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Abstract 

Aesthetic leadership is an approach based on emotional perceptions and tacit knowledge 
that brings employees with them through emotional influence. Aesthetic leadership is the 
right style for leading universities in the third millennium. Considering the importance of 
the subject in this research, an effort was made to provide a model for aesthetic leadership 
in the country's higher education. The research was conducted based on the interpretation 
paradigm from a philosophical point of view. Also, in terms of the goal, it is applied-
developmental research and in terms of the method of data collection, it is descriptive 
research with a cross-sectional survey method. The statistical population included all the 
experts of the governmental universities, which was carried out by snowball method, 
targeted sampling, and theoretical saturation was achieved with 13 people. The underlying 
categories of the aesthetic leadership model were identified by thematic analysis method 
and the relationships between the underlying categories of the aesthetic leadership model 
were determined by the structural-interpretive method. MaxQDA 20 software was used for 
thematic analysis, and structural-interpretive modeling calculations were performed with 
MicMac software. The findings of the research showed that "leadership of mind and 
emotions", "obstacles to aesthetic educational leadership" and "aesthetic educational 
leadership strategy" have the greatest effect on aesthetic leadership. These elements affect 
"the prevailing atmosphere in the university". The prevailing atmosphere in the university 
also affects "individual capacities" and "organizational capacities". In the same way, these 
factors affect "spiritual vision and beautiful vision" and "beautiful educational behavior". 
Finally, increasing the "decoration of the university" leads to a "beautiful university". 
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 چکیده
احساسی در  بر ادارکات احساسی و دانش ضمنی است که ازطریق نفوذ شناختی رویکردی مبتنی رهبری زیبایی

های پیشرو در هزاره سوم  شناختی، سبک مناسب برای دانشگاه سازد. رهبری زیبایی کارکنان، آنها را با خود همراه می
شناختی در آموزش عالی کشور  است. نظر به اهمیت موضوع در این پژوهش کوشش شد تا الگویی برای رهبری زیبایی

 بر پارادایم تفسیری انجام شد. همچنین ازنظر هدف، یک پژوهش فراهم شود. پژوهش حاضر ازمنظر فلسفی مبتنی
جامعه  باشد. ی میمقطعی شیمایپ ها یک پژوهش توصیفی با روش ازمنظر شیوه گردآوری دادهو  ای توسعه -کاربردی

نفر اشباع  16مند انجام و با  گیری هدف ی، نمونهبوده که با روش گلوله برف یدولت یها خبرگان دانشگاه هیشامل کل یآمار
 یها مقوله با روش تحلیل مضمون شناسایی و روابط شناختی الگوی رهبری زیبایی ییربنایز یها مقولهنظری حاصل شد. 

افزار  انجام تحلیل مضمون از نرم یبرا .شد تفسیری تعیین-با روش ساختاری شناختی الگوی رهبری زیبایی ییربنایز
MaxQDA 20 افزار  با نرم یریتفس -یساختار یزسا استفاده شد و محاسبات مدلMicMac یها افتهی .انجام گرفت 
 «باشناسانهیز یآموزش یراهبرد رهبر»و  «باشناسانهیز یآموزش یموانع رهبر»، «ذهن و احساسات یرهبر» دادپژوهش نشان 

. جو حاکم در بودندگذار اثر« جو حاکم در دانشگاه»عناصر بر  نی. ارهبری زیبایی شناختی داشت بررا  ریتأث نیشتریب
و  یمعنو دگاهید»عوامل بر  نیا ،بیترت نیهم . بهرگذار بوداث «یسازمان یها تیظرف»و  «یفرد یها تیظرف»بر  زیدانشگاه ن

 .شد یمنته «بایدانشگاه ز»به « دانشگاه یآراستگ» شیافزا تی. درنهاگذاشتند ریثأت «بایز یرفتار آموزش»و  «بایز نشیب
 

 آموزش عالی؛ طرح تحقیق آمیخته اکتشافی. شناختی؛ یباییرهبری ز: کلیدواژه
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 مقدمه
کته در فراینتدها، محالتو ت،    شده استت   لیتبد یسازمان های هیاز نظریکی به  یشناخت ییبایز کردیرو

پتردازان و هتم    هیهم نظر خدمات، رفاه شخالی، محیط فیزیکی، طرح و معماری سازمان قابل ردیابی است.

هتای   اگر چته هنتوز بتا شتکاف     ؛هستند این حوزه پیرامون یپرورش دانش سازمان در جستجوی پژوهشگران

ابعتاد   مطالعته ، ریت اخ یهتا  در ستال  ،رو ازهمتین  .(1544نظری بسیاری همتراه استت )محمتدی و همکتاران،     

نظران حتوزه ستازمانی معتقدنتد     صاحب .است داشته یتوجه قابل رشدسازمان  در یشناخت ییبایو ز یاحساس

ی استت  از ستاختار ستازمان   ی واقعی، بخشمنابع انسانی یایثابت و پو یها ، احساسات و ارزشیسشنا ییبایز

شناستی در مطالعتات    اییزیبت  .(1621فتردی و ستازمانی جریتان دارد )حتاجی،      روزمتره  یهتا  تیدر فعالکه 

ختار    دهتد کته از دایتره شتکل علمتی      دسترس قرار متی هایی از حیات سازمانی را در حوزهتنها  سازمانی نه

است، بلکته اساستاد در روش نیتز تفتاوت بنیتادینی بتا فترم علمتی دارد. بترخ ف شتیوه و شتکل علمتی کته              

پتردازد، دانتش    هتای ستازمانی متی    داند که صرفاد به توصیف و تحلیل واقعیتت  طرفی می پژوهشگر را ناظر بی

 (.1626آید )فانی،  دست می هطریق زیستن در بافت سازمانی باشناختی از حیات سازمانی تنها اززیب

بر تجارب حستی استت کته افکتار، احساستات، منطتق و استتد ل از         شناختی شامل دانشی مبتنی زیبایی

ستت و بتا   ساسی از دانتش عقلتی و منطقتی مجزا   دانش اح ،گیرد. در این رویکرد می احساس زیبایی را دربر

متاری، ستاختار و جتو بالتب ختود      هتا بایتد در مع   باشد. ستازمان  عواطف و روحیات درونی افراد مرتبط می

(. 6466، 1زا افراد را با خود همتراه کننتد )تتوران و ستتینکایا     بازاندیشی داشته باشند تا بتوانند به روشی درون

های مختلف سازمانی فراهم  شناختی بنی برای پژوهش و مطالعه در جنبه زیباشناختی یک چارچوب معرفت

هتای کلتی ستازمان باتردازد. در ایتن       سازی پیچیتدگی  ینانه به سادهب صورتی کوتاه ؛ بدون آنکه بهکرده است

بعدی و صفر و  گرا و فراگیر است و برخ ف رویکرد علمی نگاهی تک رویکرد نگاه به سازمان نگاهی کل

دهد که ابلب  یکی وجود ندارد. این رویکرد ابزارهایی برای انعکاس ابعاد زیبایی در اختیار مدیران قرار می

 ،مطالعه زیباشناختی در سازمان ،(. بنابراین6461، 6علمی از آن بفلت شده است )کاسترا و وزنیاکدر نگاه 

هتا   نیازمند ابزارهایی است که با مطالعات علمی و مرستوم متفتاوت استت. بررستی ابعتاد زیتایی در ستازمان       
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چگونته ایتن تفستیر و    نیازمند تحلیل ادراک از زیبایی از دیدگاه بازیگران مختلف ستازمانی استت و اینکته    

 (.6461، 1گذارد )دمولی ادراک بر رفتارهای آنها اثر می

آموزش عالی است.  نظام ،کند نقشی کلیدی در موفقیت آن ایفا می ،هایی که زیباشناختی جمله حوزهاز

روشتنی بهبتود    ، رضایت دانشجویان بته ها مورد توجه قرار گیرد های زیبایی بالری در دانشگاه لفهؤچنانچه م

 6دهد )رامیترز  ثیر خود قرار میأو کیفیت اط عات را نیز تحت ت نظامکه حتی کیفیت  طوری واهد یافت بهخ

آمتوزش   های زیباشناختی در کیفیت پیامدهای نظام لفهؤ(. تردیدی نیست که استفاده از م6411و همکاران، 

ی، طراحتتی دیجیتتتال، استتتفاده از اینفوگرافیتتک، آمتتوزش بالتتر  ،راستتتا عتتالی نقشتتی اساستتی دارد. درایتتن 

توانتد   دستت متی   و مواردی ازاینیت ؤهای متعامل، ارزیابی قابل ر ها و آموزش افزارهای منبع باز، تمرین نرم

(. 6464، 6د )فراگتو و پاپتادوپولو  دهت ها را در دستیابی به اهداف آموزشتی و پرورشتی ختود یتاری      دانشگاه

شتود کته در آن    نظتر گرفتته متی   در ، نوآور و خ قعنوان یک رویکرد یکاارچه بهشناختی سازمانی  زیبایی

عنوان یک ابزار توانمند به بهبود کیفیت آموزشی، رشد استعدادها، آرامتش روانتی و    به تقویت تجربه حسی

منظر آموزش عالی، دانشگاهی است که قادر بته  از شناختی زیبایی ،اساس کند. براین کمک می بهبود مستمر

ایه اجتماعی برای توسعه خدمات بهتر آموزشی و زیرساخت  زم در یک نظام پیوند سرمایه فیزیکی با سرم

 (.6466، 5زمان برآورده شود )هولم و بیز صورت هم فردی و اجتماعی بهآموزشی باشد تا اهداف 

هتا و تستهیل دستتیابی بته اهتداف       ستازی زیرستاخت   نظتام آموزشتی در جستتجوی پیتاده     ،دیگتر  ازسوی

 ،شتود  متناسبی از رهبری است. از این شیوه که با عنوان رهبری زیباشناختی یاد می زیباشناختی نیازمند شیوه

تواند زمینه  زم برای زیباشناختی را در حوزه آمتوزش   ها و نظام آموزشی است که می اهرم کلیدی دانشگاه

 یت  استاس نظر بر(. 6412، 4فراهم آورد و موجب مشارکت بیشتر دانشجویان در این فرایند باشد )کتیله و لین

است  نیمستلزم ا نیهست و بنابرا زیهنر ن ینوع ،به همان اندازه که علم است یرهبر ،یشناخت ییبایز یرهبر

 یا مفهوم تازه هینظر نی(. البته ا6411، 2هافکار گرفته شود ) تعقل، احساسات هم به ۀبر قو که در آن ع وه

