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 Purpose: The purpose of this research is to provide a model 

for aesthetic education in elementary school. 

Materials and Methods: The current research is applied in 

terms of purpose and descriptive-survey in terms of the nature 

and method of data collection. And it is specifically based on 

structural equation modeling. The statistical population of the 

research was 5320 people of all primary school teachers in 

Tehran, and according to Cochran's formula, 328 people were 

selected as a sample and sampling was done by cluster method. 

The collection tool in the current research is a researcher-made 

questionnaire. In order to analyze the data, structural equation 

technique was used using PLS statistical software and SPSS 

statistical software. 

Findings: For the overall fit of the model from the test (GOF) 

by confirming its fit and according to the research results, the 

obtained number is equal to 0.29, as a result, the model has an 

average fit. 

Conclusion: Also, the results of the analysis of the opinions 

of experts, experts and experts indicate that the model has the 

ability to be implemented for aesthetic education in 

elementary school. 
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 در آموزاندانش زیباشناختی پرورش برای مدلی ارائه
 ابتدایی مقطع

 
 1کردلو عطیه

 ،تحقیقاتو  علوم واحد، آموزشی مدیریت، گروه یدکتر دانشجوی
 .ایران ،تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه

 
 *2قورچیان قلی نادر
 اهدانشگ ،تحقیقات و علوم واحد ،آموزشی مدیریت گروه ،تمام استاد
 .(نویسنده مسئول) ایران ، تهران ،اسالمی آزاد

 
 3محمدخانی کامران
 دانشگاه ،تحقیقات و علوم واحد ،آموزشی مدیریت گروه ،دانشیار

 .ایران ،تهران، اسالمی آزاد
 

 4جمالی اختر
 .نایرا ،تهران ،اسالمی آزاد دانشگاه ،تحقیقاتو  علوم واحد ،یاراستاد

 
 چکیده

 پرورش برای مدلی ارائه بررسی پژوهش این هدف: هدف
  .باشدمی ابتدایی مقطع در زیباشناختی

 نظر از و کاربردی هدف، لحاظ به حاضر پژوهش: ها روش و مواد
 طور به و پیمایشی؛ ـ توصیفی اطالعات، آوریجمع شیوه و ماهیت
 یآمار جامعه. باشدمی ساختاری معادالت یابیمدل بر مبتنی مشخص
 نفر 5320 تعداد تهران شهر ابتدایی مدارس معلمان کلیه پژوهش

 و انتخاب نمونه عنوان به نفر 328 کوکران فرمول طبق که بود
 پژوهش در گردآوری ابزار. شد انجام ایخوشه روش به گیرینمونه
 از هاداده تحلیل منظور به. باشدمی محقق ساخته پرسشنامه حاضر

 و PLS آماری افزار نرم از استفاده با ساختاری معادالت تکنیک
  .شد استفاده SPSS آماری افزار نرم نیز

 برازش تأیید با (GOF) آزمون از مدل کلی ازشبر برای :ها یافته
 در ،29/0 با برابر آمده بدست عدد پژوهش نتایج به توجه با و آن

 .است برخوردار متوسطی برازش از مدل نتیجه،
 کارشناسان، نظرات تحلیل نتایج همچنین :گیری نتیجه

 اجرا قابلیت مدل که است آن از حاکی متخصصان و نظرانصاحب
 .باشدمی دارا را ابتدایی مقطع در زیباشناختی پرورش برای

 
 ،ابتدایی مقطع آموزاندانش زیباشناختی، پرورش :کلیدی کلمات

 تدریس الگوهای
 

 15/07/1401تاریخ دریافت: 
 28/09/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولnaghourchian@gmail.com 

_________________________________ 
1. Adolescent students 
2. Macsin Gereene 

 مقدمه
 و موضوعات شناختیروان بهزیستی و روان سالمت تقویت و ارتقا

 قشرهایی از یکی اندبوده اخیر هایسال در جهانی رشد به رو هایدغدغه
 آموزاندانش است، خطر معرض در آنان شناختیروان پرورش که

 جدی هیجانی و رفتاری مشکالت خطر در نوجوانان. هستند 1نوجوان
 خود ازجمله مختلفی مشکالت و مسائل دوره، این در. هستند
 سوءاستفاده انواع و هیجان تنظیم در نقص خودکشی، رسانی،آسیب
 و داده قرار تأثیر تحت شدتبه را نوجوانان توانندمی که دارد وجود
 روی رب بلندمدتی منفی تأثیر یا و بیندازند خطر به را آنان حیات حتی

 سالیانه(. 1) باشند داشته سالیبزرگ در آنان شناختیروان بهزیستی
 ارگان طرف از متفاوت هایپایه و سطوح در مختلفی مسابقات
 ورزشی، هنری، هایرشته در آموزاندانش برای وپرورشآموزش

 اولیای آشنایی لذا شود،می گرفته نظر در...  و اجتماعی فرهنگی،
 سزاییب نقش تواندمی مسابقات این اجرای کیفیت و کمیت از آموزدانش

. اشدب داشته آنان معنوی و فکری رشد پیشرفت و فرزندانشان حمایت در
 اجرای ،آموزاندانش شناختیزیبایی به دستیابی عوامل ترینشاخص از یکی

 بنیادین تحول سند در مهم این. است هنری فرهنگی مسابقات
 آموزاندانش هنری و شناختیزیبایی تربیت ساحت وپرورش،آموزش

 وپرورشآموزش در متعددی هایبرنامه آن، به دستیابی راستای در که
 ها،آن ترینمهم و ترینشاخص از یکی و. است شده تبیین نمایدمی اجرا

 روهیگ. است گرفته نظر در آموزاندانش برای هنری فرهنگی مسابقات
 از منظور که دارندمی بیان( 2) 2گرین ماکسین همچون محققان از

 بیان به نوجوانان و کودکان ساختن توانا» شناختی،زیبایی آموزش
 هایی،رسانه تأملی دهیشکل راه از خود هایایده و احساسات ادراکات،

 3یسسیک. «است بدنی حرکات و موسیقی نگارش، سفال، نقاشی، نظیر
 به تا بیاموزند را هنر زبان باید آموزاندانش همه داردمی بیان نیز

 جاربت بتوانند آموزاندانش که است آن بر انتظار. دهند معنا شانزندگی
 دیگران و خود هنری محصول از کنند، تبدیل هنری بیان به را انسانی

