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 Purpose: The purpose of the research is to investigate the 

effect of religious aesthetics based on the opinion of Islamic 

philosophers on the religious attitude and mindfulness of 

middle school students in Tehran. 

Materials and methods: The statistical population of this 

research is all the first high school students of Tehran city who 

are engaged in activities in 2019-2020. The sample size was 

estimated to be 384 people using Cochran's sampling formula. 

The religious aesthetics questionnaire based on the opinion of 

Islamic philosophers includes 14 categories of the dimensions 

of knowledge, perception and knowledge, moderation and 

knowledge, motivation and taste, types of beauty, types of 

beauty, education and knowledge, skill and knowledge 

development, pain and pleasure, divine and spiritual 

understanding, It was wonder and pleasure, divine knowledge 

and knowledge, love and affection, art and 86 questions. In 

order to collect information on students' religious attitudes, the 

standard questionnaire for measuring religious attitudes and 

religiosity by Khodayari Fard et al. (2008) was used. 

Findings: The results of the research showed that religious 

aesthetics based on the opinion of Islamic philosophers had an 

impact on the religious attitude and mindfulness of students of 

the first secondary school in Tehran. 

Conclusion: Aesthetics is a science that discusses the 

perception of issues related to beauty. Education systems are 

always looking for ways to improve the quality and education 

and flourishing of students' talents. 
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 سفهفال نظر بر مبتنی دینی شناسی زیبایی تاثیر بررسی

 دوره آموزان دانش آگاهی ذهن و مذهبی نگرش بر اسالمی

 تهران شهر اول متوسط

 1رضایی محمدرضا
 آزاد دانشگاه ساری، واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران ساری، اسالمی،

 
 *2سلیمی الدن

 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران ساری،

 
 3فالح وحید

 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 .ایران ساری،

 
 دهیچک

 نظر رب مبتنی دینی شناسی زیبایی تاثیر بررسی تحقیق هدف: هدف
 دوره آموزان دانش آگاهی ذهن و مذهبی نگرش بر اسالمی فالسفه
 .است تهران شهر اول متوسط

 آموزان دانش کلیه نیز، پژوهش این آماری جامعه: ها روش و مواد
 اشتغال فعالیت به 99-98 سال در که است تهران شهر متوسطه اول

 384 ،  کوکران گیری نمونه فرمول از استفاده با نمونه حجم دارند
 نظر رب مبتنی دینی شناسی زیبایی پرسشنامه. گردید برآورد نفر

 شناخت، و ادراک شناخت، ابعاد مقوله 14 شامل اسالمی فالسفه
 آموزش زیبایی، انواع حسن، انواع ذوق، و انگیزش معرفت، و اعتدال

 و الهی درک لذت، و درد دانش، و مهارت پرورش وشناخت،
 رهن محبت، و عشق معرفت، و الهی شناخت لذت، و شگفتی معنوی،

 مذهبی نگرش اطالعات گردآوری منظور به. است بوده سوال 86 و
 و مذهبی نگرش سنجش استاندارد پرسشنامه از آموزان دانش

 .است شده استفاده( 1388) همکاران و فرد خدایاری توسط دینداری
 نظر رب مبتنی دینی شناسی زیبایی داد نشان تحقیق نتایج :ها یافته

 دوره آموزان دانش آگاهی ذهن و مذهبی نگرش بر اسالمی فالسفه
 .است بوده گذار تاثیر تهران شهر اول متوسط
 مسائل ادراک درمورد که است علمی شناسی زیبایی :گیری نتیجه

 ارههمو تربیت و تعلیم های نظام کند می بحث زیبایی به مربوط
 ستعدادهایا شکوفایی و تربیت و کیفیت ارتقای برای روشهایی درپی
 .هستند آموزان دانش

 

 ذهبی،م نگرش اسالمی، فالسفه دینی، شناسی زیبایی: کلیدی واژگان
 آگاهی ذهن

 

_________________________________ 
1. Religious attitude 
2. Mindfulness 

 11/01/1400: دریافت تاریخ
 12/05/1400: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولs.ladan@yahoo.com 

 
 مقدمه

در مقطع زمانی کنونی که پیشرفت سریع تکنولوژی باعث شده تا 
جوانان و نوجوانان با استفاده از برخی از برنامه های ضد اخالقی 
ماهواره ای، ویدئویی ، اینترنتی و غیره در معرض تحریکات 
گوناگون قرار بگیرند، تنها با حاکم نمودن یک نیروی درونی 

ن از خطر انحراف و سقوط نسل بازدارنده و کنترل کننده می توا
جوان و نوجوان از ارزش های اخالقی و هنجارهای جامعه 
جلوگیری کرد و دین و مذهب مهمترین نقش را در کنترل و حفاظت 

انسان در (. در حقیقت، 1افراد در برابر کجروی ها و گناهان دارد )
 یها یبرد. آگاه یبه سر م یخبر یخود در غفلت و ب یزندگ یابتدا

ده از کجا آم نکهیکنند. ا یم داریانسان را از خواب غفلت ب ،ینشیب
خود  یفردا یدر حرکت است و اکنون برا یچه مقصد یو به سو

داشته باشد. انسان در شناخت خود از ابعاد گوناگون  یچه راهبرد
 دگاهیباشد. از د یم یابعاد نگرش مذهب نیاز ا یکی ردیپذ یرمیتأث

 زیاست و از نظر روانشناسان ن یقرآن، مذهب جزء سرنوشت آدم
که انسان را  یزیمذهب عبارت است از مشاهده و ادراک آن چ

از گذشته  یو اجتماع یفرد ازین کیسازد و به عنوان  یمنقلب م
 روانشناساننخواهد رفت. از نظر  نیوجود داشته و هرگز از ب

 یاساس یها یژگیاز و ،یاز زندگ تیو احساس رضا یآرامش درون
فرد مؤمن  اتیحاالت و روح یدر افراد سالم و بهنجار است و بررس

داشتن باور (. 2) است یو سرشار از لذت معنو قتیروشن از نور حق
و پیروی از آن، نیاز انسان است و این نیاز در همه  1مذهبی و نگرش

(. نگرش ها، نظم معینی در 3) ی دوران ها مطرح بوده است
برای تأثیر گذاشتن در برخی از جنبه  سات، افکار وآمادگی فرداحسا

 های محیط خود است. هر نگرش سه جزء دارد. جزء اول،
احساسات است که به آن جزء عاطفی می گویند. جزء دوم را جزء 

آمادگی برای عمل است که آن را جزء  شناختی گویند و سرانجام
نگرش مذهبی، نگرش  منظور از رفتاری می نامند به عبارتی دیگر

زمینه  (.4) نظامداری از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است
سازی جهت تقویت و ارتقاء نگرش مذهبی دانش آموزان بایستی در 
الویت نظام های آموزشی باشد تا باعث شکوفایی این سرشت بالقوه 
در نهاد دانش آموزان گردد. متغیر وابسته دیگر این پژوهش، ذهن 

در  3نیکه توسط کابات ز است. منظور از ذهن آگاهی 2هیآگا
شده است به افراد کمک  نی( تدوM  ITدانشگاه ماساچوست )