انتد. بته    آن را مطترح کترده   یو مکت  دپتر   نیدگار شادراکر، ا تریپ ،جمله چستر بارنارداز یاریو بس ستین
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 شتود  یگفتته مت   شتناس  ییبتا یز ایت  یرهبتران هنتر   بندنتد  یکار م و آن را به رفتهیرا پذ کردیرو نیکه ا یکسان

 (.6414، 1)بارنز

ایتن شتیوه از    .کنتد  نقشی اساسی در تحول نظام آموزش عالی ایفا می شناختی رهبری زیباییکلی طور به

ربم اهمیت نظری در حوزه عمل کمتتر متورد اقبتال     باشد علی های نسل سوم می اسب دانشگاهرهبری که من

عدم همدلی و وفاق میان دانشجویان،  ،ای آموزش عالی در کشور قرار گرفته است. یکی از مشک ت ریشه

یتک از  رای است که گتویی ه  گونه کشور به های های کشور است. ساختار دانشگاه اساتید و مدیران دانشگاه

های خود را دارند و این اهداف حول یک هتدف آرمتانی در نظتام     گانه اهداف و خواسته های سه این گروه

هتا، حتتی دانشتجویان از نتام      آموزشی دانشگاه تجمیع نشده است. شاید بتوان گفتت در بستیاری از دانشتگاه   

هتای انتفتاعی و بیرانتفتاعی دیگتر      اط ع هستند. برخ ف سازمان با ی دانشگاهی بی مدیران و مسئولین رده

 صرف تمرکزشود. همچنین  وحدت هدف در ساختار نظام دانشگاهی کشور کمتر مشاهده میو  ماهنگیه

نظتام آموزشتی و     در مهتم  هتای چالش جملهاز اط عات، خاطرساردن به بر ازحد بیش کیدأت و یادگیری بر

  .باشند می معاصر هایدانشگاه

 چتون  منفتی  رفتارهتای بتروز   ،یتادگیری  بته  دانشتجویان  رببت میزانکاهش  هها ب برخی از این چالش

، همکتاران  و معروفتی ) شتود  متی منجتر   دانشتجویان  در بیره و تحالیل ترک به تمایل تحالیلی، افسردگی

طریق نفوذ تحقق این آرمان باشد و بتواند ازشده جهت  رسد رهبری زیباشناختی حلقه گم نظر می (.  به1621

کارکنان، دانشجویان و اساتید به یک وحدت رویه و انسجام در نظتام آموزشتی دستت یابتد.      احساسی میان

از  یحتاک  یشناخت ییبایبر ز یمبتن یآموزش یبزرگ به استفاده از سبک رهبر یها از دانشگاه یاریتجربه بس

 داشتته  انیشجودان یلیبر بهبود عملکرد تحال یدار یمعن ریتأث ،یشناخت ییبایآن است که تمرکز بر مباحث ز

و منجتر بته کتاهش احستاس      کرده است جادیدانشگاه ا انیانشجودر رفتار، آداب و رسوم د یادیتحول ز و

و مشتارکت در   یریادگیت آنهتا بته    لیت مقابتل، تما شتده و در  یدرست  یهتا  نستبت بته برنامته    انیدانشجو یمنف

 (.66464)آگوستو و وستبری، است دهیرا بهبود بخش یریادگیآموزش و  یها تیفعال

 حالی است که مبتانی نظتری رهبتری زیباشتناختی در اکوسیستتم دانشتگاهی کشتور نیتز بتا خت           این در

کردن شکاف پژوهشی حاضر کوشتش شتده استت تتا بتا استتفاده از طترح        برای پر اعتنایی همراه است. قابل
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راستتا بایتد    درایتن آمیخته اکتشافی به ارائه الگویی برای رهبری زیباشناختی در آموزش عالی پرداخته شود. 

بنابراین در  .شناختی در نظام آموزش عالی کشور شناسایی و بازتعریف شوند عوامل زیربنایی رهبری زیبایی

شناختی پایدار با رویکردی بومی شده استت. در   گام نخست اقدام به شناسایی عوامل بنیادین رهبری زیبایی

د. مطالعته حاضتر بته ایتن پرستش      شوکاربردی ارائه  گام دوم روابط میان عوامل تعیین شده است تا الگویی

و الگتوی   کدامنتد  در آموزش عالی کشور شناختی یی رهبری زیباییربنایز عوامل دهد که کلیدی پاسخ می

 چگونه است؟ عوامل تفسیری آن -ساختاری
 

 ی پژوهشنظر یمبان
امتا نخستتین    استت؛  اشتهاگرچه زیباشناختی یکی از مسائلی است که از بدو تاریخ پیدایش بشر وجود د

د. در ایتن نظریته میتان دانتش     شمطرح  1214در دهه  1پردازی در این حوزه توسط بومگارتن و ویکو نظریه

هتتای زیباشتتناختی  (. دیتتدگاه6444، 6احساستتی و دانتتش عقلتتی و علمتتی تمتتایز قائتتل شتتده استتت )استتتراتی 

های دکارت دارد، شتکل گرفتته    در نظریهکید بر عق نیت و دانشی ذهنی که ریشه أباومگارتن در پاسخ به ت

شناسی زیباشناختی در چارچوب مطالعات ستازمانی استتفاده کترد. زیباشناستی در      توان از معرفت است. می

دستت   هویژه از طریق قوای ادراکی و احساسی ب هپردازد که ب مطالعات سازمانی به شکلی از دانش انسانی می

و عق یی، به فهمی زیباشناختی از حیات سازمانی نائل آمد )استراتی، جای دانش منطقی  توان به آید. می می

6414.) 

 aisthesis. دارد aisthanestha ایتت aisthesis ریشتته در واژه یونتتانی( یشناستت ییبتتای)ز Aesthetics واژه

 (.6415، 6استت )کتوهن   یانسان ندیاحساسات خوشا هدربار یع قه و کنجکاو یعبارت به ایاحساس  یمعنا به

 شوند؛ یمربوط م یشناس ییبایهنرها به زخاطر داشت  باید بهاز فلسفه و هنر است.  یا هرشاخیز یشناس ییبایز

 نیقوان ییبه شناسا ییبایز یها مؤلفه یبا بررس یشناس ییبایز .تر از هنرهاست گسترده اریبس یشناس ییبایاما ز

 هاستت کت   یو اط عتات  یشتامل معتان   یشناست  ییبتا یز (.6464 ،5زی)فرانس پردازد یم ییبایز یو خارج یداخل

 اتیت از تجرب متاخوذ دانتش  . ایتن مفهتوم،   افراد از احساسات و عواطف بنا شتده استت   یحس  اساس تجرببر
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چگونته استتد ل متا در     نکته یو ا شود یم یافکار و احساسات ما تلق نیکه ارتباط ب شود یم فیما تعر یحس

مجمتوع، دانتش   در. دهتد  یقترار مت   ریتتأث  شده را تحت احساس یو معنا یشناخت ما از دانش حس نه،یزم نیا

 (.6412 ،1نگهیو س یو شهود دارد )دانگم یاحساس، همدل و با ح  یارتباط تنگاتنگ یشناس ییبایز

عتالم هنتر،    یهتا  ستوژه  نیبت  یهتا  نستبت  ،یشتناخت  ییبتا یز یبتر آگتاه   یزیاز هر چ شیب ،یشناس ییبایز

عنتوان مبنتا و    تواند به یکند و م یم دیها تأک ها و نسبت یآورندگ یرو نیدر ا یهنر و اثر هنر ادیبن یجستجو

در مراجعته بته    .(1622پتور،   )حسن دیکار آ به یشناخت ییبایهای متعارف ز هینظر یسامانده یبرا یچارچوب

 داعیتت  افتراد باشتد، در ذهتن    ح  خوب و یا حتی خاطره خوبی کته بته اثتر مربتوط متی     ها،  برخی سازمان

شناستی   ییکنتد. ایتن احساستات بیتانگر زیبتا      تتر متی   را آرام افتراد شتود و   و باعث آرامش خاطر میشود  می

باشد. خاطراتی که با شنیدن یک قطعه موسیقی، استشمام بوئی و حتی دیدن یک منظره، زنده و  سازمانی می

پیتدا کننتد و در   متا نفتوذ    ارتواننتد در کت   شود. این تجارب زیباشناسانه می باعث تحریک احساسات شما می

زندگی و تالمیم ما در آن لحظه تأثیر بگذارند. چنین خاطرات و تجاربی، پژوهشگران را تربیب به مطالعته  

ای  های انستان نقتش عمتده    کند که احساسات و برداشت کند. این دیدگاه فرض می شناسی سازمانی میبازی

 .(1544)طوفتان،   تتر استت   فیزیکی، واقعیو آن تجربه از واقعیت  کند ها ایفا می در ساخت و درک سازمان

بتر   شناختی  بیان کرد کته دانتش ازآنجاکته مبتنتی     اییپدر علم زیب 6الکساندر گاتلیب بومگارتندر این زمینه 

دانش  نیشود که ا یدانش اندوخته م ،یبافت سازمان کیدر ادراک است بیشتر به احساسات بستگی دارد(. 

دانتش   دیگتر،  عبتارت  شتود. بته   یمت  رهیت ذخ ،آن سازمان حضور دارنتد  که در یافراد یادراک حس جهیدر نت

افتراد در   .شتود  یمت  یختا  گتردآور   یبافتت ستازمان   کیت در ارتبتاط بتا   افتراد   یاحساستات ذهنت   قیطراز

 نتد یبختش فعتال از فرا   کیت عنتوان   خلتق دانتش ارزش قائتل هستتند کته بته       یشناختی برا زیبایی یندهایفرا

شوند  یو ساخته م یگذار هیپا یلحاظ اجتماعاز یوسط آن تعام ت سازمانشناختی مطرح است که ت زیبایی

 (6412و همکاران، 6 شریواستاوا)

کتردن احساستات    هتا، بتا هماهنت     ت که افراد و گروهنکته اس نیمطالعه ا ریدرگ یشناخت ییبایدرک ز

 (.6412و همکاران، 5) مک شوند یم ریدرگ یسازمان یخود، چگونه در زندگ
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 یشتناخت  ییبتا یز یرهبرموضوع رهبری است.  ،شناسی در سازمان ییمطالعه زیباهای مورد زهازجمله حو

. در داشتته استت   یمتفتاوت  گتاه یجا یرهبر ۀحوز یها پژوهش هنیشیاست که در پ یرهبر یها از سبک یکی

فتوذ  ای از علم و هنر است که با اثرگذاری بر روح و ادارک کارکنان، موجتب ن  رهبری آمیزه ،این رویکرد

(. 6412 ،1چتوی ) شتود  بر پاداش و تنبیه استفاده نمی قط از مجاری قدرت قانونی و مبتنیشود و ف در آنها می