 را هنرها از آگاهانه دریافتی و بجویند بهره معنا ساخت منظوربه
 و ادراک پرورش کنار در شناختیزیبایی آموزش. کنند ریزیپی

 رنظی معینی، شخصیتی هایویژگی برخی پرورش به هنر، حساسیت
 روازاین. پردازدمی نقاد روح و پشتکار نفس،اعتمادبه تخیل، خالقیت،

 شناسیزیبایی حس و روحیه در بسزایی نقش توانندمی نیز معلمان
 . باشند سهیم هم آموزاندانش
 لیکن علوم؛ سایر با ترازهم دشواری، و مضمون حیث از است درسی هنر

 نداشته نوشتن و خواندن آموزش مانند آشکاری و عینی نتیجه چون
 تربیت(. 3) است رهاشده برنامهبی و شدهواقع نگریسطحی مورد است،
 زمان، گذشت با که شود اجرا و ریزیبرنامه طوری باید هنری
 نهادهای و معلمان به هاآن وابستگی و شوند مستقل آموزاندانش

 طی ار هنری فعالیت فرایند خود، بتوانند باید هاآن. یابد کاهش آموزشی
 نوزدهم، قرن در(. 4) کنند تولید را موردنظر هنری محصول و کرده

 اروپا دولتی ابتدایی مدارس در نقاشی و موسیقی مقدماتی هایآموزش
 وانعنبه گرایان، پیشرفت جنبش بیستم، قرن اوایل از و شد نهادینه
 اکنشو در راسکین و موریس از گرفتن الهام با کاردستی، و هنر جنبش

3. Ciciss 
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  و همکاران     کردلو عطیه  140

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اهمیت بر گرایی،عقل و گراییمنطق به افراطی هایگرایش به
 نقش المللیبین هایسازمان 1950 دهة در. نمود تأکید شناسیزیبایی
 رفتهپیش شناسانة زیبایی درسی موضوعات کردن نهادینه فرایند در مهمی

 یونسکو خاص، طوربه. اندکرده ایفا مدرسه رسمی درسی هایبرنامه در
 بوده فعال کامالً هاهمایش و المللیبین جلسات برخی دهیسازمان در

 هنرهای تدریس همایش برگزاری در( 1951) انگلستان در: است
 و تئاتر ارتقای زمینة در( 1953) الهه و( 1951) پاریس در تجسمی؛
 پرورش در موسیقی جایگاه زمینة در( 1953) بروکسل در و جوانان؛
 هاینظام شود،می مشاهده که گونهآن بنابراین ؛(5) بزرگساالن و جوانان

 و کیفیت ارتقاء برای هاییراه وجویجست در همواره تربیت و تعلیم
 تعدادهایاس شکوفایی و تربیت که هستند وانفعاالتیفعل کردن اثربخش

 ار تربیت و تعلیم رسالت یونسکو. است داده قرار هدف را آموزاندانش
 و شماربی قیدهای از خواهدمی که داندمی پرسشگری انسان پرورش

 هموار را خود جانبة همه تکامل راه گردد، رها خود وجود گوناگون
 نآ در که متغیری دنیای و خود اجتماعی و فردی موقعیت رموز با کند

 ود،ش مرتبط هایشانسان و دنیا با شود، آشنا ممکن حد تا کندمی زندگی
 ازدس شکوفا دانش و عشق با را خود زندگی و دهد زندگی کند، زندگی

(6.) 
 (1: کرد تفکیک توانمی کلی موضوع پنج به را هنری تربیت

 تولید( 4 هنر، تاریخ با آشنایی( 3 طبیعت، با ارتباط( 2 زیباشناسی،
 پرورش بیندراین(. 1392 عزیزی،) هنری نقد( 5 و هنری محصول

 روشن وپرورشآموزش نظام در را مسیر این تواندمی 1زیباشناختی
 دانشمندان که است مسائلی ازجمله شناسیزیبایی دیرباز از. سازد
 روان و هنرمندان فالسفه، ازجمله علمی، گوناگون هایحوزه

 را شناسیزیبایی آنکه بدون( 7) آیزنر. اندکرده توجه آن به شناسان
 رد است معتقد کند، انکار یادگیری مورد موضوع فهم و شناخت در

 یخشنود و رضایت از شکلی شود،می یادگیرنده نصیب آنچه پایان
 خود میل و عالقه دارد، مهمی نقش رابطه این در که عاملی و است
 رغبت و میل که است آن مربیان و معلّمان وظیفة و است آموزدانش

 شناسیزیبایی ،(7) 2آیزنر نظر به. کنند تقویت آموزاندانش در را
 یک پیگیرانة و مکرّر کردن دنبال برای موردنیاز انرژی موجد

 جربةت آموز،دانش برای یادگیری تجربة اگر درنتیجه،. است فعالیت
 نرژیا تأمین بالطبع و خشنودی و رضایت موجب باشد، زیباشناسانه

(. 8) شودمی یادگیری فرایند در او پشتکار و جدیت برای الزم
 و تاس شناختیزیبایی تجربیات پرورش شناختی،زیبایی پرورش

 شارها انسانی تجربة هر در لذّت عنصر به شناختیزیبایی تجربیات
 ونگوناگ هایجنبه تربیت، و تعلیم اشکال تمامی بنابراین،. دارد

 3چاپمن نظر از(. 9) شوند محسوب توانندمی شناختیزیبایی پرورش
 پرورش جدید، تمدن مقتضیات به توجه با امروزه( 10)

 طرحم آموزشی نظام مهم کارکردهای از یکی عنوانبه شناختیزیبایی
 شنیدن، دیدن، چگونه طریق، این از آموزاندانش که چرا است؛

 .گیرندمی یاد را کردن احساس و ارتباط برقراری کردن، حرکت
 ارزش، معنا، ماهیت، مورد در را اساسی سؤاالت شناسیزیبایی

_________________________________ 
1. Aesthetic 
2. Eisner 
3. Chapman 
4. Discipline-Based Art Education (DBAE) 

 امر این که کندمی مطرح هنر متمایزکننده هایویژگی و اهداف
 توسط هنری هایپدیده و آثار قدرشناسی و گذاریارزش ساززمینه
 شناختیزیبایی و پاسخ عنوان تحت آنچه درواقع،. است آموزاندانش

 لحاص که است مطرح صفت یا ویژگی یک عنوانبه شودمی نامیده
. ستا هنری آثار به نسبت گذارانه ارزش رویکرد و ترجیح تکریم،