، 5) کنند جادیمتمرکز ا نیتمر قیرا از طر یکند تا ذهن آگاه یم
یعنی بودن در لحظه با هرآنچه اکنون است بدون  ی. ذهن آگاه(6

تفاق می افتد یعنی تجربه قضاوت و بدون اظهار نظر درباره ی آنچه ا
توجه کردن به  یذهن آگاه(. یا 8، 7) حیواقعیات محض بدون توض

 یشداوریو بدون قضاوت و پ یخاص، هدفمند در زمان کنون یوهایش
ذهن آگاهی شامل  (،2006) 4و همکاران رئبا( و طبق نظر 9) است

3. Kabat Zinn 
4. Baer et al 
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                  و همکاران رضایی محمدرضا  209

 1400تابستان ، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

غیر قضاوتی بودن به  2عمل توأم با هوشیاری، 1مشاهده،مولفه های 
است. در این راستا  5و غیر واکنشی بودن 4توصیف 3تجربه درونی،

 یو درون یرونیب یتوجه به محرک ها رندهیعامل مشاهده در برگ
باشد.  یها، صداها و بوها م جانیمانند احساسات، شناخت ها، ه

شود،  یبا کلمات مربوط م یرونیب یتجربه ها یبه نامگذار فیتوص
عمل کردن با حضور ذهن کامل  رندهیدر برگ یاریم با هوشعمل توا

است که در هنگام  یکیدر هر لحظه است و در تضاد با عمل مکان
بودن به تجربه  یقضاوت ریاست. غ یگرید یوقوع ذهن فرد در جا

داشتن نسبت به افکار و احساسات  یقضاوت ریشامل حالت غ یدرون
اجازه آمد و رفت به  یبودن به تجربه درون یواکنش ریاست و غ

 (.10)کند  ریآنکه فرد در آنها گ یاست ب یافکار و احساسات درون
بر روی مطالب اذعان شده، مشخص می شود که نگرش  با تامل

مذهبی و ذهن آگاهی از آنجایی که بر روی نگرش مذهبی دانش 
آموزان و ذهن و تفکر آنها متمرکز است، وابستگی عمیقی به تعلیم 

رند و از این رو، در مدارس و مراکز آموزشی، مدیران، و تربیت دا
معلمان و سایر دست اندرکاران آموزشی )سطوح باال و پایین( بایستی 
با اتخاذ تدابیر مختلف به توسعه و ارتقاء نگرش مذهبی و ذهن 
آگاهی دانش آموزان بپردازند و به اهداف غایی نظام آموزش و 

 ه عمل بپوشانند.پرورش به ویژه در کشور ایران جام
اما متاسفانه مطالعه وضع موجود مدارس و دانش آموزان در کشور  

ایران، بیانگر عدم تحقق اهداف فوق است. به عبارت دیگر، از بعد 
نتایج برخی پژوهش ها که در جامعه دانش آموزان نگرش مذهبی، 

 و انجام گرفته، نشان داده است که شناخت جوانان از دیندر ایران 
بسیار سطحی و ابتدایی است. در واقع، در شرایط کنونی،  مذهب

وضعیت اعتقادی پاره ای از نوجوانان و جوانان کشور حکایت از 
ناکارآمدی تربیت دینی می کند، و احساس عموم جامعه و مسئوالن 

از انقالب  چندین دههنظام آموزشی بر این است که پس از گذشت 
اسالمی، نظام آموزش و پرورش کشور در رسالت دینی خود تا اندازه 

کاروند، سرپرست اداره (. یا در این راستا، 11) ای ناموفق بوده است
اظهار  کنایگو با او در گفت سرکانیشهرستان تو یاسالم غاتیتبل

پرورش و سال از انقالب، آموزش  40کرد: متأسفانه پس از گذشت 
در کشور نتوانسته  تیو ترب میمهم تعل یهااز نهاد یکیوان به عن

دانش آموزان را از  یدرست آموزش یهابا روش دیآنگونه که با
 .آشنا کندو مذهب  نیبا مباحث د یو نوجوان یهمان مراحل کودک

و سپس با ورود به  لیلذا دانش آموزان پس از گذر مراحل تحص
 از خود به مکتب اسالم نشان نخواهند داد یچندان عالقهاجتماع 

(12.) 
از بعد ذهن آگاهی دانش آموزان نیز، همانطور که اذعان شد، آن 

مشاهده، عمل توأم با هوشیاری، غیر قضاوتی بودن شامل مولفه های 
ر می است. یعنی انتظا و غیر واکنشی بودن به تجربه درونی، توصیف

و تحویل جامعه دهد که از رود، مدارس دانش آموزانی را تربیت 
طریق تفکر، تامل و اندیشه، استقالل عمل کسب کنند و با کنترل بر 
احساسات، اعمال، افکار و رفتارهای خود از روی تفکر و آگاهی، 
هیچ موقع به خود اجازه ندهند بر روی اعمال و رفتارهایشان سایه 
_________________________________ 

1. Observe 
2. Act with Awareness 
3. Nonjudge 

ضح عادت و روزمرگی سیطره نماید و همیشه تجربه هایشان را وا
دیده و اعمالشان توام با هوشیاری و غیرواکنشی باشد. اما متاسفانه 
رویکردهای موجود آموزشی و تربیتی به ویژه در کشورهای رشد 

 های تلقینینیافته یا در حال رشد )همچون ایران(، با تاکید بر روش
و یک سویه و تمایل به اقتدار معلم و محتوای درسی، راه را برای 

بندد و بدین گونه در مسیر ت آزادانه یادگیرنده میتفکر و فعالی
 در(. 13آورند )استقالل فکری و نقادی وی مانعی جدی پدید می

 مقاوم مدار، امتحان محور، موضوع درسی یزیر برنامه نظام رانیا
 دانش رد تفکر پرورش یبرا مناسب نهیزم فاقد معلم، نفوذ برابر در

 درس هایکالس در (. در حقیقت، مربیان15، 14) است آموزان
 هاییوهش تا هستند فراگیران به اطالعات انتقال نحوه نگران بیشتر

 دانش آموزان و دانشجویان از. مسئله حل و تفکر پرورش خالقیت،
 تبحر کردن، حفظ و مطالعه های مهارت در فقط رود می انتظار
 (.16)گیرند  کار به مناسب طور به را آن راهبردهای و یابند

مطالعات مختلف برای ذهن آگاهی دانش آموزان نیز اهمیت و 
ضرورت واالیی را برای آن برشمرده اند. بطوریکه طبق تحقیقات، 
آموزش ذهن آگاهی یکی از روش های درمانی مبتنی بر کاهش 
استرس و روان درمانی است که در آن بازنمایی ذهنی اشیا موجود 

کنترل بالفاصله انسان خارج است از طریق تنفس در زندگی که از 
و فکر کردن به افراد آموزش داده می شود و در واقع این روش 

 6(. جانکین6درمانی تلفیقی از تن آرامی و ذهن آگاهی است )
( عنوان می کند که ذهن آگاهی به افراد در تعدیل الگوهای 2007)

ط با ی مثبت مرتبرفتاری منفی و افکار خودکار و تنظیم رفتار ها
سالمتی کمک می کند. به عبارت دیگر ذهن آگاهی از طریق 
سرزندگی و واضح دیدن تجربیات می تواند تغییرات مثبتی را در 