کته   آنهتا  یذهنت  یهتا  دگاهیت و د روانیت با تمرکز بتر پ  رهبران سازمانی ی،شناخت ییبایز یرهبر براساس نظریه

براستاس  . نماینتد  را بازتعریف متی  رویپ -رهبر رابطه و تعامل د،یآ یدست م به یو دانش حس یآگاه قیطراز

اثترات مانتدگاری در روابتط     ،بنتابراین  ردیت گ یشتکل مت   یبا دانش حس یشناخت ییبایز یرهبر ،این رویکرد

و همکتاران،   6پلستتر ) آورد همتراه متی   اوردهای زیتادی را بترای ستازمان بته    پیرو دارد و دستت -دوسویه رهبر

 یهتا  یو آگتاه  یعتاطف  ،یاحساس یها تیفیاست که بر ک یاز رهبر یسبک ،یشناخت ییبایز یرهبر(. 6412

 نیت استاس منتابع ا  بر ،واقتع در. دارد دیت تأک یاهتداف اخ قت   یو ترق جیو ترو یسازمان ییبایبه ز باتوجه یذهن

 یاحساس یآگاه ت،یبر احساس، ذهن دشیباشد که تأک یاز رهبر یسبک دیبا یشناخت ییبایز یحوزه، رهبر

 (.6414 ،و همکاران 6مانیک اعتماد و عدالت است ) ،یهست یها ارزش یبنامبر یقو یاخ ق یو دورنما

قابتل   4و رهبتری معنتوی   5های رهبری ماننتد رهبتری اخ قتی    مفهوم رهبری زیباشناختی با برخی سبک

 یدرستت و اجتنتاب از رفتارهتا    یاست که براساس عمل بته هنجارهتا   یسبکمقایسه است. رهبری اخ قی 

وان تت ش بترای گستترش عتدالت،     ت رهبری اخ قی را می .شود یارکنان استفاده مک تیهدا ینادرست برا

بتودن، خلتو ، مشتارکت و     دیگتران و ترکیبتی از اعتمتاد، امتین    هتای فتردی    دادن احترام بته ویژگتی   نشان

بختش در   و الهتام  یدرونت  یا زهیانگ جادیا یمعنو یرهبر (.1541دلسوزی توصیف کرد )رهنما و همکاران، 

رهبران معنتوی بتا    .شود یمنجر م یاخ ق یور سازمان است که به بهره یمحور یها بر ارزش یکارکنان مبتن

هتایی کته در آن    کننتد تتا بته آنتان کمتک کننتد معنتا را درکارشتان بیابنتد، از فرصتت           پیروان خود کار می

 سازمان دهند ،د مشترک داردطور درونی برانگیخته شوند، بهره گیرند و کار را در راهی که سو توانند به می

(. در مقام مقایسه باید رهبری اخ قی و رهبری معنوی هر دو بر هتدف تمرکتز   1544)شهبازی و همکاران، 
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طریتق  کننتد تتا از   أکید متی های رهبران ت بیشتر بر ویژگی های رهبری های سنتی ویژگی دارند و مطابق نظریه

عنتوی حاصتل شتود. ایتن درحتالی استت کته رهبتری         توسعه اخ ق و معنویت، اهتداف عتالی اخ قتی و م   

 ی(. رهبتر 6442نستن و همکتاران،   )هارهبر یهتا  یژگینه و کند ینفوذ تمرکز م یندهایاشناختی بر فر زیبایی

بته   باتوجته  یذهن یها یو اگاه یعاطف ،یاحساس یها تیفیکه به کی مدل رهبر کیعنوان  شناختی به زیبایی

و همکتاران،   1ک ی)متان  شتود  یمت  فیدارد، توصت  دیت کأت یهتداف اخ قت  ا یو ترق جیو ترو یسازمان ییبایز

 لیتما ،گزار( خدمتگرا و  لتحو زما،ی)کار یرهبر "محور  - رویپ" دگاهیبالب در د یکردهایرو(، 6414

 یمختلتف رهبتر   یهتا  در ارتبتاط بتا جنبته    جینتا ینیب شیکشف و پ یبرا ینیو ع یمنطق یها به اتکا به روش

 جادیا یرهبر جیکه چگونه رفتارها و نتانیا یبررس یبرااست  یشناختی روش زیبایی یرهبر مقابل،دارند. در

 یرهبتر  اتیت کته در ادب  روان،یت احساس شده رهبتران و پ  یمعان فیتوص یو در ت ش برا شوند یم داریو پد

 .(6411همکاران،  و 6)ژان  باشد یهستند، م بیبا

 یشتناخت  ییبایز یرهبر 6414در سال  .است ییراحل ابتداهنوز در م یشناس ییبایز یرهبر ی نظر  توسع

مقتا ت   نیت . اکترد  یرا عرضته مت   یمتنتوع  ینظتر  یهتا  بتود کته مقالته    یبه نام رهبر یا موضوع خا  مجله

 نیت بتود کته از ا   ییهتا  و پتژوهش  رهایستف نیو همچن یهنر در رهبر ۀمختلف دربار یها دگاهید ۀرندیدربرگ

است که براساس عمل بته   یسبک زیباشناختی ی(. رهبر6415هادن و همکاران، ) کرد یم یبانیپشت ها دگاهید

 . چنتین رهبرانتی  شتود  یکارکنان استفاده مت  تیهدا ینادرست برا یدرست و اجتناب از رفتارها یهنجارها

پیترو را  -با نفتوذ احساستی در کارکنتان، رابطته رهبتر     کنند،  یرویاز آنها پ گرانیآرزو کنند د نکهیا یجا به

را توستعه   گتران ید یهتا  تیت دارنتد ظرف  لیت خود، تما یها مهارت شینما یجا رهبران به نی. ادهند میشکل 

بته کارکنتان فتراهم    تتر ختدمت    و از همته مهتم   یخودآگتاه  زه،یاقناع، انگ قیطرزبهبود تجربه حسی ادهند. 

 .(6464، 6شود )آگوستو و وستبری می

کته   رنتد یکتار گ  را بته  یو احساست  یعق نت  یهتا  رتاز مها یعیوس فیط» توانند یم شناس ییبایرهبران ز

 ی. معنابخشت (6414، 5)باثورستت  اشتد متتدوال ب  یابتزار  -یعق ن یریگ میتالم یکردهایمکمل رو تواند یم

حواس ممکن استت؛ چتون حتواس امکتان انعطتاف       قیطربلکه تنها از ست،ین ریپذ امکان ،تعقل ۀقو قیطراز
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 یور شیکته ستؤا ت پت    شتود  یآشتکار مت   یختوب زمتان   یرهبر .آورد یرا فراهم م یریگ میدر تالم شتریب

ربتم   علتی  (.6414معتبتر باشتد )بتارنز،     زیت ن یشتناخت  ییبتا ینظر زباشد و از یحس ،یریپذ نظر تجربهان ازرهبر

( برختی از  1)اهمیت رهبری زیباشناختی  مطالعه چندانی در ایتن زمینته صتورت نگرفتته استت. در جتدول       

 صه ارائه شده است.صورت خ  مطالعات مرتبط به
 

 شده پیشین . خالصه مطالعات انجام5 جدول

 خالصه نتایج عنوان پژوهشگر

پور  حسن

(1544) 

هنر و زیباشناسی در پدیدارشناسی 

 هوسرل

 یبتتر آگتتاه یزیتتاز هتتر چ شیبتت ،یدارشتتناختیپد یشناستت ییبتتایز

 ادیبن یعالم هنر، جستجو یها سوژه نیب یها نسبت ،یشناخت ییبایز

 . کند یم دیها تأک و نسبت ها یآورندگ یرو نیدر ا یهنر هنر و اثر

 .کند رهبری ذهن و احساسات در اینجا نقشی کلیدی ایفا می

اسدیان و 

عزیزی 

(1622) 

شناختی:  بر زیبایی تدری  مبتنی

رویکردی جهت بهبود نگرش 

 آموزان به مدرسه دانش

ری  هتای تتد   های پژوهش هر اندازه عناصر و مؤلفته  براساس یافته

شناختی در فرایند تدری  تلفیق شوند و معلم ت ش  بر زیبایی مبتنی

آموزان متورد توجته قترار دهتد، بته همتان        نماید تا عواطف دانش

هتای موجتود در آن    آموزان به مدرسه و مؤلفه نسبت نگرش دانش

 کند. بهبود پیدا می

فو دی و 

سعادتمند 

(1625) 

شناختی در  مروری بر تربیت زیبایی

 ه ابتداییدور

نتایج نشتان داد کته برنامته درستی هنتر در دوره ابتتدایی یکتی از        

های تربیتتی در   شناسانه است و تمام ساحت های تربیت زیبایی جنبه

 تربیت زیباشناسانه مؤثرند.

آنیماوان و 

 1کوئنتجورو

(6461) 

نقش رهبری زیباشناختی در 

 های بیردولتی اندونزی سازمان

در یتک   یشتناخت  ییبتا یز یرهبتر یرامتون  پ این پتژوهش  یها افتهی

خواهی  گیری و برابری چرخه شامل پرورش روح، مشاهده، تالمیم

 قابل توضیح است.

آگوستو و 

همکاران 

(6464) 

بررسی رهبری آموزشی مبتنی بر 

شناختی در تحقق عدالت  زیبایی

 اجتماعی

عنوان یک  به "بخشندگی"در این تحقیق به شکل خا  بر مفهوم 

شناختی تأکید شتده   بر زیبایی یدی در تثبیت رهبری مبتنیمؤلفه کل

 است

سان و نی 

(6464) 

رهبری زیباشناسی و روحیه معلم در 

 تحالی ت پایه دبیرستان

شناختی و روحیه معلمان روابط مثبت  بین رفتارهای رهبری زیبایی

 داری وجود دارد.  و معنی
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 خالصه نتایج عنوان پژوهشگر

کتل و لین 
(6412) 

و  شناختی بر زیبایی رهبری مبتنی
 آماده سازی برای رهبری مدارس

کتتردن مباحتتث  شتتود کتته بتتا لحتتاظ در ایتتن تحقیتتق مشتتخ  متتی
تتتوان آگتتاهی  شتتناختی در برنامتته درستتی دانشتتجویان متتی زیبتتایی
شناختی آنان را بهبود بخشید. همچنین محققان به ایتن یافتته    زیبایی

توانتد درک   های صریح و تعاملی می رسیدند که تمرکز بر فعالیت
هتای رهبتری توستعه دهتد. رهبتری       شتناختی را در کت س   زیبایی
شتود کته قتدرت تأثیرگتذاری      شتناختی باعتث متی    بر زیبایی مبتنی

 مدیران مراکز آموزشی افزایش یابد. 