 لتعام حاصل زیادی، حدود تا شناسیزیبایی تجربه این رشد و ایجاد
 هنری، تولید به مربوط هایفعالیت در آموزاندانش مشارکت و

 (.7) بود خواهد هنر تاریخ و هنر نقادی
 پرورش برای هاییمدل و هاپژوهش نظری مبنای پیرامون

 نریه تربیت دیدگاه به میان این در برد؛ نام توانمی شناختیزیبایی
 1982 سال در که دیدگاه این. کرد اشاره توانمی 4محور دیسیپلین

 دانش ترکیب و شناختی ساختار بر برونر، نظریه از متأثر شد، مطرح
 و نره تاریخ شناختی،زیبایی هنری، تولید بعد چهار و داشته تأکید

 درجه در رویکرد این(. 11) دهدمی قرار موردتوجه را هنری نقد
 و است هنر درسی برنامه برای دیسیپلینی هویت احراز پی در اول
 عنوانبه آن از هنری تربیت حوزه متخصصان از بسیاری زعمبه

 توسعة شناسی،زیبایی مفهوم توسعة(. 3) شودمی یاد جامع رویکردی
 ،زیبایی بیان و ارزشیابی ایجاد، تجربه، شناسانه، زیبایی ادراک
 ینب روابط در زیبایی سمت به و طبیعت سمت به روابط توسعة
 آموزدانش هر که آموزدمی ما به نوین تربیت و تعلیم. است فردی
 ردنک خلق کردن، تجربه کردن، مشاهده توانایی توسعة فرصت باید

 توانمی(. 12) باشد داشته است، زیبا که را آنچه ارزشیابی و
 رزی موارد در را شناسیزیبایی بـر مبتنی تدریس اهداف ترینمهم

( 2 شناسانه، زیبایی هایویژگی درک توانایی( 1: نمود خالصه
 و خالقانه هایقابلیت( 3 شناسانه، زیبایی هایویژگی تجربه توانایی

 یباییز کیفیت ارزشیابی توانایی یا شناختیزیبایی هایقضاوت( 4
(13.) 

 و هاسبک تا کندمی کمک آموزاندانش به زیباشناختی پرورش
 ایرس در هاآن از بتوانند و کنند درک خوبیبه را مربوط دانش روش
 اب زیباشناختی پرورش آنچه. بگیرند یاری خویش زندگی هایحوزه
 تواندمی و است ستودنی وپروشآموزش نظام در دارد، همراه به خود

 رورشپ. باشد مؤثر کودکان شایسته رشد و ایمدرسه نظام توسعه در
 ایوزهح کمتر در که کند خلق را نتایجی و آثار تواندمی زیباشناختی

 و ابعاد در همچنین. کرد جستجو را آن بتوان درسی برنامه از
 ارزشی و فرهنگی اجتماعی، روانی، فردی، مختلف هایجنبه
 از توانمی که است فردمنحصربه هاییویژگی دارای و تأملقابل
(. 14) گرفت یاری تربیت و تعلیم نظام مختلف هایحوزه در هاآن

 در را شناسیزیبایی تربیت کلیدی و اصلی دلیل سه به نیز( 2) گرین
 هوشیاری( 2 ،5ذهنی فضاهای بازنمودن( 1: داندمی مهم معاصر دورة

 (.15) 7تخیل اهمیت کشف( 3 و 6گسترده
 چندین نتایج به توانمی زیباشناختی پرورش اهمیت راستای در

 عنوان( 13) عزیزی و اسدیان مثال،عنوانبه. کرد اشاره مطالعه
 ناسیشزیبایی بر مبتنی تدریس هایمؤلفه و عناصر هراندازه کردند،

5. Opening spaces 
6. Becoming wide-awake 
7 Discovering the importance of imagination 
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 ،هنر آموزان،دانش تصورات و تخیل موسیقی، رنگ، بصری، عناصر)
 لذت احساس و خالقیت شاد، یادگیری محیط آموزان،دانش عواطف

 گرشن نسبت همان به گردند، تلفیق تدریس فرایند در( یادگیری از
 پیدا بهبود آن در موجود هایمؤلفه و مدرسه به آموزاندانش

 مبتنی تدریس روش دادند، نشان( 8) همکاران و زادهشریف. کندمی
 در مؤثر و فعّال تدریسی روش عنوانبه تواندمی شناسیزیبایی بر

( 16) 1راپ و لیلیدال. باشدداشته نقش آموزاندانش تحصیلی پیشرفت
 را شناسیزیبایی هایدوره طورکلیبه مدرسان اگرچه دادند، نشان

 ار آموزشی محتوای نوع این ندرتبه آموزاندانش کنند،می برگزار
 پرورش الگوی اتخاذ با است نیاز بنابراین کنند؛می انتخاب

( 17) 2کیاشچنکو و همکاران. کرد تأکید آن اهمیت بر زیباشناختی
 عملکرد شناسیزیبایی تدریس دادند،نشان خود مطالعه در

 نمود بیان نیز( 18) 3استنفورد. بخشدمی بهبود را یادگیرندگان
 اهمیت توجه با .شودمی مؤثر آموزش به منجر زیباشناختی پرورش
 وپرورش،آموزش نظام در زیباشناختی پرورش پیرامون شدهمطرح

 داییابت مقطع در زیباشناختی پرورش برای مدلی ارائه به مطالعه این
 .است پرداخته
 ساحت بررسی» عنوان با ایمطالعه در( 19) خیرآبادی و نوربخش

 کتاب زا فصل سه «ابتدایی سوم ریاضی کتاب شناختیزیبایی و هنری
 سند از شدهاستخراج مؤلفه هشت با( 7-4-1) تصادفی صورتبه

 را تحول سند با بودن هماهنگ و انطباق میزان شناسایی برای تحول
 ناختیشزیبایی ساحت به توجه کمبود نتیجه. دادند قرار موردبررسی

 آدمی خالقة کنندهتحریک نیروی عنوانبه کتاب این در هنر و
 حاصله نتایج. بود باالدستی اسناد در فراوان تأکید رغمعلی

 هایآرمان و هاارزش با شدهتحلیل کتاب معنادار فاصله دهندةنشان
 ییرتغ نیازمند که بود بنیادین تحول سند در ذکرشده هنری ساحت

