست . روسو توصیه کرد که به هیچ وجه نباید در تعلیم و تربی

طبیعت انسان را نیک خلق کرده "( روسو می گوید: 12ص، 1372) کانت  ".کودکان پخته و رسیده شودکودکی در 

 ( 15، ص  1390 ) روسو  ".، ولی جامعه او را شریر تربیت نموده است

ای یعی را بربه هر حال او و پیروانش معتقد بودند که سیستم آموزش و پرورش لزوماً می بایست شرایط طب   

و نمود  صت رشداهم نموده و زمانی رشد حقیقی شکل می گیرد که طبیعت ، نیرو ها و امیال کودک ، فرکودکان فر

ه نقطه آغازین م( در حقیقت دارای عقایدی است ک 1746ـ  1827پستا لوزی )   ( 20،ص 1390پیدا کنند . )روسو،

موزش ، آ. وی در ابتدای هر آموزش و پرورش پیش دبستانی بوده است و نهضت کودکستان را شکل داده است 

ی دانست مامور  جلب اعتماد کودکان را الزم و ضروری می دانست و موفقیت در این زمینه را باعث تسهیل ما بقی

ظر نلق در و از نقش بی بدیل خانواده در رشد کودک به سادگی نمی گذشت و آموزش به والدین را ضرورتی مط

نه ساز نرا زمیبحث خود یاد گیری کودکان اهمیت زیادی قائل می شد و آمی گرفت . به هر حال پستالوزی  ، به 

  ( 84ـ  89، صص  1393رشد آزادانه توانایی ها واستعداد های متفاوت کودکی می دانست. )مفیدی،

به پستالوزی   سال در کودکستان های منتسب 2( نیز از جمله اشخاصی بود که به مدت  1782ـ  1852فروبل )    

 بازی را ود . ویبمی داد اما سیستم آموزشی فوق، ایده آل وی نبود . او اولین موسس کودکستان در آلمان آموزش 

طلوب ممحور اصلی و عنصر مهمی در سیستم آموزشی دوره قلمداد می نمود . او محیطی لذت بخش و فضایی 

 1393مفیدی،)ود . خود قرار داده ب برای بازی های کودکانه به وجود آورده بود ایجاد انگیزه را سر لوحه افکار

  (100ـ  106،صص 

                                                           
ت اغلب تخیالت ور از تفکرات امروزی اسامیل : تقریباً صد و نود سال پیش توسط ژان ژاک روسو تألیف شده است ـ خواندن امیل تأثیر عجیبی در انسان می گذارد . امیل تا حدودی د22

ست اکه طبیعت خوب  می دارد عنوان روسو عقایدش ، بر خالف افکار عمومی است و همچنین بعضی از اشتباهات مردم آن دوران ، در این کتاب نمایان می گردد . روسو در این کتاب

ی کند ف پرورش امیل مود را صراشد و تربیت می شود که با تمام توان تمام تالش خفقط می بایست جلوی توسعه آن را نگرفت . در حقیقت امیل متمول بوده و تحت نظر یک مربی می ب

یست که اند اما درست نمی نمای ، عجیب. آن کسی که به طور جدی و جزء به جزء بر اساس دستورات کتاب فوق به تربیت بپردازد . متربی دارای تربیتی خواهدشد که از برخی جهت ها 

 .( 1390ـــــ روسو  18ـ 25ت شده است . ) ص گفته شود که وی بد تربی
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ساب می آمد و در م ( دانشمندی بزرگ در زمینه تعلیم و تربیت به ح 1870ـ  1952ماریا مونته سوری ) و اما    

لی ش را عامی ، هوزمینه آموزش و پرورش پیش از دبستان ، فعالیت های چشم گیری داشته است . این مربی ایتالیای

 ودکان ازکود که ال تغییر معرفی می کرد که از تجربیات کودک در مراحل رشد تأثیر می پذیرد . او معتقد بدر ح

ن ه عنوابطریق تجربیات حسی ، به صورت مستقیم آموزش می بیند . مونته سوری مانند فروبل رشد کودک را 

همیت ابستان کودک آموزش پیش از د فرآیند شکوفایی استعداد ها در نظر گرفت و برای برآورده شدن رشد بعدی

 (  22،ص1385ویژه ای دارد. )طالب زاده،

ل که شامل ـ مرحله او1مرحله اصلی است:  3طبق نظر مونته سوری، آموزش پیش از دبستان، در برگیرنده    

بهره  ـمرحله دوم که کودک می آموزدچگونه از توانایی های حسی خود2تجربیات زندگی عملی کودک است. 

 واستقالل  ـ در مرحله سوم ، آموزش آکادمیک و نظری. از نظر وی وجود این سه مرحله در توسعه 3گیرد . ب

 (  23، ص  1385مسئولیت پذیری کودکان نقش به سزایی ایفا می کند. )طالب زاده ، 

ر این رد . دکمونته سوری در کالس هایش بیشتر بر فعالیت های انفرادی بیش از فعالیت های گروهی تأکید    

تیار کودک در زمینه ـ اخ 1کالس ها به جنبه های مقاومتی توجه می شد که به برخی از آنها می توان اشاره نمود : 

کرد عملی تدوین ـ برنامه درسی کودک طبق زندگی واقعی و مبتنی بر روی 2انتخاب فعالیت ها و موارد آموزشی . 

مه درسی طوری ـ برنا 4ودک پیش دبستان در اولویت قرار داشت . ـ آموزش حواس. در برنامه درسی ک 3می شد . 

 ( 98، ص  1996طرح ریزی می شد که بتواند نیاز های اساسی کودک را بر آورده سازد . ) گریوز و همکاران ،

د . در نظر کانت کودکان نباید برای زمان حال ، بلکه برای آینده ای که حتماً بهتر از زمان حال است تربیت کر   

درتعلیم وتربیت باید نوع بشر و نمونه کامل انسانیت را مد نظر قرار داد . وظیفه هر نسلی است تا به سوی کمال 

انسانی گام بردارد . نظام تربیتی هنگامی موفق خواهد بود که هر نسلی چیزی بر تجارب و معلومات خود بیفزاید و 

هنر می تواند با ایجاد فضایی آزاد ، به تقویت (4ص، 1391)حسین زاده، سپس آن را به نسل بعد منتقل نماید. 

حواس ، استعداد ها ، خالقیت و ظرفیت های نهفته هوش کودکان کمک کند تا بدین وسیله فطرت پاک کودکان به 

 خوبی نمایان شود و خصلت های نیک و فضایل آنها را پرورش دهد .
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فقط  «رو دارد .  ن و دشوار ترین مسأله ی است که آدمی پیشبزرگتری» کانت تأکید می کند که تعلیم و تربیت    

د به ی آن بایه اجراتجربه ای مهم است . کانت توصیه می کند که از تجربه پیروی کنیم ، تعلیم و تربیت فنی است ک

 (17،ص1372کانت،وسیله بسیاری از نسل ها تکمیل شود . تعلیم و تربیت تنها گام به گام پیشرفت خواهد کرد . )

ی ضع آینده او» عاینه کانت با قدرت تأکید می کند که تعلیم و تربیت باید بر تصور انسانیت و سرانجامش که با م   

باید همواره  یکی از اصول تعلیم وتربیت که (31،ص1372صراحت یافته است بیان گردد . )کانت،« ممکن و بهتر 

رای ب، بلکه  وع بشرودکان را نباید تنها برحسب وضع فعلی نمد نظر طراحان برنامه های تربیتی باشد این است که ک

 (69،ص1372نت،شرایط بهتر احتمالی آینده آن یعنی منطبق با انگاره ی آدمیت و مقصد کلی آن تربیت کرد. )کا

ان بیتی کودکتر کرددراینجا باید به این موضوع اشاره نمود که آیا ویژگیهای دوران رشدکودک تاثیری درنوع عمل  

 خواهد داشت؟ 

 نیز پرداخته خواهد شد . 23کیبرخی دیگر مانند پیاژه و ویگوتسدر قسمت کودک و مراحل رشد به نظریات    

 

 کودک و مراحل رشد :   2-10

 یش از آن کهپمن به تربیت تو پرداختم "گوارشان می فرمایند : رفرزند بزبه آنجا که حضرت علی )ع( خطاب    

ها بوده ین سال، نشان دهندۀ این است که سالهای کودکی و اولیۀ زندگی ، از بهتر"وددلت سخت و فکرت مشغول ش

له کسب این مرح ودک درو اثرات تربیتی آن تا پایان عمر ، ماندگار خواهد بود . مفاهیم ، معلومات و اطالعاتی که ک

نند و د می کوران بعدی رشرهایی می باشند که در ذهن و روح کودک کاشته می شوند و در دابزا می کند مانند

 (   2 ، ص 1390دارای ثمره ای هستند که درزندگی و سرنوشت او تأثیر گذار خواهد بود . ) شعبانی ، 

هر مرحله ای از رشد دارای خصوصیاتی منحصر به فرد می باشد که می توان آن راوجه اشتراک کلی بین تمام    

ران رشد و تکامل انسانی ، مانع چالش هایی که افراد با آن روبرو انسان ها به حساب آورد . هر چند شباهتهای دو

                                                           
23 
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می شوند ، نمی باشد و هر فرد ، در بازه ی زمانی مشخص ، الگویی متفاوت را برای خود انتخاب می کند و این 

 (12،ص 1393آغاز بحث و گفت گو در حیطه رشد در دوران کودکی می باشد . )برک،

 رد.کل می گیشتفاوت ث طبیعت کودکی عالقه زیادی داشته اند ودراین زمینه دو دیدگاه مفیلسوفان از قدیم به بح   

رند که ند براین باوادردیدگاه نخست که دوفیلسوف به نام جان الک ودیوید هیوم آن را دسته بندی وشکل داده       

ه بندی را دست روسو وکانت آنانسان ها به صورت ریشه ای ، منفعل ودریافت کننده هستند ودردیدگاه ثانوی که 

 یگری شکلظرات دنکرده اند ، معتقدند که انسان ها نقش فعالی درزمینه رشد خود بازی می کنند و در ادامه نیز 

رافشان ، حرکات اطمبت به گرفته اند که منبعث از دونظریه اولیه می باشند. نظریه پردازان رفتارگرا ، انسان ها را نس

یعی نطقی وطبوالی مو از سویی دیگر، طبیعت گرایان براین باورند که رشد انسان ها دارای ت تاثیر پذیر می دانند

نظریه  به نامووبراساس طرح وبرنامه ای ذاتی در حرکت است.   واما درنظریه سومی که بعد ها شکل گرفته است 

د. ی می کننلی بازان ، نقش فعاتعامل گرایی مطرح  است ، انسان ها در شکوفایی طبیعی استعدادها وتوانایی هایش

 (26،ص1385)طالب زاده، 

رب و غی فرهنگی نظریه هایی که امروزه در زمینه رشد انسان ها بیان می شود برآیندی از تغییر در ارزش ها   

یالدی ( هرگز م  6ـ  15تفکر فلسفی و پیشرفت های علمی می باشند . دوره کودکی در اروپای قرون وسطی ) قرن 

ی من قرار زرگساالمجزا از بزرگسالی ، به حساب نمی آمد و در همه حال کودکان باید در زیر چتر حمایت ب دورانی

ره ودکی اشاکرباره گرفتند تا از آنها حمایت و محافظت شود . تمام محتوای کتاب های آن دوران ، به اصطالحاتی د

ا  ) به عقیده خشکه ، حتی کودکان ر 16د . در قرن می کرد ، که نشان می داد کودکان افرادی متمایز از بقیه هستن

دیگری ارائه داد و  م( جان الک نظریه ی17مذهب ها ( افرادی ذاتا گناهکار معرفی کردند. البته در قرن بعدی )قرن

امل می را تک کودکان را مانند لوح سفیدی در نظر گرفت که از خود چیزی ندارند و تجربه است که شخصیت آنها

 ودک در شکل دادن این سرنوشت نقش بسیار کمرنگ ایفا می کند . دهد و ک

روسو ، نظریه الک را رد می کند و کودکان را وحشی های اصیلی معرفی می کندکه فقط قادر به احساس کردن    

ل هستند . او عقیده دارد که اگر کودک به طور اختصاصی تحت تربیت در طبیعت قرار داده شود ، او از تربیت معمو
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درطبیعت استفاده می کند. طبیعت برای رشد و پرورش انسان ، دارای وسایلی است که می بایست از آنها نهایت 

بهره را برد و جلوی آنها را نگرفت . اگر خطا های انسان های بزرگتر نباشد به طورحتم کودک خطا نخواهدکرد و 

بیهوده به خطر نخواهد انداخت . در نظریه های از آزادی اش سوء استفاده نمی کند و سرنوشت خود را با کار 

ه و سرنوشت خود را رقم بزنند . امروزی نیز کودکان ، موجوداتی فعال در نظر گرفته می شوند که می توانند آیند

 (  94 ـ 95،ص 1390روسو ،)

مورد توجه قرار م ( از جمله روان شناسانی است که این مرحله از رشد را  1844ـ  1924) 24جی ، استانلی هال   

ن داده و در این زمینه بسیار قوی و با نفوذ به حساب می آید.او به عنوان بانی جنبش بررسی کودک در اوایل قر

 بیستم میالدی ، شناخته شده است.

سن پیش دبستانی دوره  "، در مورد پیش دبستانی می گوید که :  20روان شناس و پژوهشگر قرن  25"لئونتیف"   

کودک طبق و بازیهای  "است که تدریجاً دریچه دنیای فعالیت انسانی بر کودک گشوده می شود .  ای از زندگی

خود که در این مرحله از حیطه محدود دست کاری اشیاء اطراف و رابطه با اطرافیان گذر کرده است پا به دنیای 

کلی خصوصیات کودکان پیش  بزرگتری گذاشته و آن را جزئی از مالکیت خود به حساب می آورند . زیر مبنای

دبستانی دارای موضعی می باشد که از طریق آن به کشف دنیای ارتباطات انسانی می پردازد و این موضع از طریق 

 (165 - 168،صص 1391جایگاه عینی کودک در عرصه چنین ارتباطاتی معین می شود . )منصور، دادستان،

سی ، در عرصه پژوهش درباره رشد کودک تأثیر بسیاری یاختی سویم( نظریه پرداز شن 1896ـ  1980ژان پیاژه )   

داشته است . پیاژه طبق نظریه شناختی ـ رشدی خود کودکان را افرادی فعال در زمینه کاوش محیط اطراف خود و 

کسب اطالعات رشدی معرفی می کند . در نظریه او ، مفهوم زیستی انطباق بسیار پر اهمیت بوده است . او عقیده 

داشت همانطوری که بدن خود را با محیط سازگار می کند کودک نیز خود را ، با محرک های بیرونی سازگار می 

کند و به تضاد های ذهنی کودکانه خود پاسخی درست می دهد . هر چند در تفکر کودکان پیش از دبستان منطقی 

                                                           
24G. Stanley Hall 
25Leontief 
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ست یابی به تعادل بین دنیای درون و دنیای درست یافت نمی شود ، اما کودک به مرور زمان ، تالش خود را برای د

 بیرون افزایش می دهد و در نهایت می تواند بر این عقاید غلط چیره شود و آنها را اصالح کند . 

ر د، آنها  رار دارنددر نظریه پیاژه ، کودکان پیش دبستانی در مراحل رشد شناختی ، در مرحله ی پیش عملیاتی ق   

ش دک افزایکلم کوآنچه که در پیرامون خود کشف کرده اند ، استفاده می کنند . قدرت ت این سن از نماد ها برای

ید اند تقل ه دیدهمی یابد و به سمت بازی ها کشیده می شود و سعی می کند در بازی های  خود ، رفتار هایی را ک

 ،کنند ولی با تمام این اوصاف نمی توان آنها را دارای تفکری منطقی دانست . 

وانایی های به طور کامل نتوانسته است تهم البته پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که حتی پیاژه     

ا با آموزش وانایی هاین ت کودکان را بیان کند و این توانایی ها فراتر از آن است که پژوهش ها بتوانند به آن برسند و

 (34،ص 1393به مراتب بهتر و وسیع تر خواهند شد . )برک،

 ت اجتماعی و رشدم ( به دنبال ایجاد رابطه تعاملی بین تعامال 1896ــ  1934ویگوتسکی، روان شناسی روسی )    

های بر  آموزش کودک و فرهنگ بوده است .او از جمله اولین روان شناسانی به حساب می آید که معتقد به تأثیر

نش به طرافیااان را به سمت جلو هل می دهد و ذهن و رشد کودک بوده است . او اعتقاد دارد که آموزش ، کودک

مشخص  عمالً واین دلیل کودک را یاری رسان هستند . کودک با کمتر دیگران می تواند به رشد و پیشرفت برسد 

سکی ات ویگوتین نظرمی شود که او کمترین سهم رابرای توانایی کودکان در رشد خود قائل بود . با این تفاسیر ، ب

یش ک عامل پای کودهینه توانایی های کودک اتفاق نظر وجود ندارد . او با نظریه پیاژه که فعالیت و پیاژه در زم

رین ، کبود . ) وافق نرونده است موافق بود اما در زمینه تأثیر گرفتن فعالیت های کودک از اداره کارش با پیاژه م

 ( 312ـ  318، ص  1391

تی ، خود محور معرفی می کند، به طوری که در بیشتر موارد نمی توانند پیاژه کودکان را در مرحله ی پیش عملیا   

نظر های دیگران را تجسم کنند و این خود محوری آنان باعث می شود نتوانند در مورد تفکرات خود ، بیندیشند و 

ظواهرادراکی  همین عامل باعث می شود که کودکان نتوانند تفکر جاندار پنداری ، تمرکز گرایی یا تمرکز کردن روی

و برگشت ناپذیری خود را تقویت کنند . بنا براین نمی توان از کودکان پیش دبستانی توقع داشت که بتوانند مطالب 
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را در ذهن خود نگهداری کنند یا آنها را طبقه بندی و به صورت پشت سر هم منظم کنند . ولی ویگوتسکی  ، نظر 

ن نقش را در فرآیند های شناختی ایفا می کند . کالسی که ویگوتسکی  دیگری دارد . او معتقد است زبان اصلی تری

اداره می کند بر کشف یاری شده تأکید می کند ، معلمان و همساالن در این کالس اهمیت زیادی دارند . برای 

بهره برد . تقویت توانایی های جدید درکودکان، می توان ازبازی وانمودکردن که وظیفه منطقه مجاوررشد را دارد نیز 

این کودکان ، نسبت به کودکان بزرگتر ، زمان زیادی را برای تکالیف قرار نمی دهند و در برنامه ریزی نظم چندانی 

ندارند . کودکان پیش دبستان در باز نشانی ، بسیار دقیق هستند ، اما یادآوری این کودکان در مورد اطالعات فهرست 

از خود است ، زیرا آنها هنوز راه حلی برای تقویت حافظه پیدا نکرده اند .  دار ، خیلی ضعیف تر از افراد بزرگتر

کودکان دوره پیش دبستان ، شروع به ساختن نظریه ذهنی می کنند و این خود گواه این مدّعا است که آنها می توانند 

کودکان دخالت دارند که فرا شناخت داشته باشند و یا در مورد فکر خود ، فکر کنند . عوامل زیادی در رشد ذهنی 

 تعامل با دوستان  بازی وانمود کردن و تماس باان ، داشتن خواهر و برادر بزرگتر،می توان در میان  آنها از رشد زب

 (437-436،صص 1393)برک،اعضای با تجربه ی جامعه نام برد. 

