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چكيده:

 قادر عزیزی** سیروس اسدیان* 

تدریسمبتنیبرزیباییشناسی،نگرشبهمدرسه،علومپایةهشتمكليدواژهها:

هدف این پژوهش تبیین تأثیر تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی بر نگرش دانش آموزان نسبت به 
مدرسه بوده است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. 
جامعة آماری پژوهش را 1314 نفر از دانش آموزان پسر دورة متوسطه اول شهر مهاباد که در سال تحصیلی 
96-95 در پایة هشتم مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. از این تعداد 52 نفر به صورت هدفمند 
انتخاب شدند. در مرحلة اول گردآوری داده )پیش آزمون( پرسش نامة نگرش نسبت به مدرسه در بین 
دانش آموزان هر دو گروه اجرا گردید. سپس گروه آزمایش به مدت 14 جلسه، با روش تدریس مبتنی بر 
زیبایی شناسی، شامل )استفاده از ادراک چندحسی، استفاده از ریتم و موسیقی، زبان بدن، تحریک قوة 
تخیل دانش آموزان، توجه به حوزة عاطفی، استفاده از رنگ و شکل تصویر و تلفیق هنر و تدریس( آموزش 
دیدند ولی گروه گواه به صورت مرسوم آموزش دیدند. بعد از پایان آموزش از دو گروه پس آزمون گرفته 
شد. جهت اطالع از وضعیت نگرش دانش آموزان به مدرسه از پرسش نامة نگرش به مدرسة مک کوچ و 
سیگل )2003( بهره گرفته شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های تحلیل 
کوواریانس و کوواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد سطح نگرش به مدرسه، در 
دانش آموزانی که درس علوم تجربی پایة هشتم را با رویکرد تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی فراگرفته 
بودند، متفاوت از دانش آموزانی بود که این درس را با شیوه های تدریس مرسوم در مدارس یاد گرفته بودند. 
لذا می توان نتیجه گرفت که هر اندازه عناصر و مؤلفه های تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی )عناصر بصری، 
رنگ، موسیقی، تخیل و تصورات دانش آموزان، هنر، عواطف دانش آموزان، محیط یادگیری شاد، خالقیت 
و احساس لذت از یادگیری( در فرایند تدریس تلفیق گردند و معلم تالش نماید تا اهداف حوزة شناختی 
را به واسطه توجه و برجسته کردن حوزة عاطفی دانش آموزان مورد توجه قرار دهد، به همان نسبت نگرش 

دانش آموزان به مدرسه و مؤلفه های موجود در آن بهبود پیدا می کند.
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 مقدمهوبيانمسئله
يکــی از موضوعات مهمی کــه همواره ذهن متخصصان تعلیم وتربیت را به خود مشــغول می دارد 
بررسی نگرش های دانش آموزان و عوامل مهم اثرگذار بر آن است. ازآنجاکه نگرش ها، انديشه ها و حتی 
رفتارهای ما را تحت تأثیر قرار می دهند، )کريمی، 1390( لذا همین نگرش ها می توانند تأثیر شگرفی در 
فرايند ياددهی- يادگیری دانش آموزان داشته باشند. باورها و تصورات دانش آموزان نسبت به اهمیت و 
جايگاه يادگیری، آگاهی از توانمندی و مهارت خود، انجام فعالیت های مربوط به کالس و احساســات 
و واکنش هــای عاطفی نســبت به اين گونه فعالیت ها می توانند به عالقه منــدی دانش آموز به يادگیری و 
تحصیل کمک کند. ازجمله نگرش ها در زمینة تعلیم وتربیت، »نگرش به مدرسه« است. منظور از نگرش 
به مدرسه يک حالت يا میل عمومی مثبت يا منفی نسبت به مدرسه و يادگیری مدرسه ای است. اگر در 
دانش آموز نگرش مثبت و يا منفی به مدرسه ايجاد شود، اين نگرش ممکن است به موضوع های مدرسه، 
معلمان و کارکنان و حتی کل مدرسه و يادگیری مدرسه ای سرايت کند )مصر آبادی، 1389(. نحوة ادراک 
و نگرش در افراد مختلف متفاوت اســت و دانش آموزان بســته به گونه ای که ساختار مدرسه را ادراک 
می کننــد، می توانند وظايف خــود را به بهترين نحو انجام دهند يا برعکس در انجام آن ها کوتاهی کرده 
و به نوعی اهمال نمايند. جو مدرسه يکی از عناصر مهم و اساسی در محیط های يادگیری موفق و مؤثر 
به حساب می آيد و عبارت است از: باورها، ارزش ها و نگرش های مشترکی که تعامل بین دانش آموزان، 
معلمان و مديران مدارس را شــکل می دهد و درعین حــال الگوهايی را نیز برای هنجارها و رفتارهای 
ايدئال و مقبول، در سطح مدرسه به وجود می آورد )میچل و برادشو1، 2013(. بنابراين بررسی و مطالعه 
نگرش دانش آموزان و عوامل اثرگذار بر آن همواره يکی از موضوعات جدی و مهم رشتة تعلیم وتربیت 
به حساب می آيد. ازآنجاکه متغیرهايی زيادی می توانند بر کم و کیف نگرش های دانش آموزان به مدرسه 
اثرگذار باشــند، نگارندگان اين مقاله به دنبال مطالعة يکی از اين متغبرها يعنی »تأثیر تدريس مبتنی بر 

زيبايی شناسی بر نگرش دانش آموزان به مدرسه« بوده اند.
نگــرش به مدرســه در فرايند تحصیل به تدريج شــکل می گیرد و به طورکلی بــر عملکرد تحصیلی 
تأثیر می گذارد. اين نگرش می تواند مثبت يا منفی باشــد. اين نگرش کل فرايندهای مدرســه از جمله 
کالس درس، معلمــان، دانش آمــوزان و کلیــة فعالیت ها و عالقه مندی به يادگیــری را تحت نفوذ خود 
دارد. پنتچیلوک2 )1989( معتقد است نگرش دانش آموزان در مورد مدرسه می تواند در جهت گیری های 
آن ها در فعالیت های يادگیری تأثیر عمده ای داشــته باشد. نگرش نسبت به مدرسه دارای پنج بعد است 
که عبارت اند از: ادراک خودتحصیلی، نگرش نســبت به معلمان و کالس ها، نگرش نســبت به مدرسه، 
ارزش گذاری هدف های مدرسه و انگیزش خود- نظم دهی )مصر آبادی، 1389(. متأسفانه در دستگاه های 
آموزشی عوامل درونی و بیرونی مختلفی وجود دارند که نگرش های دانش آموزان را نسبت به مدرسه و 
مؤلفه های درون آن با چالشی اساسی مواجه می کنند. به عنوان مثال در عصر کنونی پارادايم تفکر علمی 
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و فناوری های نوين بر زندگی افراد ســیطره پیدا کرده اســت؛ برخی متخصصان آموزشی در خصوص 
توجه بیش ازحد به عقل گرايی و توجه انحصاری به ارتقای رشد شناختی دانش آموزان هشدار داده اند. 
تمام دوران مهم گذشــته و تا حدی نیز در دوران حاضر، ما شــاهد فاصله گرفتن ســلطة عقل گرايی در 
تأکید بر اهمیت زيبايی شناســی و آموزش هنری بوده ايم )دنــاک3، 2014(. در اين زمان، وقتی که فرايند 
رشد همه جانبة دانش آموز از تعادل خارج می شود، آموزش و تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی، به عنوان 
يک راهکار می تواند در برقراری مجدد هماهنگی بین جنبه های مختلف شخصیت دانش آموزان راهگشا 
باشــد. بررســی تجارب جهانی نیز به نوعی مؤيد اهمیت توجه به مفهوم زيبايی شناسی و کاربرد آن در 
فرايند يادگیری دانش آموزان اســت. در 30 ســال گذشــته، تقريبًا از ســال 1985، تا امروز به  استثنای 
ســال های 1995 تا 1999، آموزش زيبايی شناســی در خط مشی های آموزشــی برخی از کشورها مورد 
توجــه بوده و همواره از نقش مهم آن در قالب تصويب قوانین مختلف حمايت شــده اســت )لینمن، 
عباسی و الحسن4، 2013(. در قرن نوزدهم، آموزش های مقدماتی موسیقی و نقاشی در مدارس ابتدايی 
دولتی اروپا نهادينه شد و از اوايل قرن بیستم، جنبش پیشرفت گرايان، به  عنوان جنبش هنر و کاردستی، 
با الهام گرفتن از موريس و راســکین در واکنش به گرايش های افراطی به منطق گرايی و عقل گرايی، بر 
اهمیت زيبايی شناســی تأکید نمود. در دهة 1950، سازمان های بین المللی نقش مهمی در فرايند نهادينه 
کردن موضوعات درسی زيبايی شناسانة پیشرفته در برنامه های درسی رسمی مدرسه ايفا کرده اند. به طور 
خاص، يونســکو در ســازمان دهی برخی جلســات بین المللی و همايش ها کاماًل فعال بوده اســت: در 
انگلســتان )1951( در برگزاری همايش تدريس هنرهای تجســمی؛ در پاريس )1951( و الهه )1953( 
در زمینة ارتقای تئاتر و جوانان؛ و در بروکسل )1953( در زمینة جايگاه موسیقی در پرورش جوانان و 