(. ذهن آگاهی مستلزم 17شادکامی و بهزیستی ایجاد نماید )
راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن 

ه نوبه خود به جلوگیری از مارپیچ فرو فرایند توجه است که ب
فکر منفی گرایش به پاسخ های نگران کننده  –کاهنده خلق منفی 

و رشد دیدگاه جدید و پدید آیی افکار و هیجان های خوشایند منجر 
(. ذهن آگاهی همچنین می تواند به عنوان راهکاری برای 8می شود )

 ار گیرد. بهافزایش خودکنترلی و کمک طلبی مورد استفاده قر
واسطه تمرین ها و تکنیک های مبتنی بر ذهن آگاهی فرد نسبت به 
فعالیت های روزانه خود، آگاهی پیدا می کند، به کارکرد خودکار 
ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی می یابد و از طریق آگاهی 
لحظه به لحظه از افکار، احساسات و حالت های جسمانی بر آن ها 

ی کند و از ذهن روزمره و خودکار متمرکز بر گذشته کنترل پیدا م
و آینده رها می شود. افراد ذهن آگاه واقعیات درونی و بیرونی را 
آزادانه و بدون تحریف ادراک می کنند و توانایی زیادی در مواجهه 
با دامنه گسترده ای از تفکرات، هیجانات و تجربه ها )اعم از 

(. یا مطابق یافته های تحقیق آجیل 18خوشایند و ناخوشایند( دارند )
ین مولفه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و (، ب19چی و همکاران )

انعطاف پذیری شناختی با ذهن آگاهی رابطه مثبت معنادار وجود 
 دارد و با افزایش ذهن آگاهی توانایی شناختی نیز افزایش می یابد.

4. Describe 
5. Nonreact 
6. Junkin 
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ابیر مختلف در از این رو، طبق شواهد فوق، انجام اقدامات و تد 
جهت حل مسائل اذعان شده، بایستی در اولویت مسئوالن امر واقع 
گردد.  بنابراین، طبق مطالب فوق، می توان اذعان داشت؛ ارتقای 
نگرش مذهبی و ذهن آگاهی دانش آموزان و همچنین آثاری که 
معرفت و دانش زیبایی شناسی دینی در زندگی دانش آموزان دارد، 

ز اهمیت واالیی برخوردار است و این اهمیت، خود توجه به آنها ا
ضرورت توجه به این موضوع و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه 
توسط پژوهشگران را آشکار می نماید تا با دستیابی به اطالعات 
تازه و بدیع، گامی موثر در جهت پیشبرد و توسعه نگرش مذهبی و 

 به مقاله ادامه ت. درذهن آگاهی دانش آموزان در مدارس برداش
 می پرداخته ها فرضیه و پژوهش ادبیات از کلی نمای یک ارایه
 اطالعات آوری جمع و پژوهش طرح به بعدی، بخش در.شود

 رداختهپ گیری نتیجه به پژوهش، های یافته تفسیر از پس  پرداخته
 .شود می

 
 پژوهش ادبیات

است. این  Aestheticواژه زیبایی شناسی برگردان فارسی واژه 
در قرن هجدهم بکار  1واژه نخستین بار توسط الکساندر بومگارتن

را در معنای  Aestheticرفت. او در کتابی به همین نام، نخست 
شناخت حسی بکار برد. سپس آن را در ادراک زیبایی حسی به ویژه 
زیبایی محسوس هنری استعمال کرد. کانت با بکاربردن این واژه در 

شناختی رواج و رونق بیشتری به استعمال این واژه احکام زیبایی 
بخشید. به تدریج این اصطالح عنوان شاخه ای از فلسفه شد که به 
بحث پیرامون زیبایی و هنر می پردازد. از سوی فیلسوفان و متفکران 
عرصه زیبایی شناسی تعاریف گوناگونی برای این اصطالح ارائه شده 

ه است که درباره ماهیت زیبایی است. از جمله: شاخه ای از فلسف
بحث می کند. یا مطرح شده که زیبایی شناسی همان فلسفه هنر است 
و یا اینکه زیبایی شناسی هر نوع پژوهش عام درباره هنر است. اعم 
از این که فلسفی باشد یا علمی. پس طبق تعاریف فوق می توان اذعان 

ناسی به داشت، زیبایی شناسی همچون معرفت شناسی و هستی ش
عنوان شاخه ای از فلسفه شناخته می شود که به بررسی موضوعاتی 

 پیرامون زیبایی و فلسفه هنر می پردازد.
 «زیباشناسی، دانشی است که درباره ی زیبایی گفت وگو می کند

زیباشناسی را سازماندهی تفکر، احساس، ادراک و تبدیل  2الونفلد
، به منظور انتقال به دیگران، میداند. این امر مستلزم «بیان»آن به 

پرورش حساسیت فرد نسبت به تجربه های ادراکی، عقالنی و 
 3دیویی. باشدعاطفی است که به شکل یک کل سازمان می دهد، می

سی در گرو فهم غایت آن، ارائه براین باور است که فهمیدن زیباشنا
و تصدیق شکلهای آن، فعالیت برای تجربه کردن آن، با دقت گوش 
دادن و دیدن وقایع و چشم اندازهایی که وجود دارد، تحریک 

ی فرد و در نهایت لذت بردن از گوش دادن و دیدنی هاست. عالقه
ایی باین تعاریف بیشتر در رابطه با زیبایی شناسی هنری است و با زی

شناسی امور معنوی تا حدودی متفاوت است. البته، در مورد تعریف 
زیباشناسی آنچنان اختالف نظر وجود ندارد، اختالف های بسیار در 
_________________________________ 

1. A.G.Baumgarten 
2 - Lavenfeld 
3 - Dewey 

مورد زیبایی، امر زیبا، چیستی، درک آن و... می باشد. به همین دلیل، 
تفاوتی بین زیبایی مصطلح و زیبایی و زیبایی شناسی عرفانی به وجود 

 .یدمی آ
در دیدگاه عرفانی، زیبایی پدیده ای رازناک و زیبایی شناسی، 

از آنجا که عرفان اسالمی، هسته ی زیبایی . شناختی عارفانه است
ی دین مبین اسالم را تشکیل می دهد و پیروان این مکتب، شناسانه

یعنی عرفا، با توجه به اصول زیبایی شناسی گروهی را تشکیل می 
پیروی می کنند، دین دارای نظم زیبایی می « شقآیین ع»دهند که از 

محوریت عشق الهی  .گردد که جهان در راهی زیبا هدایت می کند
در عرفان اسالمی سبب میگردد تا رویکرد عرفانی نسبت به زیبایی 
شناسی چیستی زیبایی و خاستگاه آن یعنی هنر، ذیل مربوط به صفات 

 این دیدگاه با فیلسوفان کمالیه و جمالیهی باری تعالی مطرح شود و
به عنوان نمونه، جامی در این خصوص . اسالمی نیز تطابق دارد 

میگوید: پروردگار، زیبایی مطلق است و ما عاشقان او ما آیینه ای 
هستیم که او در مقابل آن است و خود را در آیینه می تاباند. تنها 

 ی مطلقاو متجلی شده و ما مستور او هستیم؛ او عشق محض و زیبای
است که جاری می شود و خود را در ما عیان می سازد. این دیدگاه 
عرفانی نسبت به زیبایی و زیبایی شناسی با زیبایی شناسی هنری 

باشد. با این حال چند تعریف از زیبایی با توجه به بحث متفاوت می
 حاضر ارائه می گردد.