سالگی در حیطه  6تا  5در سن کودکان پیش دبستانی در اجتماعی شدن بسیار سریع عمل می کنند ، به طوری که    

زندگی  افظه یحرشد شناختی ، می تواند توانایی تشخیص ظاهری بودن را از واقعیت ، باز نشانی ، یاد آوری و 

 (494،ص 1393نامه ای و آگاهی از عقیده های غلط را به دست آورد و آنها را بهبود بخشد . )برک،

ترک د اما ویژگی مشز لحاظ قدی ووزنی  دارای تفاوتهایی باهم هستنساله ، ا 6و5درزمینه رشد جسمانی کودکان     

تی می وند که حش می رآنها، چابکی وچاالکی بوده وبه راحتی می توانند بدوند ، بپرند ودر حوزه مهارتی تا آنجا پی

نی ین گروه سادکان توانند بنویسند ، نقاشی بکشند وتصاویری از شکل انسان ترسیم نمایند. درزمینه رشد عاطفی کو

ده ودرک یان کر، پستی ها وبلندی های زیادی را تجربه می کنند. کم کم می توانند احساساتشان را دراجتماع ب

دیک ف خود نزز عواطبیشتری نسبت به آن پیدا کنند وهمچنین می توانند آنرا ابراز نموده و به مرحله خود آگاهی ا

هند. ده خرج اسات خود را کنترل کرده ودربرخی مواقع صبوری بشوند. کودکان دراین مرحله یاد می گیرند احس

 (47-46،صص1385)طالب زاده،
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حرک و منیازمند  همانطور که در نظرات فیلسوفان و نظریه پردازان مذکور مشاهده می شود کودک در هر شرایطی   

ر ودک را دکرشد  صوصیات دورانانگیزه ای درباب آموزش و تعلیم است . هر نوع بر انگیزاننده ای که باشد باید خ

 نظر گرفته و کودکان را به سوی انسانی شدن رهنمون  سازد . 

 محتوای آموزش پیش دبستان :   2-11

وجه به وضعیت کشور تساله اطالق می گردد که با  2همانطور که قبال گفته شد ، دوره پیش دبستان ، به دوره ای    

ز محیط اموزان آپرورش می یابند در این دوره هدف جدا شدن تدریجی نو  ها و امکانات آنها ، نو آموزان در آن

ر دباشد .  ه ( میخانواده ، آمادگی برای انس و الفت با کودکان دیگر و آشنایی با محیط اجتماعی ) مانند مدرس

قراری  غات و برل نه یبعضی از کشور ها تقریبا اکثر کودکان این دوره تربیتی را تجربه می کنند و به توسعه ی گنجی

 مفاهیم اساسی و قدرت تکلم پرداخته می شود . 

ین دوره را استند که هنبال این کشور هایی مانند آلمان ، استرالیا ، فرانسه ، کره جنوبی ، تایوان ، کانادا و ... به د   

 .  دهند تحت آموزش همگانی در آورده و پیش دبستان را جزئی از نظام آموزش و پرورش فرا گیر قرار

باال  ای تحصیلیههمانطور که پژوهش ها نشان داده کودکانی که دوره ی پیش دبستانی را می گذرانند در دوره    

واید تر و موفقیت های بعدی پیشرو هستند . شکل گیری شخصیت ، تربیت حواس و تربیت تخیل از جمله ف

ی گردد . جایی که هـ . ش بر م 1298دوره به سال  گذراندن این دوره تلقی می شوند . در کشور ایران پیشینه این

ه دنبال توسعه این آیین نامه ها ب 1354کودکستان ها در تهران و برخی از شهرهای کشور به وجود آمدند . در سال 

 .  ییر یافتتدایی تغی و ابدوره بوده و نام دفتر برنامه ریزی آموزش و ابتدایی ، به دفتر برنامه ریزی آموزش کودکستان

 از جمله اهداف دوره ی پیش دبستانی در کشور ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود : 

 ـ کمک به رشد جسمانی ، عاطفی ، ذهنی ، شخصیتی و اجتماعی نو آموزان .  1

 ـ پرورش قوای جسمانی کودکان .  2

 ـ پرورش و گسترش توانمندی های کودکان و شکوفایی استعداد آنان .  3

 موزش مشاهده محیط پیرامون خود . ـ آ 4
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 ـ تقویت عالقه آمدن به مدرسه .  5

 ـ ایجاد زمینه شکوفایی و رشد استعداد های هنر . 6

 ( 45-34، صص 1390و ... )صافی ، 

جه د. با تواره می شودرسیستم آموزشی ایران ، دوره ی پیش دبستانی ، دوره ای غیر اجباری و با مشارکت مردم اد   

امکان  ی کشورن وزارت آموزش و پرورش امکان همگانی نمودن این دوره بر اساس مصالح جامعه و اقتصادبه قانو

 از مهارتها مانند ساله می توانند با حضور در مراکز پیش دبستانی برخی 5تا  4پذیر نیست. در این دوره کودکان 

قدرت تکلم  زایش حس اعتماد به نفس ،مهارت های زندگی ، دست ورزی ، قصه گویی ، شعر خوانی ، نقاشی ، اف

 بیان احساسات و تخیل را بیاموزند . 

ـ ه 1390ل د . از سامحتوای این دوره به صورت غیر متمرکز در سطح کشور تولید و در اختیار مراکز قرار می گیر   

هر استان  .ه شد پرد. ش به بعد این دوره از نظارت مستقیم مدیران مدارس خارج و به موسسان مراکز غیر دولتی س

ان یید سازماز تأ با توجه به وضعیت بومی ـ محلی ، شرایط اجتماعی و... اقدام به تولید محتوا می نماید که پس

عی می ا ها سپژوهش و تألیف کتب درسی ، در سطح مراکز پیش دبستان توزیع و استفاده می شود . در این محتو

،  تان گویی، داس یتی و عاطفی کودکان ، از طریق ، بازی ، شعر ، قصهشود که با محور قرار دادن ویژگی های شخص

اع در اجتم ی حضورایجاد ارتباط ، نمایش ،پرورش حواس و ... استعداد های کودکان را تقویت نمود و آنها را برا

 آماده کرد و اصطالح آمادگی نیز که در این دوره استعمال می شود به همین دلیل است . 

در سطح شهرستان های استان تهران نیز در سالهای اخیر سعی شده است که محتوایی متناسب با فرهنگ و آداب    

و رسوم ، محیط اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و .... تدوین گردد  و هر ساله این محتوا از طریق مربیان شاغل در 

قرار می گیرد . با این حال با توجه به اصول  این دوره مورد تحلیل قرار گرفته و مورد باز بینی و ویرایش مجدد

زیبایی شناختی که در این دوره جزئی الینفک تلقی می شود و یکی از دالیل اصلی جذب نو آموزان است ، این 

محتوا ها احتیاجات کودکان این دوره را به طور کامل بر طرف نمی سازد و نیاز مند تحلیلی جامع بر طبق مرجعی 

زش مبانی نظری سند تحول بنیادین آمو "است که محقق درصد است با استفاده از مرجعی به نام  معتبر و دست اول
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در هنگام بررسی این سند ، مشخص شود که وجود آدمی در این رسالت خطیر را به سر انجام برساند ."و پرورش 

 حیات طیبه است .  حیات طیبه ، آراسته به زیبایی است و منشأ هنری و زیبایی شناختی ، یکی از شئون

 در این سند اهداف ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری به شرح ذیل آمده است  : 

ای هز پدیده دانی ااول : درک معنای پدیده های طبیعت برای دستیابی به درک کلی از جهان هستی ، دوم ، رمز گر "

یی ک زیباقدرت تخیل ، چهارم ، در آشکار و پنهان طبیعت و بروز آن به صورت هنر ، سوم ، پرورش حواس و

د تحول ظری سن) مبانی ن " .های جهان آفرینش و ارتقای ذائقه زیبایی شناسانه خود و پنجم ، زیبا سازی محیط

 ( 156، ص 1390بنیادین ، 

 یو ذوق زیبای همانطور که مشاهده می شود تربیت زیبایی شناختی به دنبال رشد قوۀ خیال ، پرورش عواطف ،   

ه تربیت ب ین نوعااسی می باشد و توان درک موضوعات و افعال دارای زیبایی مادی و معنوی نیز از برنامه های شن

ت جامعی شمار می رود . در ساحت تربیت زیبایی شناختی ، رویکرد اصلی ، تربیت هنری موضوع محور است و

شف لق و کتلقی شده و به دنبال خ بیشتری دارد و رویکرد دریافت احساس و معنا ، به عنوان رویکرد مکمل

ا رناختی معناست . بر اساس ساحت ها در رویکرد های مطرح شده می بایست اصول مربوط به تربیت زیبایی ش

شخص مظر را شناخت و روش های مربوط به اصول استخراج شده را تبیین نموده و میزان مطابقت محتوای مورد ن

 نمود . 
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 :مقدمه 3-1

ول ه سوال ابدراین فصل باتوجه به آنچه در ادبیات وپیشینه پژوهش درفصل دو ذکر گردید سعی درپاسخگویی    

 ست. درا "ناختی تربیت، کدامند؟درمبانی نظری سندتحول بنیادین آموزش وپرورش، اصول زیبایی ش"پژوهش  

پژوهش انی نظری سند مذکور وشیوه های کاربردی کردن آن دراصول زیبایی شناسی مستتر درمب حاضر، فصل

 د.حاضر، بررسی خواهدشد وشاخص های زیبایی شناختی استخراج وبه صورت اصول مدنظر جلوه خواهد کر

 مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش : بررسی محتوای  3-2

یشه الت و رمورد توجه قرار گرفته است ، اص، سندتحول بنیادین آموزش وپرورش آنچه که در مبانی نظری    

ی و و تربیت عرفتینظام م ربیت بین سیستم های اجتماعی ،فرهنگ تربیت است ، زیرا با توجه به  مبادله فرهنگ و ت

ظر ها در ن م ساحتفرهنگی از تقدم بیشتری برخوردار است و باید تربیت را بنیاد و سرچشمه تمام تغییرات در تما

ا نگاهی عمیق به ( ب17،ص 1390ام موارد ، زیر چتر حمایتی تربیت قرار گیرند. )مبانی نظری سندتحول،گرفت و تم

ده ل نگاه شمتعاد واین سند در می یابیم که در تهیه ی این سند ، به تربیت به عنوان یک حقیقت منسجم ، هماهنگ 

 یسبه آسیب شنا ،د و تعلیم و تربیت گذشته است . این روند در نگاهی مقایسه گرایانه بین تعلیم و تربیت موجو

ف برد اهداهت پیشپرداخته است و تالش شده با نگاهی به آینده ، مشکالت گذشته را رفع کند و طراحی نو را در ج

 (19،ص 1390برنامه ریزی کند .)مبانی نظری سندتحول،

 دست تقسیم نمود :  در مجموع می توان مبانی تربیت را بر حسب محتوا و نوع نقش آفرینی به سه
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رزشی ، نظام ا وـ برخی از مبانی تربیت، از جنس قضایای فلسفی و با دلیل مشخص هستند که در جهان بینی  1   

ه شمار بی تربیت ی اساسقابل قبول مورد تأیید و امری غیر قابل تغییر به حساب می آیند . این امور را باید از مبان

 های علوم تربیتی شمرده شده اند .  آورد زیرا از بنیادی ترین گزینه

زه علوم ه از حوکـ در این بین گزاره های توصیفی ، تبیینی یا تجویزی از مبانی تربیت به حساب می آیند  2   

این دلیل  بانی  بهگونه متجربی و کار برد هایی در ارتباط با تربیت آغاز می شوند . پا فشاری به جهت استفاده از این

داف ، تعیین اهنظر ) ان عامل تبیین تفضیلی مورد نمی توان به تنهایی از مبانی اساسی تربیت به عنواست که اساساً

 . ، روش ها و ابزار و فنون تربیتی( استفاده نمود محتوا

 رمعه را دسوی جا لحاظ جنبه اجتماعی باید گزاره های تجویزی ازـ به جهت تحقق فرآیند تربیت درجامعه، از 3   

 )مبانی نظری قرار دهیم. "مبانی سیاسی وحقوقی تربیت"این نوع گزاره ها را ون اساسی پذیرش کرده وقالب قان

 (46-45،صص1390سندتحول،

 ، اینگونه تعریف شده است :  تربیتدر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، 

ه و ورتی یکپارچصمتربیان به  تربیت عبارتست از فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت "      

یات مراتب ح ختیاریمبنی بر نظام معیار اسالمی به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و ا

و دست  ( این تعریف نشان می دهد که مسئوالن129ص ،1390)مبانی نظری سندتحول، "طیبه در همه ابعاد. 

ستعداد کوفایی اشبرای  ش های خود را در جهت رفع موانع به کار گیرند و راه رااندرکاران امور تربیتی باید همه تال

معه به ت ، جاهای انسان در همه ابعاد وجودی ، هموار سازند ، که در صورت تحقق بخشیدن به این مفهوم تربی

 ه به سویجامع و صورت آگاهانه و کامال اختیاری ، مسیر خود را به سوی حیات طیبه و قرب الهی انتخاب می کند

 غایت نهایی و الهی خود حرکت خواهد کرد . 

تربیت بانگاهی که به غایت زندگی بشری دارد با وجود یکپارچه بودن در تمام جهات حیات طیبه ، اما در تقسیم    

ادی بندی اعتباری ناظر به شئون این حیات به شش ساحت طبقه بندی می شود که عبارتند از : تربیت اعتقادی ، عب
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و اخالقی ــ تربیت علمی و فناوری ــ تربیت اجتماعی و سیاسی ــ تربیت اقتصادی و حرفه ای ــ تربیت زیبایی 

شاختی  ــ تربیت زیستی و بدنی ــ هر کدام از ساحت های نام برده شده ، با وجود اختالف با هم ، دارای وحدت 

وضوع پژوهش و مبانی نظری بیان شده ، پژوهشگر به دنبال و یکپارچگی نیز هستند ــ با این اوصاف و با توجه به م

بایی شناختی و هنری بوده و به دنبال واکاوی این نوع تربیت در حد و اندازه کودکان یشفاف سازی ساحت تربیت ز

 (227،ص 1390سال می باشد . )مبانی نظری سندتحول، 4ـ  6

 ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری :  3-3

ی یی شناختربیت ، این ساحت ناظر به رشد قوۀ خیال و شکوفایی عواطف و احساسات و ذوق زیبادر جریان ت  

 است . 

ویکرد اصلی و ر در زمینه تربیت زیبایی شناختی و هنری ، تربیت هنری با محوریت موضوع ، به عنوان رویکرد   

 رفته شدهگر نظر جانبه این ساحت ، د دریافت احساس و معنا به مثابه رویکرد تکمیلی و به منزله جهت گیری همه

 است . 

ی در اس هنرهدف اصلی تربیت هنری ، پرورش هنرمندان حرفه ای نیست بلکه به دنبال شکوفا نمودن و ذوق احس

،ص 1390دتحول،همه متر بیان است او خواهان ارتقای ادراک زیبایی شناسی در آنان می باشد . )مبانی نظری سن

308) 

ن آنها ی در میال اصولمی بایست مبانی موجود در تربیت زیبایی شناختی را در نظر گرفته و به دنبا با این مقدمه   

 داد . لذا چنین سال( بوده و او را به سمت اهداف زیبایی شناختی سوق 4ـ 6بود که مختص کودکان سنین مد نظر )

ن آزاد و قام انساا به مران از شرایطی که آنها الزامی در سنین پائین و مراحل رشد اولیه آدمی، برای برخورداری مربی

ربه و کم تج یافته فاعل اخالقی نزدیک سازد امری عاقالنه و قابل پذیرش است ، چرا که کودکان و افراد کمتر رشد

ای رای ارتقاسبی بشته و بی تردید انسانی که در محیط منادر معرض عناصر نا مطلوب و منفی محیط و جامعه قرار د

 شد .  س ها و امور سطح پائین حیات مادی خواهدبی تردید دچار هوهای وجودی اش قرار نگیرد ، ظرفیت 
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طح اجتماعی و س تفکر عینی قوی تری دارد و باید عالوه بر در نظر گرفتن شرایط کودک دورۀ پیش دبستان،      

وه باید عال ی دیگرته شود. به بیاندر نظر گرف ،فهم و درک کودک، جلب رضایت و توجه او، به محتوای مورد نظرنیز

ا ر ،یباستز موره به ابر در نظر گرفتن رسالت دوران پیش دبستان ، واقعیت کودکی که همان زیبایی دوستی و توج

 نیز در نظر داشته باشیم.

 اهداف زیبایی شناختی در دوران پیش دبستان :   3-4

یص و ارای خصادتربی، گاه زیبایی شناختی ، کودک به عنوان مبا نظر به آنچه گفته شد، چنین برمی آید که در دید   

هت است جز از آن نی« گذار»ویژگی هایی می باشد که در حال گذار به سمت ادراک زیبایی شناختی می باشد. تعبیر 

ونه اثر ه هیچگککه نشان می دهد که او در این حیطه سنی نه در نقطه صفر شناخت زیبایی و زیبایی شناختی است 

و را یک اه بتوان کدارد  و نشانه ای از زیبایی در او یافت نشود و نه در حد نهایی و کامل ادراک زیبایی شناختی قرار

 تمهیدات وقدمات ممدرک کامل زیبایی به حساب آورد . دوران آمادگی یا همان پیش دبستانی را می توان به عنوان 

ت اند مهاررمی تور گرفت که انگیزۀ نو آموز و ابزار مورد نظمناسب جهت افزایش مهارتهای زیبایی شناختی در نظ

ورت صسانه تر یی شناهای او را در این عرصه افزایش دهد . هرچه این تمهیدات با برنامه ریزی دقیق تر و دید زیبا

دست  انی بهبگیرد قاعدتاً نتایج مناسب تری در دوران بعدی تحصیل و زندگی نو آموزان و کودکان پیش دبست

 خواهد داد . 