بزرگ ساالن )آماديو، ترانگ و تچورنو5، 2006(.
اما در ايران يکی از عناصر مغفول برنامه های درســی دانش آموزان توجه به نقش و اهمیت هنر در 
فرايند تدريس و يادگیری است. هنر، متاسفانه، به عنوان يک موضوع درسی مجزا و بدون ارتباط با ساير 
حوزه های دانش مد نظر قرار گرفته است و البته در اهداف برنامة درسی رسمی تمام دوره های تحصیلی 
بعد فرهنگی و هنری در نظر گرفته شــده اســت )صافی، 1393( اما در مرحلة اجرا همواره اين بعد، به 
داليــل گوناگــون، مورد بی مهری قرار می گیرد و هرگز به مرحلة اجرای واقعی نمی رســد. امروز هم در 
مدارس و مراکز آموزشی کشور تربیت هنری به جد گرفته نمی شود و در برنامه های درسی، هنر و تربیت 
هنری از جايگاه مناســب و شايســته ای برخوردار نیســت )فالحی، صفری و يوسف فرحنک، 1390(. 
عالوه بر اين وجود مشــکالتی همچون کم توجهی به حیطه های عاطفی و هنری در برنامه های درســی 
مدارس، ساده انگاری در مورد شرايط و موقعیت تدريس و متعاقبًا کشانده شدن معلم به سوی روزمرگی 
يا کلیشه ای شدن و همچنین تجربه های زيباشناختی و مؤلفه های آن در امر تدريس و يادگیری همواره 
ناشــناخته باقی می ماند )انصاری، بختیار نصرآبادی و باقــری، 1392(. حال، پژوهش حاضر در پی آن 
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است که با تأکید بر اهمیت توجه به هنر و ابعاد زيبايی شناسی تدريس و يادگیری در نظام آموزشی، تأثیر 
آن را بر نگرش دانش آموزان به مدرسه مورد کنکاش قرار دهد تا از اين طريق توجه تصمیم سازان حوزة 
تعلیم وتربیت، متخصصان، معلمان، والدين و تمام ذی نفعان را به اين حوزة مهم و حیاتی معطوف دارد.

 مبانینظریوپيشينةپژوهش
در فرايند تعلیم وتربیت همواره بر نقش پررنگ هنر تأکید شــده است اما سؤال اينجاست که چرا 
بايد هنر بخش مهم و قابل توجهی از آموزش در مدرسه را به خود اختصاص دهد. در جريان تدريس 
و در راســتای ارتباط هنر با تدريــس می توان به رويکردهای مختلفی اشــاره نمود که عبارت اند از: 

تدريس هنرهای مختلف6، تدريس به واسطه هنر7 و تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی8.

1. تدریس هنرهای مختلف
معمــواًل در نظام های آموزشــی هنرهای مختلف به گونه ای در قالب کالس های آموزشــی خاص 
در برنامة درســی مدارس قرار می گیرند. کودکان در مدارس درگیر فعالیت های آموزشی در موسیقی، 
هنرهای تجسمی، تئاتر و ساير فعالیت های هنری هستند. اين رويکرد منجر به پیامدهايی می شود که 
بر اساس ديدگاه آيزنر هنر- محورند و به طور مستقیم به موضوعی ارتباط پیدا می کنند که يک برنامة 
درســی هنر جهت تدريس آن طراحی شــده اســت )آيزنر9، 1999، ص. 146(. در اين موارد موقعیت 
مفروض هنرهای مختلف، طراحی يک برنامة درسی در موضوعی ويژه است )مانند موسیقی( )گیر10، 
1997(. به عنوان مثال در برنامة درسی مدارس ابتدايی يونانی، اين موضوعات شامل هنرهای تجسمی، 
تئاتر، تربیت بدنی و موسیقی می شود و در برنامة درسی ابتدايی ايران نیز می توان به هنر و تربیت بدنی 

اشاره نمود.

2. تدریس به واسطه هنر
در قرن بیستم آموزش هنر، به واسطة مفهوم تدريس هنر، توسعة بسیاری پیدا کرد )ديويی11، 1943(. 
محققان به اين نتیجه رسیدند که هنر نه تنها می تواند موجبات توسعة زيبايی شناسی در مدارس را فراهم 
سازد بلکه می تواند به رشد همه جانبه و تعادل در شخصیت دانش آموزان بینجامد. بر اين اساس از سال 
1954 رويکرد تدريس به واســطة هنر از طريق انجمن بین المللی آموزش از طريق هنر تحت نظارت و 
رهبری يونسکو موردحمايت قرار گرفت )استیرس12، 2001(. تدريس و يادگیری از طريق استراتژی های 
هنری در چارچوب روند اخیر برای تلفیق هنرها موردمطالعه قرارگرفته است که ديزی13 )2003( آن را 
به عنوان تالش برای ايجاد مجموعه ای از روابط بین يادگیری در هنرها و يادگیری در ســاير مهارت ها 
و موضوعات ديگر برنامة درســی تعريف نموده است. کرس14 )2003( نیز معتقد است که تلفیق هنر با 
ساير حوزه های شناختی تا حد زيادی تحت تأثیر نظرية مالتی مدالیته15 قرار دارد. بر اساس اين نظريه 
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در مدرسه بايد به اين موضوع توجه شود که زبان چیزی فراتر از نظام عالئم و نشانه ها نیست؛ بنابراين 
وقتی کــه دانش آموزان از طريــق هنر فرامی گیرند به آنان فرصت داده می شــود تا از فرصت های متنوع 
يادگیری اســتفاده نمايند )لی و هید16، 2008، واکر، تبون و ويلســک17، 2011(. در رويکرد تدريس از 
طريق هنر متخصصان تعلیم وتربیت به دنبال مزايای گسترده تری برای دانش آموز همچون رشد جسمی، 

اجتماعی، عاطفی و ذهنی و تأثیر مثبت اين رويکرد بر يادگیری ساير موضوعات درسی می باشند.

3. تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی
برخی پژوهشــگران بر اين باورند که تدريس مســتقیم هنرها )رويکــرد اول( می تواند بر ارزش 
ذاتــی تجربة زيبايی شناســی تأکید داشــته باشــد )بنــاوت18، 2004( و می تواند منجر بــه پیامدهای 
بلندمدت غیرقابل اندازه گیری شــود که هنرها بر روی رشــد فردی و رفــاه اجتماعی دارند )آماديو و 
همــکاران، 2006(. در مقابل تدريس به واســطة هنرها )رويکرد دوم( بر فراينــد يادگیری و عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان تأثیرات مثبتی دارد و حتی می تواند در راســتای حمايت از آموزش هنرها بر 
سیاســت گذاران آموزشی نیز تأثیرگذار باشــد. با توجه به اهمیت آموزشی اين دو رويکرد و همچنین 
جهت برقراری تعادل بین اين دو، ازنقطه نظر فعالیت های تدريس، رويکرد ســومی نیز مطرح شــده 

است.

طــی ســال های 1970 برودی بر اين باور بود که ارزش آموزشــی هنر در مــدارس زمانی هويدا 
می شــود که اين هنرها با فرايند يادگیری تلفیق شوند )برودی19، 1972،پالمر، ادوارد کوپر و برسلر20، 
2001(. آيزنــر)2002( و گاردنــر21 )2003( نیز همین موضع را اتخاذ کرده بودند. بر اســاس ديدگاه 
آيزنر شکل های مختلف ارائة زيبايی شناسی با شیوه های تجربة يک فرد ارتباط دارد )آيزنر، 1976(. 
گاردنر نیز به نوبة خود نظرية هوش های چندگانه را مطرح نمود و نشان داد که چگونه هنرها می توانند 
با شــیوه های تفکر در ارتباط باشــند )فضايی، رياضی منطقی و ...( )گاردنر، 2003(. بديهی است که 
اين موضوع با آنچه در مدارس ترويج می شــود، متفاوت اســت. هنر به عنوان حوزه ای در نظر گرفته 
می شــود که دانش آموزان به واســطة آن قادر خواهند بود قابلیت های ذهنی پیشــرفتة خود را توســعه 
بخشــند. همچنین رشد شــناختی با پارامترهايی همچون تخیل، خالقیت، شهود و عواطف در ارتباط 
اســت )پارکر22، 2005(. زمانی که هنرهای مختلف در فرايند يادگیری ارائه می شــوند دانش آموزان و 
معلمــان می توانند به معناها و پیام ها به اشــکال مختلف و از طريــق محتواهای متنوع نگاه کنند و به 

فراگیری آن ها اقدام نمايند.