 ارزشمند ساحت این به حداکثری توجه و درسی برنامة رویکرد
 .است

 بر موسیقی آموزش تأثیر عنوان تحت خود پژوهش در( 1) مهربان
 شپژوه این روش. است پرداخته آموزاندانش شناختیروان بهزیستی

 آموزاندانش را پژوهش این آماری جامعه و بود ایمقایسه -علی
 تشکیل 1398-99 تحصیلی سال در تنکابن شهرستان متوسطه مقطع
 100 تعداد که بود هدفمند نوع از گیرینمونه روش. دادند
 ابزار. گرفتند جای عادی و موسیقی هنرجوی گروه دو در آموزدانش

 نتایج .بود ریف شناختیروان بهزیستی مقیاس پژوهش، این در سنجش
 شناختیروان بهزیستی هایرتبه میانگین داد نشان مطالعه این

 است 84/29 برابر هنرجویان غیر برای و 16/71 برابر هنرجویان
 است؛ دارمعنی 01/0 سطح در 123/7 برابر Z آزمون مقدار و

 انآموزدانش شناختیروان بهزیستی بر موسیقی آموزش بنابراین،
 هایبرنامه گنجاندن با توانمی(. P<01/0) است داشته تأثیر

 جهت در مستقل، درسی برنامه یک عنوانبه موسیقی آموزش
 .برداشت گام آموزاندانش روان سالمت هایشاخص افزایش

_________________________________ 
1. Lilliedahl & Rapp 
2. Kiyashnhenko  et al 
3. Stanford 

 مبانی بررسی» عنوان با ایمطالعه در( 20) همکاران و متقی
 در آن کارکردهای استخراج و متعالیه حکمت شناختیمعرفت
 اب که(« هنر و فرهنگ یادگیری حوزه) شناختیزیبایی تربیت

 عمناب جامعه شد، انجام تحلیلی - توصیفی روش و کیفی رویکرد
 ورتصبه را بوده تحقیق موضوع با مرتبط دوم و اول دسته اطالعاتی
 قرار وتحلیلتجزیه مورد مستمر طوربه و مطالعه عمیق و هدفمند

 شناسیمعرفت مبانی براساس داد نشان پژوهش هاییافته. دادند
 در اختشن متعلق و شناسا فاعل بین ارتباط قبیل از متعالیه حکمت

 وحدت و شناخت کسب ابزارهای در تنوع دانش، تکوین و ایجاد
 و آموزش ازجمله شناخت برای متنوعی هایفرصت کثرت، عین در

 تربیت توسعه. دارد وجود هنر و زیبایی بافت در معرفت کسب
 و درونی انگیزه تأمین به کارآمد روشی عنوانبه شناختیزیبایی

 هب نیل ،(یادگیری متنوع هایموقعیت ایجاد) مفهومی تجربه طراحی
 و نقاد تفکر پرورش معنا، واکاوی مهارت و زیباشناختی سواد

 .شودمی منجر عقالنی بعد استکمال
 آموزش وضعیت» عنوان با ایمطالعه در( 16) 4راپ و لیلیدال
 نظریه بر مبتنی ارزیابی: شدهاصالح متمرکز درسی برنامه در شناختیزیبایی

 دادند، نشان «سوئد کشور درسی برنامه اصالح مورد در محتوا و
 اند،دهکر برگزار را شناسیزیبایی هایدوره طورکلیبه مدرسان کهدرحالی

 در. کنندمی انتخاب را آموزشی محتوای نوع این ندرتبه آموزاندانش
 صورت کارگیریبه غیرمستقیم هایروش با آموزاندانش انتخاب عوض،

 .گیردمی
 برنامه تأثیر بررسی» عنوان با ایمطالعه در( 21) 5زیمبات و اونلور

 کانکود در شناختیزیبایی قضاوت رشد بر شناختیزیبایی آموزش
 ثبتیم طوربه شناختیزیبایی آموزش برنامه که دادند نشان «سال پنج
 .است مؤثر سالهپنج کودکان شناختیزیبایی قضاوت رشد بر

 دور راه از آموزش» عنوان با ایمطالعه در( 22) 6و همکاران  والیوا
 و شناختیزیبایی رسانیاطالع – آموزش ایحرفه توسعه برای

 زا یادگیری امکان تحلیل به «معلمان دانشجو العمرمادام یادگیری
 به دستیابی برای مدیریتی و کنترلی ویژه، ابزاری عنوانبه دور راه

 استفاده. پرداختند محور موضوع رویکرد آموزشی اهداف مجموعه
 تحصیل ممنوعیت سطح در مشروط محدودیت آنالین، یادگیری از
 به توجه بدون آموزاندانش یادگیری هایفرصت نمود فراهم و

 طالعهم این. برد بین از اجتماعی هایوابستگی و سن مکانی، موقعیت
 محتوای سازیشخصی فرایند در آزمودنی تکلیف سازیفعال به

 ههم داد اجازه آموزشی منابع از ایگسترده طیف. پرداخت یادگیری
 .شود گرفته نظر در فردی توسعه ایجاد مسیر و آموزشی نیازهای
 شناختیزیبایی آموزش فرایند در دور راه از یادگیری قالب معرفی

 اساسی اصول اجرای امکان دانشگاه مداوم آموزش سیستم در
 ممکن اساس این بر و است کرده فراهم را محور موضوع رویکرد

 رفتهگ نظر در بیشتر تحقیقات برای امیدوارکننده مسیر یک است
 .شود

4. Lilliedahl, & Rapp  
5. Unluer  & Zembat 
6. Valeeva et al 
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  و همکاران     کردلو عطیه  142

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 راهکار یک عنوانبه شناسی،زیبایی بر مبتنی تدریس و آموزش
 مختلف هایجنبه بین هماهنگی مجدد برقراری در تواندمی

 نیز جهانی تجارب بررسی. باشد راهگشا آموزاندانش شخصیت
 در آن کاربرد و شناسیزیبایی مفهوم به توجه اهمیت مؤید نوعیبه

 سال از تقریباً گذشته، سال 30 در. است آموزاندانش یادگیری فرایند
 آموزش ،1999 تا 1995 هایسال استثنایبه امروز تا 1985
 کشورها از برخی آموزشی هایمشیخط در شناسیزیبایی

 قوانین تصویب قالب در آن مهم نقش از همواره و بوده موردتوجه
 موضوع این اهمیت هم آموزشی نظام در. است شدهحمایت مختلف
 ازیبارورس و ایجاد در شناسیزیبایی تربیت که شودمی ناشی ازآنجا
 رشد نوآوری، و خالقیت بروز مانند ایسازنده هایزمینه

