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Abstract  Article Info 

Introduction: Every person spends eighteen years of his or her life studying in schools 

and universities in order to be educated in the community. This is not a short time, so 

we need to plan carefully for this important activity. Our research shows the impact of 

rich programs and optimal educational and curriculum planning on different age groups 

of children. If we are to generate healthy people, we must meet the basic needs and 

needs of the child, including beauty. 

Methods: The purpose of this study was to evaluate the aesthetic knowledge education 

and its place in the sixth grade elementary school book reading curriculum in 2018-

2019. The present study is applicable and has been done through content analysis. The 

volume of the population in the present study is book reading in the sixth grade of 

elementary school. The whole book was chosen as an example. The data collection tool 

was a checklist. 

Results: Descriptive statistics was used for data analysis and Chi-square and Friedman 

tests were used for inferential statistics. The results showed that aesthetic knowledge 

instruction in sixth grade elementary school book reading curriculum was above 

average and there was a significant difference between the total numbers of aesthetic 

components observed in sixth grade elementary school curriculum. (k<0.05). There was 

also a significant difference between the observed frequencies of the concepts of 

knowledge component, skill and aesthetic attitude. 

Conclusion: According to the results of the aesthetics, due to the profound impact on 

human life, it should be considered in the textbooks of the sixth grade reading books, 

because it helps trainee to accept education more pleasant, more believable, and more 

acceptable. 
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کتاب خوانداری پایه ششم  : جایگاه آن در برنامه درسی  شناختی زیبایی ضرورت آموزش دانش 

   ابتدایی 
 

 2، جواد مبهوتی دیزجیکان،*1عیسی برقی

 
 ران یا  ز،یتبر جان،یآذربا یمدن  دیدانشگاه شه  ، یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب  ،ی تیگروه علوم ترب 1

 ران ی، دانشگاه آزاد واحد مرند ، مرند، ا  یدرس یزیبرنامه ر 2

 
 
 

 
 isabarqi@yahoo.com: لی می. ا رانیا ز، یتبر جان، یآذربا یمدن دی دانشگاه شه ، یو روانشناس  یت ی دانشکده علوم ترب ، یت ی گروه علوم ترب ، یبرق یسی عمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

 هادانشگاه تحصیالت در جامعه فرد مطرحی باشد، هیجده سال از عمر خود را صرف تحصیل در مدارس و    ازنظرهر فرد برای اینکه بتواند    : مقدمه

  تأثیر  دهندهشده نشان انجام   تحقیقات . ریزی دقیقی داشته باشیمبرای انجام این فعالیت مهم برنامه  حتماً. این زمان، زمان کمی نیست پس باید  کندمی
  احتیاجات   باید  بیاوریم  بار  به  سالم  افرادی  بخواهیم  است. اگر  کودکان  مختلف  سنی  هایگروه  بر  مطلوب؛  درسی  و   آموزشی  ریزیبرنامه  و   غنی  هایبرنامه 

 کنیم. تأمین  را ازجمله زیبایی کودک  عمده  نیازهای و 

ابتدایی در سال    دوره  ششم  پایه  در  خوانداری  و جایگاه آن در برنامه درسی کتاب  شناختیزیبایی   ضرورت آموزش دانش  باهدف  پژوهش  نیا ها: روش

  خوانداری   کتاب  حاضر  پژوهش  در  جامعه  حجمتحقیق حاضر کاربردی بوده و از طریق تحلیل محتوا انجام شده است.    .است  گرفته  انجام  1397-1396
 باشدلیست میچک   هاداده   یگردآور ابزار .است شدهانتخاب  نمونه عنوانکل کتاب به   که. باشدمی ابتدایی  دوره ششم  پایه در

 و در سطح آمار استنباطی از آزمون خی دو و آزمون فریدمن استفاده شده است.   شدهگرفته اطالعات از آمار توصیفی بهره    لیوتحله یتجزبرای   : هایافته

ابتدایی باالتر از حد متوسط انعکاس    دوره  ششم  پایه  در  خوانداری  کتاب در برنامه درسی  شناختی  زیبایی  نتایج بدست آمده نشان دادند آموزش دانش
ابتدایی    دوره   ششم   پایه   در   خوانداری  کتاب  درسی   برنامه  شناسی درهای زیبایی های مشاهده شده مربوط به مؤلفه یافته است و بین مجموع فراوانی

 شناسی   زیبایی  و نگرش  ه مفاهیم مؤلفه دانش ، مهارت های مشاهده شده مربوط ب( وجود دارد. همچنین بین فراوانی>05/0kداری )تفاوت معنی
 داری وجود دارد.تفاوت معنی

زیبایی شناسی با توجه به تاثیر عمیق و ژرفی که در زندگی انسانها دارد باید در کتب درسی به خصوص  با توجه به نتایج به دست آمده   : یریگجه ینت

چرا که باعث می شود تا اجابت و پذیرش تعلیم و تربیت از سوی متربی، دلنشین تر، باورپذیرتر و کتاب خوانداری پایه ششم مورد توجه قرار گیرد  
 پذیرفتنی تر شود.

 ی محتوا، کتاب خواندار لی تحل ،یبرنامه درس ،یشناس  ییبایآموزش، ز : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
  از  بیش  دبستان  دوره  در   (Aestheticsی)باشناسیز  امروزه

 نشان   اخیر  هایسال  درشده  انجام   تحقیقات.  است موردنظر    گذشته
  درسی   و  آموزشی  ریزیبرنامه  و  غنی  هایبرنامه   ریتأث  دهنده

  اینکه   تراست. مهم  کودکان  مختلف  سنی  یهاگروه  بر   مطلوب؛
  و   بهتر  آموزش   برای  بیشتر  یگذارهیسرما  مؤید  تحقیقات   نتایج

  بیشتر   هایموفقیت  کسب  علت  به  دوره؛  این  در  کیفی  هایبرنامه 
.  است  دبستان  دوره  گذراندن  از  بعد  تحصیلی  هایسال  در  کودکان
 یسازی غن  طریق  از  دبستانوپرورش  آموزش

 قادر  را   کودکان  ( ؛ Environmental Enrichmentمحیطی)
 Perceptual andذهنی)  و  ادراکی  تجارب  کسب  به   که  سازدمی

subjective experiences)  محیط  در  احتماالً  که  جدیدی  
 .  ]1[بپردازند نیست پذیرامکان  آنان برای خانواده معمول