ت ودک جهکبا توجه به این توضیحات ، اهداف زیبایی شناختی در این دوران ، همگی در جهت همراهی با    

سترس و ی در درسیدن به تکامل فطرت زیبایی آدمی ،در دوران بعدی رشد می باشد که در این میان نقش محتواها

 مربیان آنان بارز و اثر گذار می باشد . 

ر عنوان محو6نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اهداف ساحت تربیت زیبایی شناختی در در مبانی    

  .گردیده است که پس از بیان آنها ، به تناسب محتوای این پژوهش ، از آنها استفاده خواهد شد 

 این اهداف شامل : 
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جایگاه  وهستی  ه درک کلی از جهانـ  درک معنای پدیده ها و هدف رویداد های طبیعت / هستی برای دستیابی ب 1

 خویش در آن بر اساس نظام معیار اسالمی . 

 هنری  ـ رمز گشایی و رمز گردانی از پدیده های آشکار و پنهان طبیعت / هستی و ابراز آن به زبان 2

 بیعت /ت حق در سراسر طنی فطرت الهی خویش و دریافت تجلیاـ پرورش حواس و قدرت تخیل برای بازخوا 3

 هستی با توجه به نظام معیاراسالمی

 ود . خاسانه ـ درک زیبایی های جهان آفرینش به منزلۀ مظاهر جمال و کمال الهی و ارتقای ذائقۀ زیبا شن 4

  ـ زیبا سازی محیط زندگی و پیراستن آن از انواع زشتی های معنوی ، اخالقی و زیست محیطی . 5

انی. لی و جهمآثار هنری با هدف حفظ و تعالی میراث هنری در سطح ـ بهره گیری از قدرت تخیل خود در خلق  6

  ( 156، ص 1390)سند تحول بنیادین،

یعت بیعت و طبطدر سیستم طبیعت گرایی بر این باورند که برای تحقق بخشیدن به اهداف تربیت می بایست به    

آهسته و  ریجی ،ه فرآیند های طبیعی تدانسانی چنگ زد و به آن توجه نمود و از عجله باید پرهیز نمود زیرا ک

گیزه ها و باید ان یرند ودر نظر طبیعت گرایان ، ارزشها از راه ارتباط با انسان با محیط سرچشمه می گ .تکاملی هستند

ست طبیعت ا ورد بابرخ در متن و کانونتجربه ،.نمودتمایالت طبیعی انسان مد نظر قرار بگیرد و بر پایه آن حرکت 

در  جارب خودتو از  ری می بایست شرایطی را فراهم نمود که کودکان فعاالنه با محیط ارتباط برقرار کردهدر یادگی

 (109-95 صراه حل مشکل استفاده نمایند . )گوتک،ص

معرفت و شناخت آدمی به دنیای محسوسات، ازراه حواس طبیعی امکان پذیر است و اطالعات و اخبار را از ناحیه   

معرفت ما نسبت به شناخت از  (15،ص1391مع آوری کرده و ذخیره می شود. )حسینی،محمودی،های گوناگون ج

اشیاء از ادراک حسی ، جریان هایی مانند صوت ، نور ، مزه و .... که از اشیاء ساطع می شود سر چشمه می گیرد . 

وضوع خاص حس بینایی می هر نوع حس ما ، دارای زمینه ویژه و خاص خود است ، به عنوان مثال رنگ شی ء ، م

باشد ، بنا بر این در ادراک حسی می بایست شی ء طبیعی ، عملی بر اعضای حسی ما ، القاء نماید . بر اثر جریان 
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احساس ما ، از امور حسی برخوردار می شویم. در این نوع معرفت ، ذهن تماشاگراست و بازنگریست .  در هستی 

-64وجود دارد و جهان واقعیت دارد و بیرون از ذهن است . )گوتک،صص  شناسی رئالیستی ، جهان مستقل از ما

( ماهیت ارزشی اشیاء ر ا می توان از راه شناخت تشخیص داد . از این دیدگاه زیبایی شناختی هر چند همه به 59

 واقعیت آن چیز بر می گردد و احساس ما ناشی از آن چیز است و نه معیار آن چیز .

جسام از اشدن از جهان ملموس و حرکت به فراسوی موفقیت های عینی و جدا سازی عمل و تخیل یعنی جدا    

 ج شدن ازو خار مصداقشان در دنیای واقعی و عنوان جدیدی به آنها بخشیدن و منسجم نمودن تجربه ها و ادراکات

( 1988یتینگر )( وا106،ص 1381، به نقل از دلفی ،  1388حیطه محدود جهانی که آن را درک می کنیم. )حسینی ، 

دنیای  یاد باعقیده دارد که خیالپردازی جنبه ای از تخیل است که آنچه که در خیال صورت می گیرد شباهتی ز

 ( 106،ص 1388واقعی ندارد . )حسینی 

 ای )نفس ه گانهسدر معرفت شناختی مشائی ، شناخت دارای اقسامی می باشد . در این دیدگاه نفس دارای قوای    

ظر نه را مد ۀ مدرکاتی،نفس حیوانی ونفس ناطقه( می باشد که اگر در تقسیم بندی نفس حیوانی ، قوۀ محرکه و قونب

شأت نباطنی  حواس ظاهری و حواس باطنی از قوۀ مدرکه متصاعد خواهد شد و متخیله نیز از حواس ،قرار دهیم 

خیل ، هری می باشد امّا در شناخت تترین مرتبه شناخت ، شناخت توسط قوای حس ظا خواهد گرفت . نازل

 (64ـ  65، ص  1393حضور ماده اصالت نخواهد اشت . )شکری نیا و همکاران ، 

یال خرای قوۀ سان دامعقوالت انسانی قرار دارد و متناسب با این عالم ، انو عالم خیال در میان عالم محسوسات   

 زیابی میشده با اشاره نمود که وقتی تصاویر حسی ذخیرهمی باشد و از خاصیت های این قوه می توان به این امر 

ید . با جود می آی به وشود ، در هم آمیخته می شوند و تغییر پیدا می کنند ، مجدداً با هم آمیخته شده و باز آفرین

 رؤیا پردازی می توان قوۀ خیال افراد را به شدت درگیر نمود . 

شناختی ، جنبه انگیزشی و جنبه غیر شناختی . در حیطه شناختی ، القیت دارای سه جنبه می باشد : جنبه خ   

خالقیت بر وجود تفکر واگرا در انسان متمرکز است . در حیطه انگیزشی ، خالقیت بر انگیزۀ درونی انسان تأکید می 

ژگی های کند و امّا از  حیطه غیرشناختی، خالقیت ناظر به ویژگی های خالق افراد در زمینه حرکتی ، هنری و وی
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خاصی است که  در سطح افراد ، تشابه آن خیلی کمتر است. در بعد تفکر واگرا چهار ویژگی در حیطه خالقیت 

ـ سّیالیت که رابطه بین فکر و اندیشه و بیان را مطرح می کند که باعث می شود افراد در  1قابل تصور است : 

ـ دو اصالت یا ابتکار که همان جواب های غیر معمول  2 .قسمت حل مسأله ، راه حل های گوناگونی ، ارائه دهند

ـ انعطاف پذیری که همان قدرت تفکر در ایجاد راه های متفاوت در زمینه حل مسائل 3. در مسائل را شامل می شود

 1388ـ بسط که عنوان می دارد که در هنگام فعالیت به جزئیات نیز توجه می شود. )حسینی، 4جدید می باشد. 

  ( 21ـ 22،ص

ق آنچه یا خل تخیل متعلق به مرحله تصور آنچه که ما به ازاء عینی ندارد،حال آنکه خالقیت به مرحله تحقق"

بل وصف خیل قاتصورشده مربوط می شود. بدین ترتیب تخیل منهای خالقیت قابل طرح  بوده امّا خالقیت منهای ت

 ( 5،ص1390)مهرمحمدی، . "نیست

امی تی ، نظاست و جهان ، آینه ای از جمال خداست ، به دلیل در عالم هسزیبایی یکی از صفات خداوندی    

رامون هان پیمنسجم و یک دست ومملوء از زیبایی حاکم است و این خود زیر بنای یک دید زیبایی شناختی از ج

 (17،ص1391می باشد. )حسینی،محمودی،

تداعی  عمال آنهاایر شده و شور و اشتیاق در عواطف باعث می شود که افراد به صورت کامالً عمیق با کار درگ   

مال صدرا، اگر  از منظر (18،ص1391پیدا کرده و کار های فوق العاده ای به مرحله اجرا درآید. )حسینی،محمودی،

ه می قل صدمعقوای نفسانی در حیطه شهوت و غضب کنترل نشوند ، تبدیل به احساسات و امیالی می شوند که به 

وار وده و همهیل نمر راستای عشق به خداوند این عواطف ظهور پیدا کنند جریان کسب معرفت را تسزنند  امّا اگر د

 ( 1392تر می نماید . ) یزدانی و همکاران ، 

یادگیری تحقق پیدا می کند که همراه با  یدر حال حاضر ، اکثر محققان و متخصصان عنوان می دارند که هنگام  

های هنری بهترین راه کار برای ایجاد فرصت یادگیری می باشد . فعالیت هنری هم عمل باشد . بنابراین فعالیت 

موجب یادگیری عمیق تر شده و هم زمینه ایجاد خود پنداره مثبت در انسان ها را فراهم کرده و هم تأثیر خوبی در 
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ه در زندگی خود دچار نر توانایی این را دارد که احتیاجات کودکی ک. هافزایش قدرت تخیل و خالقیت می گذراند

 ( 99-98ص،ص1388بی تفاوتی شده است را محقق  سازد. )حسینی،

 مؤلفه های ساحت تربیت زیبایی شناختی مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش : 3-5

 را ؤلفه هاییمبر اساس مبانی نظری مندرج در فصل دوم و بررسی محتوای مبانی نظری سند فوق ، پژوهشگر ،    

نظر ،  ناختی مدبایی شدر باب تربیت زیبایی شناختی مورد نظر قرار می دهدتا با مبنا قرار دادن آنها ، به اصول زی

 دست یابد . این مؤلفه ها شامل :

        ـ خیالپردازی و تخیل                                                                 1

 هنر و خلق آثار هنری                                         ـ نکو داشتن هنر و تولید 2

      ـ اخالق اجتماعی و ارزش مداری                                                        3

         ـ آرامش روانی و سعه صدر                                                             4

 های ظاهری و عینی         ـ زیبایی 5

  ـ درک موضوعات ذهنی 6 

 ـ توانایی درک آثار و زیبایی های جهان آفرینش 7

 ـ خلق و کشف معنا 8 

 ـ دریافت معنا و احساس در مورد رویداد های طبیعت 9

 ـ توجه به عواطف 10

 ـ احترام قائل شدن برای سایر دیدگاه ها 11

 (1390تحول بنیادین ، ـ پرورش حواس ) مبانی نظری سند 12

بنا بر این با عنایت به آنکه شأن هنری و زیبایی شناختی ، یکی از شئون حیات طیبه است و وجود آدمی در حیات   

طیبه آراسته به زیبایی است و زیبایی دوستی از اهم گرایش های فطری انسان است ، هدف این ساحت در دوران 
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در رسیدن به حیات پاک و افزایش گرایش به زیبایی در وجود کودکان بر کودکی را می توان تکامل فطرت زیبایی 

 شمرد . 

م ابل تعلیآنها ق همانطور که مشاهده می شود مؤلفه های فوق به تناسب شرایط سنی تفکیک نشده اندو عمالً تمام 

ه بباتوجه  رند کهربگیسعی می شود که مؤلفه هایی منباقرا بنابراین دراین پژوهش ،ستندبرای دوره پیش دبستان نی

 باشند.   اشتههمخوانی دسال(  4ـ  6)مبانی نظری فصل دوم همین پژوهش با روحیه وشرایط کودکان پیش دبستانی 

مبانی  تبیین در راستای رسیدن به چنین هدفی، لزوم پاسخ به پرسش اول این پژوهش آشکارمی گردد در ذیل به 

ی را الً مشخصالبته روشن است که نمی توان حد و حوزه کام ،می شودزیبایی شناختی در دوران کودکی پرداخته 

به  ، مارابرای هر یک ازاین مباحث مشخص نمود، زیرا در خیلی از جهات درهم تنیده بوده و توجه به هریک

 جوانب ووجوه دیگر می کشاند.

 یرامونیطییعی محیط پ: آشنایی کودک با پدیده های طبیعی ، مستلزم درک او از پدیده های  1مبنای    

ودک هنوز به این مبنا بر پایۀ گرایش کودک به درک کلی از جهان هستی معطوف می شود . از آنجا که ک      

ت ن شناختجربیات خاص خود دست نزده است و وجود او در محیط خانه و مدرسه محصور مانده است بنا بر ای

ب تجارب با کس وبایی هایی طبیعی اطراف خود را لمس نکرده کامل و کافی از محیط پیرامونی خود نداشته لذا زی

خصیصه  هم ترینساختگی نبودن ممنبعث ازمحیط پیرامونی خود ، معرفت زیبایی شناختی او افزایش خواهد یافت . 

 این مبنا در نظر می آید.

 ا پدیده ه: افزایش درک شناختی کودک ، مستلزم استفاده از حواس پنج گانه در شناخت  2مبنای    

 یرامون خود توسطپرک دسالگی( ، در مرحلۀ عینی ـ عملیاتی قرار دارد به دنبال  4ـ  6کودک در این دوران )     

ه ر او شدگانه خود است. کسب تجارب از راه حواس در این دوران ، باعث تکامل معرفت عینی د5سطوح حواس 

 کودکان به خوبی نمایان خواهد شد.که خاص این دوره نیز می باشد وازاین طریق فطرت پاک 

 : معرفت خیالی در کودک مستلزم ایجاد زمینه های خیالپردازی  3مبنای    



73 
 

 ارخیالپردازی  کودک در این دوره ، تخیلی قوی در سر دارد و به شدت به امور خیالی واکنش نشان می دهد .   

ازی بلی در نجام می دهد عناصر و افراد خیادوست داشته و حتی در بازی هایی که به صورت فردی یا گروهی ا

حت تی در ساأ معرفهای او نقش ایفا می کنند . برخی از سطوح زیبایی شناختی از طریق این مبنا شکل گرفته و مبد

 عدم حضور ماده از شروط این مبنا به نظر می رسد.زیبایی شناختی به حساب می آید . 

 م بیدار کردن هوش نهفته کودکان است.: پرورش خالقیت هنری  مستلز 4مبنای    

انجام  قاء باورد واین ارتدرکودکان بیدار نمود وبه حرکت درآاحساس وشوق خالقیت درزیبایی را می بایست    

ست ، افراوانی  خالقیت دارای اهمیت   تمرینات هوشی وافزایش توجه کودکان به محیط پیرامونی قابل تصور است.

ذار تأثیر گ وپویا  ن نمود که تمامی موفقیت ها و پیشرفت های آدمی در گرو تفکر بارور وبه طوری که می توان بیا

 (110، ص 1395، است . از پیچیده ترین و واال ترین جلوه های تفکر آدمی ، تفکر خالق است. )حسینی،محمد زاده

 قیت می باشد.بازهم تاکید می شود خالقیت منهای تخیل وجود نداشته و تخیل زمینه ساز بروز خال

با  ،ی خالقیت  ( عنوان می دارد که در پژوهش های صورت گرفته ، دیدگاه های مشترکی در زمینه1997آمایس )   

 و کار و ش ، کسبتولیدنو،ایده های مناسب در  هر حیطه از  فعالیت انسان ؛ علم ، هنر ، آموزش و پرور»عنوان 

ر داد و د وان آموزشها بیانگر این مسأله هستند که خالقیت را می تدارند . از سویی دیگر پژوهش « زندگی روزمره 

،  1395ده ، محمد زا؛حسینی، بسیار پر رنگ تر خواهد بود . )این عرصه ، نقش مراکز آموزشی از جمله مدارس 

 وزشیای آممحتو و( بنابر این با تفاسیر باال می توان اینگونه نتیجه گرفت که می بایست برنامه ها 111-112صص

 مناسبی در راستای میل به این هدف پیش بینی گردد . 

خالقیت توصیف ذهن می باشد و این نشان دهنده تابعیت ذهن از هستی موصوف است با این اوصاف ذهن ،    

ذاتاً خالق می باشد . سر چشمه خالقیت شناخته شده نیست . برخی از افراد مانند مانند افالطون آن را نتیجه ارتباط 

ح آدمی با اسطوره و الهه یونانی می دانند ، برخی دیگر مانند کانت ، آنرا در اثر گونه ای جنون متصور می شوند رو

و برخی دیگر مانند صدرالمتالهین شیرازی ، آنرا ویژگی ذاتی آدمی دانسته که از نفخه ی الهی ) روح انسان ( نشأت 
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باشد امّا در جهت پرورش آن ، می توان از راه تربیت و می گیرد . اگر چه خالقیت دارای جنبۀ آموختنی نمی 

 (30،ص 1389آموزش ، قوه و نحوۀ دانش به چیز ها و بهره وری از آن را اعتالء بخشید . )سازمان پژوهش،

نو  رای کودک،بدردوره پیش دبستانی، خالقیت به عنوان دیدگاهی برای تفکر، عمل یا ساخت چیزهایی است که    

ن ظر دیگرایده درنو احتمال تشویق از سوی دیگران به چشم می خورد. البته ممکن است این اقدام یااوجدید هستند 

 ضایت بخشنند، ر، تکراری به نظر برسد، اما چون برای خود نوآموز ، نو وبدیع است ودیگران آن را تحسین می ک

 (123،ص1385خواهد بود. )طالب زاده،

وفراهم به مصادیق خیرونیکی مستلزم اهمیت دادن به گرایش های او : افزایش گرایش کودک 5مبنای       

 نمودن محیط حقیقی است.