موجودی  هر فارابی زیبایی را چنین تعریف می کند، که پیدایی برتر
زیبایی را  4نوطافال. و حصول واپسین کمالش، زیبایی نامیده می شود

 تناسب یا هماهنگی از ناشی زیبایی که کند، می تعریف چنین

 که روحانی و واقعیتی معنوی از است عبارت بلکه نیست، اجزا

 نمایش تابناک و بخش روشن ای شیوه به را تناسب و هماهنگی

 او شدن شیفته و کننده درک انسان خردسندی و موجب دهد می

 می تلقی مقوم را امر سه زیبایی، تعریف در نیز سینا شود. ابن می

 نتیجه که اعتدال و نظم، تالیف داشتن :از است عبارت که کند،

 تنها هماهنگی و تناسب این و است هماهنگی و تناسب آنها ی

معنویت را با محسوسات نمی شود، بلکه زیبایی معقوالت و شامل 
. از نظر چرتی شفسکی، زیبایی، دوجود بسیط بودن، شامل می شو

خود زندگی است، چراکه در زیبایی چیزی هست که با ارزش و 
گرامی است، به قلبها نزدیک می باشد، دارای شمول تام است، متنوع 
ترین صورتها را به خود می گیرد و کلی است. کلی ترین چیزی که 

گرانقدر می باشد، زندگی است. بنابراین زیبایی همان نیز برای انسان 
زندگی است، که آن را برای انسان به نمایش می گذارد. در نهایت، 
شیلر، زیبایی را آن چیزی میداند که انسان به شان و مقام آن، گام 

 .به سوی آزادی می نهد
در جهانبینی دینی، زیبایی از سرچشمة جمال مطلق نشئت می گیرد 

االطالق است؛ ظلّ جمیل، جمیل است و  حق، جمیل علی و ذات
در تعامل دین و فلسفه، حکما و و لذا  نباشد محال است که جمیل

سرچشمة زالل دین کسب  فالسفة اسالمی مکتب فلسفی شان را از
نوع نگاه به نیروی مافوق طبیعت که همه امور به فرمان  .اند کرده

طفی یا آن حالت هیجانی اوست؛ به عبارت دیگر آرامش روحی و عا

4 - Plato 
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 1400تابستان ، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

که به مادیات تعلق نداشته باشد. در واقع، دین یک نیروی روان 
شناختی است که می تواند بر روی نتایج زندگی انسانی تاثیر بگذارد. 

و رفتار  تفکر حینحوه صح انگریب یا در تعریف دیگر، نگرش مذهبی
و  اتیفراتر از ماد ییزهایاعتقاد به چ زیو ن یو ملزومات اجتماع

پس نگرش مذهبی میزان اعتقادات و  (.20است ) یقوه تفکر بشر
باورهای فرد را در ارتباط با امور مافوق طبیعت و فراتر از مادیات 
می سنجد که این باورها و اعتقادات زندگی فردی، اجتماعی و ... فرد 

 را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
سان از هر فردی یک انشیلر معتقد است که: تربیت زیبایی شناختی 

می سازد، انسانی که تمام زیباییهای زندگی را در اختیار دارد، اما 
ذره ای از آنچه حکم عقل ایجاب می کند به اشتباه نمی رود. این 
گونه تعلیم و تربیت، به خاطر پرورش انسانهای آزاده، از پیش 
نیازهای تعلیم و تربیت است؛ انسان هایی که جنبه های عقلی و 
منطقی را چنان جذب کرده اند که به صورت طبیعت ثانوی آن ها 

ای که شیلر برای زیبایی شناسی درآورده است. برخالف نقش متعالی
مربی بریتانیایی قرن نوزدهم در کتاب  1قایل بود، هربرت اسپنسر

، هنر را در زیر پنج سطح «تربیت: عقالنی، اخالقی و جسمانی»
ده است: تعلیم و تربیت برای صیانت برنامه درسی مدارس قرار دا

انسان، تعلیم و تربیت برای تأمین نیازمندی های زندگی انسان، تعلیم 
و تربیت برای تأدیب و منضبط سازی بچه ها، تعلیم و تربیت برای 
حفظ روابط اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت برای اوقات فراغت. 

از اوقات فراغت در حالی که او به اهمیت هنر به عنوان بخشی 
زندگی انسان اذعان داشت، اظهار می کرد که آن ها )هنرها( باید 
تنها بخش مربوط به اوقات فراغت تعلیم و تربیت را اشغال کنند. 
دست آوردها، هنرهای زیبا، ادبیات مربوط به زیبایی شناسی، و تمام 
چیزهایی که به نظر ما یک فرهنگ شکوفا را شکل می دهند، باید 

 وابسته به دانش و دیسیپلینی باشند که فرهنگ بشریت در آن کامالً
ها قرار می گیرد. آن ها همان طور که بخش فراغت زندگی خود 
را به خود اختصاص می دهند باید بخش اوقات فراغت تعلیم و 

 تربیت را نیز به خود اختصاص دهند.

 یژگیو» ، در پژوهشی تحت عنوان2در این راستا جان فی و همکاران
 یهمبستگ لی: تحلیپرستار انیدانشجو یو استرس روان یذهن آگاه

 یمآنها  قیتحق جینتااذعان داشتند که  ،«کایدر آمر یگریانجیو م
 یجنبه ها نیب دهیچیکمک کند تا روابط پ یپرستار مربیانتواند به 
را درک کنند. به  یو استرس روان ویژگی های ذهن آگاهیمختلف 

و عدم بودن  یقضاوت ریغ ،یبا آگاه ل توامعم یطور خاص، جنبه ها
 تاثیرگذار یکاهش استرس روان بر روی میواکنش به طور مستق

ذهن  یرسم ریغ ای یرسم یها وهیاز ش نظرصرف  ن،یاست. بنابرا
ر عناص نیدر پرورش اجویان به دانش دیبا یپرستار انیمرب ،یآگاه

چونگ و  .کننداسترس کمک  تیریمد یبرا یا لهیبه عنوان وس
رابطه  یبودن در لحظه بعد؟ بررس»، در پژوهشی با عنوان 3سینگ

 نیدر ب یسهل انگار ای یو اهمال کار یذهن آگاه نیمعکوس ب
ال اهمو  ذهن آگاهی نیب یارتباط طول به مطالعه ،«ینیچ انیدانشجو

طرح پانل متقاطع،  کیبر اساس  هیاول یها افتهی. پرداختند کاری

_________________________________ 
1 -Herbert spencer 
2. Junfei et al 

زمان نشان  یدر ط اهمال کاری راو  ذهن آگاهی نیرابطه معکوس ب
را  یآگاه ذهن تیاهم کنندگان نیها به تمر افتهی نیابطوریکه  .داد