  ( Psychological Researchروانشناسی)  تحقیقات
 بیاوریم  بار  به  سالم  افرادی  بخواهیم  اگر  که  است  داده  نشان  کودک

 نیتأم  را  زیبایی  ازجمله  کودک  عمده  نیازهای  و  احتیاجات  باید
  رسمی  تربیت  و  تعلیم  نظام  تحول  راهبردی  سند  .در  ]2[کنیم

  تربیت  لزوم  به  مستقیمطور  به   ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی
  میراث   تعالی  و   حفظ  برای  آموزاندانش   در  آن   تأثیر  و  زیبایی  درک

:  نویسدمی   سند  این  از  بخشی  در.  استشده  اشاره   فرهنگی

  و  الهی  آفرینششناسانه    بایز  درک  و   یقدرشناس  آموزاندانش"
 و  فرهنگی  مفاهیم  درک  بشری،  هنرمندانه  مصنوعات

 را   الزم  هایتوانمندی   تخیل،  قدرت  از  گیریبهره  و  فرهنگیمیان
  و تمدنی فرهنگی،  میراث  تعالی  و  حفظ   برای و  آورندمی   دست  به

  اسالمی  معیار  نظام   اساس  بر   جهانی  و  ملی   سطح  در  هنری
 . کوشندمی

  طرق  به  کودکان  شناختی  زیبایی  الزم به ذکر است که تجربه
  ذهنی  تصویر  و  ریتم،  طبیعت  . زیبایی]3[ردیگی م  شکل   گوناگون

 پدید   به  دست این  از  زیادی  موارد  و  سرایی  شعر،  دارد  موسیقی  که
 هنری  کیفیت  شناخت.  کندیم   کمک  کودکان  در  هنری  درک  آیی

 شناختی  چنین؛  نیست  هنری  درک  برای  مستعد  افراد  خاص
 . دخالت ]4[است    تجربه  قابل  فردی  هر   برای  طبیعیصورت  به 

  و   هنری  درک  پرورش  برای...  و  مربیان،  والدین،  معلم،  بزرگساالن
 یک  مستلزم  نوجوانان  و   کودکان  در  شناختی  زیبایی
  یهرزمان  در  کودکان.  است  شده  حساب  (Programبرنامه)
  را  هنری  اثر  یک  پدیدآوری  یا  هنری  آثار  به   توجه  آمادگی
 [. 5ندارند]

  که   شود  تنظیم  یاگونه به   باید  شناختی  زیبایی  پرورش   برنامه
  یاژهیو  کشش  و   لذت  با  کودکان،  شدهنیتدو  برنامه  چارچوب  در
  بگیرند  بهره  هنری  آثار  دیدن  ازعقلشان    چشم  با  و  خود  چشم  دو  با
 در   دیگر  مهم  اصل.  شوند  برانگیخته   هنری  اثر  آفریدن  برای  و

  تغییر   ایجاد،  کودکان  در  شناختی   زیبایی  پرورش  یزیربرنامه 

 و   هنری  آفرینش  و  درک  به  نسبت  برداشت  و  (Attitudeنگرش)
 [.  6است] آنان شناختی زیبایی
موتزارت  ،  رون ،  گوک  ون،  پیکاسو   کودکان  که  است   طبیعی 

 سازهای  صدای  میان  در  فلوت  صدای  تشخیص.  نیستند...  و
،  نقاشی  تابلوی   یک  در   رنگ  هماهنگی   و  تباین  درک،  ارکستر

 درک  از  ییهاشاخص ...  و  خطی  طرح  یک   در  خطوط  از  اثرپذیری
 زمینه   ایجاد.  ندیآیم  شمار  به   کودکان  شناختی  زیبایی  و  هنری
 رساند یم  یاری  کودک  اندیشه  بسط  به  هم  هنری  اثر  آفرینش  برای

 درباره داوری  برای. گذاردیم  اثر او شناختی زیبایی درک بر هم و
 [.  7گرفت ] بهره بزرگسالی منطق از نباید کودکان هنری کارهای

  قرار   مطالعه  زیبا شناسی مورد  در  را  زیادی  عوامل  نیا  اسحاق
  درسایة   جدیدو فنون    علوم  کسب  اینکه  به  عنایت  با  .است  داده
 New Educationalآموزشی)  نوین  یهاروش   از  یریگبهره

Methods )   این  به   دستیابی  در جهت  معلم  و است    ریپذامکان  
  های درسیتحلیل کتاب  لذا  دارد  عهده  به   را   اساسی   نقش  هدف

  تواند ی م  فراگیران  یهازهیانگ  ایجادکنندةو عوامل    نیازها  وکشف
زیباشناختی  یاثربخش  در تغییرات    مؤثر   تربیت  شود.    نسبتاًواقع 

ی و تدریس درس خوانداری از دانش  زیربرنامهپایدار که پس از  
. این  شودی ماهداف درس خوانداری نامیده    رودی مآموزان انتظار  

 [.8است ] شدهنوشته داف در سند تحول اه
 که   رندیگیم  یاد  یباشناختیزتربیت    فرایند  در   آموزان  دانش

  این   بر  و  کنند  برقرار  ارتباط  دیگران  با  و  خود  با   طبیعت  با  چگونه 
  را  خود  وجودی  یهاتیظرف  آنان   طریق  بدین.  کنند  زندگی  درس

  پیدانفس  اعتمادبه  دهندیم  بروز  را  خود  یهایی توانا  شناسندیم
  سه   در  شناختیتربیت زیبا  اهداف  .ندینمای م  باور  را   خود  و  کندیم

است.    شده  تبیین  زیر  شرح  به  نگرش   و  مهارت  و   دانش  یحیطه
 : [9از ] اندعبارتی دانش زیباشناختی هامؤلفه
 ( Knowledgeدانش) سطح -1

 ( Skillمهارت) یحوزه  اهداف -2

 ( Attitudeنگرش) سطح-3
  را  انسان  عالی  تمایالت  و  تخیل  و  عقل  شناسی  زیبایی

پدید  و  لذت  و  کندیم  تحریک زیباییآوردیم  انبساط    شناسی  . 
،  شناسی  هستی،  معرفت شناسی  کنار   در  فلسفه  بخش  پنج  از  یکی

 .  [10]. است  اخالق  و منطق

  داند ی م  فلسفه  از  یاشعبه  آن  را  شناسی  زیبایی  لوینسون

نظر  مفهومی  پژوهش  به  كه تجربه   هنر  ینهیدرزم  یو    و 

شناسی و    اختصاص  زیبایی  اهمیت  ترتیب  بدین  دارد. 