در  یباییز پرورش امیال ، با توجه به انتخاب های آگاهانه ، به دنبال تجزیه و تحلیل امور اطراف خود است.انسان    

 نظرات نه گردد. با توجه بهکودکان باعث می شود که کودک به سمت خیرو نیکی، هدایت شده ودرآن نهادی

نیک  ار خیر وو افک فیلسوفان و تعالم اسالمی ، رسیدن به جایگاهی که افراد نسبت به محیط و اطرافیان خود اعمال

 در سر داشته باشند از اهداف تربیتی شناخته شده و زیبایی را به همراه دارد . 

 تلزم شناخت زیبایی های آفرینش است.: افزایش معرفت نسبت به حیات طیبه )پاک( مس 6مبنای    

ختی یبایی شناشناخت زیبایی های آفرینش در راستای معرفت یافتن به حیات طیبه ، از اهداف اساسی ساحت ز   

جهان  یی هایمحسوب می گردد. کودک در این مرحله با توجه به ذائقه زیبایی شناسانه خود اگر در معرض زیبا

مار او به ش ل مقصودبه سمت خالق این زیبایی ها میل پیدا کرده و حیات طیبه سر منزآفرینش قرار بگیرد گرایش او 

 خواهد رفت . 

 : معرفت عینی در کودک ، مستلزم توازن در شکل و رنگ اشیاست. 7مبنای    

شناخت پیداکردن کودکان از زیبایی های اطراف خودمستلزم ملموس بودن وقابل تصور بودن زیبایی است    

ر عینی می بایست دارای خصایصی باشند که زیبا نام بگیرند. تالش ها دراین دوره می بایست به سمت عینی وعناص
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د.دراغلب اوقات می توان زیبایی رابا عینیات درک کرد زیرا درطبیعت شساختن زمینه افکار هنری پیشرفت داشته با

 ابتدا عینیات رخ می نمایانند.

 یبایی است.شناسانه در کودکان مستلزم تقویت احساسات و معنا دار شدن ز: رشد عواطف زیبایی  8مبنای    

نطور که در ساحت زیبایی شناختی در تربیت ، پرورش عواطف از اولویت های اصلی این ساحت است . هما   

ت طرح اسدرفصل دوم گفته شد درزیبایی شناسی وهنر اسالمی ، اصل تصعید وواالیش عواطف زیبایی شناسی م

 بایی حقیقی حیات، درپشت پرده زیبایی های ظاهری پنهان نماند.تازی

بنیادین  لد تحونزیبایی شناختی مستتر در مبانی نظری ستربیت اصول برگرفته از مبانی ساحت  3-6   

 آموزش وپرورش

 اصل روح طبیعت گرا :  3-6-1   

یتهای از فعال رتیس، زیبایی مجموعه ایهمانطور که در قسمت مبانی نظری به آن پرداخته شد طبق نظر جیمز ک   

 عی یا یکده طبیو زمانی اتفاق می افتد که فردی آن را در یک پدی نوی است که  شهود نام گرفته استروحی و مع

رضه می نسان عنما یا یک آوا و موسیقی درک کند . زیبایی طبیعی ساخته دست بشر نیست وخود طبیعت آن رابه ا

 ( 27،ص1364گان،تولستوی،ترجمۀ ده. )کند

می توان اینگونه عنوان کرد که طبیعت خود سازنده عناصر زیبایی هستند و طبیعت گرایان بر این باور هستند که    

تعامل با محیط می تواند ارزش هارا متبلور سازد و معتقد هستند که کودک محوری باید مبناء قرار گیرد و خود 

( زیبایی های موجود در طبیعت خود منشاء احساس لذت از 13،ص1394روع به تجربه کند. )امیری،کودک باید ش

طبیعت است و همه انسان ها از این زیبایی ها لذت می برند و این زیبا یی ها را در ذهن خود به تصویر می کشند 

ده کرده آن استفا ایدلیل بر این مدعا که قرآن نیز به زیبایی های طبیعت توجه ویژه ای داشته و از واژه زینت بر

به عنوان مثال ، دوچرخه سواری درطبیعت، نقاشی کشیدن از طبیعت و... می تواند نشانگر ایجاد روحیه  است .

 به بیان دیگر زیبایی های طبیعی نباید ساختگی باشند. طبیعت گرایی درسیستم درک کودکان باشد.
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 اصل پرورش حواس :  3-6-2

ود در یق اشیاء موجایده و فکر از طر» هگل اینگونه عنوان می کند که همانطور که  در فصل دوم مطرح گردید ،    

ت که تیجه گرفو می توان ن« جهان هستی نور را خود منتشر می کند و این نور و روشنایی همان زیبایی است . 

سی یی شنابابحث زی راسکین معتقد بود که در زیبایی اشیاء نیز از طریق حواس قابل ادراک می باشد و به دنبال او

 عناصر حسی بر عقالنیت برتری دارد . 

کامل ین ادراک تاوقتی ادراک حسی ما به باالترین سطح کمال خود دست یابد  نددایر ، معتقد بود بامگارتن و   

ست د یادراک زیبای یافته به ما اجازه خواهد داد در جهان کمال و هستی باالتر از آن کمال اشخاص را درک کنیم .

ت که الی اسچنین کمالی است یعنی درک اخالقی و دریافت زیبایی توسط حس زیبایی درواقع همان کم یافتن به

 ( 19، ص  1377می توان آن را با ادراک حسی که گسترش یافته است شناسایی کنیم . ) کانت 

در  می شود و تصویری که از پدیده ها به وسیله حواس درک و دریافت می شود به مرکز فکر و اندیشه ارسال   

نیوتون  ی است. )زیبای را برمی انگیزد، این درواقع نمودی از تحلیل قرار گرفته و واکنش مناسبی آنجا مورد تجزیه و

 (  301، ص  1355

 ی و قضاوتآنچه که توسط حواس درک می شود دارای عینیت است و همین امر باعث می شود تا از پیش داور   

یی . پیشگو وشود  آن چیزی نمایان شود که مبتنی بر واقعیات است نه خرافات  ذهنی و عالیق شخصی جلو گیری

 (   363، ص  1389) فرمهینی 

 ذائقه ی ا به نحویعینیت به دنبال زیبایی در نظم ها و هماهنگی هاست توازن میان اشیاء ، رنگ ها ، ترکیب ه   

 (  57، ص  1389زیبایی را تقویت خواهند کرد . ) گلسرخی 

ر باشد واس ، موثپیش بینی فعالیت هایی مانند: دیدن، گوش دادن، لمس کردن و... می تواند دراستای پرورش ح   

 گانه ، زیبایی فعالیت را افزایش خواهد داد.5و درک کودک  توسط حواس 

  اصل توجه به تخیل :    3-6-3
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ر گاه خیال پردازی دد که به دنبال تعیین جایساحت های زیبایی شناختی می باشدر  3این اصل نیز ناظر به مبنای    

 حیطه زیبایی شناختی می باشد . 

ت ل و محاکاطبق دیدگاه ارسطو آنچه که موجب پدید آمدن زیبایی می شود قدرت اشتیاق و جذب به سوی تخی   

ابد . پرورش یاد ( از طرف دیگر ، زیبایی شناسی کمک می کند تا تخیل و استعداد ذاتی افر 40است ) مرادی ، ص 

ا یط خود ر، شرا خیال پردازی در دوران کودکی از اهمیتی ویژه برخوردار است زیرا کودک می تواند از این طریق

شود .  ودک میکتغییر دهد و معلومات خود را تا حد زیادی افزایش دهد و این باعث ایجاد احساسی خوشایند در 

د و یدا کنیتی که در آن قرار گرفته است عالقه بیشتری پو همین امر باعث می شود که کودک نسبت به موقع

ل ت ، تبادنظر گرف تخیل را می توان پشتوانه ای برای برقراری ارتباط در» تصورات زیبایی از آن به دست آورد . 

 دیمهر محم « )ست.معنا ها ولی به صورتی نا متعارف ، بازنمایی دانش یا اشکال هنری قسمتی از زیبایی شناختی ا

 (  10، ص  1389، نقل از آیزنر ، 

ه سوی بق دارد و تخیل باعث می شود که خود را در جهان دیگری احساس کنیم ، جهانی که با آنچه می بینیم فر   

 .اوت استند متفجهانی حرکت کنیم که در آن همه چیز متفاوت است و اشیاء و اعمال با آنچه در جهان واقعی هست

 (  106ص  1388)حسینی ، 

ی را که و آن چیز در این اصل کودک به دنبال آن چیزی است که در عالم خیال می یابد و موارد را ترکیب کرده   

د . ) ر می دهادراک خیالی خود بهره می گیرد و خود را جای چیز دیگری قرا در دست دارد می سازد و از قدرت

 (  84، ص  1392محمودی ، 

های  ی ونقشهایی برای رشد وتقویت تخیل مهیا می گردد. بازیهای تظاهر درهر مرحله بارزی ازرشد، فرصت   

 زیادی که تجربه می کنند ، ازجمله نشان های تخیل در نوآموزان می باشد.

به کارگیری وجانداربخشی به اشیاء بی جان ، تصور جایگزینی با امور دور از دسترس ، شخصیت بخشی به  

ها، پیش بینی شده وخیالپردازی را ذر کودکان ، تقویت نمایدومحتوا را جذاب تر حیوانات و... می تواند درفعالیت 
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البته می توان گفت که تخیل نصف واقع گرایی بوده و از واقعیات موجود نیز بهره می  نموده وبرزیبایی کار بیفزاید.

 برد. تخیل مابه ازا ء عینی ندارد.

 اصل خالقیت :    3-6-4

ر نصری مهم دعمبانی نظری گفته شد ، در عرصه زیبایی شناختی ، خالقیت را می توان همانطور که در قسمت    

ا راین حس  لم بایدبه شمار آورد . این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مع حیطه برنامه درسی اگزیستانسیالیستی

یی و توانا ستعداداکودک این در کودکان بیدار کند و آن را در جهت رشد تعالی تقویت کند .درواقع خالقیت یعنی : 

ری یر های هنتعب ایرا داشته باشد که بتواند برای یک مشکل راه حل تازه ای پیدا کند یا یک روش جدید و بدیع بر

 (  207، ص  1389بیابد . ) فرمهینی ، 

ر این ( پژوهشگری برجسته درزمینه خالقیت است. اوعقیده دارد کودکان پیش دبستانی د1962)26پال تورانس   

دوران به اوج خالقیت خود می رسند ، چون محدودیت های دوران دبستانی دراین دوره به چشم نمی خورد، پس 

بروز این خالقیت را می توان مشاهده کرد. کاردستی هایی که آنها در این دوران درست می کنند نشانگر فرآیند های 

 (126،ص1385خالق دراین دوران است. )طالب زاده،

د د به وجوده ای جدیی توان اینگونه بیان نمود که خالقیت در افراد باعث می شود که بتوانند نظریه یا ایپس م   

کشف  سائلی راارند مبیاورند یا روح را باز سازی کنند که بتوان آن را با ارزش تلقی کرد. معموال کودکان دوست د

ی اس لذت مه آن احسبها نو و جدید است از دست یافتن قبالً آن را کشف کرده اند . اما چون برای آنشاید کنند که 

 .خالقیت خلق آنچه است که تصور شده است و می توان گفت خالقیت منهای تخیل وجود نداردکنند . 

ند ی می تواعالیت هایدرگیر شدن با ساخت وسایل خالقانه ، ایجاد بازیهای خالقانه، نمایش خالق و... از جمله ف   

 ش وظهور خالقیت ودر نتیجه درک زیبایی شناسانه ، کمک خواهد کرد.باشد که به پرور

 اصل توجه به خیر و نیکی :  3-6-5

                                                           
26Torrance 
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جایگاه  وبی هموارهخزیبایی و حقیقت و ، همانطور که در فصل دوم مطرح شد بنا بر اعتقادات فیلسوفان معنا گرا    

 ها تأثیری نداشته است . خود را حفظ کرده و تغییر و تحوالت جامعه   بر اساس و پایۀ آن

ایی است همان زیب مردم یونان باستان خوبی را از هر چیزی برتر می دانستند و اعتقاد داشتند که خوبی )خیر(   

که  می کند در پی همین اعتقاداتی که در جامعه اش رواج داشت عنوان افالطون به عنوان یک فیلسوف یونانی

 قابل دستیابی است .  زندگی نیکو در درون جامعه ای نیکو ،

. او  یی طی شودارسطو دیگر فیلسوف یونان نیز،عنوان می دارد که برای پرورش اخالق باید مسیر هنر و زیبا   

 ،میرانند . ) ضوه گرکمعتقد بود که هنر آنقدر توانایی دارد که می تواند زیبایی فضایل اخالقی را در نظر کودک جل

 (  29ــ  74 ص، ص 1388

ک بی یک روح نی وروند در قرن بعدی توسط کانت دنبال شد . او نیز معتقد بود که زیبایی نماد خیر است این    

دلیل  رد که بهجود داوواسطه به زیبایی عالقه مند است. میان این دو مؤلفه یعنی خیر و زیبایی ، رابطه ای تألیفی 

رندۀ وجود آو او به قی بودن می کند و ذوق به تعبیروجود آنها ما را به زیبایی عالقه مند و دارای استعداد اخال

 (  35، ص  1377 ،اخالقیت است . ) کانت

سی یبایی شناا مرتبط با زر« خیر » این مفهوم در قرآن نیز  به همین عنوان به کار رفته است . قرآن همچنین مفهوم    

 می داند . 

شتی)سوء( و نباط کرد . این آیه به تضاد معانی زسورۀ آل عمران است 30این مفهوم را می توان از آیه    

رآن قخیر در  ویبایی بین مفهوم ز ه رابطهزیبایی)حسن( می پردازد و بر روی هم قرار گرفتن این دو واژه نشان دهند

 ( 126، ص 1391،اده است . )حسین ز

 ی کار رازیبای خیر می تواندپیش بینی فعالیت هایی در زمینه شیوه های کمک به دیگران وآشنایی با کارهای    

 درمحتوا، باالتر ببرد.

 اصل توجه به زیبایی های آفرینش :  3-6-6
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ا زیبا راوند است قرآن هر امر و کاری که از سوی خداوند باشد را زیبایی می داند و کل جهان که خالق آن خد   

نظم در  بایی ودوست دارد و این زی می داند و خداوند در زیبایی مطلق و بی نهایت است و هرچه که زیباست را

از  راوانیفآفریده های خداوند به وضوح قابل مشاهده است . جهانی که خالق آن ها خداوند است نمونه های 

ا می هت در آن ا و دقآفریده های خدا وند که مظهر زیبایی و جمال هستند را نمایان ساخته است . و با توجه به آنه

ی نه آشنایی درزمیپیش بینی فعالیت هاید  که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد . توان به این نکته پی بر

 ودرک کودکان از نعمات خداوندی ، اصل فوق را موثر و زیبایی کار را باال می برد.

 اصل بهره گیری از هنر :  3-6-7

  ا باشد :یر را داراید ویژگی های ز، در حیطه هنری و زیبایی شناختی ب درسیارسطو محتوا و تصاویر گاهاز دید   

ـ  5رنگ داشته باشد .  ـ وضوح و 4ـ دارای جذابیت باشد .  3ـ اندازه معینی داشته باشد .  2ـ دارای نظم باشد .  1

 (  55، ص  1389، از انسجام محتوا بهره مند باشد. ) مرادی

و  ناسب بودنمی گیرد و بیشتر موارد مت فطرت پاک بشر خاستگاه هنر است و از اعماق وجود انسان سرچشمه   

موقع از  جا و به اده بهموزون بودن کار ها را مد نظر قرارمی دهد . اثر بخشی بیشتر پیام های تربیتی در نتیجه استف

ن آثار ورندگاپدید آهنر است به طوری که خستگی را از تن بیرون می کند و زیبایی معنوی را آموزش می دهد . 

ستند تا هزیبا  بال آفرینش و خلق عناصر نیکو هستند ، یعنی از روی غریزه به دنبال ساخت عناصرهنری ، به دن

می  وی غریزهریش از رضایت دیگران را برانگیزانند و همین امر شاید بتواند منشأ هنر قلمداد گردد . این نوع گرا

)  .دمی است آوجود  یزه های مهم و اصلی درتواند شاخه ای از میل به زیبایی و زیبایی دوستی باشد که از جمله غر

 ( 151، ص  1390هاشمی نژاد ، نعمتی ، 

اری از آثار و ارزش زدراین حیطه برای بررسی بیشتر باید به چگونگی درک ، قدردانی و خلق آثار هنری و سپاسگ   

ی توان دریافت که کودکان ( با نگاهی ویژه به سالهای قبل از دبستان م20،ص 1389های هنری پرداخت . )فرمهینی،
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انجام می دهند . ) لنکستر  ،با قصد کشف مواد و لوازم هنری و لذت از این امر رادر این سالها  کار های هنری خود

 ( 25، ص  1377، 

وده تا رنگ ها باویر واین اصل بیشتر به نواع تصاویر مورد استفاده ، اشاره می نماید و به دنبال جذاب بودن تص   

 ر باشد.یر گذای محتوا افزایش یابد . پیش بینی فعالیت هایی از جمله نقاشی وزنگ آمیزی می تواند تاثزیبای

 اصل تقویت عواطف :  3-6-8

( عاطفه 20ص، 1389)فرمهینی،  "عاطفه حالتی است هیجانی در شخص، که اندیشه ای او را همراهی می کند."   

د . می باشن آشکار رکیبی از تغییرات فیزیولوژیک و زمینه ساز اعمالدر واقع  واکنشی احساسی و پیچیده است که ت

لت ها که حا و اگر بخواهیم از بعد فیزیولوژیک آن را  مورد بررسی قرار دهیم هیجان فرآیند ی جسمانی است

 یا شایندملی خوانسان ایجاد می کند . این نوع هیجان می تواند عکس الع تغییراتی آشکار در سیستم انگیختگیو

 ( 171، ص 3891 فرمهینیناخوشایند در بر داشته باشد و آن را در قالب کلماتی چون شادی ، خشم قرار داد . ) 

راهی  دی است که می توانناتت می توان به آن اشاره کرد بروز هیجاربیهای عمومی که در تکردیکی دیگر از کار   

اندازه کودک در این بیان قدرت بیشتری داشته باشد  هرات و عواطف و تفکرات کودکان باشد.برای ابراز احساس

ذوق زیبایی شناسی او نیز تقویت خواهد شد تکامل شخصیت کودک در گرو ایجاد توانایی بروز احساسات و 

های عواطف است و به دنبال آن کودک قدرت بیشتری در جهت تنظیم هدف و روش زندگی و پیشرفت در روش

و اشکال  به آنها داده می شوندتاباخطوطت ادن به اشیاء توسط کودکان این فرصدبد. با جان تربیتی دست می یا

زمانی که اطالعات کودک در حیطه (  104،ص1388،دهند. )حسینیبروزرابطه عاطفی برقرارکنندواحساسات خودرا

ری وسعت عاطفی پرورش یابد ، اطالعات فوق بهتر یاد آوری شده و عواطف با گسترش خطا سیر عصبی ، به یادگی

بستر درک عاطفی کودک با پیش بینی فعالیت هایی از جمله،:  دایجا   (1394و معنا می بخشد . )نجفی وهمکاران، 

باتوجه به    خانواده ، ارتباط با دوستان وهمساالن وبروز آن در عملکرد او در جامعه ، به زیبایی محتوا خواهد افزود.