در اين رويکرد جديد، هنرها می توانند نقش جديدی ايفا کنند و به يک کانون توجه تبديل شوند 
و بــه جنبه های مختلف دانــش از زوايای مختلف بنگرند. لذا نوع جديدی از تدريس می تواند ايجاد 
گردد که در آن دانش آموزان بر اســاس مشارکت در موقعیت های مرتبط با ويژگی های زيبايی شناسانة 
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هر موضوع تدريس شــده، طبقه بندی می شوند )ساتريو پائولو زورمپاالa 23، 2012(. به عبارت ديگر هر 
موضوع تدريس شــده می تواند به عنوان يــک چارچوب احتمالی تلقی گردد کــه در آن دانش آموزان 
ممکن اســت دارای تجارب زيبايی شناســانه باشــند. اين رويکرد می تواند به عنــوان تدريس مبتنی 
بر زيبايی شناســی مطرح گردد )ســاتری پائولو و زورمپــاالb، 2012(. تعلیم وتربیت مبتنی بر تدريس 
زيبايی شناســی بر اين فرض اســتوار اســت که انســان ها می توانند جهان را به شــیوه های مختلفی 
)گاردنــر، 2003( و با بیش از يک محتوای خاص درک کننــد )آيزنر، 2002(؛ بنابراين تدريس مبتنی 
بر زيبايی شناسی ممکن است فرصت هايی را به دانش آموزان جهت پردازش آنچه فرامی گیرند، ارائه 
دهد نه تنها به لحاظ منطقی و زبانی، بلکه ازنظر موســیقیايی، جنبشــی- حرکتی، فضايی، بین فردی و 
درون فردی و همچنین با نفوذ و حمله به موضوعات درسی سنتی و غیرهنری و جايگزين کردن آن ها 

با محتواهای موسیقی، تئاتر، جنبشی- حرکتی يا هنری.

در قیاس با ساير روش ها، تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی دارای ويژگی های خاص خود می باشد. 
قبل از هر چیز ازنقطه نظر ابزارهای تدريس، آن يک آموزش تصويری اســت و رســانه های آموزشی 
بايد قالب تصويری معقول و جذاب تری داشــته باشــند. فقط از طريق ادراک بصری از تصوير است 
که افراد می توانند به حس زيبايی شناسی نائل شوند و به قلمرو باالتری از زيبايی شناسی وارد شوند. 
به عبارت ديگــر، تجربــة جهان درنهايت از طريــق تجربه برای فهم عمیق تر معنای شــیء. در مرحلة 
دوم تدريس به شــیوة عاطفی اســت که در تالش اســت تــا فعالیت های عاطفــی را از طريق تجربة 
عاطفی برای اقدام تحريک نمايد. بنابراين زيبايی شناســی به هیچ وجه انتقال دانش، تدريس مهارت ها 
و فرايند آماده ســازی افراد با جهت گیری های مشخص نیست، بلکه به دريافت کنندگان جهت گیری از 
احساساتی چون عشق، نفرت، خیر و شر داده می شود، جهت قبول محتوايی عقالنی در قالب پذيرش 

عاطفی.

بنابرايــن می تــوان اذعان نمود که تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی شــکلی از فعالیت آموزشــی 
اســت که به دنبال ترويج ادراک زيبايی شناسی دانش آموزان، درک زيبايی شناسی، ارزشیابی زيبايی و 
خالقیت زيبايی شناســانه از طريق مجموعه ای از فعالیت ها و امور خوب )شامل همة چیزهای زيبای 
موجود در طبیعت، هنر، علوم و اشــکال مختلف( می باشــد )لینمن و همکاران،2013( که به توســعة 
ويژگی های فردی شايســته و رشــد خرد کمک می کند. درنهايت از ديد اثرگــذاری تدريس، می توان 
گفت که اين آموزش به نوعی آموزش لذت اســت. به عبارت ديگر تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی يک 
فعالیت آموزشی است که دانش آموزان به تبع آن به احساسی زيبا و دلپذير می رسند و فرايند تدريس 
بیشــتر جنبة ســرگرمی پیدا می کند )ونگ24، 2009(. ازآنجاکه تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی دارای 
ويژگی هايی همچون تصويرســازی، تأکید بر عواطف و احســاس لذت می باشــد، می تواند رســالت 

منحصربه فردی داشته باشد: يعنی غنی سازی و توسعة احساسات انسانی.
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اهدافتدریسمبتنیبرزیباییشناسی
به طورکلـی، هـدف اصلـی تدريـس مبتنی بـر زيبايی شناسـی می تواند يادگیـری از طريق هنر باشـد؛ 
به عبارت ديگـر، توسـعة سـواد زيبايی شناسـی )اسـمیت25، 2005(. بـر اسـاس ديـدگاه گريـن26 )1994( 
هـدف از تدريـس مبتنـی بـر زيبايی شناسـی عبـارت اسـت از قـادر سـاختن دانش آمـوزان بـرای بیـان 
ادراکات، احساسـات و افـکار خـود از طريـق شـکل دادن فکـری و بازتابنـدة رسـانه ها ماننـد رنـگ، 
خـاک، صـدای موسـیقی، بیانـات ديگـران و يـا عبـارات نوشته شـده و حـرکات بدنـی. از دانش آمـوزان 
انتظـار مـی رود يـاد بگیرنـد کـه چگونـه بـرای تبديـل تجربـة انسـان به بیـان هنری اقـدام کننـد، چگونه 
بـرای ايجـاد حـس بیـان خـالق خود و ديگـران تالش نماينـد و به درک هنـری خود و ديگـران احترام 
بگذارنـد )برتـون27، 1994(. عـالوه بـر پـرورش حـس توجـه بـه زيبايی شناسـی، ممکن اسـت توسـعة 
صفـات و ويژگی هايـی همچـون خالقیت، قدرت تخیل و تفکر، اعتمادبه نفس، پشـتکار و رشـد روحیة 
انتقـادی نیـز مدنظـر باشـد )اماديـو و همـکاران، 2006(. درنهايـت می تـوان مهم تريـن اهـداف تدريس 

مبتنـی بـر زيبايی شناسـی را  در مـوارد زيـر خالصـه نمود:
توســعة مفهوم زيبايی شناسی، توسعة ادراک زيبايی شناسانه، تجربه، ايجاد، ارزشیابی و بیان زيبايی، 
توسعة روابط به سمت طبیعت و به سمت زيبايی در روابط بین فردی. تعلیم وتربیت نوين به ما می آموزد 
که هر دانش آموز بايد فرصت توسعة توانايی مشاهده کردن، تجربه کردن، خلق کردن و ارزشیابی آنچه را 
که زيبا است، داشته باشد )دناک، 2014(؛ بنابراين به واسطة توجه به ابعاد زيبايی شناسانة امور اين موارد 

بايد در دانش آموزان توسعه پیدا کند:

 توانايی درک ويژگی های زيبايی شناسانه
 توانايی تجربة ويژگی های زيبايی شناسانه

 قابلیت های خالقانه
 قضاوت زيبايی شناختی يا توانايی ارزشیابی کیفیت زيبايی.