از چند جنبه قابل بحث و بررسی   پژوهش حاضر  ضرورت 

همه  باشدیم اینکه  زیبایی  استعداد  كودكان  اول   را  درک 

  قدرت   بودن  دارا  میزانازنظر    است  ممکناگرچه    دارند؛

  بیشتر كودكان تجربه و  دانش هچ هر  باشند متفاوت ییبایز
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  است   تركیفیها  آن  خالق   هایكوشش  مبنای  و  پایه  باشد؛

افزایش    در  تواندمی  كنندهبیترغ   و  زندهیبرانگ  محیط  یک

 . [ 11باشد]  داشته مؤثرتری سهم  كودكان  درک زیبایی
تربیت    مدرسه  در  خشک  وو مستبدانه  محدود    فضای  برعکس 

را شناختی    در   که  تحقیقاتی  دهدمی  کاهش   کودکان  در  زیبا 
 گرفته   صورت  آموزی   ی و زیباباشناسیز  درباره  مختلف  کشورهای 

  ی درسیهاکتابآموزش زیبایی از طریق    که  دهدمی   نشان  است 
. دارد  کودک  شخصیت  و  ذهنی  و   روانی  رشد  بر  بهتری  ریتأث

درباشناختیز تربیت    سمت  به  گرایش  جهیدرنت   ریزی برنامه   ی 
.  است  داکردهیپ  اولویتجا  همه  در  دبستان  آموزشی  یها تیفعال

 و  کوتاه  هایبحث   انجام   طریق   از   هنری  اطالعات   و   دانش
  کودکان  برای  معرفی  این.  شوندمی   معرفی  حسی   چند  تجربیات

 انسجام   خود  هنری  کارهای  نتایج  به  تا  آورد  فراهم  ییهافرصت
 ببخشد.

  این  بهوپرورش  آموزش  در  خود  مطالعه  به  توجه  با  پژوهشگر
  خوانداری   درسی  برنامه  شناختی درکه زیبایی  است  رسیده  نتیجه
و    شوندی نمتربیت    باشناسی زآموزان    دانش  .ندارد  را  الزم  کارایی

  . برندینم  لذت  خوانداری  یها کالس   از  اند.فرانگرفته   زیباشناسی را
  هست   دبستان  دوران   برای   کودکان  هدف  نیترمهم  از   که  زیبایی

نیا]نبرده  بهره اسحاق  مطالعات  به  عنایت  با  تربیت  12اند.   ]
مهمی باشناختیز و  دارای مشکالت عمده  خوانداری  در درس  ی 

با   ابتدایی  تربیت زیباهاوهیشاست. معلمان دوره  شناختی آشنا ی 
اهداف   تحول  باشناختیزنیستند.  سند  در  خوانداری  درس  در  ی 

کتب درسی متناسب با اهداف سند    فیتألولی    شدهن یتدوی  خوببه 
  اولیا مدرسه همکاری مطلوبی با معلمان ندارند. با   .تحول نیست

ضرورت آموزش   که  شودیم  مطرحسؤال    این  فوق  موارد  به  عنایت
  پایه   در  خوانداری  کتاب  درسی  برنامه  در  شناختیزیبایی  دانش

 ابتدایی تا چه اندازه هست؟  دوره ششم

 ها روش 
تقس اساس  بر  تحقیق  هدف  یبندمیاین  نوع    ،برحسب  از 

توسعه  و  اساس  .  باشدیم  )کاربردی(  تحقیق  تحقیق  بر  نوع 
محتوا)توصیفی تحلیل  نوع  از   ،content analysis  )باشدی م.  

خوانداری ششم  کتاب حاضر تمام صفحات  جامعه آماری پژوهش
های متن  یر و پرسشاوکه متن نوشتاری و تص ابتدایی استدوره 

قابل  به است.    قرارگرفته   یموردبررس نتایج  به  دستیابی  منظور 
ی شده است  بردارنمونه به شیوه سرشمار    موردنظراز جامعه  اعتماد،  

نمونه انتخاب شده است.    عنوانبه و همه کتاب ششم خوانداری  
در  باشد.  ی متوا، چک لیست  های تحلیل محیق تحقابزار تحقیق در  

با توجه به    شناختییباییزی  ها مؤلفه شده است  این تحقیق سعی  
خوانداری ششم دوره ابتدایی  کتاب تمام صفحات در چک لیست، 

مؤلفه    یهامؤلفه   د.بررسی شو پژوهش شامل  این  دانش،  اصلی 
 باشد. ی ممهارت و نگرش 

  ا ه واژهبرای تحلیل محتوای کتاب از روش رمزگذاری و کلید
اطالعات از آمار توصیفی    لیوتحله یتجزشده است. برای  استفاده  

است در سطح آمار استنباطی از آزمون خی دو و    شدهگرفته بهره  
   ( استفاده شده است.Friedman testآزمون فریدمن)

 یافته ها
 فرضیه اول:  

شده مربوط به مفاهیم توجه  های مشاهدهبین مجموع فراوانی 
 داری وجود دارد.اسی تفاوت معنی شنبه زیبایی

استفاده دو  خی  آزمون  از  فرضیه  این  بررسی  شده برای 
(1نمودار-1است.)جدول

  ششم پایه در خوانداری کتاب درسی برنامه شناسی درهای زیباییهای مورد مشاهده و مورد انتظار مؤلفهفراوانی .1جدول 

 تفاضل  فراوانی مورد انتظار مشاهده شده فراوانی  

 1.33 45.67 47 ی دانش حوزه

 6.33 45.67 52 ی مهارت حوزه

 - 7.67 45.67 38 ی نگرش حوزه

   137 جمع
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معنی تعیین  تفاوت جهت  بودن  بین  دار  در  موجود  های 
های مشاهده شده و مورد انتظار از آزمون مجذور کای )خی  مؤلفه

 باشد. دو( استفاده شد که نتایج حاصل به صورت جدول زیر می
سپس با استفاده از فرمول مجذور کای به آزمون معنادار بودن  

 ( 2پرداخته شد.)جدول  شناسیزیبایی ت ازنظر مفاهیم مرتبط به  تفاو
مشاهده است که  بر اساس نتایج حاصل در جدول فوق، قابل

برابر با مقدار     Kباشد، همچنینمی 216.341مقدار مجذور کای 
دهد که کمتر از مقدار  را نشان می   000/0داری مقدار  سطح معنی 

های بین مجموع فراوانی   :توان بیان داشت کهباشد، و میمی  05/0
  درسی   برنامه  درشناسی  های زیباییشده مربوط به مؤلفهمشاهده

داری وجود تفاوت معنی   ابتدایی  دوره  ششم  پایه  در  خوانداری  کتاب
 دارد.