 نی. به همکرد یمعرف اهمال کاریکاهش  یبرا یا لهیبه عنوان وس
 یتواند رفتارها یم زین اهمال کاریافراد به  لیکاهش تما ب،یترت

، در تحقیقی 4ون دریت و همکاران د.توسعه ببخشرا  آگاهی ذهن
 انیپرستاران و دانشجو یبرا یذهن آگاه یاثربخش»تحت عنوان 

اقبه مر، آشکار ساختند که «کپارچهی یادب یبررس کی: یپرستار
 ،یسودگفر ،یبر استرس، اضطراب، افسردگ یمثبت ریتاث یذهن آگاه

 نیدارد. با ا یپرستار انیدانشجوپرستاران و  یاحساس رفاه و همدل
کوچک شرح  اسیرا در مق یمطالعات محل ،مقاالت تیحال، اکثر

 یبررس نیادر نتیجه  کند. یرا محدود مآن بودن  یداده اند که عموم
 یموثر برا یاستراتژ کیدهد که مراقبه ذهن آگاهانه  ینشان م

ست ا یشغل یاسترس در محل کار و فرسودگ تیریو مد یریشگیپ
مطالعات لذا دهد.  یرا آزار م یپرستار انیکه اغلب افراد و دانشجو

 قیتحق یبا استفاده از روش ها وسیع تر یبا حجم نمونه ها شتریب
و  یچ لی. آجباشد می تواند اثربخش حوزه نیا توسعهدر  قیدق

پیش بینی ذهن آگاهی بر »با عنوان  ی(، در پژوهش19همکاران )
اختی و زیر مولفه های آن در دانشجویان اساس توانایی های شن

که بین مولفه های تصمیم گیری،  افتندیدست  جهینت نی، به ا«ناجا
برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی با ذهن آگاهی رابطه مثبت 

اما تنها تصمیم گیری و انعطاف پذیری شناختی  ارد؛معنادار وجود د
 با افزایش ذهن یلقادر به پیش بینی ذهن آگاهی هستند و بطورک

آگاهی توانایی شناختی نیز افزایش می یابد. پس ازآنجاکه موفقیت 
در هر سازمانی به ویژه سازمان پلیسی بستگی به عملکرد موثر افراد 

دارد، بنابراین به نظر می  نانآن خصوصا توانمندی های شناختی آ
رسد آموزش و به کارگیری ذهن آگاهی در دانشجویان زن ناجا می 
تواند در افزایش توانمندی های شناختی آنان مفید واقع شود. رستم 

اثربخشی نمایش »تحت عنوان  یقی(، در تحق21ثابت ) نیپور و حس
درمانی بر ذهن آگاهی و تنظیم هیجان دانش آموزان پسر 

 جان،یه میو تنظ یذهن آگاه ریدو متغ ، نشان دادند که هر«تانیدبیرس
 شیدر گروه آزما یریگیهم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پ

 یآموزش ها ریتحت تاث یدار یبرخالف گروه کنترل، بطور معن
 جهدر نتیقرار گرفته اند.  یدرمان شیصورت گرفته در جلسات نما

و  یبر ذهن آگاه یو معنادار مثبت ریتاث یدرمان شیآموزش نما
در  یاثربخش نینهم داشته و ا هیدر دانش اموزان پا جانیه میتنظ

(، 20مانده است. تاج الدینی و همکاران ) داریپا زین یریگیدوره پ
تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن » یبه بررس یقیدر تحق

آگاهی بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و ذهن آگاهی 
نشان داد که آموزش  جیپرداختند. نتا« دانش آموزان دبیرستانی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی، 
و ذهن آگاهی دانش آموزان تاثیر معنا داری  حصیلیخودتنظیمی ت

ارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش کاهش استرس مبتنی د
بر ذهن آگاهی، روشی اثربخش است و می تواند افزایش سرزندگی 
تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و ذهن آگاهی دانش آموزان را درپی 

3. Cheung & C. Y. Ng 
4. Van der Riet et al 
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با توجه به نقش ذهن  پژوهشرو، یافته های این  نیداشته باشد. از ا
 تحصیلی دارای مضامین کاربردی است. آگاهی در کاهش آسیب های

با مطالعه و بررسی مبانی نظری بطور مستقیم و غیر مستقیم می توان 
به مطالبی برخورد که گویای ارتباط و تاثیر گذاری فلسفه هنر و 

 و تربیت دینی، و ذهنزیبایی شناسی بر روی نگرش مذهبی و دینی 
. مثال در تحقیق کریمی به نقل از شعبانی، اذعان شده  است آگاهی
که به وسیله زیبایی و زیبایی شناسی است که انسان کشش پیدا است 

می کند و شوق درونی اش شکفته می شود، به وجد می آید و لحظه 
ی جذبه فرا می رسد. این لحظه، بهترین فرصت برای تربیت دینی 

در لذت معنوی، زیبایی است.  است، چرا که در زیبایی لذت است و
این دو همان گونه که گذشت، ریشه در فطرت دارند و عشق، کشش 
و تمایل درونی را در خود نهفته اند و با ایجاد جذبه، می توان 

جوشش درونی متربی را تحریک کرد. یا اینکه سوداگر، درباره 
ارتباط دانش و معرفت زیبایی شناسی با ذهن آگاهی در مقاله ای 

صورت مفصل و متنوع درباره ارتباط هنر و زیبایی شناسی و تاثیر ب
 یفرصت هاآن با تفکر و ذهن آگاهی آدمی صحبت می کنند و 

می  تیلقاب نیا یدارارا  یشناسیی بایز اتیبر تجرب یمبتن یریادگی
ه بمنجر   ،یفرد در درک آثار هنر ییکه عالوه بر ارتقاء توانا دانند

از این رو، . آدمی و کسب آگاهی می شود هتفکر و اندیشرشد قوه 
با الهام از مبانی فوق، در این پژوهش محقق در صدد آزمون ارتباط 
معرفت زیبایی شناسی دینی مبتنی بر نظر فالسفه اسالمی بر روی 
نگرش مذهبی و ذهن آگاهی دانش آموزان به منظور بررسی تجربی 

 مدل مفهومی ذیل است:
 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل

 مواد و روش ها
ها تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده

عادالت سازی ممدل طور مشخص مبتنی بر همبستگی و به –توصیفی 
 کلیه نیز، پژوهش این آماری جامعه ( است. وSEM1) ساختاری

 به 99-98 سال در که است تهران شهر متوسطه اول آموزان دانش
_________________________________ 

1 Structural equation modeling  

حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری دارند  اشتغال فعالیت
. با استفاده پرسشنامه ای  به جمع نفر برآورد گردید 384،  2کوکران

 دینی شناسی داده ها پرداخته شده است.  پرسشنامه زیبایی آوری
 شناخت، ادراک مقولهابعاد 14اسالمی شامل  فالسفه نظر بر مبتنی

 حسن، انواع ذوق، انواع و معرفت، انگیزش و شناخت، اعتدال و

2 .Cochran 
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لذت،  و دانش، درد و مهارت وشناخت، پرورش زیبایی، آموزش
 معرفت، عشق و الهی شناختلذت،  و معنوی، شگفتی و الهی درک