مک و 
همکاران 

(6412) 

شناختی برای  رویکرد زیبایی
 مشارکت برخط دانشجویان

د که کن شناختی ابتدایی ازطریق مالنوعات تیمی ظهور می زیبایی 
هتای مجتازی درک شتده و از آن لتذت بترده       ک ستی  توسط هتم 

شتناختی دانشتجویان تتوان     شود. احساسات و ارتباطات زیبتایی  می
جوامتتع   تأثیرگتتذاری بتتر درک فتتردی و معتتانی مشتتترک دربتتاره 

 آموزشی را دارد. 

 1اهوبم
(6412) 

تأثیر آموزش هنر در تقویت توانایی 
شناختی در دانش  ح  زیبایی
 ن سطح پایهآموزا

شتتناختی در   آمتتوزش هنتتر بتته توستتعه توانتتایی حتت  زیبتتایی      
 شود. آموزان سطح پایه منجر می دانش

گوون و 
 6پو ت

(6412) 

آموزان  بررسی سطح درک دانش
دبیرستانی مربوط به رهبری زیبایی 

 شناختی

رسد سطح درک دانتش آمتوزان دبیرستتانی مربتوط بته       به نظر می
و زیتتر ابعتتاد آن ستتطح متوستتط استتت و شتتناختی  رهبتتری زیبتتایی

داری  از نظر عامل جنسیت تفاوت معنتی ‟آموزان دبیرستانی  دانش
به نوع و نام  ها باتوجه برداشت ‟ندارند، اما دانش آموزان دبیرستانی
 مدرسه تفاوت قابل توجهی دارند.

سعید و 
همکاران 

(6416) 

شناختی در  انداز جنسیتی زیبایی چشم
 رفتار دانشجویان

شناختی ، تحتولی بتزرگ در رفتتار ،آداب و     مطالعه مداوم زیبایی
 کند. رسوم دانشجویان ایجاد می

 6سونر و زرا
(6411) 

 شناختی بر زیبایی رهبری مبتنی

هفتتت عامتتل صتتداقت ، ارتباطتتات، پیتتدایش، کتتاربرد، تقویتتت    
عنتوان رفتارهتای رهبتری     شناختی، حساسیت و پشتیبانی بته  زیبایی
 بیین شد.شناختی ت زیبایی

                                                                                                                                             

1. Mahoub 

2. Guven & Polat 

3. Soner & Zera 
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صورت خا   أکیدبر رهبری بهتباصورت عام و  به ای در زمینه زیباشناختی درمجموع، مطالعات پراکنده

صورت گرفته است. در مطالعه حاضر نخست کوشش شد تا براساس مبانی نظری موجود تعریفی روشتن از  

سازی رهبتری زیباشتناختی    فهومرسد م نظر می . در مقایسه با مطالعات پیشین بهرهبری زیباشناختی ارائه شود

سسات آموزش عالی مغفول مانتده استت. در ایتن مطالعته بتا رویکتردی نوآورانته        ؤها و م در حوزه دانشگاه

کارگیری یک طرح تحقیق آمیخته اکتشافی به شناخت صحیح عوامتل موجتد رهبتری     هشود با ب کوشش می

بر پتارادایم تفستیرگرایانه،    ا رویکردهای مبتنیشود. همچنین ب زیباشناختی در نظام دانشگاهی کشور پرداخته

 سطوح و الگوی روابط میان این عوامل تعیین شود.

 

 شناسی پژوهش روش
شتناختی   رهبتری زیبتایی   یارائه الگوای است که با هدف  توسعه -یک مطالعه کاربردی ،مطالعه حاضر

ک پژوهش توصیفی است که با شتیوه  ها نیز ی منظر بازه زمانی گردآوری دادهانجام شد. ازدر آموزش عالی 

استفاده  1برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی مقطعی صورت گرفت.-پیمایشی

 (.6412، 6شد )میهاس و اودوم

که بتا روش   یدر مطالعاتحجم نمونه  .باشند یم یدانشگاه اساتید و مدیرانپژوهش شامل ی جامعه آمار

های تخالالتی بایتد تتا     مالاحبه ،وجود . بااینشده است پیشنهادنفر  64تا  4 نیمو د بمع شوند یانجام م یفیک

 یهتا  از روش بختش کیفتی بهتتر استت     یریت گ نمونته  یبترا  نی. همچنت دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کند

 یبترا  .(1544؛ عزیتززاده و همکتاران،   1622و همکتاران،   پتور  پتری )استفاده شود مند  و هدف یراحتمالیب

م ک خبرگتی در   مند استفاده شد. صورت هدف و به یراحتمالیب یها از روش یفیدر بخش ک یریگ نمونه

تحالتیلی )دکتتری تخالالتی     متدرک  ستال( و  14این مطالعه دو عامل سابقه مدیریت دانشگاهی )حتداقل  

نفتر   16 تیت هانو در افتت یادامته   یبته اشتباع نظتر    یابیتا دست یریگ نمونه ندیفرا .نظر گرفته شد( درمدیریت

 .شرکت کردند

کته بترای مطالعتات    ازآنجا است. شدهاستفاده  و پرسشنامه پژوهش از مالاحبه های داده یگردآور یبرا

در  .تر هستتند  ساختاریافته مناسب های نیم مالاحبه ،شوند کیفی که با هدف اکتشافی و طراحی الگو انجام می
                                                                                                                                             

1. Mixed method 

2. Mihas & Odum 
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ای بترای طراحتی الگتوی     استفاده شد. سا  پرسشتنامه  ساختارمند با خبرگان این پژوهش نیز از مالاحبه نیم

 د.شپژوهش طراحی 

هتای   ، متتن مالتاحبه  استفاده شد. برای ایتن منظتور   1یهولستضریب  از یفیک بخش ییایپابرای ارزیابی 

 د:شمحاسبه  (PAO) 6شده درصد توافق مشاهدهشد. سا   یدر دو مرحله کدگذار شده انجام

 

    
  

     
 

   

       
       

 

تعتداد   بیت ترت به N2و  N1باشد.  دو کدگذار می نیمشترک ب یرد کدگذارتعداد موا Mفرمول فوق  در

 کیت صتفر )عتدم توافتق( و     نیبت  PAOشده توسط کدگذار اول و دوم است. مقتدار   یموارد کدگذار هیکل

دستت   هبت  26/4در ایتن مطالعته    PAOمقتدار   .استت بزرگتر باشد مطلتوب   2/4)توافق کامل( است و اگر از 

 (.1222)هولستی، است مطلوب  پایایی بخش کیفی ،است، بنابراینبزرگتر  2/4از  آمده است که

استفاده در بخش کیفتی، روش تحلیتل مضتمون استت و بتا استتفاده از ایتن روش بته         ش اصلی موردرو

شناختی در دانشتگاه پرداختته شتده استت. ستا  از روش       های اصلی و فرعی رهبری زیبایی شناسایی مقوله

 MaxQDA 20افتزار   ی استفاده شده است. برای انجتام تحلیتل مضتمون از نترم    تفسیر-سازی ساختاری مدل

 انجام گرفته است. MicMacافزار  تفسیری با نرم-سازی ساختاری استفاده شده است و محاسبات مدل

 

 های پژوهش یافته
 هعلمتی و متدیران دانشتگا    ئتدانشگاهی شامل اعضای هینفر از خبرگان  16 دگاهیمطالعه براساس د نیا

همته افتراد دکتتری تخالالتی       تینظتر تحالت  مازبودنتد.  نفتر زن   5نفر مرد و  2 جنسیتمنظر ازانجام شد. 

نفتر از متدیریت آموزشتی     1نفر متدیریت منتابع انستانی و     6نفر رفتار سازمانی،  2منظر تخالالی از .داشتند

کتار    ستال ستابقه   64از  شینفتر بت   2ستال و   64تتا   14 نینفر بت  2 یکار نظر سابقهاز نهایتدر .انتخاب شدند

 داشتند.
 

                                                                                                                                             

1. Holsti 

2. Percentage of Agreement Observation 
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 یفیبخش ک یشناخت تیجمع یها یژگیو. 2جدول 

 جنسیت ردیف
 سنوات

 خدمت

 محل دانشگاه

 خدمت
 گرایش و رشته

 تاریخ

 مصاحبه

 زمان

 مصاحبه

 های سمت

 اجرایی

 سال 64 زن 1
ع مه  دانشگاه

 طباطبایی
 1/5/1544 مدیریت رفتار سازمانی

 ساعت 1
 61 و

 دقیقه

 و علمی هیئت
 مدیریتی سمت

 سال 62 مرد 6
 دانشگاه

 فردوسی مشهد

 با بازرگانی مدیریت
 منابع مدیریت گرایش

 انسانی

 دقیقه 54 16/6/1544
 و علمی هیئت
 مدیریتی سمت

 دانشگاه تهران سال61 مرد 6
 گرایش با دولتی مدیریت

 سازمانی رفتار
 دقیقه 52 1/5/1544

 و علمی هیئت
 مدیریتی سمت

 سال 12 زن 5
 نشگاهدا

 فرهنگیان
 دقیقه 54 66/6/1544 آموزشی مدیریت

 سمت و مدرس
 اجرایی

 تهران دانشگاه 64 مرد 4
 گرایش بازرگانی مدیریت
 انسانی منابع و رفتار

2/5/1544 
 ساعت 1
 دقیقه 6 و

 و علمی هیئت
 اجرایی سمت

 14 مرد 2
 دانشگاه
 فرهنگیان

 علمی هیئت دقیقه 66 64/6/1544 آموزشی مدیریت

 الزهرا دانشگاه 15 نز 2
 و انسانی منابع  مدیریت

 رفتارسازمانی
 علمی هیئت دقیقه 54 66/6/1544

 65 مرد 1
 دانشگاه
 اصفهان

  و  انسانی منابع مدیریت
 سازمانی رفتار

 دقیقه 51 62/6/1544
 و علمی هیئت
 اجرایی سمت

 14 مرد 2
 دانشگاه
 اصفهان

 با بازرگانی مدیریت
 انسانی منابع  گرایش

 دقیقه 66 1/5/1544
 و علمی هیئت
 اجرایی سمت

 12 مرد 14
 دانشگاه
 اصفهان

 و انسانی منابع مدیریت
 رفتارسازمانی

 دقیقه 45 11/6/1544
 و علمی هیئت
 اجرایی سمت

 14 مرد 11

 پژوهشگاه
 و حوزه
 دانشگاه

 گرایش با دولتی مدیریت
 سازمانی رفتار

 دقیقه 51 14/5/1544
 و علمی هیئت
 اجرایی سمت

 علمی هیئت ساعت 1 16/5/1544 سازمانی رفتار تهران دانشگاه 14 مرد 16

 دقیقه 44 16/5/1544 مدیریت آموزشی دانشگاه  تهران 66 زن 16
علمی و  هیئت

 سمت اجرایی
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یافتته بتا    ستاخت  هتای تخالالتی نتیم    مالاحبه ،شناختی در آموزش عالی الگوی رهبری زیباییبرای ارائه 

نظر گرفته شده استت  سش باز دردر این مرحله پیش از شروع مالاحبه پنج پر خبرگان صورت گرفته است.