 و عواطف تعدیل و پرورش و شناختی و فکری هایمهارت
 ی،فرد سلوک در عمیق تغییرات ایجاد ،(عاطفی تربیت) احساسات

 به مربوط هایمهارت رشد نفس،اعتمادبه افزایش اخالقی، رشد
 مکاتب در که روستازاین دارد، شگرف تأثیر ورزی دست

 ارآمدک ایوسیله منزلة به را هنر اعتقادی، و سیاسی فکری، گوناگون
 در را آن و دانسته جامعه در مختلف معارف و مفاهیم توسعة در

 .اندهگرفت کار به خود هایباهدف متناسب ایگونهبه انسان، پرورش

پژوهش به پرسش های زیر پاسخ داده بنابراین در راستای هدف 
 خواهد شد:

 ابتدایی مقطع در هاشاخص به توجه با زیباشناختی موجود وضع -
 است؟ چگونه

 انتومی ابتدایی مقطع در زیباشناختی پرورش برای مدلی چه -
 نمود؟ ارائه

 متخصصان و نظرانصاحب کارشناسان، ازنظر مدل تناسب درجه -
 است؟ چگونه

 کدامند؟ ابتدایی مقطع برای اجرایی سازوکارهای -
 

 و روش هااد وم
پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از 
آنجایی که موضوع مورد بررسی مربوط به زمان حال است و محقق 

ها و اطالعات دربارة شرایط فعلی، به به دنبال گردآوری داده
 از نظرپژوهش شناخت بهتر و کاملتری از وضع موجود برسد، این 

ه جامع توصیفی ـ پیمایشی است.پژوهش کار رفته یک روش به
 تعدادبه  تهران شهر ابتدایی مدارس معلمان کلیه پژوهش آماری
 نکوکرا فرمول طبق و آماری جامعه به توجه با بود که نفر 5320
ای گیری خوشهو روش نمونه شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 328

های پرسشنامه بین نمونه هدف پخش شد. از جمله روشباشد؛ و می
گیری تر از روش نمونهگیری که در برخی از موارد مناسبنمونه

 روش. ای استگیری خوشهکند، روش نمونهتصادفی ساده عمل می
. باشدیم یاکتابخانه و یدانیم روش از یبیترک ها،داده یگردآور

 قیطر ازپژوهش  نیا اتیادب مرور و ینظر یمبان به مربوط یهاداده
 مرتبط کتب مقاالت، شامل یاکتابخانه و یاسناد منابع مطالعه

 مرور و ینظر یمبان یبررس از پس. شد استفاده یسیانگل و یفارس
 و کرده پرسشنامه یطراح به اقدام متخصصان با مصاحبه و اتیادب

 ارزیابی جهت .شد یگردآور ابزار نیا از استفاده با الزم یهاداده

 حلیلت از پژوهش نظری مبانی به استناد ضمن ها،طیف ایسازه اعتبار
های جمعیت شناختی از شد و برای توصیف داده استفاده نیز عاملی

میانگین، میانه( و ) های مرکزیآمار توصیفی شامل شاخص
های پراکندگی )واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات( شاخص

 که با باشدمی( کشیدگی -چولگی) مشاهدات های توزیعو شاخص
ها از آمار استنباطی برای آزمون فرضیهو  23 نسخه spssافزار نرم

 نآزمو از مطالعه مورد متغیرهای وضعیت بررسی برایشد.  استفاده
t نهایی مدل طراحی منظوربه نهایت درو  شد استفاده اینمونه یک 
 .شد استفاده PLS افزارنرم از هشوژپ

ساخت دهی تجربیات  وری داده های مربوط به متغیرجهت گردآ
 گویه 6 شامل استفاده نموده است.ساخته محقق از پرسشنامه  یادگیری

مطالب جدید همراه ( گویه 2) مرور کوتاهی از درس قبل مؤلفه 3و 
 باشدیم( گویه 2) بیان کوتاهی از اهداف هر درسگویه(  2) تمرین

 .ی قرار گرفتموردبررس کرتیل یعامل 5 فیبراساس طو 
اه هایی کوتپیشرفت در گام وری داده های مربوط به متغیرجهت گردآ

 استفاده نموده است.ساخته محقق از پرسشنامه  اما با آهنگی سریع
( گویه 2) به کارگیری رفتارهای متناسب مؤلفه 4و  گویه 9 شامل

 برنامه ریزی تجاربگویه(  2) به کارگیری الگوهای تدریس
به کارگیری اصول تثبیت شده  گویه( و 2) یادگیری شاگردان

 کرتیل یعامل 5 فیبراساس طو  باشدیمگویه(  3) یادگیری
 .ی قرار گرفتموردبررس

ارائه بازخورد و تصحیح  وری داده های مربوط به متغیرجهت گردآ
 گویه 6 شامل استفاده نموده است.ساخته محقق از پرسشنامه  خطاها

انجام تمرینات ( گویه 2) بازخورد و تصحیح های منظم مؤلفه 3و 
 هدایت شاگردان در انجام تمریناتگویه(  2) با دستورالعمل روشن

ی قرار موردبررس کرتیل یعامل 5 فیبراساس طو  باشدیمگویه(  2)
 .گرفت

 
 یافته ها

 5/34 و مرد( نفر 215) درصد 5/65 بررسی مورد جنسیت گروه در
 درصد 2/15 بررسی مورد سنی گروه در. بودند زن( نفر 113) درصد

 سال، 31-40 بین هاآزمودنی درصد 9/36 سال، 30 از کمتر هاآزمودنی
 باال به سال 51 درصد 6/22 و سال 50-41 بین هاآزمودنی درصد 3/25

 46 لیسانس، درصد 8/30 بررسی مورد تحصیالت گروه در داشتند سن
 گروه در. بودند دکتری مدرک دارای درصد 9/15 و لیسانس فوق درصد
 متأهل درصد 4/75 و مجرد هاآزمودنی درصد 6/24 بررسی مورد تأهل
 هاآزمودنی درصد 6/7 بررسی مورد خدمت سابقه گروه در. بودند

 درصد 9/25 و سال 10-6 بین هاآزمودنی درصد 6/21 سال، 1-5بین
 درصد 3 و سال20تا 16درصد  8/16 و سال 15-11 بین هاآزمودنی