به منظور گردآوری اطالعات سوال بوده است.  86محبت، هنر و  و
نگرش مذهبی دانش آموزان از پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش 

( استفاده 1388خدایاری فرد و همکاران )مذهبی و دینداری توسط 
سوال بود که به  113فرم الف و ب در  2شد. پرسشنامه اولیه شامل 

پرسش تقلیل یافته است. پرسشنامه  102سوال و نهایتا به 110
استاندارد نگرش مذهبی و دینداری به منظورسنجش میزان مذهبی 
و دیندار بودن فرد مسلمان و  بر اساس هنجار جامعه ایرانی ساخته 

التزام دینی، باور دینی شده است. این پرسشنامه در سه خرده مقیاس 
 97 از متشکل نهائی و لذا پرسشنامهو عواطف دینی ساخته شده، 

 عواطف دینی، باور مولفه سه در دینداری سنجش مذهبی و سوال

 گیری اندازه سوال 5 و نیز دینی وظایف به عمل و التزام و دینی

 اجتماعی مطلوب تصویری ارائه برای تالش یا و اجتماعی وانمود

روش معادالت ساختاری با رویکرد است.  مذهبی نظر از خود از
یکی  PLS-SEMحداقل مربعات جزئی توسط ولد ابداع گردید. 

از روش های نسل دوم معادالت ساختاری است و در مقایسه با روش 
از دو مرحله  PLSهای نسل اول مزیت هایی را داراست. روش 

 :(22)اصلی تشکیل شده است 
 

 .ساختاری ومدل کلیبررسی برازش کلی مدل های اندازه گیری،  -

 .آزمودن روابط میان سازه ها -
 پژوهش مدل و متغیرها -
 تحقیق مدلهای متغیرهای پایایی و روایی -

 ادهاستف متغیرها سنجش برای استاندارد پرسشنامه از که آنجایی از
 به مراجعه با سپس، و ترجمه نظر مورد شاخصهای ابتدا، شده،

 عامل بین رابطه قدرت .گرفت صورت الزم اصالحات نخبگان
 هداد نشان عاملی بار وسیلهبه مشاهدهقابل متغیر و( پنهان متغیر)

 عاملی بار اگر. است یک و صفر بین مقداری عاملی بار. شودمی
 آن از و شده گرفته نظر در ضعیف رابطه باشد 3/0 از کمتر

 اگر و است قبولقابل 6/0 تا 3/0 بین عاملی بار. شودمی نظرصرف
می توان  (1) در جدول.است مطلوب خیلی باشد 6/0 از تربزرگ

را  0.5بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از مشاهده کرد تمامی 
 مقداری موارد تمامی در شده مشاهده عاملی دارا می باشند بار

 هایمتغیر بین مناسبی همبستگی دهدمی نشان که دارد 5/0 تربزرگ
 و دارد وجود خود، به مربوط پنهان متغیرهای با مشاهدهقابل

 استراپینگ بوت مقدار گیری،اندازه مدل نتایج اساس بر همچنین
 که است تربزرگ 96/1 بحرانی مقدار از موارد تمامی در( t آماره)

 متغیرهای با مشاهدهقابل متغیرهای بین همبستگی دهدمی نشان
 فتگر نتیجه توانمی بنابراین است، معنادار خود به مربوط پنهان

 مورد خود آشکار متغیرهای توسط درستیبه مکنون متغیر هر
 قیاسم این از حاصل هاییافته به عنایت با و است قرارگرفته سنجش

 .پرداخت پژوهش هایفرضیه آزمون به توانمی

 با اخکرونب آلفای شاخصهای توسط تحقیق متغیرهای پایایی سپس،
  ( CR) یبیترک ییایپا( و 1951)کرونباخ، 0.7باالی  استاندارد میزان

 توسعه یافته واریانس و میانگین 0.7با میزان استاندارد باالی 
(AVEبا ) ( با1981الکر،  و )فورنل 0.5باالی  استاندار میزان 

 (1). در جدول شد بررسی  Smart-PLS افزار نرم از استفاده
همگرا  ییاز پایایی و روا قیتحق یها ریمتغ توان مشاهده کرد یم

 باشند. یبرخودار م
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 متغیرهای مدل تحقیق یهمگرا ییپایایی و روا .1جدول
 AVE (CRپایایی ترکیبی ) کرونباخ یآلفا متغیرها

 0.517 0.894 0.862 عدم قضاوت
 0.556 0.896 0.862 عدم واکنش

 0.542 0.903 0.877 عمل همراه با آگاهی
 0.516 0.864 0.811 آموزش و شناخت

 0.650 0.848 0.730 انگیزش و ذوق
 0.507 0.959 0.954 عواطف دینی

 0.740 0.993 0.992 باور دینی
 0.605 0.856 0.772 درد و لذت

 0.542 0.854 0.787 درک الهی و معنوی
 0.575 0.889 0.849 اعتدال و معرفت
 0.522 0.906 0.883 ادراک و شناخت

 0.501 0.963 0.959 التزام و عمل
 0.521 0.867 0.816 عشق و محبت

 0.599 0.942 0.932 هنر
 0.769 0.930 0.898 انواع حسن

 0.528 0.909 0.886 مشاهده
 0.662 0.886 0.844 پرورش مهارت و دانش

 0.556 0.861 0.796 شگفتی و لذت
 0.570 0.867 0.807 ابعاد شناخت

 0.541 0.876 0.830 الهی و معرفتشناخت 
 0.544 0.892 0.859 توصیف

 0.632 0.895 0.853 وانمود اجتماعی
 0.527 0.938 0.928 انواع زیبایی

بوده بنابراین ازنظر  7/0تر از آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگ
 انسیوار نیانگیمپایایی تمامی متغیرها مورد تائید است. مقدار 

 نیبنابرااست  5/0تر از همواره بزرگ (AVE) شدهاستخراج
 .شودیم دیتائ زیهمگرا ن ییروا
 
 (:رو الرک لروش فورنروایی واگرا ) -

ا ب سازه یک هایشاخص بین تفاوت میزان واگرا، روایی قسمت در
طریق  از کار این. شودمی مقایسه مدل در دیگر هایسازه هایشاخص

 بین همبستگی ضرایب مقادیر با سازه هر  AVEجذر  مقایسه
 داد لتشکی باید ماتریس یک کار این برای. گرددمی ها محاسبهسازه

 هست هر سازه AVEضرایب  جذر ماتریس اصلی مقادیر قطر که
 زهسا هر بین همبستگی ضرایب اصلی، قطر باالی  و پایین مقادیر و
 نشان( 2) شماره جدول در ماتریس این است. دیگر هایسازه با

 :است شدهداده
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 هاسازه همبستگی ضرایب و AVE  جذر مقایسه ماتریس. 2 جدول

 
عدم قضاوت

ش 
عدم واکن

عمل همراه با آگاهی 
 

ت
ش و شناخ

آموز
 

ش و ذوق
انگیز

 

ف دینی
عواط

 

باور دینی
درد و لذت 

ک الهی و معنوی 
در

 

اعتدال و 
ت

معرف
ت 

ک و شناخ
ادرا

 

التزام و عمل
ت 

عشق و محب
 

هنر
انواع حسن 

 