 ( Friedman test)آزمون فریدمن

رتبه  میانگین  تعیین  مؤلفهبرای  زیباییای   در شناسی  های 
و اولویت    ابتدایی  دوره  ششم  پایه  در  خوانداری  کتاب  درسی  برنامه

گرفته   بهره  فریدمن  آزمون  از  بررسی  مورد  موضوعات  به  دادن 
 ( 3)جدولشد.

ی دانش با  بر اساس نتایج قابل مشاهده در جدول فوق، حوزه 
رتبه  داده   2.31ای  میانگین  اختصاص  خود  به  را  رتبه  باالترین 

ترتیب در رتبهاست؛ همچنین دیگر مؤلفه به  های بعدی قرار  ها 
 دارند. 

داری  بر اساس نتایج جدول فوق با توجه به اینکه مقدار معنی 
باشد؛ بنابراین آزمون  می  05/0( کمتر از مقدار  000/0شده )کسب

بیانگر اختالف میانگین رتبه فریدمن صورت پذیرفته   ای بین  که 
  پایه  در خوانداری کتاب درسی برنامه شناسی درهای زیباییمؤلفه
 (4دار است. )جدولباشد معنیابتدایی می  دوره ششم

 فرضیه دوم: 

شده مربوط به مفاهیم توجه  های مشاهدهبین مجموع فراوانی 
 داری وجود دارد.شناسی تفاوت معنی با دانش زیبایی 

شده   استفاده  دو  خی  آزمون  از  فرضیه  این  بررسی  برای 
 (5است.)جدول

معنی تعیین  تفاوت جهت  بودن  بین  دار  در  موجود  های 
شده و مورد انتظار از آزمون مجذور کای )خی های مشاهدهمؤلفه

باشد. دو( استفاده شد که نتایج حاصل به صورت جدول زیر می

 spssنتایج حاصل از آزمون خی دو خروجی  .2جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی خی دو 

216.341 2 000/0 

 ی بندرتبهنتایج حاصل از  .3 جدول

 ای میانگین رتبه ایرانی پیشرفت های سبک زندگی تمدن ساز اسالمیمؤلفه 

 2.31 ی دانش حوزه

 2.09 ی مهارت حوزه

 1.88 ی نگرش حوزه

 نتایج حاصل از آزمون فریدمن. 4جدول 

 فراوانی 3
 خی دو 18.63

 درجه آزادی  2

 داریسطح معنی 000/0

  ششم پایه در خوانداری کتاب درسی برنامه  شناسی درهای دانش زیباییهای مورد مشاهده و مورد انتظار مؤلفهفراوانی .5جدول 

 تفاضل  فراوانی مورد انتظار شده فراوانی مشاهده 

 1.25 11.75 13 های هنریعنوان منبع الهام آفرینشآشنایی با خلقت )طبیعت( به

 - 2.75 11.75 9 های هنری آشنایی با رشته

 0.25 11.75 12 های هنریآشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریک از رشته

 1.25 11.75 13 آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران 

   47 جمع

 spssنتایج حاصل از آزمون خی دو خروجی  .6جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی خی دو 

209.188 3 000/0 
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مشاهده است که  بر اساس نتایج حاصل در جدول فوق، قابل
  Kباشد، همچنین  می  209.188مقدار مجذور کای برابر با مقدار  

دهد که کمتر از مقدار  را نشان می   000/0داری مقدار  سطح معنی 
های  بین مجموع فراوانی   :توان بیان داشت کهباشدو می می  05/0

  برنامه  درشناسی  نش زیباییهای داشده مربوط به مؤلفه مشاهده
تفاوت    ابتدایی  دوره  ششم  پایه  در  خوانداری  کتاب  درسی
 ( 6داری وجود دارد. )جدولمعنی

 فرضیه سوم: 

شده مربوط به مفاهیم توجه  های مشاهدهبین مجموع فراوانی 
 داری وجود دارد.شناسی تفاوت معنیبامهارت زیبایی

دو   خی  آزمون  از  فرضیه  این  بررسی  شده استفادهبرای 
 (7است.)جدول

معنی تعیین  تفاوت جهت  بودن  بین  دار  در  موجود  های 
شده و مورد انتظار از آزمون مجذور کای )خی های مشاهدهمؤلفه

 باشد. صورت جدول زیر میدو( استفاده شد که نتایج حاصل به 

مشاهده است که  بر اساس نتایج حاصل در جدول فوق، قابل
  Kباشد، همچنین  می  283.055با مقدار    مقدار مجذور کای برابر

دهد که کمتر از مقدار  را نشان می   000/0داری مقدار  سطح معنی 
های بین مجموع فراوانی   :توان بیان داشت کهباشد، و میمی  05/0

  برنامه   شناسی درهای مهارت زیباییشده مربوط به مؤلفه مشاهده
تفاوت    ابتدایی  دوره  ششم  پایه  در  خوانداری  کتاب  درسی
 ( 8داری وجود دارد. )جدولمعنی

 فرضیه چهارم:  

شده مربوط به مفاهیم توجه  های مشاهدهبین مجموع فراوانی 
 داری وجود دارد.شناسی تفاوت معنی با نگرش زیبایی

استفاده دو  خی  آزمون  از  فرضیه  این  بررسی  شده برای 
 (9است.)جدول

تعیین   تفاوت معنیجهت  بودن  بین  دار  در  موجود  های 
شده و مورد انتظار از آزمون مجذور کای )خی های مشاهدهمؤلفه