 .داشتند خدمت سابقه باال به سال 30 باالی
 یک t آزمون از مطالعه مورد متغیرهای وضعیت بررسی برای

 ودرمی کار به کمی متغیرهای برای آزمون این شد استفاده اینمونه
 در متغیر یک تأثیر عدم یا تأثیر تشخیص برای مواردی در و

 هر نمیانگی اگر که طوریبه. شودمی استفاده بررسی، مورد وضعیت
 ؤثرم نظر مورد پدیده در متغیر آن بود، بیشتر معینی حد از متغیر
 بیان شد: 1که نتایج حاصل در جدول  شودمی تلقی
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 مطالعه متغیرهای موجود وضعیت بررسی برای اینمونه یک t آزمون نتایج .1 جدول

 متغیر
 0/3میانگین نظری = 

 P درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین مشاهده شده

6058/2 مرور کوتاهی از درس قبل  15012/1  779/56  327 0 

4637/3 مطالب جدید همراه تمرین  38312/1  35/45  327 0 

2134/2 بیان کوتاهی از اهداف هر درس  29815/1  831/44  327 0 

439/2 کارگیری رفتارهای متناسبهب  17411/1  047/53  327 0 
7118/3 کارگیری الگوهای تدریسهب  19129/1  429/56  327 0 

8476/2 ریزی تجارب یادگیری شاگردانبرنامه  19169/1  474/58  327 0 

3734/3 ثبیت شده یادگیریتکارگیری اصول هب  05365/1  985/57  327 0 

3994/3 های منظمبازخورد و تصحیح  15030/1  522/53  327 0 

25/2 دستورالعمل روشنانجام تمرینات با   15933/1  771/50  327 0 

5274/2 هدایت شاگردان در انجام تمرینات  21378/1  633/56  327 0 

 رویکرد با ساختاری معادالت سازیمدل از پژوهش سواالت آزمون جهت
. است شده استفاده Lisrel افزارنرم از استفاده با جزئی مربعات حداقل

 از داابت مدل در موجود متغیرهای بین روابط بررسی از قبل قسمت این در

 افزارنرم بروندادهای 2 و 1 هایشکل. کنیم حاصل اطمینان مدل برازش
PLS دهندمی نمایش فرضیات آزمون جهت را. 

 

 
 معناداری حالت در تأییدی عاملی تحلیل مدل .1 نمودار
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 استاندارد حالت در تأییدی عاملی تحلیل. مدل 2نمودار 

 رابطه تا باشد 96/1 مقدار از بیشتر tارزش  باید داریمعنی حالت در
 آنجایی از 1 نمودار در. باشد دارمعنی نظر مورد متغیر و سؤال هر بین
. است شده 96/1 مقدار از بیشتر سؤاالت همه برای t ارزش که

 این و بوده دارمعنی نظر مورد متغیر و سؤاالت بین رابطه بنابراین
 .هستند نظر مورد متغیر برای مناسبی کننده تبیین سؤاالت

 چه هر شود،می داده نشان عاملی بارهای استاندارد تخمین حالت در
 مشاهده متغیر یعنی باشد، نزدیکتر یک عدد به و بزرگتر عاملی بار

 اگر. ایدنم تبیین را پنهان یا مکنون متغیر تواندمی بهتر( سؤال) شده
 زا و شده گرفته نظر در ضعیف رابطه باشد 4/0 از کمتر عاملی بار
 است، شده داده نشان 2 نمودار در که همانطور. شودمی صرفنظر آن
 این بنابراین. است 4/0 مقدار از بیشتر سؤاالت همه عاملی بار

 طابقم. هستند نظر مورد متغیر برای مناسبی کننده تبیین سؤاالت
 درصد 90 اطمینان سطح در مدل مؤید برازش هایشاخص 2 جدول
 .بودند
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 مدل برازندگی به مربوط هایشاخص .2 جدول

 df2 Ӽ RMSEA GFI RMR IFI CFI NFI NNFI/ متغیر

72/2 مدل تحقیق  073/0  92/0  055/0  91/0  92/0  95/0  92/0  

<5 سطح مناسب  1/0>  9/0<  5/0>  9/0<  9/0<  9/0<  9/0<  

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه

 بیشتر مدل یک زایدرون هایسازه به مربوط R2 مقدار چه هر
 ،19/0 مقدار سه( 1998) چاین. است مدل بهتر برازش از نشان باشد،

 متوسط ضعیف، مقادیر برای مالک مقدار عنوانبه را 67/0 و 33/0

نظر  در R2 معیار وسیلهبه مدل ساختاری بخش برازش بودن قوی و
 .گیردمی

 
 تعیین ضریب .3 جدول

 شدت 2R متغیر وابسته

 متوسط 282/0 ساخت دهی تجربیات یادگیری

 متوسط 238/0 هایی کوتاه اما با آهنگی سریعپیشرفت در گام
 ضعیف 184/0 ارائه بازخورد و تصحیح خطاها

 متوسط 234/0 میانگین

 شخصم را مدل بینیپیش قدرت کنندگی بینیپیش کیفیت معیار
 قبول قابل ساختاری بخش برازش دارای که هاییمدل. سازدمی

 هایسازه به مربوط هایشاخص بینیپیش قابلیت باید هستند،
 مقدار سه( 2009) همکاران و هنسلر. باشند داشته را مدل زایدرون

 ضعیف، بینیپیش قدرت دادن نشان برای را 35/0 و 15/0 ،02/0
 تعریف آن به مربوط زایبرون هایسازه یا سازه قوی و متوسط

 . اندکرده

 
 (Q2) کنندگی بینیپیش کیفیت .4 جدول

 شدت Q2 متغیر وابسته

 قوی 454/0 ساخت دهی تجربیات یادگیری
 قوی 381/0 هایی کوتاه اما با آهنگی سریعپیشرفت در گام

 قوی 33/0 ارائه بازخورد و تصحیح خطاها
 قوی 383/0 میانگین

 سه .شودمی کامل مدل یک در برازش بررسی آن، برازش تأیید با
 قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار
 .استشده معرفی معیار این برای