مشاهده
 

ش
ش مهارت و دان

پرور
 

شگفتی و لذت
 

ت
ابعاد شناخ

 

ت
ت الهی و معرف

شناخ
 

ف
توصی

وانمود اجتماعی 
 

انواع زیبایی
 

عدم 
 قضاوت

0.719                       

عدم 
 واکنش

0.037 0.746                      

عمل 
با همراه 
 آگاهی

0.043 0.580 0.736                     

آموزش و 
 شناخت

0.359 0.147 0.148 0.718                    

انگیزش و 
 ذوق

0.238 0.028 0.006 0.209 0.806                   

عواطف 
 دینی

0.344 0.119 0.150 0.319 0.409 0.712                  

                 0.860 0.428 0.342 0.356 0.147 0.078 0.420 باور دینی

درد و 
 لذت

0.245 0.093 0.134 0.421 0.518 0.356 0.361 0.778                

درک 
الهی و 
 معنوی

0.419 0.151 0.180 0.707 0.256 0.336 0.383 0.391 0.736               

اعتدال و 
 معرفت

0.457 0.084 0.105 0.691 0.246 0.276 0.317 0.361 0.596 0.758              
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ادراک و 
 شناخت

0.291 0.054 0.118 0.484 0.410 0.335 0.411 0.599 0.533 0.492 0.723             

التزام و 
 عمل

0.432 0.141 0.160 0.313 0.320 0.579 0.433 0.335 0.381 0.359 0.383 0.708            

عشق و 
 محبت

0.294 0.011 0.031 0.205 0.441 0.332 0.263 0.426 0.233 0.242 0.382 0.322 0.722           

          0.774 0.480 0.403 0.402 0.224 0.246 0.375 0.284 0.419 0.422 0.175 0.069 0.021 0.224 هنر

انواع 
 حسن

0.301 0.049 0.103 0.429 0.573 0.441 0.507 0.729 0.484 0.408 0.670 0.431 0.451 0.489 0.877         

        0.727 0.316 0.258 0.210 0.360 0.334 0.526 0.543 0.317 0.295 0.351 0.246 0.470 0.536 0.479 0.538 مشاهده

پرورش 
مهارت و 

 دانش
0.037 0.420 0.347 0.238 0.021 0.168 0.282 0.226 0.194 0.070 0.130 0.188 0.031 0.050 0.218 0.040 0.814       

شگفتی و 
 لذت

0.298 0.027 0.011 0.215 0.546 0.401 0.319 0.695 0.296 0.274 0.452 0.384 0.462 0.463 0.606 0.249 0.079 0.746      

ابعاد 
 شناخت

0.400 0.034 0.072 0.592 0.303 0.390 0.346 0.558 0.529 0.484 0.355 0.340 0.259 0.210 0.402 0.440 0.129 0.480 0.755     

شناخت 
الهی و 
 معرفت

0.300 0.041 0.046 0.103 0.484 0.397 0.395 0.551 0.186 0.160 0.481 0.374 0.362 0.445 0.595 0.260 0.079 0.468 0.215 0.735    

   0.737 0.662 0.442 0.253 0.070 0.458 0.353 0.207 0.130 0.346 0.258 0.325 0.344 0.323 0.400 0.386 0.301 0.326 0.010 0.019 0.519 توصیف

وانمود 
 اجتماعی

0.330 0.209 0.256 0.666 0.292 0.484 0.484 0.510 0.668 0.609 0.571 0.479 0.293 0.301 0.542 0.425 0.390 0.325 0.487 0.254 0.300 0.795  

انواع 
 زیبایی

0.232 0.023 0.086 0.134 0.332 0.313 0.315 0.434 0.185 0.178 0.366 0.285 0.357 0.363 0.453 0.215 0.034 0.323 0.194 0.555 0.338 0.248 0.726 
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هر  AVEجذر  باشد،می مشخص باال ماتریس از که گونههمان
 دهش بیشتر دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی از ضرایب سازه
 هاسازه واگرای روایی بودن قبولقابل از حاکی مطلباین  که است
ه شامل ک اعتبار یاعتبار مدل از بررس ای تیفیک یبررس برای است.

 2یاعتبار افزونگ یبررس شاخص و  1اعتبار اشتراک یشاخص بررس
مربوط به  یهااز شاخص کیشده است. هر باشد، استفادهمی
طور که مشاهده مستقل و وابسته آورده شده است. همان رهاییمتغ
گفت  توانیباشد. متر از صفر میها مثبت و بزرگشود شاخصمی

 کلی آزمون است.برخوردار یقبولو اعتبار قابل تیفیمدل از ک
عددی برابر  GOFساختاری  بر اساس مقدار شاخص  مدل کیفیت

نشان از کیفیت  آید که شاخصی قوی است وبه دست می 532/0
 باالی کلی مدل دارد.

 ها افتهی
تحقیق بر  یهارابطه متغیرهای موردبررسی در هر یک از فرضیه 

 PLSاساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی 
شده ( ترسیم2آزمون شده است. در مدل کلی تحقیق که در شکل )

مشاهده به گیری )رابطه هریک از متغیرهای قابلاست مدل اندازه
متغیر پنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( 

با  tشده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره محاسبه 
 (3)در شکل شده است که  تکنیک بوت استراپینگ محاسبه

 شده است.ارائه

 

_________________________________ 
1 CV Com 2 CV Red 
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 پژوهش یمدل کل یحداقل مربعات جزئ کیتکن -2شکل 
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 آماره تی مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ -3شکل 

 ی:بر نگرش مذهب ینید یشناس ییبایزبررسی تاثیر 
 یبر نگرش مذهب ینید یشناس ییبایز شدت اثرکه گردد  یمشاهده م

 775/15 زیشده است و آماره احتمال آزمون نمحاسبه  665/0برابر 
 یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحرانآمده است که بزرگدستبه
. استشده معنادار مشاهده ریتأث دهدیبوده و نشان م 96/1 یعنی 5%

 دانش یبر نگرش مذهب ینید یشناس ییبایز %95 نانیبا اطم نیبنابرا
 .دارد یمعنادار ریاول شهر تهران تاثآموزان متوسطه 

 
 ی:بر ذهن آگاه ینید یشناس ییبایزبررسی تاثیر 

 یبر ذهن آگاه ینید یشناس ییبایز شدت اثرکه گردد  یمشاهده م
 793/6 زیشده است و آماره احتمال آزمون نمحاسبه  496/0برابر 
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 یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحرانآمده است که بزرگدستبه
. استشده معنادار مشاهده ریتأث دهدیبوده و نشان م 96/1 یعنی 5%

دانش  یبر ذهن آگاه ینید یشناس ییبایز %95 نانیبا اطم نیبنابرا
 .دارد یمعنادار ریآموزان متوسطه اول شهر تهران تاث

 
 نتیجه گیری

 نظر رب مبتنی دینی شناسی زیبایی تاثیر هدف این تحقیق بررسی
 دوره آموزان دانش آگاهی ذهن و مذهبی نگرش بر اسالمی فالسفه
 تهران بود ه است. نتایج تحقیق نشان داد زیبایی شهر اول متوسط
 ذهن و مذهبی نگرش بر اسالمی فالسفه نظر بر مبتنی دینی شناسی
تهران تاثیر گذار بوده  شهر اول متوسط دوره آموزان دانش آگاهی
مقصود از زیبایی شناسی، درک ما از امور زیباست یا خود  است.