را مستخرج از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش وپرورش شناسی  توضیحات ارائه شده می توان اصول زیبایی

 نمود: جمع بندی  1-3 طبق جدول
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 اصول زیبایی شناسی مبناهای زیبایی شناسی اهداف
درک معنای پدیده ها و -1

 هدف رویداد های طبیعت

ـ آشنایی کودک با پدیده های طبیعی 1

مستلزم درک او از پدیده های طبیعی 

 مونی است. محیط پیرا

ـ باید زمینه های تماس کودک با طبیعت را 1

 )اصل درک طبیعت( فراهم نمود. 

پرورش  ایجاد زمینه های -2

 حواس

ـ تقویت معرفت عینی در کودک، از  2

طریق درک پیرامونش با حواس پنجگانه 

 صورت می گیرد . 

ـ باید زمینه های پرورش حواس کودک را فراهم 2

 اس( )اصل پرورش حونمود. 

بهره گیری از قدرت تخیل خود  -3

در خلق آثار هنری و گسترش روحیه 

 خالقیت

ـ افزایش معرفت خیالی در کودک، از  3

طریق ایجاد زمینه های خیالپردازی صورت 

 می گیرد . 

ـ باید زمینه های پرورش تخیل و قوۀ خیال را 3

 )اصل توجه به تخیل(در کودکان فراهم نمود. 

ز قدرت تخیل خود بهره گیری ا -4

در خلق آثار هنری و گسترش روحیه 

 خالقیت

ـ خالقیت از طریق گسترش روحیه  4

 کنجکاوی و پرسشگری افزایش می یابید . 

ـ باید زمینه های آفرینش و خالقیت و برای 4

 )اصل خالقیت(کودکان فراهم گردد. 

زیبا سازی محیط زندگی و  -5

پیراستن آن از زشتی های معنوی ، 

 ق و زینت محیطیاخال

ـ گرایش کودک به مصادیق خیر و نیکی  5

، مستلزم باز شناسی و پاالیش گرایش های 

 اوست . 

ی ـ باید زمینه های افزایش گرایش به خیر و نیک5

 )اصل توجه به خیر ورا در کودکان فراهم نمود. 

 نیکی( 

درک زیبایی های جهان آفرینش  -6

 و ارتقای ذائقه زیبا شناسانه خود

ـ نیل به حیات طیبه در گرو قابلیت  6

 گرایش به زیبایی های آفرینش است . 

ـ باید زمینه های درک آثاروزیبایی های جهان 6

)اصل توجه به آفرینش رادر کودکان فراهم نمود.

 زیبایی های جهان آفرینش( 

ابراز پدیده های آشکار و پنهان  -7

 طبیعت به زبان هنری 

یبایی های عینی ، ـ گرایش کودکان به ز 7

از طریق توازن میان اشیاء و رنگ ها در 

 آثار هنری میسر می گردد . 

 ا ازـ باید زمینه های ایجاد ارزیابی های ظاهری ر7

طریق نکوداشت آثار هنری در کودکان را فراهم 

 )اصل بهره گیری از هنر( نمود. 

زیبا سازی محیط زندگی و  -8

، پیراستن آن از زشتی های معنوی 

 اخالق و زینت محیطی

ـ دریافت معنا و احساس در زیبایی ،  8

مستلزم رشد سطوح عاطفی کودکان می 

 باشد . 

 ـ  باید زمینه رشد سطوح عاطفی در کودکان را 8

 )اصل تقویت عواطف( فراهم نمود. 

 : تناظر مبانی واصول زیبایی شناسی استخراج شده 1-3جدول 

  :1-3توضیح مختصر راجع به جدول 

توان نکات ذیل  می 1-3با توجه به مبانی نظری و منبا های عنوان شده و اصول زیبایی شناسی مندرج در جدول    

 را مد نظر قرار داد : 

رّا ی بودن مبدر تشخیص و کار برد اصل درک طبیعت ، می توان گفت که زیبایی های طبیعی از ویژگی ساختگ    

 .  هستند و طبیعت خود موجب زیبایی است
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ند در بحث اصل پرورش حواس ، درک کردن نقطه عطف آن است و حواس ظاهری موجب درک پیرامون هست   

ا تخیل هردازی در حالیکه حواس باطنی تخیل را آفریده و حضور ساده در این طیف جایگاهی ندارد و خود رؤیا پ

 ریم . را سبب خواهند شد . می توان چنین گفت که در تخیل ، ما ازاء عینی ندا

 .  خواهد شدندر حوزه خالقیت ، می توان گفت خالقیت ، محصول تخیل است و خالقیت منهای تخیل ، پدیدار    

را در  مندرج با توجه به موارد ذکر شده و نزدیکی اصول و درهم تنیدگی آنها ، می توان با کمی اغماض اصول

 ای آنان در این عرصه بهره برد . محتوا استخراج نموده و از نظرات افراد مختلف و دیدگاه ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
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 تحلیل محتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :  4-1

محتوای مورد استفاده در دوره پیش دبستانی آموزش و " هدف از نوشتن این فصل ، پاسخ به سؤال دوم این پژوهش یعنی   

سی موجود در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تاچه میزان مؤلفه های زیبایی شنا

است.برای دستیابی به این هدف دو مرحله پیش رو است . ابتدا کتاب های مد نظر ، به صورت  "پرورش را دارا هستند؟

تصادفی برخی صفحات آن انتخاب گردیده و از هر واحد کار ، دو صفحه موردبررسی قرار گرفت سپس ، جدولی طراحی 

و میزان استفاده از اصول استخراج شده از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در صفحات کتاب ها ، در شده 
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جداول مشخص خواهد شد و بر اساس تخیل یافته ها میزان انطباق محتوای کتا ب با اصول  به دست آمده ، تعیین می  این

 گردد .

 :  نقد  4-2

شود و در  رح میشی یک دستاورد است که انصاف در آن لحاظ گردیده و با زبانی مالیم مطنقد ، بررسی تحلیلی ، پژوه   

مان ثار دیگر هآاشد و راستای افزایش دیدگاه مناسب در افراد می باشد . نقد کردن یک کتاب باید زیر بنای پژوهشی داشته ب

ر هنگام درار داد و قک اصلی نقد کردن باید انصاف را مالفرد ، نباید در نقد اثر بعد هر نویسنده ای تأثیر گذار باشد . پس در 

 ( 73،ص 1389گلسرخی،)بیان نواقص ، باید ارزیابی نرم و مالیم و رعایت ادب ، بهره برد . 

ست آمده و به د در هنگام نقد هر اثری می بایست مالک ها و مؤلفه هایی را در نظر گرفت که در برنامه های پژوهشی   

 صول زیباییاوده و باشد و در پژوهش حاضر نیز مالک ، مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، ب قابلیت استناد

 شناسی مستخرج از آن در راستای نقد و تحلیل محتوای پیش دبستان به کار خواهد رفت . 

عیین اهداف ت دین بر اساسهمانطور که در فصل سوم مشخص گردید مبانی زیبایی شناختی مطرح شده در سند تحول بنیا   

 زیبایی شناختی به ترتیب ذیل استخراج گردیدند : شده ، فهرست دار بیان شد و اصول مربوط به

 ـ اصل روح طبیعت گرا 1

 ـ اصل پرورش حواس 2

 ـ اصل توجه به تخیل 3

 ـ اصل خالقیت 4

 ـ اصل توجه به خیر و نیکی 5

 ـ اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش 6

 اصل بهره گیری از هنرـ  7

 ـ اصل تقویت عواطف 8
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 محتوای دوره پیش دبستان 4-3

اعی و مسیاسی ، اجت هدف های دروس در هر دوره تحصیلی ، بستگی به تعلیم و تربیت در رابطه با برنامه های اقتصادی ،   

 یش دبستانیپموزان به آمار نو آ فرهنگی دارد.آمار کالس های دورۀ پیش دبستانی در ایران سیر صعودی داشته  و هر ساله

تنها  وی نمی کند ه پیرواضافه می شود . اما با توجه به توسعه این دوره ، محتوا و موارد درسی همچنان از  اهداف تعیین شد

د را ظمی شونهدف بارزی که در آن مشاهده می شود این است که نو آموز در محیط آموزش ، فعالیت هایی که موجب بی 

ای خود اندیشه ه  کارات وهد ! از این رو با توجه به اهمیت اساسی این دوره ، برنامه ریزان و مؤلفان می بایست ابتند انجام

 را برای بر آوردن نیاز های این دوره به کار برند. 

 بررسی کانه عدم امبجلد کتاب بوده که با توجه  5همانطور که در فصل دوم مطرح شد محتوای دورۀ پیش دبستان ، دارای    

،   2، و کودکانه  1محتوا یعنی کتاب های شهروند کوچولو ، کودکانه  تمامی آن کتاب ها ، به بررسی سه جلد کتاب از آن

 پرداخته خواهد شد .

ما و  شهر و استان ،واحد کاری به نام های عبور و مرور ، محیط زندگی  4کتاب شهروند کوچولو ، کتابی است که دارای    

 ، نمایش ، ، شعر وچک ، تدوین گردیده است. بر اساسهر واحد یادگیری ، فعالیت هایی چون : درک مفهوم ، پازلشهروند ک

جرا ش بینی و ایی رایقصه ، کار دستی و .... پیش بینی شده است که مربیان می بایست با توجه به اهداف هرصفحه فعالیت ها

 نمایند .

می باشد .  "درسهممن و "،"من و خانواده"،"من و خانه "،"من"واحد کاری به نام  4نیز دارای  1کتاب دنیای کودکانه    

.. در بخش .ستی و داجرای فعالیت هایی مانند مشاهده ، قصه گویی ، نمایش خالق ، بحث و گفت وگو ، نقاشی ، شعر ، کار 

 های مختلفی از کتاب گنجانده شده است .

 می باشد . "ران ماای"و  "بازار"،  "محله ما سجدم"واحد کاری به نام  سهارای نیز د "2دنیای کودکانه "و اما کتاب    

فاهیم و مجامع از  ودر هر سه کتاب مذکور در ابتدای هر فصل تصویری گنجانده شده که به دنبال ارائه یک دیدگاه کلی    

م که اد گرفتیمن  "بخشی با عنوان موضوعات واحد یادگیری می باشد و در انتهای هرفصل با هدف تکمیل فرآیند آموزش 

 تدوین شده است . ".... 
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 کتاب شهروند کوچولو می پردازیم :محتوای در ابتدا به بررسی 

 بررسی محتوای کتاب شهروند کوچولو باتوجه به اصول زیبایی شناسی: 4-4

ر آن هیم موجود ددر زمینه مفابا موضوع عبور و مرور تصویری گنجانده شده است که نو آموزان می بایست  5در صفحه    

ات واحد موضوع صحبت و بحث و تبادل نظر داشته باشند. هدف از این تصویر، ارائه یک دیدگاه کلی وجامع از مفاهیم و

ور و مرور لی عبکواعد دراین قسمت نو آموز می بایست به قیادگیری به نو آموزان است و نمادی از فصل پیش رو می باشد.

 تار مورد نظر را مورد تفسیر خود قرار دهند .پی برده و هر رف

 

ده وبحث )مشاههمانطور که مشاهده می شود از اصول زیبایی شناختی که مد نظر است شاید فقط اصل پرورش حواس   

اشد .اصل به شده در این تصویر بهره برد )کمک به بزرگتر ها وافراد مسن( و اصل تقویت عواطف وگفتگو راجع به تصویر(

مشاهده  یر باالطبیعت گرا و سایر اصول در این تصویر نمایان نیست پس طبق جدول ذیل دو اصل را می توان در تصوروح 

 نمود :

، با موضوع راننده خوب ، مؤلفین به دنبال ایجاد درک پیام و تقویت رنگ آمیزی توسط نو آموزان هستند نو  6در صفحه    

 آموزان می بایست با مقررات عبور و مرور آشناشده و در ظاهر نقش یک راننده ی خوب را بازی کنند .

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

بیعت اصل روح ط

 گرا
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یر و رینش ، اصل خمی شود تصاویر موجود ، به اصل خالقیت و زیبایی های جهان آف همانطور که در تصویر فوق دیده      

 شده است و ستفادهنیکی ، اصل تقویت عواطف و روح طبیعت گراتوجه چندانی ندارد و از تصاویر ابتدایی و بدون جذابیت ا

به  یری از هنرگبهره  ال نمود . واز اصلچون خواسته است که ایفای نقش انجام پذیرد می توان از قوۀ تخیل در اینجا استقب

 .رنگ آمیزی تصاویر استفاده نمود واصل پرورش حواس به واسطه مشاهده وگفتگو می توان اشاره نمود پاس

 

زان . نو آمو وزان هستندکتاب ، با موضوع امداد گران ، مؤلفین به دنبال ایجاد تشخیص رابطه مفاهیم در نو آم 7در صفحه    

 امداد گر آشنا شوند . می بایست با شرایط خدمات رسانی و نهاد های

 

ویر با ختی ، تصایی از جمله فعالیت های این صفحه است . از جنبه زیبایی شنابحث و گفت و گو ، نقاشی و خاطره گو   

مداد گری اه بحث برنگ های آنها ، جذابیت چندانی برای نو آموزانایجاد نمی کنند و اصل توجه به خیر و نیکی با توجه 

د به یز می تواننآموز  ه نقاشیکردن نوبیشتر جلوه می نماید و کمک به هم نوع نیز در اصل تقویت عواطف قائل است . اقدام ب

 بحث بهره گیری  او از هنر اشاره نماید امّا در مابقی اصول ، مصادیق مشاهده نمی شود .

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

ل پرورش اص

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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یر ، ناصر تصاوعدر نظر اولیه ، نوع تصویر و رنگ آمیزی آن بسیار نا مناسب می رسد و شلوغی موجود در :  8صفحه    

 .نوعی سر در گمی را به مخاطب القاء می کند

 

ه و این زمین ث و گفت و گو دربا توجه به اهداف این صفحه به دنبال درک علت آلودگی هوا توسط نو آموزان و بح   

ت گرا ح طبیعساخت وسایل حمل و نقل است می توان گفت که اوالً چون اشاره ضمنی به آلودگی هوا کرده ، پس اصل رو

دور  ز موادارا می توان در این صفحه مشاهده نمود ، اصل خالقیت را می توان با توجه به ساخت وسایل حمل و نقل 

بل ن بکشند قاوآموزانره گیری از هنر ، نه به خاطر تصاویر بلکه به خاطر نقاشی ای که قرار است ریختنی دریافت و اصل به

 شد . أیید می باتپس اصول روح طبیعت گرا ـ خالقیت و بهره گیری از هنر ـ دراین صفحه تا حدودی مورد    تصور است . 

هدف از این صفحه آشنایی با هوای پاک و نقش آن در زندگی موجودات می باشد . همانطور که مشخص :  12صفحه       

و جای بخشیدن به پدیده ها نیز قابل تأمل است . باز هم رنگ آمیزی و است حضور در طبیعت پاک از موارد قابل ذکر است 

نوع تصاویر استفاده شده جذابیت خاصی ندارند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، تصاویر فوق رنگ و لعاب تصاویری که 

 نو آموزان با آن مواجهند را القاء نمی کند .

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره 

گیری از 

 هنر

اصل توجه به 

 زیبایی های

 جهان آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل 

پرورش 

 حواس

اصل روح 

 طبیعت گرا
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صاویر ، )مشاهده تپرورش حواس  )بواسطه حضور عناصر طبیعی(گرا  در این صفحه نیز تا حدودی اصل روح طبیعت   

هان یی های جتوجه به زیبا)جاندار پنداری خورشید وابرهای موجود( ، توجه به تخیل  بحث وگفتگو وتشخیص وسایل( ، 

اصل بهره  تری یننمود بیشتری دارند و با درصد پائ )وجود نعمات خداوندی از جمله : خورشید، ابر، سبزه وگل( آفرینش

 قابل تصور است .  )نقاشی با موضوع هوای پاک( گیری از هنر

 

طور که ست . همانز اهداف محتوای این صفحه آشنایی با نعمات خداوندی و درک مفهوم اندازه و مقدار اا:   20صفحه    

ا دقت انند بمشخص است توجه به طبیعت و نعمت های خداوندیاز بارز ترین اهداف این صفحه است که نو آموزان می تو

قص ز زمره نوااالقیت ابیت و عدم خیالپردازی و نبود خدر آن به وجود خالق یکتا پی ببرند اما باز هم رنگ آمیزی بدون جذ

 زیبایی شناختی این صفحه می باشد . 

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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هده )مشا رش حواس، اصل پرو)استفاده از تصاویر درختان(با این تفاسیر می توان تا حدودی ، اصل روح طبیعت گرا       

محتوا  ر اینرا د مات خداوندی مانند درختان()وجود نع و اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش پدیده های طبیعی(

 مشاهده نمود . 

 

 لو می باشد . کتاب شهروند کوچو 32پاک و نقش آن در زندگی از اهداف مد نظر صفحه آشنایی با هوای :   22صفحه    

 

ارات ر سایه عبدباز هم در این صفحه آنچه که مشهود است عدم استفاده از خطوط و رنگ آمیزی های جذاب است و فقط    

نو  ر جایی کهتخیل اشاره نمود ، دو اصل توجه به )تشخیص آلودگی هوا باحس بویایی وبینایی ( به اصل پرورش حواس 

 ده در صفحهشاره شاآموز قرار است خود را به جای یک باد بادک قرار داده و جاندار پنداری از مصداق های خیال پردازی 

 مذکور است . 