در زمینة تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی تحقیقاتی اندکی در داخل و خارج کشور صورت گرفته 
اســت. کیاشچنکو، پالخووا و راخیمووا28 )2015( مؤلفه های زيبايی شناسی را در شکل گیری واژگان 
حوزة هنر در کالس های زبان انگلیســی بررســی کردند. نتايج مطالعه نشــان داد که آموزش مبتنی بر 
زيبايی شناســی در کالس های زبان انگلیســی با استفاده از نقاشــی، تصاوير، داستان، عناصر فرهنگ 
عامــه )ضرب المثــل، ســخنان( و کاربرد موازی آن همــراه تدريس بهتر می تواند به وســعت گنجینة 
لغات و يادگیری آن ها کمک کند و اذعان داشــتند نتايج ايــن مطالعه می تواند در کالس های آموزش 
زبان انگلیســی و تدريس آن مورداســتفاده قرار گیرد. لذا تدريس زيبايی شناسی عملکرد يادگیرندگان 
را بهبــود می بخشــد. ديگانــوا و کارکینا29 )2015( در پژوهشــی با هدف تحلیل ابزارهای آموزشــی 
زيبايی شناسی که بر مبنای روش شناسی فرد- مدار صورت گرفته بود، دريافتند که مقدمة ادغام کلمات 
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با موســیقی به عنوان وســیله ای برای تدريس بر اســاس رويکرد فردگرايی، رونــد موفقیت عملیات 
و يادگیــری را تضمین می کنــد. اينوشــن30 )2013( در مطالعه ای با عنوان »برنامة آموزشــی انتقالی 
در تدريس زيبايی شناســی: آزمايشــی برای خودکارآمدی با اســتفاده از تئوری خودکارآمدی آلبرت 
بندورا در تدريس« به اين نتیجه رســید که اســتفاده از تجزيه وتحلیل محتوا با توجه به مدل فلســفی 
جانســون، تدريس زيبايی شناسی و خودکارآمدی پايه ای برای نوآوری در برنامة درسی موفق و ماية 
رشــد و تعالی در آموزش و تدريس اســت که پیامد آن يادگیری موفقیت آمیز است. گرمابی )1394( 
پژوهشی با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بومی برنامة درسی دورة ابتدايی مبتنی بر مؤلفه های 
زيبايی شناســی و هنر انجام داد. وی زيبايی شناسی و هنر را به عنوان يک پارادايم و چشم انداز برنامة 
درســی بررســی نمود تا آموزه ها و مؤلفه هايی را که پارادايم مذکور می تواند برای برنامة درسی دورة 
ابتدايی ارائه نمايد، در قالب الگوی بومی تبیین کند. يافته ها نشان می دهد که مؤلفه های زيبايی شناسی 
و هنر برای برنامة درسی به طور اعم و برای برنامة درسی دورة ابتدايی به طور اخص بوده که با الگوی 
پیشــنهادی نحوة طراحی برنامة درســی دورة ابتدايی مبتنی بر مؤلفه های زيبايی شناســی و هنر تبیین 
شــده است. پورحسینی، سجادی و ايمانی )1393( در مقاله ای با هدف تبیین داللت های ديدگاه جان 
ديويی در خصوص هنر و زيبايی شناسی برای فرايند تدريس و يادگیری دريافتند که فرايند تدريس و 
يادگیری، تجربه ای زيبايی شناختی است و بايد به صورت زيبايی شناسانه ارائه گردد. محمدی )1393( 
با هدف بررسی عناصر زيبايی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان، دستورالعمل 
ســازمان بهزيستی کشور را با استانداردهای موجود مورد بررسی و تطبیق قرارداد. نتايج نشان داد که 
بین عناصر زيبايی شناختی در مراکز پیش از دبستان و استانداردهای سازمان بهزيستی مطابقتی وجود 
ندارد و کاربرد عناصر زيبايی شــناختی در طراحی فضای آموزشــی مراکز پیش از دبســتان در سطح 
ضعیفی قرار دارد. جاللیان راد )1392( در پژوهش خود به اين نتیجه رســید که روش تدريس مبتنی 

بر زيبايی شناسی بر عملکرد تحصیلی درس علوم دانش آموزان گروه آزمايشی تأثیر مطلوبی دارد.
با نگاهی اجمالی به يافته های پژوهش های صورت گرفته در اين راســتا می توان اذعان داشــت 
که تلفیق هنر با تدريس و يادگیری دانش آموزان در بیشــتر اوقات منجر به بروز نتايج درخشانی شده 
است. هر جا که معلمان از هنر در هر شکل و رويکردی استفاده کرده اند، پیامد نهايی آن ارتقای سطح 
يادگیری دانش آموزان بوده است. عالوه بر اين نتايج تحقیقات صورت گرفته مبین اين نکته است که 
اســتفاده از هنر حوزة عاطفی دانش آموزان را نیز دســتخوش تغییر قرار می دهد. به عبارت ديگر تلفیق 
تدريس با هنر نه تنها بر حوزة شناختی دانش آموزان تأثیر می گذارد، بلکه حوزة عواطف و احساسات 
او را نیــز تحريک می کند. البته برخی تحقیقات نیز ايــن نکته را يادآوری می کنند که مدارس ما فاقد 
امکانات و شــرايط الزم برای تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی اســت و اين امر خود نیازمند توجه 

مسئولین مربوطه در اين راستاست.
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 اهدافوفرضيهپژوهش
اين پژوهش به دنبال بررسی اهداف و فرضیه زير شکل گرفته است:

هدف کلی
بررسی »تأثیر تدريس مبتنی بر زيبايی شناختی در درس علوم پاية هشتم« بر نگرش دانش آموزان 

نسبت به مدرسه.

اهداف جزئی
1. بررسی تأثیر تدريس مبتنی بر زيباشناختی برانگیزش خودنظم دهی دانش آموزان؛
2. بررسی تأثیر تدريس مبتنی بر زيباشناختی بر ادراک خودتحصیلی دانش آموزان؛

3. بررسی تأثیر تدريس مبتنی بر زيباشناختی بر نگرش نسبت به مدرسه دانش آموزان؛
4. بررسی تأثیر تدريس مبتنی بر زيباشناختی بر ارزش گذاری هدف های دانش آموزان؛

5. بررسی تأثیر تدريس مبتنی بر زيباشناختی بر نگرش دانش آموزان نسبت به معلم و کالس.

 فرضيهپژوهش
نگــرش به مدرســه، در دانش آموزانی که درس علوم تجربی پاية هشــتم را بــا تدريس مبتنی بر 
زيبايی شناســی ياد می گیرند، متفاوت از دانش آموزانی اســت که اين درس را با شــیوه های تدريس 

مرسوم در مدارس می آموزند.

 روششناسیپژوهش
ايــن پژوهش از نوع شبه آزمايشــی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اســت. جامعة 
آماری اين پژوهش را 1314 نفر از دانش آموزان پســر دورة متوســطه اول شــهر مهاباد که در ســال 
تحصیلی 96-95 در پاية هشــتم مشغول به تحصیل بودند، تشــکیل می داد. از اين تعداد، نمونه ای با 
حجم 52 دانش آموز به صورت هدفمند انتخاب شــد. الزم به ذکر اســت که 35 نفر آن ها از مدرســة 
 )A ( به عنوان گروه گواه و 17 نفر ديگر نیز از مدرسة اليق )کالس هشتمB ســعدی )کالس هشــتم
به عنوان گروه آزمايش جايگزين شدند. در مرحلة اول گردآوری داده )پیش آزمون( پرسش نامة نگرش 
نسبت به مدرسه مک کوچ و سیگل31 )2003( در بین دانش آموزان هر دو گروه توزيع گرديد. از روايی 
صوری ابزار يادشده با رجوع به نظر متخصصان اطمینان حاصل شد و جهت اطمینان از پايايی ابزار 
از آلفای کرونباخ اســتفاده گرديد که مقادير آن برای متغیر نگرش به مدرســه و هر يک از مؤلفه های 
آن در جدول 2 گزارش شده است. در راستای اجرای پژوهش، گروه آزمايش فصل های 10، 9، 7، 6، 
5، 4، 3 از کتاب درسی علوم را به مّدت 14 جلسه با رويکرد تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی، شامل 
استفاده از ادراک چندحسی، استفاده از ريتم و موسیقی، زبان بدن و استفاده از رنگ و شکل تصوير 
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آمــوزش ديدند، ولی گروه گواه به صورت مرســوم آموزش ديدند. بعد از پايــان آموزش از دو گروه 
پس آزمون گرفته شــد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های تحلیل 
کوواريانــس و کوواريانس چندمتغیــره تجزيه وتحلیل گرديد. يک نمونه از شــیوة اجرای مداخالت 

آموزشی در جدول 1 آمده است:

 جدول 1.   نمونه ای از طرح درس اجراشده در علوم تجربی پایة هشتم سال تحصیلی 95-96                                                        

طرح درس فصل 5 علوم تجربی هشتم سال تحصیلی 95-96

کتاب: 
علوم تجربی 

پایة هشتم

موضوع درس: 
اندام های حسی 

بدن انسان

 صفحات:
35-40

مدت جلسه:
 55 دقیقه

تعداد 
دانش آموزان: 

17 نفر

 تاریخ:
آبان

1395 

آشنایی دانش آموزان با اندام های حسی به واسطه تلفیق هنر، توجه به حوزة عاطفی و تحریک احساس اهداف کلی
لذت در دانش آموزان

محل هریک از حس های بینایی، شنوایی، بویایی و المسه را تشخیص دهد. ارتباط بین نور و دیدن را اهداف جزئی
توضیح دهد. با استفاده موالژ های چشم، گوش، پوست و بینی قسمت های مختلف اندام ها را تشخیص 
داده و هر یک را توضیح دهد. با اســتفاده از موالژ یا پوســترهای موجود چشم، گوش، پوست و بینی 
در مدرسه شکل ساده ای از آن ها را ترسیم و بخش های مختلف آن را نام گذاری کند. توضیح دهد که 
چگونه می بینیم. تعریف کند که چگونه صداهای مختلف را می شــنویم. همچنین چگونگی تشخیص 

بو را تعریف کند.