 یبترا ا ت جدیدی نیز مطرح شتود.  ؤنظر گرفته شده است که سبینی در ل فرایند مالاحبه این پیشو در طو

هتا بته    هتا و خوانتدن داده   مکرر داده یها آشنا شود به بازخوان داده ییبا عمق و گستره محتوا پژوهشگر نکهیا

الگتوی رهبتری    یطراحت ا ت مالتاحبه  ؤده استت. ست  شت اقتدام  و الگوهتا(   یمعتان  یصورت فعال )جستتجو 

 ارائه شده است. .6جدول در  شناختی در آموزش عالی زیبایی

 
 تحلیل مضمون  سؤاالت مصاحبه .2جدول 

 سؤاالت مصاحبه ردیف

 شناختی در آموزش عالی کدامند؟ رهبری زیبایی لگویا یها فهؤلازنظر شما، م 1

 .دیده حیشناختی در آموزش عالی توض رهبری زیبایی یها درخالو  چالش ادلطف 6

 د؟یینما یم یابیشناختی در آموزش عالی را چگونه ارز رهبری زیبایی وضعیت 6

 .دیهد حیشناختی در آموزش عالی توض رهبری زیبایی یها نهیدرخالو  زم ادلطف 5

 شناختی در آموزش عالی چگونه است؟ دهنده و بازدارنده مدل رهبری زیبایی و عوامل شتاب یثیرگذارأت 4

 شناختی در آموزش عالی مثمرثمر باشد؟ در رهبری زیبایی تواند یم چه راهبردهایی 2

 د؟یینما انیشناختی در آموزش عالی نظر خود را ب رهبری زیبایی یامدهایخالو  پدر 2

 

بتر روش   یل قرار گرفت. تحلیل مضمون مبتنیوتحل ها با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه تایج مالاحبهن

. متتن  صتورت گرفتت   ریت دهنتده و فراگ  ، ستازمان هیت پا نیمضتام  شتامل  (6441) ن یاستترل  دیت اتر پیشتنهادی 

گرفتت و نکتات   مطالعته قترار    بارهتا متورد   شودافزار  وارد نرممتن  لیصورت فا از آن به شیها که پ مالاحبه

ها چندین بار مطالعه  متن مالاحبه ،برای این منظور شد. MaxQDA افزار صورت کد وارد نرم آنها به یدیکل

هتای مترتبط بتا معنتای اصتلی       قالتب جمت ت و پتاراگراف   ها به واحدهای معنایی در ا  دادهو مرور شد. س

ب هر واحد معنتایی نوشتته و کتدها    شکسته شد. واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و سا  کدهای مناس

تکترار   ،ترتیتب  همتین  شدن هر مالاحبه بته  وتحلیل با اضافه یان تجزیهبندی شد. جر براساس تشابه معنایی طبقه

ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. م ک دستیابی بته اشتباع نظتری رستیدن بته تکترار در        شد. مالاحبه

طریتتق شتتد. درنهایتتت ازکتتد شناستتایی  412دگتتذاری بتتاز کتتدهای استتتخراجی بتتوده استتت. در مرحلتته ک 
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هتای   حاصل شد. شاخ  مضمون پایه 166دهنده و  مقوله سازمان 66مقوله فراگیر،  14کدگذاری محوری 

 5جدول ها به روش تحلیل مضمون در  مستخر  از مالاحبه شناختی در آموزش عالی الگوی رهبری زیبایی

 ارائه شده است.

 
 شناختی در آموزش عالی الگوی رهبری زیباییهای  . شاخص3جدول 

 مضامین پایه دهنده سازمان فراگیر

ت
سا
سا
اح
 و 
هن
ی ذ
هبر
ر

 

 مدیریت ذهن

هتای فضتای ذهنتی و     شتناخت ابعتاد و انتدازه   »؛ «مدیریت بر خویشتن و رجعت بر آن»

؛ «وی ذهنتی دانشتجویان و درک آن  توجه به ساختار ارزشتی و الگت  »؛ «فکری مخاطب

دهی  تأثیر بر روی ذهن مخاطب و جهت»؛ «ایجاد تحریک ذهنی درجهت رشد و تعالی»

 «چارچوب ذهنی پویا»؛ «مثبت به آن

سازی و  ح 

 تالویرسازی

هتتای  درک احساستتات و حساستتیت »؛ «ایجتتاد تالتتویر تحستتین برانگیتتز از ختتود    »

احساستات در چتارچوب اخت ق و محتیط     انتقتال و پتذیرش   »؛ «شناختی پیروان زیبایی

ایجاد همدلی، همیاری و »؛ «بخش به مخاطب انتقال یک ح  خوب و آرام»؛ «دانشگاه

 «همنوایی

الگوساز و نماد 

 گرایی

خودارزیتابی  »؛ «دهنتده  نفتوذ آرمتانی و بالتیرت   »؛ «بازتاب خویشتن ناب به مختاطبین »

 «بازخورد مؤثر»؛ «مداوم

زیبا
ی 
زش
مو
ر آ
فتا
ر

 

 مشارکتی رفتار
؛ «هتای چالشتی   مداری بتا ارزیتابی و بتازخورد    تحول»؛ «مداری تفاهم»؛ «مداری تربیب»

 «امیدبخشی»؛ «مداری انسان»

رفتار موثق و 

 معتبر
 «ای حفظ استق ل حرفه»؛ «اتکا پذیر و قابل مسؤلیت»؛ «حسن خلق و و وفای به عهد»

رفتار نوآورانه 

 آموزشی
 «خ قیت در ارتباطات»؛ «خ قیت در ک س داری»؛ «یکننده پویای پویا و دنبال»

رفتار منظم و 

 هماهن 

تلفیتق  »؛ «تلفیق و تناسبی از کمیتت و کیفیتت در متدیریت کت س و امتور آموزشتی      »

؛ «راستتایی فترد بتا درونتش     هتم »؛ «روزآمدی با علتم و اخت ق در متدیریت آموزشتی    

 «هماهنگی و نظم در رفتارهای فردی آموزشی»

گاه
ید
د

 
 و 
ی
عنو
م

یبا
ش ز

بین
 

 «نگاه چندساحتی به انسان»؛ «نگارانه و کریمانه نگاه امانت» نگاه معنوی

بر  نگاه مبتنی

 فطرت
 «ترازی نگاه هم»؛ «نگاه مشتاقانه و عاشقانه به حرفه خود
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 مضامین پایه دهنده سازمان فراگیر

گی
ست
آرا

 

 «های محسوس بیرک می زیبایی»؛ «های ک می زیبایی»؛ «تناسب و نظم در ظاهر» آراستگی فردی

آراستگی 

محتوای 

 یادگیری

منتد در ارائته محتتوای     نظتم هتدف  »؛ «عنوان منبع انتخاب محتوای جذاب و متناسب به»

هتای متناستب بتا محتتوای      هتا و تمثیتل   کتارگیری مثتال   ارائه داستتانی و بته  »؛ «آموزشی

 «یادگیری

ت
رفی
ظ

 
دی
 فر
ی
ها

 

 «نگرش مثبت»؛ «دار نگرش خویشتن»؛ «نگرش معلمی» های زیبا نگرش

های  ویژگی

 زیبای شخالیتی

پتذیر و   پذیر، انتقاد شخالیت ایده پرداز، انعطاف»؛ «قاطعیت، ثبات و انسجام شخالیت»

 «کاریزما»؛ «آور تاب

 های زیبا توانایی

؛ «انتتداز( منتتدبودن، ارزیتتابی موقعیتتت، ترستتیم چشتتم شتتناختی)ذوق تفستتیری، هتتدف»

؛ «ی(عتتتتتاطفی)هوش عتتتتتاطفی بتتتتتا ، هتتتتتوش هیجتتتتتانی بتتتتتا ، خودآگتتتتتاه  »

 «انداز مندبودن، ارزیابی موقعیت، ترسیم چشم راهبردی)هدف»

 مهارت مدیریت آموزشی»؛ «های ارتباطی مؤثر مهارت»؛ «مهارت رهبری و مدیریت» تسلط و مهارت

های  ویژگی

 اخ قی زیبا

احتتترام بتته کرامتتت انستتانی  »؛ «خیرختتواه بتتودن»؛ «صتتادقانه و دلستتوزانه رفتتتارکردن»

عتدم برختورد   »؛ «متواضتع »؛ «متدار  عتدالت »؛ «حترمانه برختورد کتردن  م»؛ «دانشجویان

 «رو خوش برخورد و گشاده»؛ «های اجتماعی ای با واقعیت کلیشه

گاه
انش
ر د
م د
اک
 ح
جو

 

به گزینی رهبران 

 آموزشی

گتتزینش متتدیران دانشتتگاه براستتاس  »؛ «ستتا ری بتتر شایستتته گتتزینش استتاتید مبتنتتی »

طرفتی و اصتل امانتتداری درخالتو  گتزینش       بتی رعایت عدالت، »؛ «گرایی ای حرفه

 «رهبران آموزشی

 «شمردن دانش و اخ قیات کاری بر م حظات سیاسی محترم جو زیبا
ت
رفی
ظ

 
نی
زما
سا
ی 
ها

 

فرهن  سازمانی 

 زیباگرا

 -حمایتت معنتوی  »؛ «شتناختی در دانشتگاه   تکریم و پرورش اصول و رفتارهای زیبتایی 

فرهن  حتامی جتو ستازمانی    »؛ «شناختی ر زیباییب های تدری  مبتنی فرهنگی از روش

 «نوآورانه و با نشاط

مدیریت منابع 

 گرا انسانی حرفه

بهستازی  »؛ «هتای کیفتی و ارزشتی    ارزیابی عملکرد رهبران آموزشی مبتنی بر شتاخ  

 «سا ری بر شایسته ارتقای اساتید مبتنی»؛ «رهبران آموزشی

 سیمای دانشگاه
؛ «روز بودن امکانات و تجهیزات آموزشی بته  فراهم»؛ «محیطی بخش زیست فضای لذت

 «ها ازحیث چیدمان، ترکیب، رن  ها و سالن زیبایی ظاهری ک س»

ساختار و 

 فرایندها
 «بروکراسی اداری منعطف »؛ «اختیار و آزادی عمل رهبر آموزشی»