𝐺𝑂𝐹 مدل  = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  𝑅2̅̅̅̅   =

√0.234 ×  0.383 = 0.29 

 .اردد متوسطی برازش مدل که گفت توانمی فوق نتایج به توجه با
 

 نتیجه گیری 
 زیباشناختی پرورش برای مدلی ارائه بررسی پژوهش حاضر با هدف

 موجود وضعچگونگی  اولانجام شد. در سوال  ابتدایی مقطع در
مورد بررسی قرار  ابتدایی مقطع در هاشاخص به توجه با زیباشناختی

 t آزمون از مطالعه مورد متغیرهای وضعیت بررسی برای .گرفت
 از حاصل نتایج داریمعنی 05/0 سطح در .شد استفاده اینمونه یک

 اختالف مولفه هاداد  نشان 1در جدول  اینمونه تک t آزمون
 معناداری سطح و 3 از کمتر هاآن میانگین. دارد 3 عدد با معناداری

 ستا متوسط حد از بیشتر میانگین بنابراین. باشدمی 05/0 از کمتر
 مطلوب حد در مذکور هایمؤلفه موجود وضعیت نتیجه درو 
 شماره شاخص به مربوط 73/2 میانگین بیشترین همچنین .باشدمی

 19 شماره شاخص به 61/1 میانگین کمترین و پرسشنامه دوم
 کارگیریبه به مربوط 71/3میانگین  بیشترین دارد و تعلق پرسشنامه
 بیان مؤلفه به مربوط 21/2 میانگین کمترین و تدریس الگوهای
نتایج این پژوهش با نتایج  .دارد تعلق درس هر اهداف از کوتاهی
مطابقت ( 1397) همکاران و کریمیو ( 2019) راپ و لیلیدال پژوهش

 آموزش وضعیت» عنوان با ایمطالعه در( 2019) راپ و لیلیدال دارد.
 بر یمبتن ارزیابی: شدهاصالح متمرکز درسی برنامه در شناختیزیبایی
 دادند، نشان «سوئد کشور درسی برنامه اصالح مورد در محتوا و نظریه

 برگزار را شناسیزیبایی هایدوره طور کلیبه مدرسان کهدرحالی
 انتخاب را آموزشی محتوای نوع این ندرتبه آموزاندانش اند،کرده
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 غیرمستقیم هایروش با آموزاندانش انتخاب عوض، در. کنندمی
 ایمطالعه در( 1397) همکاران و کریمی .گیردمی صورت کارگیریبه
 از ستانیدبپیش کودکان شناختیزیبایی درک فهم و شناسایی» عنوان با

 مقوله تا کردند تالش «داستانیتصویری هایکتاب تصویرهای
 کودکی، تجربه حوزه در هم و کودکی سن در هم را شناختیزیبایی

 درک بود، مدنظر پژوهش این در آنچه. دهند قرار موردبررسی
 رانتصویرگ توسط که بود تصویرهایی از کودکان شناختیزیبایی
 اییهچگونگی که داد نشان نتایج .است تولیدشده کودک هایکتاب
 با که موضوع آن یزمینهپس بافت، اندازه، عمل، عاطفه، رنگ، مانند

 .کنندمی انتخاب را هاآن خاص، ترتیب

 پرورش برای مدلی چه که به بررسی اینکه سوال دوم پژوهش
 التح درپرداخت.  ،نمود ارائه توانمی ابتدایی مقطع در زیباشناختی

با  رو این از باشد. 96/1 مقدار از بیشتر t ارزش باید داریمعنی
 مورد متغیر و سؤال هر بین رابطه گفت توانمی 2توجه به جدول 

 مقدار از بیشتر نیز سؤاالت همه عاملی بار. باشدمی دارمعنی نظر
 تغیرم برای مناسبی کننده تبیین سؤاالت بنابراین. است بوده 4/0

 در مدل مؤید تأیید برازش هایشاخص نتایج. باشدمی دارا نظر مورد
 تأیید را مدل مناسب برازش که بود درصد 90 اطمینان سطح

 خیرآبادی و نوربخش نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .نمایدمی
 کمبود نتیجه که دریافتند در پژوهش خود آنهامطابقت دارد. ( 19)

 وانعنبه درسی هایکتاب این در هنر و شناختیزیبایی ساحت به توجه
 اسناد در فراوان تأکید رغمعلی آدمی خالقة کنندهتحریک نیروی

 با شدهیلتحل کتاب معنادار فاصله دهندةنشان حاصله نتایج. بود باالدستی
 بود بنیادین تحول سند در ذکرشده هنری ساحت هایآرمان و هاارزش

 ساحت این به حداکثری توجه و درسی برنامة رویکرد تغییر نیازمند که
 . است ارزشمند

 نظر از مدل تناسب درجه به بررسی چگونگی پژوهش سوم سؤال
حاصل از این . نتایج می پردازد متخصصان و نظرانصاحب کارشناسان،

 یک بر زابرون متغیر یک تأثیر میزان کهمی باشد  2R معیار سوال
مربوط به  2Rنشان داد  3جدول  .کندمی مشخص را زادرون متغیر

 تپیشرف و مولفه متوسط شدت یادگیری تجربیات دهیساختمولفه 
 ارائه و مولفه متوسط شدت سریع آهنگی با اما کوتاه هاییگام در

 بینیپیش برایو  می باشد ضعیف شدت خطاها تصحیح و بازخورد
 که (2Q) کنندگی بینیپیش کیفیت معیار از پژوهش مدل کنندگی

مولفه  4جدول در  .شدسازد استفاده می مشخص را مدل بینیپیش قدرت
 رفتپیش و مولفه قوی بینیپیش قدرت یادگیری تجربیات دهیساخت

و  ویق بینیپیش قدرت از نشان سریع آهنگی با اما کوتاه هاییگام در
 این در را قوی بینیپیش قدرت خطاها تصحیح و بازخورد ارائه مولفه
 قدرت از سازه سه این برای 2Q میانگین همچنین .می باشد سازه
 ونآزم از مدل کلی برازش برای .است بوده برخوردار قوی بینیپیش

(GOF )لکام مدل یک در برازش بررسی آن، برازش تأیید با که 
 29/0 با برابر آمده بدست عددپژوهش  نتایج به توجه با. شودمی
 برخوردار متوسطی برازش از گفت، مدل توانمی که باشدمی
( 13) عزیزی و اسدیان نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .باشدمی

 بر شناسیزیبایی بر مبتنی تدریس تأثیر تبیین به مطابقت دارد؛ آنها
 تدریس روش هاآن .پرداختند مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش
 تفادهاس حسی، چند ادراک از استفاده) شامل را شناسی،زیبایی بر مبتنی