تدریس مبتنی بر زیبایی شناختیروش تدریس
در این رویکرد تدریس، قبل از هر چیز تالش شد در فرایند تدریس از تصاویر و عناصر بصری مختلف 
استفاده شود همچنین توجه به حوزة عاطفی دانش آموزان از اولویت های مهم در جریان تدریس بود. 
در مرحله بعدی تالش شــد هنر و جنبه های مختلف آن به شکل مؤثری در موضوع درسی و اهداف 
مربوطه تلفیق گردد و همواره این اصل مد نظر قرار گرفت که در لحظه لحظه یادگیری دانش آموزان 
از فرایندهای کالسی احساس لذت کنند. لذا در این راستا فعالیت های زیر در دستور کار قرار گرفت: 
از ادراک چندحســی مانند حس المسه )حس المســه: دانش آموز موالژ چشم، گوش، بینی و پوست 
را با دســتان خود لمس خواهد کرد و قطعات آن را باز دوباره ســر جای خود قرار می دهد(، بینایی 
)دانش آموز همه موالژها، پوسترها، تصاویر مربوط به موضوع درس که از قبل بر روی دیوارهای کالس 
نصب شده بود، مشاهده می کنند، همچنین حرکات معلم )زبان بدن، تلفیق هنر با تدریس( و تولیدات 
هنری خود را مشــاهده می کنند، فعالیت های اعضای گروه و پیامدهای کار مشترک آن ها در معرض 
دید همه قرار می گیرد(. حس بویایی و چشایی دانش آموزان در فرایند تدریس با محرک های مختلفی 
که دانش آموزان به با خود به کالس آورده بودند تحریک شد و این امر منجر به بروز تجربیات شادی 
در کالس درس گردید. همچنین از دانش آموزان خواسته شد تا مود غذایی مختلف با مزه ها و طعم های 
مختلف را تصور کنند و تجربه خود را در قالب بازنمایی های تصویری )شکل صورت( در کالس بازسازی 
کنند و به دانش آموزان نشان دهند. از موسیقی )الیت( به هنگام انجام فعالیت علوم و ترسیم اندام های  
حسی استفاده شد. این کار به شدت دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده بود و فضای بسیار خوبی به 
لحاظ عاطفی در کالس فراهم شده بود. محیط یادگیری با پوسترهایی از تصاویر و توضیحاتی دربارة
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طرح درس فصل 5 علوم تجربی هشتم سال تحصیلی 95-96

کتاب: 
علوم تجربی 

پایة هشتم

موضوع درس: 
اندام های حسی 

بدن انسان

 صفحات:
35-40

مدت جلسه:
 55 دقیقه

تعداد 
دانش آموزان: 

17 نفر

 تاریخ:
آبان

1395 

موضوع درسی تزیین می شود. از زبان بدن )حرکات نمایشی و شاد معلم حین تدریس، تماس چشمی 
توأم با محبت با یکایک یادگیرندگان، تقویت غیرکالمی فراگیران و تأیید واکنش با حرکت سر، حرکت 
معلم در کالس که بازگوکننده بســیاری از پدیده های معنادار است، مورد استفاده قرار می گیرد. تخیل 
دانش آموزان مورد توجه ویژه معلم قرار می گیرد. معلم در البه الی تدریس خود تالش می کند تا قوه تخیل 
دانش آموزان را تحریک کند و از آنان می خواهد که به پدیده های اطراف خود در کالس درس بنگرند و 
در مورد آنان به خیال پردازی بپردازند. از دانش آموزان خواسته شد تا خود را در موقعیت یکی از اندام های 
حســی قرار دهند و به بیان احساسات و اندیشــه های خود برای اعضای گروه بپردازند. از دانش آموزان 
خواسته شد تا بهترین تصویر یا تجربه ای را در طول دور روز گذشته مشاهده کرده اند را نقاشی کنند این 
امر هم به بازنمایی هوش فضایی آنان کمک نمود و هم موجب شد که فضای بسیار شادی در کالس ایجاد 
گردد و در خالل آن حس بینایی نیز بیشتر درک شود و دانش آموزان با کاربردهای آن بیشتر آشنا شدند.

مواد و وسایل 
آموزشی

رایانه، دیتا پروژکتور، کتاب درســی، موالژ چشم، موالژ گوش، موالژ زبان، موالژ بینی، مواد غذایی با 
طعم ها و بوهای مختلف، وایت برد، وســایل آزمایشــگاهی، نرم افزار آموزشی در درس علوم، پوستر و 

عکس هایی از اندام های حسی، وسایل طراحی و نقاشی و کاغذ A4، چراغ قوه

مدل کالس 
و گروه بندی 
دانش آموزان

گروه های کوچک 3 الی 5 نفره

ارزشیابی 
تکوینی و پایانی

تکوینــی: در حین انجام فعالیت ها و گفتگوهای دانش آموزان عملکرد آنان مورد بررســی و دقت قرار 
می گرفت و در صورت نیاز به تصحیح، تذکرات الزم ارائه می شد.

پایانی: در پایان تدریس از دانش آموزان هر گروه خواسته شد تا فعالیت های صفحات 36-38 را ترسیم 
و نام گذاری  کنند. از گروه ها نیز خواسته شد که کاربرد اندام های حسی انسان را در قالب طراحی یک 

داستان یا یک نقاشی برای سایر همکالسی خود بازگو یا ترسیم کنند.

جدول 2. پایایی ابزار پژوهش                                                                                                                                                    

تعداد مؤلفه
گویه

شماره 
گویه ها

پایایی در 
پیش آزمون

پایایی در 
پس آزمون

10/860/88-7-11-12-13-25-728نگرش نسبت به معلم و کالس
60/870/87-8-18-20-24-26-27-29-930انگیزش/ خودنظم دهی

40/890/89-5-9-15-535نگرش نسبت به مدرسه
20/730/87-3-16-31-33-634ادراک خودتحصیلی
170/870/86-19-22-23-532ارزش گذاری هدف ها

10/930/95-3535پایایی کلی ابزار
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 یافتهها
در اين قســمت فرضیه زير مورد آزمايش قرار گرفت که داده های توصیفی و استنباطی مربوط به 
آن در ادامه گزارش  آمده است. قبل از انجام تحلیل های اصلی، از نرمال بودن توزيع داده ها با استفاده 

از آزمون کولموگروف اسمیرنف اطمینان حاصل شد:
نگرش به مدرســه، در دانش آموزانــی که درس علوم تجربی پاية هشــتم را با تدريس مبتنی بر  «
زيبايی شناســی ياد می گیرند، متفاوت از دانش آموزانی اســت که اين درس را با شــیوه های تدريس 

مرسوم در مدارس می آموزند.«

 جدول 3.   مقایســة میانگین نگرش نسبت به مدرسه و مؤلفه های آن در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از اجرای تدریس  
مبتنی بر زیبایی شناسی 

گروهمتغیر
بعد از مداخلهقبل از مداخله

میانگین و انحراف معیارمیانگین و انحراف معیار

مقیاس کلی نگرش نسبت به مدرسه
220/17±165/2919/01±37/31گروه آزمایش
172/02±184/6833/65±34/91گروه کنترل

نگرش نسبت به معلم و کالس
44/05±32/884/52±9/13گروه آزمایش
28/91±30/3110/04±12/08گروه کنترل

انگیزش/ خودنظم دهی
55/64±41/055/76±10/39گروه آزمایش
46/20± 51/059/54±9/88گروه کنترل

نگرش نسبت به مدرسه
30/47±22/645/07±7/96گروه آزمایش
21/71±24/808/40±8/85گروه کنترل

ادراک خودتحصیلی
37/64±29/704/55±6/95گروه آزمایش
29/54±30/826/77±6/42گروه کنترل

ارزش گذاری هدف ها
33/52±25/942/12±7/70گروه آزمایش
29/74±30/855/71±6/49گروه کنترل

همان گونه که در جدول 3 مشاهده می شود میانگین نگرش نسبت به مدرسه و خرده مقیاس های آن 
در دو گروه آزمايش و کنترل قبل و بعد از به کارگیری تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی به تفکیک هر يک از 
پنج مؤلفة نگرش نسبت به مدرسه آمده است. میانگین های گروه آزمايش در هريک از مؤلفه های نگرش 
نســبت به مدرسه )نگرش نســبت به معلم و کالس، انگیزش/ خودنظم دهی، نگرش نسبت به مدرسه، 
ادراک خودتحصیلی، ارزش گذاری هدف ها( بعد از مداخله يعنی اجرای تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی 

تغییر چشمگیری داشته است، درحالی که اين وضعیت در گروه کنترل مشاهده نمی شود.
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بــا توّجه به نرمال بودن توزيع متغیر وابســته و همچنین با توّجــه به اينکه روش تحلیل کوواريانس 
چندمتغیری روشی آماری است که اجازه می دهد اثر دو يا چند متغیر مستقل بر دو يا چند متغیر وابسته 
موردبررســی قرار گیرد. جهت تحلیل آماری فرضیه از آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیری اســتفاده 
گرديد. فرضیة اصلی اين رويکرد آن اســت که بردار متغیرهای وابســته از يک توزيع نرمال چندمتغیره 
تبعیت می کند و ماتريس های واريانس- کوواريانس در بین سلول هايی که بر اساس اثرات بین آزمودنی ها 
تشکیل شــده اند، برابرند. به همین خاطر، در دســتور تحلیل واريانس چندمتغیره، آزمونی به نام ام باکس 
تعبیه شده است که اين فرض صفر را مورد آزمون قرار می دهد که: »ماتريس های کوواريانس مشاهده شدة 