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره 

 گیری از هنر

اصل توجه به زیبایی 

 های جهان آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی

اصل 

 قیتخال

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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هدف اصلی از فعالیت های صفحه فوق آشنایی با حیوانات و نحوه رفتار با آنهاست . :   23صفحه    

 

شیده ر که تصویبمحتوای فوق دارای جنبه هایی از توجه به اصل طبیعت گراست زیرا که حیوانات موجود در طبیعت را    

ینش است ان آفراست و همچنین توجه به زیبایی های حیوانات ، نشان دهنده تالش مؤلف در جهت توجه به زیبایی های جه

یت صل تقو. و صحبت از رنگ آمیزی ، باعث تداعی اصل بهره گیری از هنر می باشد و حفاظت از موجودات زنده ، ا

 ر اصول مصداقی مشاهده نگردید . سای عواطف را به ذهن تداعی می کند . در زمینه

   

حه ر این صفنایی با نکات ایمنی است . همانطور که داز اهداف صفحه فوق ، افزایش دقت و توجه و آش:   27صفحه  

گم می سر در مشاهده می شود عدم جذابیت تصاویر ، رنگ آمیزی و حتی نوع مدل وسایلی که در منزل است ، کودکان را

 کند ، عدم وضوح تابلو و ... از نواقص تصویر موجود است .

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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برد .  توان نام ورش حواس ) مشاهده ، بحث و گفت و گو ( را میبا این حال در زمینه کل صفحه ، تا حدودی اصل پر    

 در زمینه ما بقی اصول متأسفانه مصداقی مشاهده نگردید . 

 

ت . سندیده اسپهدف از فعالیت های این صفحه ، مهربانی با دیگران و تشخیص اقدامات خوب و کار های :   33صفحه    

ار که اصول به صویر بتباز هم نقاشی و اشکال مورد استفاده لذت بخش نیست . ولی با این حال می توان با توجه به محتوا و 

 کرد .برده شده اشاره 

 

 شاهده نمودان آن را م،می تو)پارک وبازی کودکان درآن ( در زمینه اصل روح طبیعت گرا ، با توجه به گوشه ای از تصویر    

ی ر البالد. در زمینه اصل پروررش حواسهم ، مشاهده و تشخیص از مهمترین نکات است . اصل توجه به خیر و نیکی 

راهی )هماویرمشاهده است . و در پایان نیز اصل تقویت عواطف با توجه به تصنیز قابل  )کمک دوکودک به هم(تصاویر

 ، قابل ذکر است .  اعضای خانواده وهل دادن ویلچر توسط یکی از افراد خانواده(

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره 

 گیری از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

جهان 

 آفرینش

اصل 

توجه به 

خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل 

پرورش 

 حواس

ح اصل رو

 طبیعت گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

ه به اصل توج

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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ن هاست . ر این مکادهدف از فعالیت های این صفحه ، آشنایی نو آموزان با مکان های اجتماعی ونحوه رفتار :  35صفحه    

ظاهری از  ی هایبایباز هم جذابیت در تصاویر بسیار کم است . بسته بودن محیط تصاویر رنگ های مات و عدم توجه به زی

 کمبود های محتوای این صفحه است .

 

ی توان در مرا )رعایت نوبت( و تا حدودی اصل توجه به خیر و نیکی )مشاهده وتشخیص رنگ ها( اصل پرورش حواس     

 صفحه مورد نظر جست و جو کرد . 

 

ایش خالق اجرای نم از اهداف محتوای صفحه مورد نظر ، می توان به آشنایی نو آموزان با اماکن اجتماعی و:  36صفحه    

 است .

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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 ،گفت و گو  ه می توان به اصل پرورش حواس به دلیل مشاهده و بحث وصفح از اصول زیبایی شناسی مستمر در این    

اما باز هم  .اشاره نمود  اصل خالقیت به دلیل ارائه نمایش خالق و اصل بهره گیری از هنر به دلیل ایجاد فعالیت رنگ آمیزی ،

 ق است . اویر فو، از نواقص تصمانند تصاویر قبلی ، بسته بودن تصاویر و عدم در نظر گرفتن خط و خطوط به کار رفته 

 

ت روح طبیع و زیبایی های جهان آفرینش است ـ اصل از جمله اهداف صفحه فوق ، توجه به محیط زیست:   37صفحه    

 گرا از جمله نکات برجسته تصویر فوق است . 

 

صل اکر است و اصل پرورش حواس هم به دلیل ذکر فعالیت هایی در زمینه مشاهده و بررسی محیط زیست اطراف قابل ذ   

 ل می باشد . بهره گیری از هنر نیز  به دلیل ، استفاده از تکنیک کوالژ قابل تأم

  

ل افزایش ان به دنبار اجتماع است و مولفاز اهداف این صفحه  آشنایی نو آموزان با صداقت و راستگویی د:  42صفحه      

ط ز جمله نقاخالق ا می باشند . استفاده از شعر ، فعالیت نقاشی و نمایش درک نوآموزان از مفاهیم راستگویی و دروغگویی

 قوت صفحه فوق می باشد .

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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ل ، اص ک گل(به صورت ی )تصور راستگویی ، اصل توجه به تخیل)دیدن، شنیدن ودرک پیام داستان( اصل پرورش حواس    

عالیت فز هنر ) ا، اصل توجهبه خیر و نیکی )که مصداق آن راستگویی می باشد( ، اصل بهره گیری )نمایش خالق( خالقیت 

 نقاشی کردن ( را می توان در صفحه فوق از طریق مصادیق آن مشاهده نمود . 

 

اده ذیری در خانوکتاب شهروند کوچولو ، مولفان به دنبال به تصویر کشیدن وضعیت مسئولیت پ 45در صفحه  : 45صفحه    

زی از و رنگ آمی تصویر هده میشود بسته بودن تصاویر ، و عدم کاربرد خالقیت در نوعها هستند . اما باز هم همانطور که مشا

 جذابیت صفحه فوق کاسته است . 

 

، اصل تقویت  )مشاهده وتشخیص تفاوت ها( ولی با این حال و کمی اغماض می توان به کاربرد اصل پرورش حواس   

 . در صفحه فوق پی برد  )کمک به اعضای خانواده( عواطف

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

ی زیبایی ها

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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ن از اطرافشا به محیط مولفان در صفحه فوق با هدف توجه دادن نو آموزان به مسئولیت های آنان نسبت:   47صفحه    

ور نمودن، ه و تصتصویر و داستان گویی استفاده نموده اند . درک پیام تصویر باعث می شود که نو آموز از طریق مشاهد

 حواس خود را در این زمینه مورد آزمایش قرار دهد . 

 

مچون اصل ه اصولی هبکرده اند امّا در محتوای صفحه فوق نیز ، با اینکه تصویر و رنگ ها هنوز جذابیت خود را پیدا ن   

 مود . ، اصل خالقیت ) نمایش خالق ( و پرورش حواس می توان اشاره ن )تصاویر طبیعت سرسبز( روح طبیعت گرا

 

 

شاره نمود اخداوندی  از عمده اهداف این صفحه می توان به آشنایی نو آموزان با آب و منابع آن و نعمت های:  50صفحه    

 .اشندمودن اهمیت آب در زندگی می ب. در این صفحه با توجه به کیفیت پائین تصویرمولفان به دنبال روشن ن

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

صل پرورش ا

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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ورش ر.. ( ، اصل پ.در راستای استفاده از اصول زیبایی شناسی ، می توان به اصل روح طبیعت گرا ) آّب ، رودخانه و    

یی های ه زیبا، اصل توجه به خیر و نیکی ) صرفه جویی ( و اصل توجه ب )مشاهده وتفسیر وجود آب برای زندگی( حواس

 اشاره نمود .  آب وباران()اشاره به نعمات خداوندی مانند  جهان آفرینش

 

 ل جمع بندی نمود:ذی می توان نتایج آن را در قالب نمودارباتوجه به توضیحات باال 

 : میزان کاربرد اصول زیبایی شناسی درکتاب شهروند کوچولو 1-4نمودار 

    5-4 بررسی محتوای کتاب دنیای کودکانه 1 براساس اصول زیبایی شناسی

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های 

 جهان آفرینش

اصل توجه 

به خیر و 

 نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه به 

 تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح طبیعت 

 گرا
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سته آموزشی نو بوان بخشی از به عن 95ـ   96) من در خانه و آموزشگاه ( در سال تحصیلی   1کتاب دنیای کودکانه     

 دارد . نیز ن آموزان دورۀ تحصیلی پیش دبستان برای استفاده در فصل پاییز تهیه و تدوین شده است و راهنمای مربی

ه اشد . عمدبصویر می تاین صفحه با عنوان روز تولد ، دارای اهدافی از جمله آشنایی با مفهوم تولد و درک پیام :  8صفحه 

سمی خود رشد ج این است که نوآموزان ، در مورد تولد و رشد جانداران اطالعات به دست آورده و شرایط هدف این صفحه

 را تا اندازه ای درک نمایند . 

 

رورش ، اصل پ ()وجود درخت و پرندگان از اصول کاربردی در این صفحه می توان به استفاده از اصل روح طبیعت گرا   

های  ه زیبایی، اصل توجه ب)خلق داستان واجرای نمایش خالق( ، اصل خالقیت  داستان( )مشاهده تصویر وگوش به حواس

یکدیگر  ا درحق)اشاره به دعو اصل تقویت عواطف )اشاره به زیبایی آفرینش انسان وسایر موجودات زنده( جهان آفرینش

قابل ودودی زیبا ری تاح)تصویه مندی از هنر اشاره نمود . البته با کمی اغماض می توان اصل بهر ورابطه والدین با فرزندان(

 را در تصویر فوق مشاهده نمود . قبول( 

 

ی ن نعمت هاخالق ای مولفان در این صفحه به دنبال تبیین جایگاه پدر و مادر در زندگی افراد و توجه آنها به:  10 صفحه

  می باشد . ن صفحهبزرگ هستند. عواطف پدر و مادر در هنگام تولد و دوران رشد از بارز ترین ویژگی های فعالیت های ای

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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در و په اندازه ) تصور ب، اصل توجه به تخیل  تصاویر وگوش دادن به قصه( )مشاهده در این صفحه ، اصل پرورش حواس   

اصل تقویت  وادر(  ره به نعمت هایی بی مانند ، مانند پدردروما)اش ( ، اصل توجه یه زیبایی های جهان آفرینشمادر شدن

 شد . والدین و فرزندان ( از جمله بارزترین اصول زیبایی شناسی به کار رفته  می باعواطف )

 

می باشند  رکز و دقتزایش قدرت تمدر صفحه فوق مولفان به دنبال آشنایی نو آموزان با حواس چند گانه و اف:  13صفحه    

یزی کمل به دنبال پی رمگانه انسان راتشکیل می دهند را معرفی کرده و با فعالیت های  5ـ ابتدا اندامی که مستقیماً حواس 

 استفاده مناسب از این حواس می باشند .

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ده ه طراحی شسپس فعالیت هایی ک اولین اصلی که در اینجا به وضوح  مشاهده می شود اصل پرورش حواس می باشد و   

ای توانایی ه وجه بهتاست می تواند نشان دهنده اصل تخیل و توجه به آن باشد . اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش با 

 منحصر به فرد اندامهای انسان نیز قابل توجیه است . 

مولفان به دنبال تکوین فرایند یادگیری می باشند ـ تکمیل جمالت ناقص با  "من یاد گرفتم که ...  "با عنوان :  16صفحه    

 عالیت هایاین صفحه می باشد . توجه به یادگیری قبلی از جمله مهمترین ف

 

غبتی ران اصالً تصویر کیک تولدی که در این صفحه آمده است بسیار تصنعی و بدون جذابیت است و ممکن است نو آموز   

 در این ( شناخت اندام های حسی به دیدن آن نداشته باشند . با این توضیحات مشخص است که اصل پرورش حواس ) 

تزیین وژ شمع )کوال بقیه اصول مصداقی مشاهده نمی شود و تا حدودی نیز اصل بهره گیری از هنرصفحه قابل ذکر و از 

 قابل اغماض می باشد .  کتب(

 

ای هانه و قسمت خمؤلفان به دنبال آشنا سازی نو آموزان با محیط  "خانه ما  ": در این صفحه با عنوان  20صفحه     

طوط کار خخط و  مختلف آن هستند . باز هم در این صفحه از تصاویری استفاده شده که رنگ ها در آن جذابیتی ندارند و

ه خالقیت با توجه باز استفاده از مقولۀ زیبایی در خود جای نداده است . اصل بهره گیری از خالقیت برده شده ، نشانی 

 نمایش خالق ، قابل ذکر است.

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

وح اصل ر

طبیعت 

 گرا
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ن ا می توار ) مشاهده تصاویر وتشخیص مشابهت ها( با دقت در محتوا و تصویر مشخص می شود که اصل پرورش حواس   

 شده است . رعایت ره گیری از هنر )استفاده از تصاویر و فعالیت نقاشی( تا حدودیدر این حوزه به حساب آورد . اصل به

 در زمینه مابقی اصول ، مصداقی  مشاهده نمی شود . 

 

اء موزان القنزل به نو آممؤلفان در نظر دارند رعایت نکات ایمنی را در  "من مراقبم  ": در این صفحه با عنوان  22صفحه    

 است . نمایند . استفاده از کادر بسته و رنگ آمیزی نا مناسب و خط و خطوط بدون جذابیت از نکات این صفحه

 

در  ذکر نمود تنها اصلی است که می توان مصداق آن را )مشاهده وتشخیص تصاویر اشیاء خطرناک( صل پرورش حواسا    

 زمینه ما بقی اصول مصداقی به دست نیامد . 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ند . موزان هستآوسط نو : در این صفحه ، مؤلفان با تطبیق دو شی ء با هم ، به دنبال ایجاد تمرکز و درک مفاهیم ت 24صفحه 

 ی کند .ماست که در نگاه اول به ذهن خطور  باز هم تصاویر بدون جذابیت و بارنگ های بدون درخشش ، از نکاتی

 

 نمود.  ها اشارهاختالف در کوچه ( دارای مصادیقی است که می توان دراینجا به آنمشاهده وتشخیص اصل پرورش حواس )  

 

رای نو بی خانواده مؤلفان به دنبال تداعی اعضا "خانواده من  ": صفحه ای که در دست بررسی است ، با عنوان  28صفحه  

 .... بهره ودستی  آموزان و جلب توجه آنان به سمت خالق هستی می باشند . در این صفحه سعی شده از شعر ، نمایش ، کار

 د و به دنبال ایجاد شناخت بیشتر برای نو آموز در زمینه مفهوم خانواده است . گرفته شو

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 ه تخیلب

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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، اصل  (، اصل توجه به تخیل ) خلق تصویر بر روی انگشتان دست  )مشاهده وتفسیر تصویر(  اصل پرورش حواس   

ی راصل بهره گی ،خانواده (  خالقیت ) ساختن کاردستی و نمایش خالق (  ، اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش )وجود

ه این صفحه بکه در از هنر ) نقاشی و شعر ( و اصل تقویت عواطف ) ارتباط خانواده و اعضای آن ( از مهمترین اصولی است

 چشم می خوردو از معدود صفحاتی می باشد که تا حدودی اکثر اصول زیبایی شناسی را رعایت کرده است. 

 

ل داشت و وسای، هدف آشنایی با مفهوم رعایت به "تمیز باش / عزیز باش  ": در این  صفحه ، با عنوان  30صفحه    

 واد نمایند را زی باشد . مؤلفان در این صفحه سعی دارند که با برخی تصاویر و شعر و کار دستی ، جذابیت کار شخصی می

 نو آموز مشتاق تر به موضوع مورد نظر بپردازد . 

 

اصل تقویت 

 عواطف

ی اصل بهره گیر

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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جاندار ل)،تاحدودی اصل توجه به تخی)مشاهده وتشخیص وسایل بهداشتی(در بحث کاربرد اصول ، اصل پرورش حواس   

نی( را می عر خوانمایش خالق و کار دستی (، اصل بهره گیری از هنر )ساخت کار دستی و ش)، اصل خالقیتاشیاء ( پنداری

 توان نام برد. 

به دنبال جلب توجه نو آموزان رعایت آداب اجتماعی در  "آداب مهمانی  ": مؤلفان در این صفحه با عنوان  32صفحه    

 مهمانی ها و مکان های دیگر می باشند . 

 

یر و ختوجه به  الق(، اصلیش ختوجه به تعداد میوه ها و....(، اصل خالقیت )نمامشاهده تصویر و اصل پرورش حواس )   

از هنر  گیری ( و اصل بهرهکمک به افراد خانوده(، اصل توجه به زیبایی های جهان افرینش )میوه های رنگارنگنیکی )

ل برداشت ول قابتصویر موجود نقاشی کردن( ، واصل تقویت عواطف )رفت و آمد خانوادگی و مهمانی رفتن( ، از جمله اص)

 از این صفحه است. 

 

 

 

نقاشی  ارند بامؤلفان سعی د: در این صفحه هدف بسط و توسعه فرهنگ استفاده از آب و صرفه جویی می باشد .  34صفحه 

 و کار دستی و داستانگویی اهمیت موضوع فوق را برای نو آموزان روشن نمایند . 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

ل روح اص

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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صل ( ، ا ، اصل توجه به تخیل ) جاندار پنداری بخار آب )مشاهده تصویر وحدس ادامه داستان( اصل پرورش حواس 

یی های ه زیباه جویی در مصرف آب و ... (،اصل توجه بخالقیت ) ساختن کاردستی ( ، اصل توجه به خیر و نیکی ) صرف

ا تاین صفحه  وان درو اصل بهره گیری از هنر ) نقاشی و کار دستی ( را می ت )وجود عناصری مانند آب وابر( جهان آفرینش

 .  دمل نمواست و باید روی آن تأ اندازه ای مشاهده نمود . البته شعر به کار رفته بسیار ابتدایی و نا موزون

 

 

ی موتمرکز  ه و افزایش دقتآشنایی نوآموزان با قسمت های مختلف مدرس "قطارآشنایی": هدف ازطرح موضوع  40 صفحه

 باشد. 