باشد. می 10صورت جدول دو( استفاده شد که نتایج حاصل به 

 خوانداری  کتاب  درسی برنامه شناسی درهای مهارت زیباییهای مورد مشاهده و مورد انتظار مؤلفهفراوانی. 7جدول 

 تفاضل  فراوانی مورد انتظار شده اوانی مشاهدهفر 

 - 4.67 8.67 4 های حسی توسعه مهارت

 - 1.67 8.67 7 های گفتاری توسعه مهارت

های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون ساده  توسعه مهارت
 هنری 

3 
8.67 5.67 - 

 5.33 8.67 14 های تفکر توسعه قابلیت

 - 6.67 8.67 2 های هنریاحساسات در رشتهتوانایی بیان افکار و 

 13.33 8.67 22 های اجتماعی توسعه مهارت

   52 جمع

 spssنتایج حاصل از آزمون خی دو خروجی . 8جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی خی دو 

283.055 5 000/0 

 خوانداری  کتاب  درسی برنامه شناسی درزیباییهای نگرش های مورد مشاهده و مورد انتظار مؤلفهفراوانی .9جدول 

 تفاضل  فراوانی مورد انتظار شده فراوانی مشاهده 

 - 1.3 6.3 5 شناسیزیباییحس   پرورش وها توجه به زیبایی

 0.7 6.3 7 های مختلف هنری رشته احساسات در و افکار  تمایل به ابراز

 3.7 6.3 10 نفساعتمادبه  کسب وهای خود توجه به توانایی

 - 4.3 6.3 2 های مختلف هنری تجربه در رشته کسب وعالقه به کاوشگری 

 - 1.3 6.3 5 فرهنگی  میراث وتوجه به حفظ آثار هنری 

 2.7 6.3 9 گروهی  هایفعالیت در مشارکت وتمایل به برقراری ارتباط 

   38 جمع

 spssنتایج حاصل از آزمون خی دو خروجی . 10جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی خی دو 

227.631 5 000/0 

مشاهده است که  بر اساس نتایج حاصل در جدول فوق، قابل
  Kباشد، همچنین  می  227.631مقدار مجذور کای برابر با مقدار  

دهد که کمتر از مقدار  را نشان می   000/0داری مقدار  سطح معنی 

های بین مجموع فراوانی   :توان بیان داشت کهباشد، و میمی  05/0
  برنامه  شناسی درنگرش زیباییهای  شده مربوط به مؤلفه مشاهده
تفاوت    دوره  ششم  پایه  در  خوانداری  کتاب  درسی ابتدایی 
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 ( 10داری وجود دارد. )جدولمعنی
 بنابر این: 

فراوانی  -1 میان  به  در  توجه  مفاهیم  به  مربوط  های 
 داری وجود دارد.شناسی تفاوت معنی زیبایی
فراوانی   -2 میان  مفاهیم  در  به  مربوط  دانش    مؤلفههای 

 داری وجود دارد.تفاوت معنی  یشناسییبایز
فراوانی   -3 میان  مفاهیم  در  به  مربوط  مهارت   مؤلفههای 

 داری وجود دارد.تفاوت معنی  یشناسییبایز
فراوانی  -4 میان  مفاهیم  در  به  مربوط    نگرش  مؤلفههای 

 اری وجود دارد.دتفاوت معنی  یشناسییبایز

 بحث 
که دادند  نشان  آمده  بدست  دانش  نتایج   زیبایی   آموزش 

درسی  شناختی برنامه    دوره   ششم  پایه  در  خوانداری  کتاب  در 
بین مجموع   و  است  یافته  انعکاس  متوسط  از حد  باالتر  ابتدایی 

  شناسی درهای زیباییهای مشاهده شده مربوط به مؤلفهفراوانی
ابتدایی تفاوت    دوره  ششم  پایه  در  اری خواند  کتاب  درسی  برنامه
)معنی فراوانی>05/0kداری  بین  همچنین  دارد.  وجود  های ( 

، مهارت دانش  مؤلفه  مفاهیم  به    و نگرش   مشاهده شده مربوط 
 داری وجود دارد.تفاوت معنی شناسی زیبایی

( در مطالعه خود با عنوان  1395)  ]13[در همین راستا علی پور
این   به  کودکان  سازی  توانمند  بر  شناختی  زیبایی  آموزش  تاثیر 

  تواناساختن  شناختی موجب   زیبایی   آموزش  نتیجه رسیده است که  
 از   خود  ایده ها  و،  احساسات،  ادراکات  بیان به  نوجوانان  و  کودکان

دهی   راه هایی  تأملی   شکل    ، (Paintingنقاشی):  نظیر،  رسانه 
  و ،  ( Musicموسیقی)،  (Writingنگارش)،  (Potteryسفال)

بوده و رابطه بین آموزش زیبایی    (  movementsبدنی)  حرکات
 و توانمند سازی، رابطه مستقیم و معنا دار است. 

خیز میزان  1395)  [14]صبح  عنوان   با  خود  مطالعه  در   )
این   به  ابتدایی  انعکاس زیبا شناختی در کتاب های درسی دوره 

  شفّافی  فرهنگی  های  نیاز  باید  نتیجه رسیده است که  هر درسی
  (Culture)فرهنگ  اشتراک  و  ادراک  زیبا شناختی.  کند  رابرآورده

 داده   ارتقاء  ار  اجتماعی  مهارت های  زیبا شناختی.  دهند  می  ارتقا  را
 هماهنگی  و  وحدت  هنرها.  می سازند   مقدور  را  تفاوت ها  پذیرش  و
.  می دهند  ارتقا  را  وادراکی  شناختی  های  مهارت.  میدهند  ارتقا  را

  بیان  آزادی  و  فرهنگی  هویت  پرورش  برای  محملی  چونان  هنرها
 .می کنند عمل یادگیرندگان
( در مطالعه خود با عنوان اهمیت توجه به  1394)  ]6[اعالیی

این نتیجه رسیده است که  که   به  زیبا شناختی در کتب درسی 
  انسانی  توسعه  و  شخصی  رشد  جز  به  زیبایی شناسی  آموزش  هدف