 زارعی و همکاران() عالی شناختی در آموزش رهبری زیبایی تفسیری -ساختاری  ارائه الگوی

521 

 مضامین پایه دهنده سازمان فراگیر

ع 
وان
م

هبر
ر

 ی
زش
مو
آ

یز ی
انه
اس
شن
با

 

 -موانع ساختاری

 اداری

؛ «های نتاق  و اشتتباه ارزیتابی عملکترد استاتید      م ک»؛ «اساتیدآزادی عمل نداشتن »

 «ها قوانین چکشی و دستوری در دانشگاه»؛ «انعطاف رفتار بیرقابل»

 -موانع فرهنگی

 ای کلیشه

؛ «ای رهبتران آموزشتی   نگاه پلیستی و وظیفته  »؛ «اهمیت دانستن مدیریت احساسات کم»

 «ی و دانشجواعتقاد به حفظ فاصله قدرت بین رهبر آموزش»

موانع محیط 

ک ن سیاسی، 

 قانونی و حقوقی

عتتدم ستتنخیت »؛ «نفتتوذ در گتتزینش و ارتقتتای استتاتید  هتتای ذی اعمتتال نفتتوذ قتتدرت»

 ها خودمختارنبودن دانشگاه»؛ «های دانشگاه با رسالت دانشگاه فعالیت

هبر
د ر
هبر
را

 ی
زش
مو
آ

یز ی
انه
اس
شن
با

 

راهبردهای 

 -فرهنگی

 اجتماعی

تقدیر و تترویج  »؛ «شناختی با ابزارهای فرهنگی  سبک رهبری زیبایی تشویق و ترویج»

هنجاری در معماری و ساختار فیزیکتی   -ترویج نگاه ارزشی »؛ «روح معلمی در جامعه

؛ «جتای نگتاه بروکراستی در دانشتگاه     شتناختی بته   شدن نگاه زیبایی حاکم»؛ «ها دانشگاه

تقویت ح  اعتماد »؛ «شناختی  زیباییبر  های فرهنگی مبتنی سازی طرح تدوین و پیاده»

 «) جامعه و فضای دانشگاه

راهبردهای 

 -آموزشی

 ترویجی

های تتدری    آموزش شیوه»؛ «ها شناختی در دانشگاه آموزش و ترویج رویکرد زیبایی»

کننتده آمتوزش و پتژوهش     کتردن شترایط تستهیل    فتراهم »؛ «شتناختی   بتر زیبتایی   مبتنی

التزام آمتوزش   »؛ «شناسی، انستانیت و اخت ق   ویج انسانآموزش و تر»؛ «شناختی زیبایی

هتای متناستب بتا     انجام پتژوهش »؛ «شناسی برای رهبران آموزشی مسائل رفتاری و روان

 «نیازهای جامعه در حوزه رهبری آموزشی

الگوسازی و 

تکریم رهبران 

 شناختی زیبایی

تشتویق و  »؛ «ازیست  سازی و فرهنت   مستندکردن تجربیات عینی موفق در زمینه انسان»

های موفق  الگوبرداری از دانشگاه»؛ «شناختی سازی رویکرد زیبایی تقویت متولیان پیاده

هتای تشتویقی انگیزشتی بترای رهبتران       ابزارهتای »؛ «در استفاده از سبک رهبتری زیبتا  

؛ «هتای مانتدگار   عنوان چهره شناسایی رهبران آموزشی زیبا و معرفی به»؛ «آموزشی زیبا

 «فرهنگی رهبران آموزشی -گاه اجتماعیارتقای جای»

ها و  بازنگری

 ها اص ح برنامه

آوردن »؛ «شتناختی  بر اصول زیبتایی  بازنگری در اساسنامه جذب و ارتقای اساتید مبنی»

در کتانون توجته قترار دادن واحتد     »؛ «شناختی در سند راهبردی دانشگاه عناصر زیبایی

؛ «هتتا ین، تشتتکی ت و ستاختار دانشتگاه  تجدیتدنظر در قتوان  »؛ «شتتناختی درستی زیبتایی  

 «گنجاندن معیارهای کیفی زیبا در ارزیابی اساتید»

سازی و  چابک

 بروکراسی زیبا

وجتود استتق ل و   »؛ «فضای خودمختاری در شیوه تدری  و مدیریت کت س استاتید  »

دیتدگاه زیبتامحور در بتازنگری    »؛ «گیری در ستاختار داخلتی دانشتگاه    ظرفیت تالمیم

 «ها استق ل دانشگاه»؛ «ها ها و اب غ مهنا آیین
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 مضامین پایه دهنده سازمان فراگیر

ها(
مد
پیا
ا )
زیب
اه 
شگ
دان

 

 «تحقق بهزیستی فردی»؛ «خ قیت»؛ «بالندگی تخالالی» بالندگی فردی

خلق دانشگاه 

 زیبای بالنده
 «ور دانشگاه بهره»؛ «دانشگاه کارآفرین و خ ق»؛ «دانشگاه بانشاط»

 توسعه اجتماعی
ای  های متعالی و حرفته  تحویل انسان»؛ «ناختی و اجتماعیش های روان شکوفایی سرمایه»

 «ترویج اخ ق در جامعه»؛ «قرارگرفتن خیر عمومی در خدمت جامعه»؛ «به جامعه

 

 اریت در اخت دهیت کتام د آبد  هتای  مقولته از  یا مجموعته  رسد که پژوهشگر پایان می ، زمانی بهتهیه گزارش

 یبنتد  و دستته  یو نگارش گزارش است. پژوهش حاضر با بررس یانیپا لیمرحله شامل تحل نیداشته باشد. ا

 وبته شتباهت    نموده و باتوجته  ییرا شناسا دهنده سازمانمقوله  66حاصل از متون مالاحبه،  یفیتوص یکدها

 دگاهیت د بتا، یز یذهتن و احساستات، رفتتار آموزشت     یشتامل: رهبتر   یمفهوم اصل 14آنها، در  ییقرابت معنا

موانتع   ،یستازمان  یهتا  تیت جتو حتاکم در دانشتگاه، ظرف    ،یفرد یها تیظرف ،یستگآرا با،یز نشیو ب یمعنو

نمتوده استت.    یبنتد  دستته  بتا یدانشگاه ز و باشناسانهیز یآموزش یراهبرد رهبر باشناسانه،یز یآموزش یرهبر

نهایت پیامدهای زیباشناختی در دانشگاه شامل بالندگی فتردی، بالنتدگی دانشتگاهی و توستعه اجتمتاعی      در

 که از آنها با عنوان دانشگاه زیبا یاد شده است.است 

شتناختی در آمتوزش عتالی از روش     برای شناسایی روابط درونی عوامل و ارائه الگوی رهبتری زیبتایی  

استتفاده از   شتده بتا   شناستائی هتای   روابتط بتین شتاخ    الگوی  استفاده شد. 1تفسیری -سازی ساختاری مدل

 د.شتعیین  جدولالگوی مندر  در 

 
 تفسیری-. عالئم مورداستفاده در طراحی الگوی ساختاری1 جدول

 V A X O نماد

 عدم وجود رابطه رابطه دوسویه تأثیر دارد iبر  jمتغیر  تأثیر دارد jبر  iمتغیر  روابط

 

                                                                                                                                             

1. Interpretive Structural Modelling 
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 . شدتشکیل  (SSIM) 1ساختاری تعاملیماتری  خودها،  با شناسایی روابط شاخ 

 
 شناختی در آموزش عالی رهبری زیبایی. ماتریس خودتعاملی ساختاری 1 جدول

SSIM D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 

 (D01جو حاکم در دانشگاه )
 

V V V V A V A A V 

 (D02های فردی ) ظرفیت
  

X V V A O A A V 

 (D03های سازمانی ) ظرفیت
   

V V A O A A O 

 (D04نشگاه )آراستگی دا
    

A A V A A A 

 (D05رفتار آموزشی زیبا )
     

A O A A A 

 (D06رهبری ذهن و احساسات )
      

V X A V 

 (D07دانشگاه زیبا )
       

A A A 

 (D08موانع رهبری آموزشی زیباشناسانه )
        

X V 

 (D09راهبرد رهبری آموزشی زیباشناسانه )
         

V 

 (D10و بینش زیبا )دیدگاه معنوی 
          

 

ارزشتی صتفر و   تعاملی ساختاری بته یتک متاتری  دو    از تبدیل ماتری  خود (RM) 6ماتری  دریافتی

گیترد. همچنتین بترای     های قطر اصتلی برابتر یتک قترار متی      آید. در ماتری  دریافتی درایه دست می هیک ب

، شتتود Cمنجتتر بتته  Bشتتود و  Bمنجتتر بتته  Aر کته اگتت معنا ایتتن بایتتد روابتتط ثانویتته کنتتترل شتتود. بتتهاطمینتان  

رات مستقیم لحاظ شتده باشتد   شود. یعنی اگر براساس روابط ثانویه باید اث Cمنجر به  Aباید  ،صورت دراین

باید جدول تالحیح شود و رابطه ثانویه را نیز نشان داد. فرمول زیتر روش   ،عمل این اتفاق نیفتاده باشداما در

 دهد: ده از ماتری  مجاورت نشان میتعیین دسترسی را با استفا

 

 : تعیین ماتریس دسترسی نهایی5رابطه 
    

  (   ) 
 

 

                                                                                                                                             

1. Structural Self-Interaction Matrix, SSIM 

2. Reachability Matrix, RM 
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ری  دسترستتی نهتتایی استتت. عملیتتات  متتاتری  دسترستتی اولیتته متتاتری  همتتانی و متتات   Aمتتاتری  

 گیرد. ( صورت می1بطه را) 1رساندن ماتری  طبق قوانین بولین توان به

 

 : قوانین بولینی5بطه را
1×1=1; 1+1=1 

 (.624،   1621)آذر و همکاران، 

 ارائه شده است. (2جدول ) ماتری  دسترسی نهایی در
 

 یپس از سازگار یابیدست. ماتریس 1جدول 

TM D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 

 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 (D01جو حاکم در دانشگاه )

 0 1 1 1 1 0 1* 0 0 1 (D02های فردی ) ظرفیت

 *0 1 1 1 1 0 1* 0 0 1 (D03های سازمانی ) ظرفیت

 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 (D04آراستگی دانشگاه )

 *0 0 0 1 1 0 1* 0 0 1 (D05رفتار آموزشی زیبا )

 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 (D06رهبری ذهن و احساسات )

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 (D07دانشگاه زیبا )

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (D08موانع رهبری آموزشی زیباشناسانه )

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (D09راهبرد رهبری آموزشی زیباشناسانه )

 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 (D10دیدگاه معنوی و بینش زیبا )