کیفیت و خصلت زیبا بودن و زیبا نمودن و اشیا و موجودات و آثار 
زیبایی است که در طبیعت وجود دارند و یا مخلوق و حاصل فعالیت 

 هب و توحیدی ادیان ویژه به و جهان بزرگ ادیانهنری بشر هستند 
 آیه تصریح به بلکه نیست، زیبایی ضد تنها نه اسالم، دین خصوص

 غایت در که است خداوند فعل و صنع آفرینش، سراسر قرآنی، های
 و زشتی هیچ و است شده آفریده لطافت و جمال حسن، نیکویی،

 در و زیباست هست چه هر نیستند، عالم تکوینی نظام در کاستی
های دینی نه تنها از راه آموزه . ندارد وجود تباهی و زشتی االهی فعل

و باورها و اعتقادات دینی می توان بر پیوند استوار دین و هنر و ربط 
وثیق دین و زیبایی استدالل کرد که به لحاظ سابقه تمدنی و واقعیت 
های تاریخی و امور عینی نیز می توان گرایش هنری و نگرش زیبا 

میتوان اذعان داشــت  .شناختی ادیان را در طول تاریخ نشان داد
رغم اینکه تاریخچة علم و هنر تدریس قدمتی بســیار طوالنی علی

دارد اما هنوز در این زمینه نیازمند تأمل و تعمق بیشــتری 
اگرچــه اتخــاذ رویکرد و روش تدریــس معلم تابعی  .میباشــیم

های مختلفی همچــون باورها و نگرشهای  از عوامــل و مؤلفه
درســی، امکانات و تجهیزات و فلســفی، اهداف و محتوای برنامة 

باشد اما توجه به ابعاد هنری، عاطفی و زیباییشناسی تدریس  ... می
جان فی و همکاران نشان در این راستا  .ناپذیر اســت امری اجتناب

 و عدم واکنشبودن  یقضاوت ریغ ،یبا آگاه عمل توام یجنبه هادادند 
 استتاثیرگذار  یکاهش استرس روان بر روی میبه طور مستق

و  ذهن آگاهی نیرابطه معکوس بچونگ و سینگ نشان دادند 
ها به  افتهی نیابطوریکه  .دادزمان نشان  یدر ط اهمال کاری را

 یبرا یا لهیرا به عنوان وس آگاهی ذهن تیاهم کنندگان نیتمر
راد اف لیکاهش تما ب،یترت نی. به همکرد یمعرف اهمال کاریکاهش 

 .دتوسعه ببخشرا  آگاهی ذهن یتواند رفتارها یم زین اهمال کاریبه 
 یمثبت ریتاث یمراقبه ذهن آگاهون دریت و همکاران  نشان دادند 

 یاحساس رفاه و همدل ،یفرسودگ ،یبر استرس، اضطراب، افسردگ
( نشان 23حاتم و همکاران )دارد.  یپرستار انیدانشجوپرستاران و 

قابل  یمذهب یریآن، جهت گ یو اجزا یجانیبر اساس هوش هدادند 
 ذهن نشان دادند تعمق (24) دریبمبر و کرنزل اشنا است. ینیب شیپ

. است انیوکاهش استرس و اضطراب در دانشج نمایانگر آگاهی
 تفاوت های زیادی همچون یدر مداخالت ذهن آگاه ن،یعالوه بر ا

 ازیوجود دارد که ن وگایو درج  یمدت زمان، روش آموزش ،یفراوان
 نیشتریب مشخص گردد کدام مورد( دارد تا زی)متاآنال یکم یبه بررس

 مسائل ادراک درمورد که است علمی شناسی زیبایی .داردرا  ریتاث
 ارههمو تربیت و تعلیم های نظام کند می بحث زیبایی به مربوط

 ستعدادهایا شکوفایی و تربیت و کیفیت ارتقای برای روشهایی درپی
 یطرهس بعلت تربیتی منظراساسی یک غالبا اما هستند آموزان دانش

 مانده لمغفو وتربیت درتعلیم علم کردن تلقی باارزشتر حاکمیت و
 سانهشنا زیبایی تربیت آن و است شده داده آن به کمتری یااهمیت و

دارد. در راستای نتایج بدست  وافری اهمیت ابتدایی دردوره که است
 آمده پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

 هنری، تجلیات از یک هر قالب در زیباشناختی و هنری سواد 
 انشد نیاز بر باشد...  و ادبی/ نمایشی موسیقایی، بصری، آثار نظیر

 میهنی و تاریخی فهم و تجلیات تفسیر فهم، شناخت، به آموزان
 به زیباشناختی و هنری سواد همچنین،. ورزدمی تأکید هنر انواع
 ییزیبا و هنری مسائل و مفاهیمی با یادگیرنده آشنایی درجه و میزان

 می اشاره شود، می تلقی برجسته و مهم جامعه یک در که شناسی
 گفرهن به توجه و ملی بنیه فرهنگی، میراث توسعه و حفظ. کند

 شناخته اهمیت حایز زیباشناختی و هنری سواد در جهانی ماندار
 در این راستا الزم است: .شودمی
فهم یک اثر هنری از منظر تاریخی، میهنی، ارزشی، ارزیابی و  .1

 دینی

 ملّی، تاریخی و دینی  شناخت آثار هنری عمده .2
 شناخت پدیدآورندگان آثار هنری در عرصه گوناگون هنری .3
واکنش نشان دادن به انواع آثار هنری بر اساس ترجیحات  .4

 شخصی
 بحث درباره سازه و ساختار آثار هنری .5
 تفسیر آثار هنری از منظر زیباشناختینمایش توان تحلیل و  .6
 ها و نگرشنقد و ارایه نظر درباره آثار هنری بر اساس قابلیت .7

 شخصی ، فرهنگی و ارزشی
 غییر و بهبود فضاهای آموزشی موجود در مدارس با توجه به ت

 شناسی های تدریس مبتنی بر زیبایی عناصر و مؤلفه
 لی نظام ارتقای ســطح دانش، نگرش و مهارت معلمان فع

های عاطفی و  آموزشــی در خصوص اهمیت توجــه به مؤلفه
 ویژه تدریــس مبتنــی بر شناســی در فراینــد تدریس به زیبایی

هــا، همایشها و  واســطة برگــزاری کارگاه زیباییشناســی به
 سمینارهای آموزشی

  های  تأکیــد مــداوم بر اهمیت حوزة عاطفــی در یادگیری
ـوزان در حوزة شــناختی و ایجاد ارتباطی مداوم بین این آمـ دانش

ت و االهای آموزشی، ارسال مق دو حوزه از طریق برگزاری کارگاه
 ت مرتبط در این راستا برای مدارسالمج
  تأکیــد مداوم بر اهمیــت تلفیق هنر در تدریس تمام

 موضوعات درســی از طرق مختلف برای مدیران، معلمان، دانش
 .ســازی الزم در این خصوص و اولیای آنها و فرهنگ آموزان
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