  پیوندی   در  هم   کالنی  سیاسی  و  اجتماعی ،  تربیتی  برنامه های  با
 ارتباط  در،  شناختی  زیبایی  آموزش  خط  سر  یک.  است  مستقیم

 المللی   بین  کردن  رقابت پذیر   برای  هنر  از  جستن  یاری  با  نزدیک
 . است دانش  بر  مبتنی توسعة جهان در کار نیروی

( در مطالعه خود با عنوان کتاب های درسی  1393)  [5]قنبری
این نتیجه رسیده است که بهتر به  تربیت زیبا شناختی  ،  است  و 

  با   زیبا شناختی  آلودن.  نشود  نمره ها   بازی  دنیای   وارد  زیبا شناختی
می    سبب  (Quantitative evaluation)کمی  ارزشیابی های

  افزا   روح   که  آن   جای  به   زیبایی شناسی  دروس  و   زیبا شناختی  شود
  می انجامند احساس و اندیشه زوال به باشند  خالقیت زا و

تاثیر  1393)  [15]سعیدی بررسی  عنوان  با  مطالعه خود  در   )
 دکان به این نتیجه رسیده است که یادگیریزیبا شناختی بر کو

  از .  است  احساس   و  اندیشه   زدن   پیوند   معنای  به،  شناسانه  زیبایی
  تصویر.  می شوند  ابراز  احساسات  و  افکار،    شناختی  زیبایی  طریق

  است  آن برای،  سازند می دیاری و شهر هر مردمان که یادمانی و
 شناختی   زیبایی.  دهند  نشان  زندگی  به   نسبت  را  احساساتشان  که

  هموار   را  عمیق  فهم  و  اندیشی  ژرف  راه  چون،  است  اهمیت  حائز
  ولی ،  شوند  بزرگی  هنرمندان  توانند  نمی  کودکان  همه.  سازد  می
 ارزش   و  دهند  پرورش  خود  در  را  شناسی  زیبایی  حس  توانند  می
 . بدانند را هنر

عنوان    (2015)  [9] (Shalayerشالیر) با  خود  مطالعه  در 
بررسی تاثیر مطالب درسی بر تربیت زیبا شناختی به کودکان به  

است که کودکان نتیجه رسیده    تولید  و   هنر   درباره  بحث   از  این 
. دارند  کودکان  بر  چشمگیری  تأثیر  هنری  آثار.  برند  می  لذت  هنری
  داستان   یک  شنیدن  از  پس  موارد  از  بسیاری  در  آموزان  دانش

  های   شخصیت  جای  به   را  خود  کوشند  می   اغلب،  برانگیزنده
  آموزان  دانش،  گاه.  بپردازند  آنها   نقش  ایفای  به  و  داده  قرار  داستان

  و   کنند  بیان نقاشی  صورت  به  را   داستان  یک  شوند  می  برانگیخته 
  داستان   بر  حاکم  فضای  اساس  بر   شوند  می  ترغیب   آنان ،  زمانی
  شناختی  زیبایی  حساسیت  پرورش  و  ایجاد.  کنند  ریتم  تولید  به  اقدام

 . دارد آنان  برای مطلوبی بسیار مزایای و آثار کودکان در
باه اهمیات (  2014)  [3] (Bertonبرتون) در مطاالعاه خود 

تربیت زیباشااناختی در کتاب های درساای پرداخته اساات.برتون  
پی  را هنرها از آگاهانه دریافتی معتقد اسات که دانش آموزان باید

  و  ادراک  پرورش  کناار  در  شااانااختی  زیباایی  آموزش.  کنناد  ریزی
، معینی شاخصایتی ویژگی های برخی پرورش  به،  هنر  حسااسایت

می   نقااد  روح  و  پشاااتکاار،  نفس باه  اعتمااد،  تخیال، خالقیات  نظیر
 .پردازد

  ( در مطالعه خود دردانشگاه 2014)  [  11] (Serjineسرجین)
  روی   شناختی در کودکان و نوجوانان بربا عنوان تربیت زیبا    کلمبیا
   هنر  فراگیرندگان  که  کسانی  که  داد  نشان  کودک  2000  از  بیش

در ،  وجود  ابراز ،  مسئله  حل،  خودشناسی ،  خالّق   تفکّر  هستند 
  چنین  که  بودند  کودکانی  از  بهتر  بسیار  همیاری  و  خطرپذیری

 نداشتند.   را یادگیری هایی
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بیان    2[  (2012)[( Sikiseسیکیس) به  به  خود  مطالعه  در  
ضرورت آموزش زیبا شناختی و تربیت زیبا شناختی پرداخته است. 

کند  بیان  پژوهشگر آموزان  همه،  می    را   هنر  زبان  باید  دانش 
  که  است  آن  بر  انتظار.  دهند  معنا  زندگی هایشان  به  تا  بیاموزند

 وکنند  تبدیل  هنری  بیان  به  را  انسانی  تجارب  بتوانند  دانش آموزان
  بهره  معنا  ساخت  منظور  به  دیگران   و   خود  هنری  محصول  از

 بجویند. 
با    (2010)  [ 10]  (Halorsonهالورسون) خود  مطالعه  در 

عنوان فراتحلیل تربیت زیبا شناختی کودکان به این نتیجه رسیده  
  حاکی   است که ضریب تاثیر مثبت و معنا دار است. مطالعات ایشان

  پدیدآیی  بر  ابتدایی  دوره  در  شناختی   آموزش زیبایی،  که  است  آن  از
  اثرگذار   نوجوانان  و  کودکان  شناختی  زیبایی  و   هنری  بنیه  تقویت  و

،  که است   رسیده نتیجه  این  به خود یافته های است. پژوهشگر در
شکل    بر   توجهی   قابل   اثر  نمایش  به   روایت ها  تبدیل  فرایندهای

 دارد. مثبت بنیه های گیری
در پژوهش خود با عنوان بررسی  4[   (  2004  )[(Roiseرویز)

بر  درسی  های  کتاب  طریق  از  شناختی  زیبایی  آموزش  تاثیر 
روانی   آموزشسالمت  که  است  رسیده  نتیجه  این  به    فراگیران 

هایِ  بر  مثبت  اثرات،  هنرها   و   سالمت،  اجتماعی  انسجام  زمینه 
تربیت زیبا  ،  دیگر  سخن   به.  است  داشته   یادگیری  و   تربیت ،  رفاه