متغیرهای وابسته در بین گروه های مختلف برابرند«. نتايج اين آزمون در جدول 4 آمده است:

 جدول 4.   وضعیت برابری ماتریس های کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه ها                                                                   

معناداری )Fdf2df1)sigآزمون ام. باکس

89/693/452212452/2260/001

با توّجه به داده های جدول 4 مشــاهده می گردد که بر اســاس مقدار F )3/452( و سطح معناداری 
.)sig= 0/001> 0/05( کوچک تر از 0/05، فرض صفر تأيید نمی شود

 جدول 5.   وضعیت اثر متغیرهای مستقل و تعامل آن ها در مدل                                                                                                

معناداریdf خطا df فرضیهFارزشاثر

گروه

0/384/506430/001اثر پیالی
0/614/506430/001اثر المبدای ویلکس

0/624/506430/001اثر هتلینگ
0/624/506430/001بزرگ ترین ریشه روی

سطح نگرش به 
مدرسه- پیش آزمون

0/171/486430/20اثر پیالی

0/821/486430/20اثر المبدای ویلکس

0/201/486430/20اثر هتلینگ

0/201/486430/20بزرگ ترین ریشه روی

گروه*
سطح نگرش به مدرسه 

پیش آزمون

0/151/316430/27اثر پیالی
0/841/316430/27اثر المبدای ویلکس

0/181/316430/27اثر هتلینگ
0/181/316430/27بزرگ ترین ریشه روی
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در جـدول 5 مشـاهده می شـود کـه در هیچ يـک از آزمون هـای اثـر پیـالی، المبـدای ويلکـس، 
هتلینـگ و بزرگ تريـن ريشـه روی، اثـر متغیـر مسـتقل سـطح نگـرش بـه مدرسـه در پیش آزمـون در 
مـدل معنـادار نیسـت )sig=0/02>/05(. ولـی اثـر متغیر مسـتقل نوع گـروه )آزمايش يـا کنترل( طبق 
آزمون هـای اثـر پیـالی، المبـدای ويلکـس، هتلینـگ و بزرگ تريـن ريشـه روی، در مـدل در سـطح 
اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت )sig=0/001>0/01(. همچنیـن اثـر تعامـل دو متغیر نـوع گروه و 
سـطح نگـرش بـه مدرسـه در پیش آزمـون طبق هیچ يـک از آزمون های اثـر، در مدل معنادار نمی باشـد 
)sig=0/27<0/05(. بديـن معنـی کـه دو متغیـر نـوع گـروه و سـطح نگـرش اولیـة دانش آمـوزان بـه 
مدرسـه به صـورت يک جـا و باهـم در مـدل نقشـی نداشـته و اثـر معنـاداری بـر نگـرش نسـبت بـه 

مدرسـه و مؤلفه هـای پنج گانـة آن ندارنـد.

 جدول 6.   وضعیت برابری واریانس های خطای متغیرهای وابسته                                                                                                  

معناداری )Fdf1df2)sigمتغیر

6/8603480/01مقیاس کلی نگرش به مدرسه

2/3743480/08نگرش به معلم و کالس

7/4233480/00انگیزش/خودنظم دهی

2/5023480/07نگرش به مدرسه

5/2093480/03ادراک خودتحصیلی

14/4243480/001ارزش گذاری
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جدول 7.   تحلیل واریانس چندمتغیری نسبت های F برای اثر تعاملی گروه و سطح نگرش به مدرسه در پیش آزمون                   

ω2معناداریdfMSFمتغیر وابستهمنبع

گروه

118076/6222/270/000/317مقیاس کلی نگرش به مدرسه

11638/2122/010/000/314نگرش به معلم و کالس

1570/058/110/0060/145انگیزش/ خودنظم دهی

1534/969/310/0040/163نگرش به مدرسه

1405/4111/700/0010/196ادراک خودتحصیلی

1272/3813/500/0010/220ارزش گذاری هدف

سطح نگرش 
در پیش آزمون

14513/675/560/020/104مقیاس کلی نگرش به مدرسه

1130/561/750/190/035نگرش به معلم و کالس

1253/413/610/060/070انگیزش/ خودنظم دهی

143/840/760/380/016نگرش به مدرسه

1227/996/580/010/121ادراک خودتحصیلی

1116/725/780/020/108ارزش گذاری هدف

گروه* سطح 
نگرش در 
پیش آزمون

1633/190/780/380/016مقیاس کلی نگرش به مدرسه

144/200/590/440/012نگرش به معلم و کالس

11/450/020/880/000انگیزش/ خودنظم دهی

112/060/210/640/004نگرش به مدرسه

10/150/0040/940/00ادراک خودتحصیلی

187/194/320/040/083ارزش گذاری هدف

خطا

48811/61مقیاس کلی نگرش به مدرسه

4874/42نگرش به معلم و کالس

4870/24انگیزش/ خودنظم دهی

4857/43نگرش به مدرسه

4834/65ادراک خودتحصیلی

4820/16ارزش گذاری هدف
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مقدار ضريب تعیین تعديل شده برای متغیر نوع گروه= 0/416؛ مقدار ضريب تعیین تعديل شده برای 
متغیر تصادفی کمکی )پیش آزمون(= 0/405.

در جدول 6، نتايج آزمون لون ســنجش برابری واريانس های خطای متغیرهای وابســته را نشان 
 )sig=0/08<0/05( می دهد. همان طور که مشاهده می شود در مورد دو متغیر نگرش به معلم و کالس
و نگرش به مدرســه )sig=0/07<0/05(، ســطح خطای آماری F بزرگ تر از 0/05 اســت؛ بنابراين 
واريانــس خطــای اين متغیرها در بیــن هر دو گروه )آزمايــش و کنترل( و دانش آمــوزان در مرحلة 
پیش آزمون، باهم برابر بوده و از اين حیث تفاوت معنادار بین آن ها وجود ندارد؛ اما در مورد ســاير 
متغیرها با توجه به اينکه ســطح خطای آماری F کوچک تر از 0/05 اســت؛ بنابراين واريانس خطای 
ايــن متغیرهــا در بین هر دو گروه )آزمايش و کنترل( و دانش آموزان در مرحلة پیش آزمون، باهم برابر 
نبــوده و از ايــن حیث تفاوت معنادار بین آن ها وجود دارد. در ادامه در جدول 7 نتايج آزمون تحلیل 

کوواريانس چندمتغیره ارائه شده است.
همان طــور کــه در جدول 7 مشــاهده می شــود، پس از تعديل نمــرات پیش آزمون، اثــر عامل بین 
آزمودنی ها )عضويت در گروه آزمايش و اســتفاده از روش تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی، عضويت در 
گروه کنترل و عدم اســتفاده از روش تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی( بر متغیرهای وابسته مقیاس کلی 

 ،)F )48.1( =22/27 , P= >0/01 , Partial ω2 =0/317( نگرش به مدرسه -
 ،)F )48.1( = 22/01 ,P = >0/01 , Partial ω2 = 0/314( نگرش به معلم و کالس -

 ،)F )48.1( =8/11 ,P = >0/01 , Partial ω2 = 0/145( انگیزش/ خودنظم دهی -
 ،)F )48.1( =9/31 ,P= >0/01 , Partial ω2 = 0/163( نگرش به مدرسه -

 )F )48.1( =11/70 ,P= >0/01 , Partial ω2 =0/196( ادراک خودتحصیلی -
و ارزش گــذاری هدف هــا )F )48.1( =13/50 ,P= >0/01 , Partial ω2 =0/220( معنــادار اســت و 
باعث تفاوت بین سطح نگرش به مدرسه و مؤلفه های پنج گانة نگرش به مدرسه در دو گروه کنترل و گروه 

آزمايش می شود. به بیان ساده فرضیة اين پژوهش تأيید می گردد.
همچنین بررسی نتايج نشان می دهد که اثر متغیر تصادفی کمکی )پیش آزمون( بر متغیرهای وابسته مقیاس کلی 

 ،)F )48.1( =5/56 ,P= >0/01 , Partial ω2 =0/104( نگرش به مدرسه -
ارزش گـذاری  و   )F )48.1(  =6/58  ,P=  >0/01 ,  Partial  ω2  =0/121( خودتحصیلـی  ادراک   -
تفـاوت  باعـث  و  اسـت  معنـادار   )F )48.1(  =5/78  ,P=  >0/01  ,  Partial  ω2  =0/108( هدف هـا 
پیش آزمـون  در  هدف هـا  ارزش گـذاری  و  خودتحصیلـی  ادراک  و  مدرسـه  بـه  نگـرش  سـطح  بیـن 
وابسـته  متغیرهـای  بـر  )پیش آزمـون(  کمکـی  تصادفـی  متغیـر  اثـر  ولـی  می شـود.  پس آزمـون  و 