 

ی توان مست که ااصل پرورش حواس ) دیدن ، پیداکردن و بریدن ، چسباندن( ـ اصل خالقیت ) کاردستی ( از جمله اصولی 

 در این صفحه به آنها اشاره نمود . 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ر کار ها دظم پذیری به دنبال درک پذیری نو آموزان از وقت و ن "وقت مدرسه  ": مولفان در این صفحه با عنوان  46صفحه 

 ی مشخص نیست.هستند . باز هم تصاویر به کار رفته جذاب و مفهوم آنها به درست

 

 با این حال می توان به اصول به کار رفته ذیل اشاره نمود :  

ـ  خیص()مشاهده وتش ـ اصل پرورش حواساوقات روز (وجود پرندگان ودرختان و توجه به اصل روح طبیعت گرا )   

 ( اصل تقویت ید و ...اصل خالقیت ) ساختن داستان (  ـ اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش ) شبانه روز ، خورش

 .)اشاره به روابط خانوادگی وروابط دوستانه(  عواطف

 

ه خصوص بحث هدف ، تأکید دوباره به صرفه جویی ، و ب "از درخت تا مداد  "ر این صفحه با عنوان : د 47صفحه    

 است .  درختان و اهمیت آنها است . تصاویر و رنگ آمیزی این صفحه نیز قابل بحث

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

ه اصل توجه ب

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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شاهده )م حواس شاما اصول به کار رفته در این صفحه شامل : اصل روح طبیعت گرا ) درختان و طبیعت (  ـ اصل پرور   

اصل  یی ( ــ اصل توجه به تخیل ) صحبت کردن به جای درخت و ... ( اصل خالقیت ) قصه گو تصویر وبحث وگفت وگو(

 توجه به زیبایی های جهان آفرینش ) درختان و ... ( ـ اصل تقویت عواطف ) طبیعت دوستی (.

    

و نزدیک  انند دوربه دنبال ایجاد درک رعایت نظافت و برخی مفاهیم م "زباله ها در سطل": صفحه فوق با عنوان  49صفحه

تا حدی  ی توانینجا باز هم جزئی از تصاویر جذاب و لذت بخش نیست و اصول ذیل را مبرای نو آموزان می باشد . در ا

 مشاهده نمود : 

 

ـ اصل توجه به )مشاهده ودرک مفهوم اندازه( رعایت نظافت در طبیعت( ـ اصل پرورش حواس اصل روح طبیعت گرا )   

 ت وتوجه به سایر انسان ها وپاکسازی محیط زیست()رعایت بهداشـ اصل توجه به خیر و نیکی( ابرخشی به )جاندارب تخیل

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

ای جهان زیبایی ه

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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 جمع بندی نمود: 2-4 نمودارا در قالب باتوجه به توضیحات باال می توان نتایج آن ر

 1: میزان کاربرد اصول زیبایی شناسی درمحتوای کتاب کودکانه2-4نمودار 

باتوجه به اصول زیبایی شناسی  2کتاب دنیای کودکانه بررسی محتوای   6-4  

ستان به عنوان در فصل زم 95ـ  96( در سال تحصیلی ) در سرزمین من  2همانطور که گفته شد کتاب دنیای کودکانۀ    

 بخشی از بسته آموزشی نوآموزان پیش دبستان تهیه و تدوین شد و اینکتاب هم راهنمای مربی ندارد . 

 در این قسمت نیز به بررسی میزان کاربرد اصول زیبایی شناختی در این کتاب می پردازیم :    

ان توسط نس با این مکبه دنبال تبیین جایگاه مسجد در دین اسالم و ا "مسجد محله ما" این صفحه با عنوان:  7صفحه       

 آن می باشد .  نو آموزان است و به دنبال نشان دادن روابط بین افراد ونوع اقدامات داخل

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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یر و وجه به خـ اصل ت )مشاهده وتفسیر ( از اصول زیبایی شناختی این صفحه از کتاب می توان به اصل پرورش حواس   

یان میمانه مصایجاد ارتباط )و اصل تقویت عواطف تصویر موجود()ـ اصل بهره گیری از هنر)نمازجماعت خواندن( نیکی 

 اشاره نمود . نمازگزاران( 

 

اشعار  ماز و حفظمولفان به دنبال تبیین جایگاه وضو در ن "می خواهیم وضو بگیریم"در این صفحه با عنوان :  10صفحه 

ر این و آموزان دود . نموزون هستند . مراحل وضو گرفتن و دالیل نماز خواندن در این صفحه به نو آموزان انتقال داده می ش

 صفحه سعی می کنند اشعار مد نظر را حفظ کرده و با هم بخوانند .

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

ه اصل توج

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ـ اصل  )مشاهده تصویر وتشخیص مراحل وضو گرفتن(در این صفحه اصول زیبایی شناختی مانند اصل پرورش حواس   

ضو و نماز وه ها به و همچنین توجه بچ را می توان به شمار آورد)هنر شعر خوانی و وجود تصویر فوق ( بهره گیری از هنر 

 خواندن در راستای اصل توجه به خیر و نیکی قابل تأمل است . 

 

. در  داوند استخبه دنبال درک مفهوم دعا کردن و شکر گذاری از  "حرف های ما با خدا"این صفحه با عنوان :  13صفحه 

 این صفحه فواید و آثار دعا برای نو آموزان به زبانی ساده و در قالب نقاشی و شعر گفته می شود . 

 

 )مشاهدههای آن را مشاهده نمود شامل : اصل پرورش حواساصول زیبایی شناختی که می توان در این صفحه مصداق 

ی های زیبای ـ اصل توجه به )تبدیل دعا درقالب نقاشی(ـ اصل خالقیت )تصور کردن دعا(ـ اصل توجه به تخیل تصویر(

واطف ویت عو اصل تق )نقاشی کردن وشعر خواندن(، اصل بهره گیری از هنر )توفیق عبادت واصل سالمتی(جهان آفرینش

 می باشد . )ارتباط عاطفی با خداوند از راه دعا و دعای سالمتی برای خانواده ودوستان( 

 

در محل  رفتار خوب به دنبال آشنایی نو آموزان با مصداق ها ی "رفتار خوب  "مولفان در این صفحه با عنوان :  15فحه ص

 هایی مانند مساجد هستند و آنها را به ایجاد رفتار مناسب برای خوشحالی دیگران تشویق می کنند . 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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رش ـ اصل پرو )وجود عناصری مانند خورشید ، ابر ودرختان(صفحه : اصل روح طبیعت گرا  اصول زیبایی شناختی این   

ـ  زباله( )حضور درمسجد ، پذیرایی از نمازگزاران وجمع آوریـ اصل توجه به خیر و نیکی )مشاهده وتشخیص( حواس

 ـ اصل توجه به تخیل ) ابر دارای چهره (   )نوعدوستی(اصل تقویت عواطف

 

یش زان و افزانو آموای مولفان به دنبال تبیین آداب خرید کردن بر  "می خوام برم مغازه"در این صفحه با عنوان :  18صفحه 

 مهارت خرید در بین آنهاست . 

 

هت در ج )خیالپردازیـ اصل توجه به تخیل )مشاهده وتشخیص(اصول زیبایی شناختی مد نظر شامل : اصل پرورش حواس

ویت اصل تق ـستی ( ـ اصل بهره گیری از هنر ) نقاشی ، کار د(نمایش خالق( ـ اصل خالقیت  تصور وسایل مورد نیاز(

 (  طف ) حضور والدینعوا

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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یت های دارد و خاصیی نو آموزان با عالمت استانمولفان در صدد آشنا "انتخاب درست"این صفحه با عنوان در :   20صفحه 

 ست . انتظار ااین عالمت روی اجناس می باشند . فعالیت هایی مانند بحث و گفت گو و رنگ آمیزی در این صفحه مورد 

 

، اصل توجه به اندارد( )مشاهده ودرک عالمت است ل پرورش حواساصول زیبایی شناختی موجود در این صفحه، اص

 .  )رنگ آمیزی(جاندار پنداری( ، اصل بهره گیری از هنرتخیل)

 

است .  ت و تمرکزهدف آشنایی نو آموزان با مفهوم پس انداز و افزایش دق "در بانک"در این صفحه با عنوان :  23فحه ص

ی مه چشم باز هم جذابیت تصاویر چندان به چشم نمی خورد و رنگ های مات و بدون جذابیت اولین موردی هست که ب

 خورد .

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ک ( می ـ اصل خالقیت ) ساختن قل )مشاهده وتشخیص(ایی شناختی مورد نظر شامل : اصل پرورش حواساصول زیب   

 باشند . 

 

ر ان با ابزایی نو اموزبه دنبال آشنا "هر کسی کار خودش ، دنبال ابزار خودش"مولفان در این صفحه با عنوان :  25صفحه    

شکل ساز مموزان آمشاغل و افزایش دقت و تمرکز هستند . خطوط بسیار درهم و پیچیدهو عدم جذابیت نوع تصاویر برای نو 

 خواهد بود . 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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)جابجایی وسایل شغل های ـ اصل توجه به تخیل )مشاهده وتشخیص(اصول زیبایی شناسی مد نظر ، اصل پرورش حواس   

 .  )رنگ آمیزی ونقاشی(ـ اصل بهره گیری از هنر )نمایش خالق(ـ اصل خالقیت مختلف(

مولفان به دنبال آشنا نمودن نو آموزان با شکل های ظاهری نقشه ایران  "نقشه ایران  "در این صفحه با عنوان :  30صفحه    

 اسالمی هستند . 

 

پرورش  ـ اصل )استفاده از تصاویر کوه ودشت وجنگل وحیوانات(اصول مورد مشاهده در این صفحه ، اصل روح طبیعت گرا

هره اصل ب ــ اصل خالقیت ) ساخت جمله (  )تصور آب وهوای ایران( ـ اصل توجه به تخیل )مشاهده وگفت وگو( حواس

 . عالقه واحترام به کشور ایران( ،  ل تقویت عواطفـ اصنقاشی ورنگ آمیزی( )گیری از هنر 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

هان زیبایی های ج

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ذهبی و مهای ملی ـ  مؤلفان به دنبال آشنایی بیشتر نو آموزان با مراسم "پیروزی جشن"با عنوان صفحه در این :  33صفحه 

و  دون جذابیتاویر باحیای هویت اسالمی ـ ایرانی نو آموزان می باشند . مانند خیلی از صفحات دیگر در این صفحه نیز تص

 رنگ های مات استفاده شده است که از کیفیت کار کاسته است . 

 

ایش )افزف ـ اصل تقویت عواط )مشاده واستفاده از اثر انگشت(د شامل : اصل پرورش حواسواصول زیبایی شناسی موج

 . عالقه به حضور درمراسم ها ومناسبت ها( 

مؤلفان به دنبال معرفی اقوام ایرانی به نو آموزان هستند و به دنبال ادراک  "لباس محلی"در این صفحه با عنوان :  36صفحه 

 ل تصویر اشتباه بوده و باید جا  به جا شود . رابطه جزء و کل توسط آنها می باشند . با توجه به فعالیتی که گفته شده ، اص

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 ل خالقیتاص

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ت تقوی ـاصل)مشاهده ، تفسیر وگفت وگو(اصول به کار رفته در متن صفحه و تصاویر حاشیه ای ، اصل پرورش حواس

 . )عالقه به سایر اقوام ایران( عواطف

 

راقبت مستفاده و و نحوه ا به دنبال آشنایی نو آموزان با منابع طبیعی  "ثروت ملی"مؤلفان در این صفحه با عنوان :   39صفحه 

 بی برخوردار نیستند .از آنها می باشند . باز هم تصاویر از کیفیت مناس

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

توجه به  اصل

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا
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ورش ـ اصل پر)به تصویر کشیدن نفت، گاز ، آب وکوه( اصول زیبایی شناسی مد نظر: اصل روح طبیعت گرا     

ـ دن( اشی کر)نقه گیری از هنر ـ اصل توجه به تخیل ) تصور یک روز بدون گاز ( ـ اصل بهر )مشاهده وگفت وگو(حواس

 . )عالقه وانس به طبیعت ونگهداری مناسب از عناصر طبیعت(  تقویت عواطف اصل

   

مرکز نو ایش دقت و تمؤلفان به دنبال تبیین زیبایی های بهار و افز "شروع بهار  "ر این صفحه با عنوان د:  41صفحه    

 آموزان می باشند . 

 

 ه از مقوا)استفادـ اصل خالقیت )مشاهده وگفت وگو(پرورش حواس ـ اصل )وجود عناصر طبیعی(اصل روح طبیعت گرا   

ند کوه ندی مان)وجود نعمات خداوآفرینشـ اصل  توجه به زیبایی های جهان  کاغذ درساخت درختان وشوکوفه های بهاری(

 . )کاردستی ورنگ آمیزی( ـ اصل بهره گیری از هنر ودشت و...( 

 

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره گیری 

 از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی
 اصل خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل پرورش 

 حواس

اصل روح 

طبیعت 

 گرا

        

اصل تقویت 

 عواطف

اصل بهره 

 گیری از هنر

اصل توجه به 

زیبایی های جهان 

 آفرینش

اصل توجه به 

 خیر و نیکی

اصل 

 خالقیت

اصل توجه 

 به تخیل

اصل 

رش پرو

 حواس

اصل 

روح 

طبیعت 

 گرا
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 2: نمودار میزان کاربرد اصول زیبایی شناسی درمحتوای کتاب کودکانه3-4نمودار
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 فصل پنجم

 ) نتیجه گیری و پیشنهادات (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :  5-1
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ستان رستانهای اتحلیل محتوای کتاب های پیش دبستانی شههمانطور که قبال گفته شد هدف این پژوهش ، نقد و    

بوده  پرورش تهران بر اساس اصول زیبایی شناختی تربیت برگرفته از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و

 است . 

برای رسیدن به این هدف اساسی ، پژوهشگر مراحل و مقدماتی را در نظر گرفت و اکنون در فصل پنجم نتایج    

در ین پژوهش )اصول زیبایی شناختی مستتر ا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در راستای پاسخ به پرسش اول اآنه

مبانی نظری سند تحول بنیادین کدامند؟( دیدگاه ها ، نظرات و اقدامات موجود در زیبایی شناختی ، از ابتدا تا کنون 

در عرصه زیبایی و زیبایی شناسی دارای  دیدگاه ها و و  همانطور که گفته شد فیلسوفان، مورد بررسی قرار گرفت . 

نظرات متفاوت و ارزنده ای بوده اند ، در جایی که برخی از آنان ماهیت زیبایی را ، ذهنی صرف می دانستند و 

جایگاه عینیت را در آن کمرنگ به حساب می آوردند و عقیده داشتند که در این دیدگاه ، زیبایی بر اساس نظر ناظر 

مشخص می شود . اما در مقابل ، برخی دیگر ، به بعد عینی زیبایی عقیده داشته و لذت بخش بودن دیده ها را 

  27مصداق زیبایی می خوانند و به ظاهر مورد توجه خاصی می شود .

ی در این بین نیز برخی دیدگاه ها حد واسط را در نظر گرفته و زیبایی را هم دارای بعد ذهنی و هم بعد عین   

قلمداد می کنند . دین مبین اسالم که خداوند را زیبا و خالق زیبایی معرفی می نماید به واسطی بودن مفهوم زیبایی 

رأی می دهد . نظریه هایی همچون زیبایی شناسی مبتنی بر اصالت عقل و مبتنی بر اصالت تجربه مورد بررسی قرار 

هم ذهن می باشد و هم تجربه و ارتباط و هماهنگی میان  گرفت . همانطور که عنوان گردید منشأ زیبایی شناسی

قوانین طبیعی موجب احساس لذت برای انسان می گردد . زیبایی های طبیعی را می توان  با لذت بردن از پدیده 

ید از طبیعت ، طبیعی به نظر های طبیعی مطرح نمود و زیبایی های هنری نیز باید طوری خلق شوند بدون تقل

 28آیند.

                                                           
 رجوع شود به فصل دوم، قسمت رویکردهای مطرح زیبایی شناسی 27
 رجوع شود به فصل دوم ، قسمت منشاء زیبایی شناسی 28
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تجربی  نی بودن ،با این اوصاف ویژگی هایی در زمینه زیبایی به دست می آید که می توان به عینی بودن ، ذه   

ود یز به وجنن بین ذهنی بودن ، مبتنی بر اصالت عقل بودن ،طبیعی بودن و .... اشاره نمود ، در ای-بودن ، عینی

 ده است.حواس و تخیل در باب لذت بخش بودن عناصر زیبایی نیز توجه ش

 ختی موردیبایی شنادر ادامه محتوای مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، به دلیل یافتن مصادیق ز   

 پس از تحلیل ،بررسی و کنکاش قرار گرفت . در بررسی سند فوق ، اهداف و مبانی زیبایی شناختی به دست آمده 

بانی مناظر با ل در تآن بیرون کشیده شد . این اصو ختی از درونه شد و اصول زیبایی شناهای مقدماتی منتج به نتیج

بایی ربیت زیدر هنگام بررسی سند فوق ، مشخص گردید که با توجه به اهمیت ساحت ت، در جدولی ثبت گردید . 

 ر، به طو شناسی شناختی ، متأسفانه خالئی در تعاریف و مصادیق آن وجود دارد . در بحث اهداف و مبانی زیبایی

ا کر ، بواضح جایگاه دوره های مختلف تحصیلی مشخص نشده است و ضرورتاً باید از جمع اهداف و مبانی ذ

ور ایده طار به توجه به ویژگی های رشد کودکان در سن مد نظر ، برداشت هایی انجام شود که ممکن است انجام ک

 از ساحت ر قسمتهرا القاء می کند که در  آ ل محقق نگردد . پایه و اساس  بودن دورۀ پیش دبستان ، این موضوع

ی تزریق اک فکرهای تربیتی می بایست به طور جدا گانه و با مصادیق واضح و روشن ، به مخاطبان این دوره خور

هنر و ...  قیت ،گردد. می بایست در هر حوزه از زیبایی شناسی ، مصادیقی ذکر گردد و کار شناسانی در حوزۀ خال

هره ه خوبی ببآنها  که در این حوزه ها برای شفاف سازی ، نظراتی را ارائه نمایند و از نظرات حضور داشته باشند

 برداری گردد و این رونق تحول مد نظر خواهد بود . 

 ؤلفه هایهران با متدر ادامه نیز، برای پاسخ به پرسش )آیا محتوای کتابهای پیش دبستانی شهرستان های استان    

یای و دن 1ه کودکان مطابقت دارند یا خیر؟( ابتدا سه عنوان کتاب )کتاب شهروند کوچولو ، دنیایزیبایی شناختی ، 

 ه دست آمدهبنظر با اصول زیبایی شناختی سپس صفحه به صفحه ، محتوا های مدتعیین گردیدند .  ( 2کودکانه 

 مطابقت داده شدند که نتایج آن در ادامه این فصل تحلیل خواهد شد . 