های،  توجهی  قابل  میزان  به،  است  شده  سبب   شناختی  آموخته 
  فرآیند  زیبا  هنرهای.  شود  داده  انتقال  کار  دنیای  به   مهارتی   و  نظری

هایی.  دهند  می  ارتقا  را  یادگیری را  دستگاه  شناختی  زیبا    که 
،  عاطفی،  حسّی  درهم تنیده دستگاه های  شامل،  می دهد  پرورش
   .می شوند حرکتی وتوانایی های احساسی، شناختی

تربیت   انسان  یک  شخص  هر  از  یشناختییبایز  بنابراین 
 اما،  دارد  اختیار  در  را  زندگی  مواهب  تمام  که  انسانی،  سازدیم

  گونهنی. اورزدی نم  تخطی  کندیم  ایجاب  عقل  حکمازآنچه    یاذره
؛ است  ضروریات  از،  آزاد  یهاانسان  ساختن  خاطر  به،  تربیت  و  تعلیم
 کهاند  کرده  جذب  چنان  را(  عقل)  حاکم  این  فرامین  که  ییهاانسان

  نقش   .برخالف  است  درآوردهها  آن   ثانوی  طبیعتصورت  به 
  اسپنسر  هربرت،  بودقائل    یشناسییبا یز  برای  شیلر  که  یایمتعال

  اخالقی ،  عقالنی :  تربیت »  کتاب  در  نوزدهم  قرن  بریتانیایی  مربی
  قرار  مدارس   درسی  برنامه  سطح   پنج  زیر  در  را   هنر،  «جسمانی  و

  برای  تربیت  و  تعلیم،  انسان  صیانت   برای  تربیت  و  تعلیم:  است  داده
  و  تأدیب  برای  تربیت  و  تعلیم،  انسان  زندگی  یهایازمندین  تأمین

  و   اجتماعی  روابط  حفظ  برای  تربیت  و  تعلیمها،  بچه   سازی  منضبط
  اهمیت   به  او  کهی. درحالفراغت  اوقات  برای  تربیت  و  تعلیم،  سیاسی

،  داشت  اذعان   انسان  زندگی  فراغت   اوقات  از   بخشیعنوان  به  هنر
  اوقات   به  مربوط  بخش  تنها  باید(  هنرهاها )آن  که  کردیم  اظهار

 .کنند اشغال را تربیت و تعلیم فراغت
  و،  یشناسییبایز  به   مربوط  ادبیات،  زیبا  هنرهای،  دستاوردها

  باید،  سازندی م  را  شکوفا  تمدن  یک  ما  نظر  به  که  چیزهایی  تمام

 قرار ها  آن   در  تمدن  که  باشند  انضباطی  و  دانش   به   وابسته  کامالً
  خود   به  را   خود  زندگی  فراغت  بخش   کهطور  ها همان. آن ردیگیم

  نیز را  تربیت  و  تعلیم  فراغت  اوقات  بخش  باید  دهندیم  اختصاص
 دهند.  اختصاص خود به

 نتیجه گیری
  ادراکات. هدف  بهتر  درک  برای  است   قابلیتی  شناسیزیبایی
  نیز   و  آن  از  ما  درک  نحوه  و  زیبایی  چیستی  توضیح  زیباشناسی

  برای   توصیه  شاید  همچنین.  است  آن  های  گونه   و  سطوح  تحلیل
فیلسوفان  قلمداد  آن  مباحث  جزء  بتواند  هم  سازی  زیبا   و   شود. 

  به  داشتند  نظر  اختالف   زیبایی  سر  بر   تاریخ  ابتدای   از   هنرمندان
دانست.  می  کل  با  اجزا  هماهنگی  را  زیبایی  افالطون  که  صورتی
 به  که  است  مطلوب  و  خوشایند  ایتجربه   شناختی  زیبا  تجربه
  نشأت   تعمقی  بر مبتنی  تجربه   این. بخشدمی   معنا  و ارزش زندگی
  را   محیطش   او شودمی   سبب که  است   زنده  موجود  درون   از   گرفته
 زمانی  هر  در  و  مردم  همه  بین   در  که  ایتجربه؛  کند  درک  بهتر

  درون  شاید  و  اطراف  محیط  هایجنبه  از  برخی  بر  تمرکز  مستلزم
 است. 

  تجربیات  پرورش  شناختی  زیبایی  تربیت  از   هدف،  کلی  طور   به
 زیبایی  تجربیات،  کلمه  وسیع  معنای  به.  است  شناختی  زیبایی

،  بنابراین.  دارد  اشاره  انسانی  تجربه  هر  در  لذت  عنصر  به  شناختی
  تربیت   گوناگون  های  جنبه  توانند  می  تربیت   و  تعلیم  اشکال  تمامی
،  تر  روشن  و  تر  دقیق  معنای  به.  شوند  محسوب  شناختی  زیبایی

  آثار  عموما  آنچه   با  که  هستند  تجربیاتی ، شناختی زیبایی  تجربیات
  به  شناسی  زیبایی،  بنابراین.  دارند  ارتباط،  شود  می  تلّقی  هنری
.  است  مرتبط   ها  فعالیت  از   شماری  با  مطالعاتی  حوزه  یک  عنوان 

  که   هایی  مهارت  با  آمیخته  های   فعالیت  به  شناسی  زیبایی،  اوالً
  ها  راه  به ،  ثانیا.  گردد  می  باز، است  ضروری  هنری  آثار  خلق  برای

 درک   مستلزم،  ثالثا.  کند  می  تأکید  هنری  آثار  در  تأمّل  وسایل  و
، ها  مهارت  انتقال  با  شناختی  زیبایی  تربیت  لذا.  است  هنری   آثار

 دارد با   ارتباط  هنری  آثار  درک  قوه  پرروش  و  تأمل  برای  آمادگی
 زمینه  در ملّی مطالعه یک، شناختی  زیبایی تربیت اهداف به توجه

 پذیرفته  هنری  تربیت  اهداف  عنوان  به  را  ذیل  موارد  هنرها  آموزش
  اجرا  یا  کنندگان  تولید؛  هنر  کنندگان  مصرف   بهتر  تمایز:  است