 هب توجه آموزان،دانش تخیل قوة تحریک بدن، زبان موسیقی، و ریتم از
 (یستدر و هنر تلفیق و تصویر شکل و رنگ از استفاده عاطفی، حوزة
 هایمؤلفه و عناصر اندازه هر که دریافتند همچنین .نمودند معرفی
 و خیلت موسیقی، رنگ، بصری، عناصر) شناسیزیبایی بر مبتنی تدریس

 شاد، یادگیری محیط آموزان،دانش عواطف هنر، آموزان،دانش تصورات
 و ندگرد تلفیق تدریس فرایند در( یادگیری از لذت احساس و خالقیت

 و توجه واسطهبه را شناختی حوزة اهداف تا نماید تالش معلم
 همان به دهد، قرار موردتوجه آموزاندانش عاطفی حوزة کردنبرجسته

 بهبود آن در موجود هایمؤلفه و مدرسه به آموزاندانش نگرش نسبت
 .کندمی پیدا

 مقطع برای اجرایی سازوکارهایبه مربوط  پژوهش چهارم سؤال
 اییابتد مقطع برای اجرایی سازوکارهای تبیین جهت. باشدمی ابتدایی

 سؤاالت به دهندگانپاسخ وزنی میانگین و t آماره تحلیل از
 مقطع برای اجرایی سازوکارهای نتایج. گردید استفاده( هاشاخص)

 نظری میانگین به توجه با و تحلیل خروجی براساس ابتدایی
 گرفته انجام t آزمون همچنین و پژوهش هایشاخص در دهندگانپاسخ
 نظرات میانگین اساس بر شاخص 11 که دهدمی نشان نتایج. است

 :هایشاخص شامل که گیرد قرار تواندمی اجرایی سازوکارهای عنوانبه
 فراوان توضیحات ارائه ؛9073/3میانگین  با مناسب انتظارات بیان

 و فراوان سؤاالت طرح ؛3140/3میانگین  با جزئیات ذکر با همراه
 کالس امور جریان هدایت ؛4568/3میانگین  با آشکار و فعال تمرین
 اهداف و نگرشی هایزمینه پس ؛5549/3میانگین  با وقت اتالف بدون

 و هاسبک قواعد و اصول ؛3384/3میانگین  با هنر از کاربردهایش و
 جلب ؛2622/3میانگین  با تکالیف و وظایف به شاگردان توجه جلب
 کارگیریبه ؛0457/3میانگین  با مدرسه تکالیف به آموزاندانش توجه

 میانگین با پدیدارشناسی هنر، و مطالب توضیح در روشن رفتارهای
 نظارت اجرای ؛6189/3میانگین  با یادگیری شده تثبیت اصول ؛6768/3
میانگین  با اخاللگر شاگردان آوردن راه به و 3476/3میانگین  با مداوم
 و مثبت آزمون آماره و باشدمی 3 عدد باالتر از همگی که 3476/3
 از ربیشت هاشاخص کلیه میانگین بنابراین 05/0 از کمتر معناداری سطح
 به توجه با شاخص 10 و گیردمی قرار تأیید مورد و است متوسط حد

نتایج  .ندگردنمی تلقی مهم سازوکار عنوانبه نظرات میانگین بودن پایین
 زاده و طهماسب (20) نوروزی و متقی این پژوهش با نتایج پژوهش

در پزوهش خود  (20) نوروزی و متقی. مطابقت دارد؛( 23) شیخالر
 عالمه اندیشة در شناخت در گراییکثرت به توجه که ندداد نشان

 اندیشیباریک از تربیت و تعلیم نظام خروج گذاریپایه جعفری،
 ناختیشزیبایی سواد یعنی سواد از خاصی نوعیبه را توجه و شده شناختی
 و رغبت ایجاد در آموزش امر نگرانی همچنین است،کرده رهنمون

. کندمی برطرف را تربیت و تعلیم نظام در اخالقی آموزشی تسهیل
 توجه با داد نشان هاآن پژوهشهای یافته( 23) شیخالر زاده طهماسب

 و بوده توجه مورد کمتر درسی برنامه در فراگیران عاطفی بعد اینکه به
 از شکنانسنت طوربه مسئله، این بااحساس مصاحبه مورد معلمان

 رویکرد و کرده عدول شناختی رویکرد جانبهیک حاکمیت
 عدم هب عنایت با دیگر سوی از. بودند کرده انتخاب را شناختیزیبایی

 شناسییزیبای رویکرد با درسی برنامه عاطفه، از شناخت پذیریتفکیک
 شناختی رویکرد با که فعلی درسی برنامه مکمل عنوانبه تواندمی

 طراحی در تغییراتی است ضروری بنابراین. باشد است شدهطراحی
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 هاییافته با مطابق درسی برنامه اصلی عنصر ویژهبه درسی برنامه
 راربرق درسی برنامه در الزم انسجام و توازن آن تا گیرد صورت پژوهش

 گردد.
پرورش  و آموزش در معلمان و به مدیران با توجه به پژوهش حاضر

ی درس برنامه را در شناختی زیبایی پیشنهاد می شود که رویکرد
 ایارتقپیامدهای زیادی دارد. این پیامدها عبارتند از  اتخاذ کنند که

 خصوص در آموزشی نظام فعلی معلمان مهارت و نگرش دانش، سطح
 ستدری فرایند در شناسیزیبایی و عاطفی هایمؤلفه به توجه اهمیت

 ها،ارگاهک برگزاری واسطةبه شناسیزیبایی بر مبتنی تدریس ویژهبه
 رویکرد در همچنین هدفآموزشی.  سمینارهای و هاهمایش
 و هاتوانایی ها،تفاوت به توجه درسی، برنامه به شناسیزیبایی

 یک ایجاد یادگیری، مختلف هایحیطه و فراگیران فردی هایمهارت
 یک جادای فراگیران، نفس به اعتماد تقویت و متقابل اعتماد صمیمی، جو

 عالقمندسازی جهت فراگیران برای هیجان و نشاط و شور از پر فضای
 و هاخواسته عالیق، به توجه درس، کالس و مدرسه به نسبت آنان

 و رخوت بردن بین از و فراگیران در انگیزه ایجاد فراگیران، انتخاب
 تتقوی انسان، عنوانبه دیگران فهم به کمک آنان، در انگیزگیبی

 فرایند به محوری نتیجه سوی از حرکت پایدار، و عمیق یادگیری
 .باشدمی مهم بسیار عوامل این تقویت رو این از .است محوری
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