 )روابط ثانویه با ع مت ستاره مشخ  شده است(
 

و « مجموعته دستتیابی  »هتا بایتد    شاخ بندی  سطح برای تعیین روابط وبی پ  از تشکیل ماتری  دستیا

هتا( شتامل    مجموعته دستتیابی )خروجتی یتا اثرگتذاری        شناستایی شتود. بترای متغیتر     « نیاز مجموعه پیش»

ها( شامل  ریرپذینیاز )ورودی یا اث توان به آنها رسید. مجموعه پیش می   طریق متغیر متغیرهایی است که از

 رسید.    توان به متغیر  طریق آنها میمتغیرهایی است که از

                                                                                                                                             

1. Boolean Rule 
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 ها برای تعیین سطح ها و خروجی . مجموعه ورودی1جدول 

 
 اشتراک ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری

 D01,D02,D03,D04,D05,D07,D10 D01,D06,D08,D09 D01 (D01جو حاکم در دانشگاه )

 D02,D03,D04,D05,D07,D10 D01,D02,D03,D06,D08,D09 D02,D03 (D02ی فردی )ها ظرفیت

 D02,D03,D04,D05,D07,D10 D01,D02,D03,D06,D08,D09 D02,D03 (D03های سازمانی ) ظرفیت

 D04,D07 (D04آراستگی دانشگاه )
D01,D02,D03,D04,D05,D06,D08

,D09,D10 
D04 

 D04,D05,D07,D10 (D05رفتار آموزشی زیبا )
D01,D02,D03,D05,D06,D08,D09

,D10 
D05,D10 

رهبری ذهن و احساسات 

(D06) 

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07

,D08,D09,D10 
D06,D08,D09 

D06,D08,

D09 

 D07 (D07دانشگاه زیبا )
D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07

,D08,D09,D10 
D07 

موانع رهبری آموزشی 

 (D08زیباشناسانه )

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07

,D08,D09,D10 
D06,D08,D09 

D06,D08,

D09 

راهبرد رهبری آموزشی 

 (D09زیباشناسانه )

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07

,D08,D09,D10 
D06,D08,D09 

D06,D08,

D09 

دیدگاه معنوی و بینش زیبا 

(D10) 
D04,D05,D07,D10 

D01,D02,D03,D05,D06,D08,D09

,D10 
D05,D10 

 

)تحلیتل   وابستتگی  -ها برای هر عنالر در تشتکیل متاتری  قتدرت نفتوذ     ها و خروجی مجموعه ورودی
MICMAC) گیرد. مورد استفاده قرار می 
درستطح اول قترار دارد.    (D07دانشتگاه زیبتا )   ،یریتفست -یستاختار  یستاز  مدل جیبراساس نتا ،نیبنابرا
دیتدگاه  و  (D05آموزشتی زیبتا )   رفتتار متغیرهتای   .قترار دارد  دو ستطح در  (D04آراستگی دانشگاه )متغیر 

هتای   ظرفیتت و  (D02هتای فتردی )   ظرفیتت در سطح سوم قرار دارند. متغیرهتای   (D10معنوی و بینش زیبا )
در ستطح پتنج قترار دارد.     (D01جو حاکم در دانشتگاه ) متغیر  .سطح چهارم قرار دارند در (D03) سازمانی
راهبترد رهبتری   و  (D08آموزشتی زیباشناستانه )   موانتع رهبتری  ، (D06رهبری ذهن و احساسات )متغیرهای 

متذکور،   یهتا  روابط و سطح شتاخ   نیی. پ  از تعدر سطح شش قرار دارند (D09آموزشی زیباشناسانه )
 بیترت ها را برحسب سطح آنها به ابتدا شاخ  ،منظور نیهم نمود. به یطراح ییها را به شکل الگوتوان آن می

الگتوی  انتد.   سطح قترار گرفتته  شش در  یفیک یها در پژوهش حاضر شاخ  .دشو یم میتنظ نییاز با  به پا
 نمایش داده شده است. (1)در شکل شناختی در آموزش عالی  الگوی رهبری زیبایی نهایی
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 شناختی در آموزش عالی الگوی رهبری زیبایی. 5شکل 

 

( روابتط متقابتل   ISM) در الگوارائه شده است.  (2جدول ) وابستگی در -نهایت ماتری  قدرت نفوذدر

نشتان داده شتده استت کته موجتب       یختوب  بته  مختلفسطوح  ارهاییو ارتباط مع ارهایمع نیب گذاریثیرأو ت

قتدرت نفتوذ و    دییت کل ارهتای یمع نیتی تع بترای شتود.   متی  رانیمتد  لهیوست  بهری یگ میدرک بهتر فضای تالم

 .شود می لیتشک یینها یدسترس  یدر ماتر ارهایمع یوابستگ
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 شناختی در آموزش عالی رهبری زیبایی قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای الگوی .1 جدول

 سطح قدرت نفوذ میزان وابستگی متغیرهای پژوهش

 5 2 4 (D01جو حاکم در دانشگاه )

 2 2 5 (D02های فردی ) ظرفیت

 2 2 5 (D03های سازمانی ) ظرفیت

 2 6 6 (D04آراستگی دانشگاه )

 1 5 6 (D05ا )رفتار آموزشی زیب

 6 14 2 (D06رهبری ذهن و احساسات )

 14 1 1 (D07دانشگاه زیبا )

 6 14 2 (D08موانع رهبری آموزشی زیباشناسانه )

 6 14 2 (D09راهبرد رهبری آموزشی زیباشناسانه )

 1 5 6 (D10دیدگاه معنوی و بینش زیبا )

 

 
 مک( -یک. نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی )خروجی م2 شکل
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 ی(، موانتع رهبتر  D06ذهتن و احساستات )   یرهبتر  یرهتا یمتغ یوابستتگ  -براساس نمودار قتدرت نفتوذ  

داشتته و   یی( قتدرت نفتوذ بتا    D09) باشناستانه یز یآموزشت  ی( و راهبترد رهبتر  D08) باشناسانهیز یآموزش

(، رفتتار  D07) بایاه زدانشگ یرهایمستقل قرار گرفته است. متغ یرهایمتغ هیدارند و در ناح یکم یریرپذیثأت

برختوردار   یبتا  امتا نفتوذ انتدک     یاز وابستگ زی( نD10) بایز نشیو ب یمعنو دگاهید( و D05) بایز یآموزش

 یهتا  تیت (، ظرفD01جو حاکم در دانشتگاه )  یرهای. متغشوند یوابسته محسوب م یرهایمتغ ،نیبنابرا .هستند

 ،نیبنتتابرا .دارنتتد یمشتتابه یوابستتتگ زانیتتو م( قتتدرت نفتتوذ D03) یستتازمان یهتتا تیتت( و ظرفD02) یفتترد

خودمختار قرار نگرفتته   هیناح یعنیدر ربع اول  زین یریمتغ چیهستند.  زم به تذکر است ه یوندیپ یرهایمتغ

 است.
 

 گیری و پیشنهادها بحث، نتیجه
 ختته یآم کترد یبتا رو  یدر آمتوزش عتال   یشتناخت  ییبتا یز یرهبتر  یارائته الگتو   پژوهش حاضر با هتدف 

، «ذهن و احساستات  یرهبر» یعنیعناصر سطح شش د، شی انجام شده است. براساس نتایج مشخ  شافاکت

توستعه   را در ریتتأث  نیشتتر یب «باشناستانه یز یآموزشت  یراهبرد رهبتر »و  «باشناسانهیز یآموزش یموانع رهبر»

ت توسعه رهبری پژوهشی جه -این تحقیق، اولین کوشش علمی دارند.ها  شناختی در دانشگاه ی زیباییرهبر

م و یتا اهمیتت توجته بته آن     شناختی در دانشگاه است و تحقیقات پیشین بیشتتر بته تبیتین ایتن مفهمتو      زیبایی

پژوهشگران در فراینتد  به ذهنیات خا   باتوجه "بندی مقوله"و نیز "سازی مفهوم "البته در سطح اند؛ پرداخته

اند، همچون: عوامتل محتیط کت ن؛ موانتع      خلق شده ها ای از مفاهیم یا مقوله طور طبیعی دسته کدگذاری، به

رهبتری زیبتا. ایتن مفتاهیم      هتای فتردی   عنوان برخی از ظرفیتت  ها به ها و مهارت ساختاری؛ نگرش و توانایی

فترد و برآمتده از    ختوانی دارد، محتتوای هرکتدام منحالتربه    گرچه ازحیث لفظی بتا برختی پتژوهش  هتا هم    

گذاری  کاررفته برای نام نتیجه این احتمال وجود دارد که الفاظ بهرشدۀ پژوهش است. د های گردآوری هداد

 شوند. نظر محتوا نوآورانه تلقی میسابق  نظری داشته باشند، اما از ظاهر ها به مفاهیم و مقوله

پتور براستاس    شود. حسن نیز مشاهده می 1622پور به سال  حسن  ها در مطالعه جمله برخی از این مقولهاز

پدیدارشناسانه هوسرل نشان داد رهبری ذهتن و احساستات یکتی از عوامتل زیربنتایی در حتوزه       های  اندیشه

در « راهبرد رهبری»کید دارد که با مقوله أهای راهبردی در این زمینه ت زیباشناختی است. همچنین بر دیدگاه

حساسات و عواطتف  شده مقوله رهبری ا های شناسایی رسد در مقوله نظر می مطالعه حاضر همخوانی دارد. به
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ای که کتل و لین بته ستال    که در مطالعه؛ چرابیش از همه مورد اقبال و وثوق پژوهشگران مختلف قرار دارد

( نیتز بته ایتن مقولته     6464) آگوستتو و همکتاران  کید قترار گرفتته استت.    أانجام داده است نیز مورد ت 6412

 د.ان عنوان یک رکن اصلی در رهبری زیباشناختی اشاره کرده به

در نتتایج مطالعته    .گذارنتد  یاثتر مت  « جتو حتاکم در دانشتگاه   »بتر   متذکور  عناصر همچنین نشان داده شد

منظر با نتایج پژوهش حاضر همسو استت. آنهتا    ؤلفه اشاره شده و ازایننیز به این م (6412) نگهیو س یدانگم

مستفر دانشتگاهی فضتا را بترای     نیز در مطالعه خود نشان دادند رهبری زیباشناسانه با اثرگتذاری مثبتت بتر ات   

ای ختار    حالتت جزیتره   ستازد و ستاختار دانشتگاهی را از    تعامل بهتر با کارکنتان و دانشتجویان فتراهم متی    

ستوی ستبک رهبتری زیباشناستانه       توان گفت مدیران دانشگاهی کشور چنانچته بته   می ،منظر سازد. ازاین می