 ،)F )48.1( =1/75 ,P= <0/01 , Partial ω2 =0/035( نگرش به معلم و کالس -
)F )48.1( =3/61 ,P= <0/01 , Partial ω2 =0/070( انگیزش / خودنظم دهی -
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 و نگرش به مدرســه )F )48.1( =0/76 ,P= <0/01 , Partial ω2 =0/016( معنادار نیســت؛ يعنی به 
لحاظ آماری، میانگین نمرة نگرش به معلم و کالس، انگیزش/ خودنظم دهی و نگرش به مدرسه در بین 

دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون باهم تفاوت معنادار ندارند.
درنهايت با بررسی نتايج مشخص می شود که تأثیر تعامل بین گروه و پیش آزمون تنها بر متغیر وابسته 
ارزش گــذاری هدف معنادار می باشــد )F )48.1( =4/32 ,P= >0/01 , Partial ω2 =0/083( و بر ســاير 

متغیرهای وابسته شامل مقیاس کلی:
،)F )48.1( =0/76 ,P= <0/01 , Partial ω2 =0/016( نگرش به مدرسه - 

 ،)F )48.1( =0/59 ,P= <0/01 , Partial ω2 =0/012( نگرش به معلم و کالس -
 ،)F )48.1( =0/02 ,P= <0/01 , Partial ω2 =0/001( انگیزش/ خودنظم دهی -

 )F )48.1( =0/59 ,P= <0/01 , Partial ω2 =0/012( نگرش به مدرسه -
و ادراک خودتحصیلی )F )48.1( =0/001 ,P= >0/01 , Partial ω2 =0/035( معنادار نیســت؛ يعنی 
به لحاظ آماری، میانگین نمرة ارزش گذاری هدف ها در بین دانش آموزان گروه کنترل و گروه آزمايش در 
پیش آزمون و پس آزمون باهم تفاوت معنادار دارند اما میانگین نمرة مقیاس کلی نگرش به مدرسه، نگرش 
به معلم و کالس، انگیزش/ خودنظم دهی، نگرش به مدرســه، ادراک خودتحصیلی در بین دانش آموزان 
گــروه کنترل و گروه آزمايــش در پیش آزمون و پس آزمون باهم تفاوت معنــادار ندارند. همچنین مقدار 
ضريب تعیین تعديل شــده برای متغیر نوع گروه )عضويت در گروه آزمايش و استفاده از روش مبتنی بر 
زيبايی شناســی، عضويت در گروه کنترل و عدم اســتفاده از روش تدريس مبتنی زيبايی شناسی( برابر با 
0/416 است که نشان می دهد اين متغیر توانسته است تنها 41/6 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را 
تبیین کند. مقدار ضريب تعیین تعديل شــده برای متغیر تصادفی کمکی )پیش آزمون( نیز برابر با 0/405 
می باشد که نشان می دهد اين متغیر توانسته است 40/5 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین کند.

 بحثونتيجهگيری 
يافته های اين پژوهش حاکی از اين اســت که بر اثر مداخلة پژوهشــگر در متغیر 
مســتقل )تدريس بر اساس رويکرد مبتنی بر زيبايی شناســی( متغیر وابسته )نگرش به 
مدرسه( نیز تحت تأثیر اين مداخالت، تغییر پیدا کرد. نتايج اين تحقیق با پژوهش های 
بســیاری همسو است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. مهدوی )1391( در 
تحقیق خود به اين نتیجه رســید که آموزش هنر، در پرورش حس زيباشناســی، رشــد 
خالقیت و تلطیف عواطف انسانی، بسیار مؤثر است. صاحبدادی )1391( اشاره می کند 
که تربیت هنری يعنی انجام دادن فعالیت های هنری در فضايی که کودکان، آزادانه تخیل 
و انديشــه کنند، حواسشان تقويت شود، ظرفیت های نهفته هوش و تفکرشان پرورش 
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يابد، عواطف و احساساتشــان توســعه يابد و استعداد و خالقیت هايشان شکوفا شود 
درنهايت به داشــتن تفکری زيبا می انجامد. کیاشچنکو و همکاران )2015( مؤلفه های 
زيبايی شناســی را که در شــکل گیری واژگان حوزة هنر در کالس های زبان انگلیســی 
مؤثر اســت، بررسی نمودند. نتايج مطالعه نشان داد تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی در 
کالس های زبان انگلیسی با اســتفاده از نقاشی، تصاوير، داستان، عناصر فرهنگ عامه 
)ضرب المثل، ســخنان بــزرگان( و کاربرد موازی آن همراه تدريس به توســعة گنجینة 
لغــات و يادگیــری بهتر آن ها کمک می کند. آن ها اذعان داشــتند کــه نتايج اين مطالعه 
می تواند در کالس های آموزش زبان انگلیســی و تدريس آن مورداســتفاده قرار گیرد؛ 
چرا که تدريس مبتنی زيبايی شناسی عملکرد يادگیرندگان را بهبود می بخشد. ديگانوا و 
کارکینا )2015( در پژوهشی با هدف تدريس زيبايی شناسانة موسیقی، دريافتند که ادغام 
کلمات با موســیقی، به عنوان وسیله ای برای تدريس بر اســاس رويکرد فردگرا، روند 
موفقیــت عملیات و يادگیری را تضمین می کند و بر اســاس نتايج تجربی آن دريافتند 
که اجرای دوره های آموزشی نوآورانه هنر به وسیله ترکیب کلمات در موسیقی به عنوان 
وسیله ای برای آموزش زيبايی دانش آموز- محور، بهره وری فرايند يادگیری را افزايش 
داده و همچنین به مؤسســات آمــوزش عالی اجازه خواهد داد به عنوان يک سیســتم 
يکپارچة آموزش زيبايی را همواره دنبال کنند. اينوشــن )2013( در مطالعه ای با عنوان 
»برنامة درسی انتقالی در تدريس زيبايی شناسی: روشی برای خودکارآمدی« با استفاده 
از تئــوری خودکارآمدی آلبرت بندورا در تدريس به اين نتیجه رســید که اســتفاده از 
تئوری و تجزيه وتحلیل محتوا با توجه به مدل فلسفی جانسون، تدريس زيبايی شناسی 
و خودکارآمدی، پايه ای برای نوآوری در برنامة درسی موفق به شمار می آيد و موجب 
رشــد و تعالی در آموزش و تدريس اســت که نتیجة آن يادگیری موفقیت آمیز اســت. 
نتايــج برخی تحقیقات نیز حاکی از اين اســت که تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی بر 
ساير حوزه های يادگیری نیز تأثیر مثبت دارد )تیتل بام و فورستنر گیلیز32، 2004(. هانا33 
)1992( به اين نتیجه رســید که آموزش های زيبايی شــناختی در حوزه هايی مانند هنر 
و موســیقی موجب کسب نمرات باال در ســاير آزمون های پیشرفت تحصیلی می شود. 
رويیز34 )2004( نیز خاطرنشان می سازد که مشارکت در موسیقی و هنرهای تجسمی با 

کسب معدل باال در دروسی مانند خواندن، رياضیات و تغیر رفتار ارتباط دارد.
در تبییــن يافته های اين پژوهش می توان اذعان نمود که تلفیق هنرهای مختلف در 
فرايند تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی باعث يادگیری معنادار برای دانش آموزان می شود. 
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چنانچــه رابکین35 )2002(، جويس36 )2002( و فلــوری37 )2008( در قالب مطالعات 
خود نتیجه گرفتند که همبســتگی مثبتی میان مطالعة دروس هنری و عملکرد تحصیلی 
وجــود دارد. ازآنجاکه در تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی بر اســتفاده دانش آموزان از 
ادراک چندحســی تأکید می شــود، لذا جريان يادگیری از طريــق تمام حواس صورت 
می گیرد. از طريق کاربســت اين روش، مطالب و مهارت ها قابلیت بهتر درک می شوند 
و می تــوان مهارت ها و مطالب را از يک موقعیــت به موقعیت ديگر تعمیم داد که اين 
موضوع می تواند در نگرش دانش آموزان به مدرســه و متغیرهای موجود در آن اثرگذار 
باشد. اين همان است که گرين )1994( به آن اشاره می کند که بايد برداشت خاصی از 
تعلیم وتربیت در زمینة توجه و ادراک ارائه شود و  خود آن را وظیفة عمدة تعلیم وتربیت 
زيبايی شــناختی می داند. او اشــاره می کند که بايد بر آزاد گذاشــتن دانش آموزان برای 
دقــت و تعمق در آثار هنری تأکید شــود. مفهــوم کلیدی در اين مــورد، توجه کردن و 
درک کردن کیفی است. از طرف ديگر هم استدالل های فلسفی بر ارزش ذاتی تجربه های 
زيبايی شــناختی تأکید می کننــد و اذعان می کنند که هنرهــا دارای پیامدهای بلندمدت 
زيادی برای رشد فردی و حتی رفاه جامعه می باشند. هنرها به عنوان ابزار در نظر گرفته 
نمی شوند بلکه به خودی خود هدف هستند. هنرها نه فقط جايگزين سوادآموزی نیستند، 
بلکه پیشنهاد تجربه ای هستند که منحصر به انسان است و ذاتًا ارزشمند است )کاندلیف 