؛  بهتر  یا  تر  هماهنگ  های  انسان   ؛بهتر  فراگیران ؛  بهتر  کنندگان
 ؛بهتر جامعه یا اجتماع یک

  در  آموزان   دانش   به  کردن  کمک  با،  شناختی  زیبایی   تربیت
  می  هنرمند  تربیت   به،  کردن  عمل  هنرمندانه   یا،  هنری  آثار  خلق

  اعتقاد .  شود  می  تأکید  کردن  عمل  بر  تربیت  نوع  این  در.  پردازد
  نه   و  است   ذاتی   امر  یک  بودن  هنرمند  که   است   این   بر   عمومی
  تربیت   نه  و  بنامیم  هنری  تربیت  را  این  که  باشد  بهتر  شاید.  اکتسابی

 این   دارای   که  را  کسانی  باید  تربیتی  نهادهای   تمام.  شناختی  زیبایی
 .کنند تشویق هستند خاص استعدادهای
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  نسبتا  حوزه  یک  صورت  به   تربیت   و  تعلیم  نوع  این  ما  جامعه  در
  معلمان  توسط  ابتدایی  های  آموزش  با  همراه،  کارآموزی  تخصصی

  مدارس  در  تر  پیشرفته  کارآموزی  نیز   و ،  خصوصی  مدارس  و
   .است درآمده خصوصی ومؤسسات

  هنرمندان  تولید  برای  آموزشی  نهادهای  که  کاری  بهترین
  را  هنری  های  خالقیت  که  است   این  دهند  انجام  توانند  می  آینده

 . دهند پرورش هنر اجرای و تولید در
زیبایی دارای معانی و مفاهیم متفاوت ومتنوعی است ولی با  

ناصر تشکیل دهنده آن وجود هنر و مهارت های خالقانه  عشناخت  
در مسیر تغییر برنامه بسیار حائز اهمیت بوده و وجود تعامل وتعادل  
در بهره گیری از شیوه های هنری می تواند فرد یادگیرنده و محیط  

اسات پاک و جایگاه واالی انسانی را از  یادگیری را دلپذیر و احس
راهنمایی  به سمت کمال مطلوب  و  آورده  به متن اصلی  حاشیه 

 .نماید
آموزش   و ضرورت  اهمیت  و  پژوهش حاضر  به  توجه  با  لذا 
زیبایی شناختی به خصوص از دوران کودکی ، اهمیت پرداختن به 

ر  این اصل مهم قابل توجه می باشد و چون تمامی کودکان زیر نظ
نظام آموزشی کشور تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند بهترین 
 مکان برای پرداختن به این موضوع کتب درسی مدارس می باشد. 

با عنایت به مباحث ذکر شده زیبایی شناسی با توجه به تاثیر 
عمیق و ژرفی که در زندگی انسانها دارد باید در کتب درسی یه  

رد توجه قرار گیرد چرا که  خصوص کتاب خوانداری پایه ششم مو
باعث می شود تا اجابت و پذیرش تعلیم و تربیت از سوی متربی،  

 دلنشین تر، باورپذیرتر و پذیرفتنی تر شود.  
 های تحقیق  یت محدود

از نوع تحلیل محتوا  - از مشکالت موجود در پژوهش  یکی 
نمونه   زیاد  آن   موردمطالعهحجم  از  هم  پژوهش  این  که  است 

مستثنی نیست. در این پژوهش کل کتاب از تمام ابعاد مورد تحلیل  
 و سخت بود.  ریگزمانقرار گرفت که کاری بسیار 

ی شده به کمیت به عبارتی تبدیل  بردارشیفتبدیل مطالب    -
ی دیگر این پژوهش است که کار  هات یمحدودبه کمیت از    هاداده

 ی مواجه کرده بود. محقق را با دشوار

به  - پژوهش  این  ازدادهگردآوری  منظور  در    ست یلچک  ها 
  بحثقابلی هاتیمحدودیکی از  ستیلچکتهیه استفاده گردید،  
 . باشدیمدر این پژوهش 

از    - کتاب  در  مطالب  تنوع  این  هاتیمحدودوجود  دیگر  ی 
ی و تحلیل را برای پژوهشگر سخت  بردارشیفپژوهش بود که کار  

 شوار نموده است. و د
نبود که این مورد از   ریپذامکان  هاکتابامکان مطالعه همه  -

 در این پژوهش است. تأملقابلمباحث 
 پیشنهادهای کاربردی 

به نگرش  های مشاهدهبین مجموع فراوانی  -1 شده مربوط 
معنی  می تفاوت  دارد.پیشنهاد  وجود  در داری  تخصصی  تیم  گردد 

آموزش بسازمان  شکل  مختلف  وپرورش  ابعاد  تیم  این  و  گیرد 
 های درسی را موردمطالعه قرار دهد. نگرش در کتاب

فراوانی   -2 مشاهدهبین  تفاوت  های  مهارت  به  مربوط  شده 
های تخصصی در  گردد کارگاهداری وجود دارد. پیشنهاد میمعنی

 این زمینه تشکیل و مبانی برای مطالعه بیشتر تشریح گردد.
فراوانی   -3 مبین  دانش  شاهدههای  مفاهیم  به  مربوط  شده 

معنی میتفاوت  پیشنهاد  دارد.  وجود  کتابداری  همه  های  گردد 
 درسی در این زمینه محتوا سازی شود.

 سهم هر نویسنده 

گردآوری   و  هم  همکاری  با  نویسنده  دو  هر  مقاله  این  در 
یاز و همچنین انجام کارهای آماری این مقاله را  موردناطالعات  

 .اندرسانده به سرانجام 

 منافع  تضاد
 یا افراد تعارض ندارد. هاسازمان نتایج این تحقیق با منافع 

 منابع مالی
این پژوهش توسط نویسنده مسئول   ین تأمکلیه منابع مالی 

 گردیده است. 

 سپاسگذاری
نامه کارشناسی ارشد آقای جواد له مستخرج از پایاناین مقا

ریزی درسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مبهوتی در رشته برنامه 
کد   با  برقی  عیسی  دکتر  آقای  جناب  راهنمایی  به  مرند 

دفاع  12520603962003 تاریخ  در می  28/09/1397و  باشد. 
د، نهایت ضمن از کلیه کسانی که ما را در این پژوهش یاری نمودن

تشکر و قدردانی می شود. 
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