صورتی مثبت تقویتت کترده و دستتیابی بته اهتداف       توانند فضا و جو حاکم بر دانشگاه را می ،حرکت کنند

بتر   زیت جتو حتاکم در دانشتگاه ن    عالی آموزشی و پرورشی را تسهیل نمایند. دستاوردهای پژوهش نشان داد،

نیتتز بتته  (6412) یچتتودر نتتتایج مطالعتته   .گتتذارد یاثتتر متت «یستتازمان یهتتا تیتتظرف»و  «یفتترد یهتتا تیتتظرف»

بتر   متذکور  عوامتل  ،بیت ترت نیهم به پژوهش حاضر هماهن  است.  ی اشاره شده و با نتایجفرد یها تیظرف

 یآراستگ» به عوامل مذکور تینهادر .گذارند یم ریثأت «بایز یرفتار آموزش»و  «بایز نشیو ب یمعنو دگاهید»

 یالگتو  ی دررفتتار آموزشت  ( نیتز بته   1544در نتایج مطالعه طوفان ) .شود یمنجر م «بایدانشگاه ز» و« دانشگاه

 خوانی دارد.ید شده و با نتایج پژوهش حاضر همکأی تشناخت ییبایز یرهبر

توجته  شناستی بترای آگتاهی در هتر امتری،       در نظام آموزشی کشورمان با وجود اهمیت اساسی زیبتایی 

است نتایج این پژوهش گامی برای توجه و توسعه ایتن رویکترد   . امید است صورت نگرفته آن به درخوری

ادراکی؛ بر تخیّل، ستازندگی و بیتان    -شناسی در فرایندی تفکری  زیبایی. باشددر نظام آموزشی کشورمان 

دلیتل اینکته زیبتایی شناستی قلمروهتا       کنتد و بته  به های متعددی درگیر متی تأثیرگذار است و هوش را از جن

آگتاهی انستان نقتش    شتود، در رشتد حتواس و    هایی باز وگسترده دارد که جهتان در آن تفستیر متی   وحیطه

شناختی باید در نظتام آموزشتی نقتش محتوری داشتته باشتد؛ زیترا         کند. تجربیات زیبایی ایفا می چشمگیری

-چالش متی  های جدید، ذهن را بهها و دیدگاهشود و روشباعث گشودگی در زمین  روش های دانستن می

و شتنیدن از  کردن  ما از نگاهدادن نیست. رضایت  د دیدن نیست؛ شنیدن هم مانند گوشکردن مانن . نگاهکشد

بترای   و کنتد ها را بیدار متی های درس ح  شناختی به ک ستجارب زیبایی سر ناآگاهی است. فراخواندن

 .کند کردن تبدیل می کردن به دیدن و شنیدن را به گوش کسی که بیدار شده است، نگاه
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بالقوه دانشجویان را بته  جانبه فراگیران و تقویت استعدادها و خ قیتشان، باید تمام توان  برای تربیت همه

شناستانه و ایجتاد ستواد     گیتری از تربیتت زیبتایی    شترفت جامعته پترورش دهتیم و بتا بهتره      نفع خود آنهتا و پی 

در ایتن زمینته،    .کتار بنتدیم   ام آموزشی بهراستای رسالت نظؤثر درطور م مدیریت ذهن را بهشناختی،  زیبایی

 د:شو زیر ارائه می هایبه نتایج پژوهش، پیشنهاد باتوجه

 های فتردی   با ظرفیت و یشناخت ییبایبر اصول ز یمبن دیاسات یدر اساسنامه جذب و ارتقا یبازنگر

متدنظر   کتاری بتا   گرایش و رشته با منطبق کام د های دانشی، مهارتی و رفتاری(،  زم )شایستگی

 دانشتگاه  یتیریمد یها در ارتقا و انتالاب یو باندباز یباز یاسیکاهش س یقراردادن سازوکارها

 و علمی جذب هیئت ندیدر فرای شناخت ییبایز یکردهایبا رو یشغل یها رخ میاستفاده از نازجمله 

 ؛...(یگردش شغل -یشغل یساز یبودن )بن یا براساس درجه حرفه یچندبعد یرشغلیمس یطراح

 ها؛ زیبا برای انواع شغل در دانشگاه های ص حیت و ها شایستگی دقیق تعیین و تعریف 

 بتر اصتول    ها، شترایط ارتقتا، تعریتف و تفهتیم مناستب آنهتا مبنتی        روزرسانی مسئولیت ن و بهتدوی

 شناختی؛ زیبایی

 شناختی در آموزش؛ با رویکرد توسعه زیبایی های مأموریت در دستور کار قرارگرفتن تدوین 

 شتناختی در   یسازی رویکرد زیبای پیاده با ها دانشگاه های راهبرد و ها برنامه راستایی هم و هماهنگی

 ؛دانشگاه یدر سند راهبرد یشناخت ییبایوردن عناصر زها و آ دانشگاه

 رهبران آموزشی؛ برای گیری تالمیم ظرفیت و جایگاه تأمین 

     و   تیتشتک  ن،یدر قتوان  دنظریت تجدی و شتناخت  ییبتا یز یدر کانون توجته قتراردادن واحتد درست

 یفضتا  جتاد یهمتراه ا  بته  دیاستات  یابیت رزدر ا بتا یز یفت یک یارهتا یگنجانتدن مع ) هتا  ساختار دانشگاه

بتر   است. ع وه تیحائز اهم در این زمینه دیک س اسات تیریو مد  یتدر وهیدر ش یخودمختار

با وجتود استتق ل و    یدر آموزش عال یشناخت ییبایز یهبر اذعان داشت، ر توان یموارد مذکور م

هتا و   نامته  نیتی آ یحور در بتازنگر مبتا یز دگاهیت دانشگاه، د یداخل ردر ساختا یریگ میتالم تیظرف

 (؛ها قابل حالول خواهد بود ها و استق ل دانشگاه اب غ

 رهبتران زیبتای آموزشتی بتا تکتریم، بهستازی و        پترورش  مشتوق  کردن فرهن  ستازمانی  نهادینه

 نگهداشت آنان؛

 دانشگاهیان؛ ازطرف شناختی رویکرد زیبایی مقبولیت و باور پذیرش، تقویت 
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 رهبران آموزشی؛ اقدامات به اعتماد ایفض تقویت و ایجاد 

 کته  شتود متی  پیشتنهاد  روازایتن  است؛« شناختیزیبایی سواد»نیازمند  شناختیزیبایی تجرب  تقویت 

 تتا  کننتد  طتی  را« شتناختی زیبتایی  ستواد »کستب   مراحتل  فراگیتران  که شود فراهم امکانی و فضا

 آورند. دستبه تیشناخزیبایی توسع  و ارائه زمین  در را تجربیات متفاوتی

 شناختی تربیب و توجه  شناختی و تربیت زیبایی های آموزشی به سواد زیبایینظام گذارانسیاست

 ویژه نمایند.

 رویکتترد  تثبیتتت و بتترای تحکتتیم متتدونی اخ قتتی نامتته نظتتام و شناستتی معرفتتت همچنتتین زمینتته

 ها هیئت درقالب ینامهصدور گواه برای مراکزی سا . شود تعریف ها شناختی در دانشگاه زیبایی

 گیرند. شکل شناختی رویکرد زیبایی های انجمن و

 یبالنتتدگدستتتیابی بته پیامتدهایی نظیتر    ، متذکور  هایستازی پیشتنهاد   بتتا پیتاده   تتوان گفتت   متی درپایتان،  

عنتوان نتیجته مهتم در استتقرار      ی دور از انتظار نخواهد بود. آنچه بهفرد یستیتحقق بهز، تیخ قی، تخالال

 و خ ق نیدانشگاه کارآفر، نشاطبا دانشگاهایجاد  ،شود حاصل می یدر آموزش عال یشناخت ییابیز یهبرر

بتر متوارد    انجامتد. عت وه   ی متی و اجتماع یشناخت روان یها هیسرما ییشکوفانهایت به دراست که  ور بهرهو 

 جیتترو و  جامعته  در ختدمت  یعموم ریگرفتن خقرار، به جامعه یا و حرفه یمتعال یها انسان لیتحومذکور، 

 .استی در آموزش عال یشناخت ییبایز یهبرنیز از پیامدهای مهم ر اخ ق در جامعه
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 .صنعتی

جهتت بهبتود نگترش     یکترد ی: رویسشنا ییبایبر ز یمبتن  یتدر ،(1622قادر ) ی،زیعز و روسیس ن،ایاسد
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 یدر رابطته رهبتر   یجتان یهوش ه یانجینقش م ،(1541رهنما، فریدون؛ شاهعلی، رامین و حیدرپور، فرزانه )

، زدهمیست دوره  ،یدان ش حس ابدار   ،یدر مؤسستات حسابرست   یخطاکتار  یبا قالد هشدارده یاخ ق

 .41-61 :وهشتم شماره چهل

 میبتر تعتال   یمبتن یی: الگویمعنو یرهبر ینیبازآفر ،(1544شهبازی، محمد؛ توکلی، عبدل و کاظمی، سعید )

، شتماره  دهتم  دوره ،یدر دانش گاه اس الم   تیریم د  ،الحکمته  زانیت م فیشتر استاس کتتاب   بر یاس م

 .66-6 :ویکم بیست

 یها و راهکاره ا  چالش یالملل نیکنفرانس ب نیدوم ،یسازمان و سامانده یشناسبایز ،(1544) دایطوفان، ش

 .دامغان ،یو حسابدار تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو

ایران از تجارت  ارائه الگوی رشد پویای سهم بازار ،(1544اد، ناصر )عزیززاده، نادره؛ آقاموسی، رضا و آز

، دوره یتازدهم، شتماره   گذاری عم ومی  مطالعات راهبردی سیاست ،منظر استتراتژیک ای گاز از منطقه
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، شماره ، دوره نهمرانیا تیریانجمن علوم مد ،فرم کیمثابه  به یسازمان یباشناسیز ،(1626) یمالطف ی،فان

 .122-154 :وپنجم سی

 شیهما نیسوم ،ییدردوره ابتتدا  یشناس ییبایز تیبرترب یمرور ،(1625) ، زهرهو سعادتمند ، احمدیفو د

 .قم ،رانیا یو فرهنگ یاجتماع یها بیآس یشناس و روان یتیعلوم ترب
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 ،ت دانش سازمانیروندهای جدید در مدیری ،(1544محمدی، اصغر؛ شرفی، نورالدین و دهبان، اسماعیل )
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ال اول، زمستان س، ای معلم توسعه حرفه،ها و رضایت و پیشرفت تحالیلی دانشجویانای آن توسعه حرفه
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