 سخ به پرسش های پژوهش :  پا  5-2

 « اصول زیبایی شناختی تربیت ، با توجه به مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کدامند ؟ » سؤال اول :    
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شناختی  ای زیباییپژوهشگر در ابتدا مؤلفه ه ،این پرسش استنتاج ضمنی وبه دنبال پاسخ به بهره مندی از روش   

و  ام افکاروحه تملدان را مورد بررسی قرار داد . از آنجا که دین مبین اسالم نیز ، سر سایر فالسفه و اندیشمن

ستم ویکرد سیرجه به اقدامات این سرزمین است به بحث زیبایی در قرآن کریم نیز پرداخته شد ، اما در ادامه با تو

ند محور سی این اشد ، مبانی نظرآموزشی کشور  ایران ، به دنبال تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می ب

 فت. رار گرققرار گرفت و اهداف و مبانی ساحت زیبایی شناختی تعریف شده در این سند مورد بررسی و کنکاش 

وجه به بود با ت البته تمامی مبنا های به دست آمده در شرایط سنی کودکان مد نظر قرار نداشت و سعی بر آن   

تاب حتوا ی کمده در ۀ پیش دبستان ، مبنا های مد نظر قرار بگیرد که قابلیت استفاشرایط سنی کودکان حاضر در دور

 های این دوره را داشته باشد . 

وزش نیادین آمبپس از بررسی های انجام شده ، اصول زیبایی شناختی تربیت مستمر در مبانی نظری سند تحول    

 به تفکیک شامل موارد ذیل هستند : 

 ار گرفتهأکید قرگرا : که در این اصل فراهم نمودن زمینه های تماس کودک با طبیعت مورد تـ اصل روح طبیعت  1

ا طبیعت ر ودک ازاست . با توجه به این اصل ، در راستای درک پدیده های طبیعی می بایست زمینه تجربه پذیری ک

 باال برد . 

. آنچه  ته استواس ، مورد تأکید قرار گرفـ اصل پرورش حواس : در این اصل توجه به درک کودکان از طریق ح 2

ا است . هاهنگی که توسط حواس دریافت می شود دارای عینیت است و این عینیت به دنبال زیبایی در نظم ها و هم

لسرخی . ) گ توازن برقرار کردن میان اشیاء ، رنگ ها و ترکیب ها ، موجب تقویت ذائقه ی زیبایی خواهد شد

 (  57، ص  1389،

 ود . مهرراهم نماصل توجه به تخیل : در این اصل باید زمینه های پرورش تخیل و قوه خیال را در کودکان فـ  3

،  باط در نظر گرفتتخیل را می توان پشتوانه ای برای برقراری ارت"( می گوید :  1389محمدی به نقل از آیزنر ) 

   "ستند .ناختی هشاشکال هنری ، قسمتی از زیبایی تبادل معنا ها ولی به صورتی نا متعارف ، بازنمایی دانش یا 
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(  کشف  207، ص  1389) فرمهینی ،  "این اصل عنصری مهم در حیطه برنامه درسی است ."ـ اصل خالقیت :  4

ایی این و زیب کردن و ساختن و هنر های نو و بدیع )البته از منظر خود کودک( احساس لذت کودک را باال برده

 ماندگار خواهد شد .  احساس در ذهن او

ود جود ، نببا این و پژوهشگران معتقدند که تمام انسان ها ، در دوران کودکی دارای استعداد خالق هستند ، ولی   

اعی ، ر اجتمهمحیطی مناسب و بی توجهی و عدم پرورش این قابلیت ، جلوه گر شدن آن را مانع خواهد شد . در 

رای القانه بخل های حبه این دلیل که در دوران تغییرات اساسی ، نیاز به راه  بودن افراد خالق حائز اهمیت است ،

 ( 103، ص  1387رویا رویی با مسائل و مشکالت احتمالی آینده وجود دارد . ) حسینی ، 

ود . ل می شکه معلم ، دانش آموز و برنامه درسی را شام صر خالقیت سه عامل مهم دخیل استدر پرورش عن   

شد.  خواهد غفلت ازآن موجب دورماندن ازاهداف یادگیری خالق،رسی دارای ساختاری به نام محتواستبرنامه د

 (104،ص1387)حسینی،

جود ودارد و  ی وجودـ اصل توجه به خیر و نیکی : همانطور که گفته شد بین دو امر خیر و زیبایی ، رابطه تألیف 5

یبا زست موجب انیکی  القمند تر می کند . اخالقیتی که در خیر وخیر و نیکی انسان را به ذوق آورده و به زیبایی ع

 شدن امور فوق می شود . 

است پس یبایی هزـ اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش : خداوند زیباست ، زیبایی را دوست دارد و خالق   6

 را باال تر خواهد برد.  ییتوجه به جهان آفرینش ، درک زیبا

م و اب ، منظاویر جذاز هنر : خلق آثار هنری در قالب نقاشی و رنگ آمیزی آن و استفاده از تصـ اصل بهره گیری  7

ا ری معنوی زیبای منسجم ، زیبایی را افزایش داده و فطرت پاک بشر ، که خاستگاه هنر است ، را صیقل می دهد  و

 تداعی می کند . 
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،  انوادهخقویت ذوق زیبایی شناسی خواهد شد . ـ اصل تقویت عواطف : ابراز احساسات و عواطف ، موجب ت 8

ورد مناسبی ، مایگاه جاطرافیان ، دوستان و جامعه می توانند القا گر این عاطفه باشند به شرطی که به درستی و در 

 استفاده قرار گیرد . 

ر دممکن است  وبر گرفته از استنتاج ضمنی پژوهشگر در محتوای مبانی نظر سند مذکور بوده  اصول ذکر شده،   

تمام  ودن برایبل مرجع البته استفاده از مبانی نظری سند تحول بنیادین به دلیبرخی موارد حق مطلب ادا نشده باشد. 

را می  نقاط قوت مبانی نظری سندژوهش لحاظ گردیده است. فعالیت های پیش روی آموزش و پرورش دراین پ

حت ها و مه ساهتوجه به  -مان ها و ایدئولوژی حاکم بر جامعهتهیه سند بر اساس آر-توان اینگونه عنوان نمود:

نطباق اعدم -د: ز می باشتاثیر عوامل اجتماعی در تربیت دینی. امااین مبانی دارای نقاط ضعفی نی –ابعاد تربیت دینی 

 –ر سند دتقوا  نبود کلمه –استفاده از اهداف حصولی به جای اهداف عملیاتی  -مفاهیم دینی و قرآن و سند تحول

 راهکارها هم بسیار کلی هستند. -تحلیل وضع موجود –محدودیت در بررسی شاخص های عملکردی 

ی شناسی محتوای کتاب های پیش دبستانی شهرستانهای استان تهران، تاچه میزان مؤلفه های زیبای"سؤال دوم:   

  "مذکوررادارد؟

حتوای سه ه بررسی می استفاده گردید . پاسخ به این سؤال از رابرای پاسخ به این سؤال ، از روش تحلیل محتوای قیاس   

فحات کتاب های ( به دست آمد . تمام ص 2و کودکانه  1کتاب موجود در دوره پیش دبستانی )شهروند کوچولو ، کودکانه 

ربیت در تاختی نشمذکور طبق جداول موجود در قسمت ضمائم ، مورد تحلیل قرار گرفت و میزان به کار گیری اصول زیبایی 

 محتوا های مورد نظر ، مشخص گردید . 



126 
 

 پیش دبستاندوره کتاب 3درصد میزان کاربرد اصول درمحتوای : 1-5جدول    

 

در محتوای  نشان دهنده ی این است که،  1-5طبق جدول جمع بندی یافته ها بعد از بررسی محتوای مورد نظر 

ابل قبه طور  " اصل بهره گیری از هنر "و  "اصل تقویت حواس  "، مؤلفان کتاب های فوق ، به کتاب های مذکور 

صداق مدارای   "اصل تقویت عواطف"و   "اصل خالقیت"نظر گرفته اند .از سویی دیگر   قبولی پرداخته اند  و در

 توجه به اصل"، "روح طبیعت گرا اصل"های کمتری بوده و در حد متوسط به آنها پرداخته شده است . اما در مورد 

بوده  ار محدودمصداق ها بسی "اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش"و   "اصل توجه به خیر و نیکی"،  "تخیل

 و این اصول مورد غفلت قرار گرفته اند . 

بود نبیت، ذاج، رنگ آمیزی های بدون که باعث کاهش تخیل و خالقیت می شود  تصاویر واقع گرای بسیارزیاد   

ه به کی است دید فلسفی منسجم در تألیف این کتاب هاو عدم حضور مشاورانی درزمینه پرورش خالقیت، از نکات

 نظر می رسد مورد غفلت مؤلفان و دست اندرکاران این حوزه قرار گرفته است . 

ی را بیشتر کرده و دگیراستفاده مناسب از اصول استخراج شده در محتوای کتاب های دوره پیش دبستان لذت یا   

در این راه باید این نکته را در نظر داشته باشیم که لذت کودکی را آموز برای یادگیری خواهد بود . باعث تحریک نو

نگیریم. کودک روش های دیدن ، شنیدن ، فکر کردن و احساس کردن  آنهادر کودکان دوره پیش دبستان را از 
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عث اخالل در تربیت او خواهد شد. کودکان می بایست از حضور در فرآیند خاص خود را دارد که اخالل در آن با

یادگیری ، لذت ببرند و این کار سهل و ساده ای نیست. محتوای آموزشی  در خور و مناسب آن ها این لذت را 

جه این محقق خواهد کرد. اصول زیبایی شناختی تربیت می بایست در محتوا و زمان آموزش آن ها لحاظ گردد تا نتی

 اقوام نسل آینده را خالق ، احساسی ، هنرمند و... به بار آورد.

 القیت درخبروز  با دادن مسئولیت به نو آموزان افرادی با حس اعتماد  به نفس باال به دست خواهد آمد، که   

عنوان می دارد  الق( اصولی را برای پرورش تفکر خ 1970ویلیامز ) استعدادهایشان نتیجه این اعتماد خواهد بود. 

اری ، ایجاد فکر ابتکقویت تکه می توان به برخی از آنها اشاره نمود :استفاده از مغایرت ها ، استفاده از تمثیل ها ، ت

ی برای د محیطفرصت هایی برای حالت شهودی، توجه به زندگی افراد خالق، تأکید بر مهارت های ادراکی ، ایجا

و درگیری با  ( سرگرم شدن و بازی119ـ  125،صص1387ودکان و.... )حسینی،ارائه پاسخ های غیر منتظره توسط ک

سط لخواه توسایل دامور پیچیده می توان زمینه ساز ظهور خالقیت باشد. به عنوان مثال برای بیان شهودی، ساخت و

 لوازمی که در اختیار آنها قرار می گیرد .

جریان  اند درقیت و احساس و تخیل و هنر باشد تا بتومربی پیش دبستانی می بایست فردی دارای زمینه خال   

ی ر نظر نما را دتربیت کودکان ، یاریگر این راه باشد. نه مخل آن ! اهداف دوره پیش دبستان فقط بحث مهارت ه

همیت وره از ااین د گیرد بلکه اهداف مرتبط با عواطف ، انگیزه ها، عشق به طبیعت ، ابراز عقیده ها و... نیز در

سد. در رظر می ناصی برخوردار است. پیش بینی فعالیت هایی در این زمینه ها، در محتوای این دوره ضروری به خ

 خالل بازی های کودکانه به سایر ادراکات  مورد نیاز دست پیدا می کنند.

مطرح  ، پرورش خالقیت از طریق هنر را" کالس خالق-یادگیری خالق"( در کتاب خود با عنوان 1388حسینی)   

می کند. در این روش می توان از نقاشی به صورت های مختلفی استفاده نمود و به پرورش خالقیت در کودکان 

کمک نمود. قصه گویی برای نقاشی ، نقاشی از خواب ها و رویاها، نقاشی نیمه تمام و... از روش های نقاشی در 

ای  تقویت  و شکوفایی تخیل در کودکان نیز می توان راستای  پرورش خالقیت است. در ادامه عنوان می کند  که بر
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و ..... بهره برد.  "قصه نویسی برای عناوین خیالی" "،ماشین زمان"و  "حاال تصور کن"از روش هایی مانند تکنیک 

 (107-105،صص1388) حسینی،

ست. ااسبی ی  منمحتوایی که رویای کودک با طبیعت را در درون خود جای دهد، دارای زمینه زیبایی شناس   

 یی دوستیس زیباحاستفاده از مولفه های  زیبایی های طبیعی در محتوا )مانند گل ها ، درختان، کوه ها و....( 

ز این حوزه ء در اکودکان را تقویت خواهد کرد. پیش بینی فعالیت های اردویی و گردش علمی در محتوا باعث ارتقا

 زیبایی شناسی خواهد شد.

 های پژوهش :   محدودیت  5-3   

ردن ه مشخص نکاولین محدودیت در پژوهش حاضر ، نبود راهنمای مربی برای کتاب های دوره پیش دبستانی می باشد ک   

 رویکرد فلسفی کتاب ها ، کار را برای پژوهشگر ، مشکل کرده بود.

ر سند ص اینکه دشده است به خصودر بحث مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز تحقیقات زیادی انجام ن   

 فوق، استخراج رویکرد های فلسفی کار ساده ای نیست . 

ذیر پدی امکان اصول زیبایی شناسی ، اصول در هم تنیده ای هستند که جدا سازی آنها کاری سخت و به صورت صد درص   

 نیست ، اما به ضرورت ، این جدا سازی انجام پذیرفت . 

 شی :  پیشنهاد های پژوه  5-4

 ـ کاربردی:  1

محتوای توجه به برداشت هایی که از کاربرد اصول مختلف در محتوای کتب پیش دبستانی به دست آمده،  ـ با   

اصول زیبایی شناختی به دست آمده در محتوای این کتاب ها مد نظر  بازنگری شده وکتاب های دورۀ پیش دبستان 

ی نبودن آن که این مورد باعث می شود درتدوین مپیش دبستان ، رس یکی از ضعف های اساسی دورهقرار بگیرد . 

ای این دوره، حساسیت الزم به کار نرفته وبیشتر جنبه سلیقه ای و بدون کارشناسی در تالیف محتوای این دوره محتو

  نقش پیدا کند.
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 ای مختلفهوزه حاز کتب می بایست  باتوجه به سن نوآموزان که دربهترین دوران پرورش خالقیت دارند،  -

ی ف محتوادرهنگام تالیو...  کتاب های پرورش خالقیت کودکان، یادگیری خالقله زیبایی شناسی از جم

ه دوره بهر ت این، درراستای بهبود کیفیاز شیوه های عملی موجود درآنها استفاده گردد و دوره پیش دبستان

 برد. 

زش عمل آمو د درننای که مربیان را راهنمایی کند تا بتوا ـ تدوین راهنمای کتاب های دورۀ پیش دبستان به گونه

م بود سیستنه دلیل بمربیانی که دردوره پیش دبستانی مشغول به کار می شوند ایجاد گردد .  محتوا بهتری در مباحث

نی ااهی چندوره آگمناسب جذب وساماندهی، اکثرا دارای مدارک غیرمرتبط با این دوره بوده و از بعد فلسفی این د

 نداشته واز همین رو می بایست دقیقا راهبرد فعالیت ها برای آنان تعیین گردد.

 گرفته و ق قرارـ اصول زیبایی شناختی به دست آمده در مورد سایر دروس کتاب های پیش دبستان نیز مورد انطبا

 نتایج آن در بازنگری آنها نیز لحاظ گردد . 

نار کان در بیت در هنگام تألیف محتوای کتاب های دورۀ پیش دبستـ لزوم حضور صاحب نظر فلسفه تعلیم و تر

، علوم قیت، هنراظهار نظر صاحب نظران حوزه های خالبه عنوان مثال حضور و مؤلفان و کار شناسان این دوره . 

 طبیعی و سایر حوزه های تعلیم وتربیت ضروری به نظر می رسد.

 ـ پیشنهادات پژوهشی ـ نظری :  2

 ورش و باش و پرزان هم راستایی اصول زیبایی شناختی مستتر در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزـ بررسی می

 .اصول زیبایی شناختی سایر فالسفه و ارائه الگویی مدون در زمینه اصول تربیت زیبایی شناختی 

  .ن اصول ـ بررسی اصول زیبایی شناسی کانت در میزان مطابقت محتوای کتب دورۀ پیش دبستان با ای

با  ش دبستانورۀ پیـ بررسی اصول زیبایی شناسی در قرآن کریم و نهج البالغه وتعیین میزان مطابقت محتوای کتب د

 این اصول . 
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 ت . ختی تربیمیزان انطباق آنها با اصول زیبایی شنابررسی در جهت  ای کتب دوره های ابتداییـ بررسی محتو

ین ول بنیادپیش دبستان با ساحت تربیتی موجود در مبانی نظری سند تحبررسی میزان انطباق محتوای دوره - 

 آموزش وپرورش.
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 1جدول بررسی میزان بکارگیری اصول زیبایی شناسی در محتوای کتاب کودکانه 
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 2جدول بررسی میزان بکارگیری اصول زیبایی شناسی در محتوای کتاب کودکانه 
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Abstract : 

   The main objective of this research is to investigate the content of the pre-school period in 

the cities of Tehran based on the aesthetic principles extracted from the theoretical 

foundations of the document of the fundamental transformation of education. This research 

seeks to answer two main questions. In the first question, it was supposed that the 

principles of aesthetics should be found in the theoretical foundations of the document of 

the fundamental transformation of education. In the second question, the researcher is 

looking at whether the content of the preschool books in the cities of Tehran province 

conforms to these principles Is it okay? In this regard, to answer the first question, the 

implicit inference method and the analytic content analysis have been used to answer the 

second question. 

   Further, according to aesthetic education, which is one of the six areas in the document, 

various foundations have been derived that eight principles of the principles of aesthetics 

have been derived, based on imaginary principles, that these principles are consistent with 

the conditions and The proportions of the age group of the pre-school period are selected 

and include the "principle of the naturalist spirit", "the principle of cultivating the senses," 

"the principle of attention to imagination," the principle of creativity, "the principle of 

paying attention to goodness and goodness," the principle of paying attention to the 

beauties The world of creation ", and" the principle of strengthening emotions ". 

   During the implementation of the content of the preschool course with the above 

principles, it becomes clear that the authors of the content of the book are more concerned 

with the "principle of strengthening the senses" and "the principle of enjoying the arts," and 

to principles such as the principle of creativity and " The principle of emotional uplifting 

"was moderately addressed, and in the case of other principles, due to very few instances, 

there was a kind of negligence and neglect. Principles that are not addressed are of great 

importance and at the same time provide for the needs of children, and it is necessary to 

homogenize all the principles used and exploited. 
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