الگمن38، 1994(.
از طرف ديگر اســتفاده از ترکیبات مختلف رنگ ها در فرايند تدريس و در فضای 
آموزشــی محیطی دل نشــین را در کالس درس به وجود آورده بود و می توان استدالل 
نمود که اســتفاده از رنگ در فرايند تدريس به طور مســتقیم يا غیرمســتقیم در نگرش 
دانش آموزان به مدرســه و کالس درس اثرگذار بوده اســت. رنگ ازجمله مهم ترين و 
اثربخش ترين عناصر بصری است. رنگ ها مـــانند کـلمات با انسان سخن می گويند و 
اثر فراوانی روی احساسات و عواطف انسانی دارند. پژوهش های زيـــادی در ايـــن 
خـــصوص که چگونه رنگ انســان را تحت تأثیر قرار می دهد صورت گرفته اســت و 
برخی از پژوهش ها بیانگر ايـن مـطلب هستند که مرد و زن به گونه ای متفاوت به رنگ ها 
واکنش نشان می دهند )بردان39، 2004(. مـــا دانـــسته يـا نادانسته به رنگ های موجود 

در طبیعت يا رنگ های ساخته دست بشر در محیط اطرافمان واکنش نشان می دهیم.
موسیقی نیز متغیری ديگری بود که در مداخالت آموزشی مورد استفاده قرار گرفت 
و می توان ادعا نمود که در کنار ساير متغیرها بر تغییر نگرش دانش آموزان تأثیرگذار بوده 
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است. واقعیت اين است نوجوانان همواره به موسیقی واکنش نشان می دهند و قسمت 
اعظمی از زمان آن ها را به خود اختصاص می دهد. اکثر نوجوانان موســیقی را دوست 
دارند و اســتعداد آن را در خود دارند. اشتغال به موسیقی ابداع و اختراع نوجوانان را 
برمی انگیزد و سبب تلطیف احساسات آن ها در کل روح و جسم آن ها می شود. روسو 
می گويد آهنگ موســیقی ندای روان اســت و حقیقت را به کودک و نوجوان می آموزد 

)هاشمیه، 1382(.
استفاده از زبان بدن در تدريس همواره مورد تأکید متخصصان تعلیم وتربیت است. 
در فراينــد اجرای اين پژوهش اين موضوع در دســتور کار قرار گرفت و تالش شــد 
فرايندهای تدريس معلم با حرکات جالب بدن که بعضًا می توانســت جنبة نمايشــی و 
حتی طنز پیدا کند تلفیق گردد. اين امر نیز به نوبة خود بر نتیجة اين تحقیق اثرگذار بوده 
اســت. نتايج برخی پژوهش ها حاکی از اين اســت که حدود 7 درصد از پیام فرد در 
برخورد با مسائل احساسی اش، توسط نوشتن و 38 درصد آن در شکل گفتاری و حدود 
55 درصد بیان احساسی، به حالت بیان رخساری40 و يا نوعی ارتباط غیرکالمی پديدار 
می شود )فتحی آذر، 1391، ص. 115(. ازآنجاکه عالئم گوناگون از حاالت غیرکالمی در 
درک وضعیت يا گفتار افراد به هنگام تبادل پیام کمک زيادی می نمايند- چون بسیاری 
از پديده های کالســی حالت ارتباط غیرکالمی دارند- بنابرايــن بهره گیری از آن ها در 

تدريس مؤثر و پويا امری اجتناب ناپذير خواهد بود.
بنابراين می توان اذعان داشــت علی رغم اينکه تاريخچة علم و هنر تدريس قدمتی 
بســیار طوالنی دارد اما هنوز در اين زمینه نیازمند تأمل و تعمق بیشــتری می باشــیم. 
اگرچــه اتخــاذ رويکرد و روش تدريــس معلم تابعی از عوامــل و مؤلفه های مختلفی 
همچــون باورها و نگرش های فلســفی، اهداف و محتوای برنامة درســی، امکانات و 
تجهیزات و ... می باشد اما توجه به ابعاد هنری، عاطفی و زيبايی شناسی تدريس امری 
اجتناب ناپذير اســت. يافته های اين پژوهش حاکی از اين اســت که هر اندازه عناصر 
و مؤلفه های تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی )عناصر بصری، رنگ، موسیقی، تخیل و 
تصــورات دانش آموزان، هنر، عواطف دانش آموزان، محیط يادگیری شــاد، خالقیت و 
احساس لذت از يادگیری( در فرايند تدريس تلفیق گردند و معلم تالش نمايد تا اهداف 
حوزة شناختی را به واسطة توجه و برجسته کردن حوزة عاطفی دانش آموزان مورد توجه 
قرار دهد، به همان نسبت نگرش دانش آموزان به مدرسه و مؤلفه های موجود در مدرسه 
بهبود پیدا می کند. لذا اين مهم همواره بايد مد نظر متخصصان برنامة درسی، مديران و 
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معلمان مدارس قرار گیرد. در اين راستا پیشنهادهای زير می تواند مفید واقع شوند:
 تجديدنظر اساســی در رويکرد تربیت معلمان در کشور و تغییر برنامه های درسی 

دانشگاه فرهنگیان در راستای توجه به تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی
 ارتقای ســطح دانش، نگرش و مهارت معلمان فعلی نظام آموزشــی در خصوص 
اهمیت توجــه به مؤلفه های عاطفی و زيبايی شناســی در فراينــد تدريس به ويژه 
تدريــس مبتنــی بر زيبايی شناســی به واســطة برگــزاری کارگاه هــا، همايش ها و 

سمینارهای آموزشی
 تغییر و بهبود فضاهای آموزشی موجود در مدارس با توجه به عناصر و مؤلفه های 

تدريس مبتنی بر زيبايی شناسی
 تأکیــد مــداوم بر اهمیت حوزة عاطفــی در يادگیری های دانش آمــوزان در حوزة 
شــناختی و ايجاد ارتباطی مداوم بین اين دو حوزه از طريق برگزاری کارگاه های 

آموزشی، ارسال مقاالت و مجالت مرتبط در اين راستا برای مدارس
 تأکیــد مداوم بر اهمیــت تلفیق هنر در تدريس تمام موضوعات درســی از طرق 
مختلف برای مديران، معلمان، دانش آموزان و اولیای آن ها و فرهنگ ســازی الزم 

در اين خصوص.
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انصاری، مريم؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی و باقری، خسرو. )1392(. تجربة زيباشناختی تحولی جديد در شیوه های نوين تدريس 
و يادگیری )در راســتای محور تحول در مفهوم فرايندهای تربیتی(. چهارمین همايش انجمن فلســفه تعلیم وتربیت ايران. مبانی 

فلسفی تحول در نظام آموزش وپرورش ايران. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
پورحســینی، محمد؛ ســجادی، ســید مهدی و ايمانی محســن. )1393(. تبیین داللت های ديدگاه جان ديويی در خصوص هنر و 

زيبايی شناسی برای فرايند تدريس و يادگیری. فصل نامة پژوهش در يادگیری آموزشگاهی و مجازی،2)7(، 100-83 .
جاللیان راد، حمیده. )1392(. بررســی تأثیر روش تدريس مبتنی بر زيبايی شناســی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش آموزان 
پاية پنجم دبســتان های شهرســتان بابلســر )پايان نامة منتشر نشدة کارشناســی ارشد(. دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

مازندران.
صاحبدادی، خديجه.)1391(. نقش زيبايی شناســی در تربیت هنری دورة ابتدايی )پايان نامة منتشــر نشــدة کارشناســی ارشــد(.  

دانشگاه خوارزمی تهران.
صافی، احمد. )1393(. آموزش وپرورش ابتدايی، دورة اول و دوم متوسطه. تهران: انتشارات سمت.

فتحی آذر، اسکندر. )1391(. روش ها و فنون تدريس. تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز.
فالحــی، ويدا؛ صفری، يحیی و يوســف فرحنک، ماندانا. )1390(. تأثیر آموزش بــا رويکرد تربیت هنری بر فعالیت های هنری و 

مهارت های فرايندی دانش آموزان پاية چهارم ابتدايی. فصل نامة نوآوری های آموزشی،10)39(،118-101.
کريمی، يوسف. )1390(. نگرش و تغییر نگرش. تهران: مؤسسه نشر ويرايش.
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