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 . مقدمه1
مند بودن اين مند با اوست؛ منظور از هدفتنها راه درک کودک، وقت گذراندن هدف

نیست که به آن ساختار بخشیم، بلکه مقصود اين است که اوقات صرف شده را با حرکتي 
شده تعیین پیشتي که فارغ از ساختارهاي ازآرام، با دقتي موشکافانه زير نظر بگیريم. اوقا

ي اعمال، افکار و احساسات کودک است و او را از کنندهباشد، ساختارهايي که هدايت
خواهیم براساس آن افکار و احساساتي که کند. گاه ميخودش، خارج مي يآزادانه سیر

ي هاي دورهايم، در موردش به داوري بنشینیم، اما به خاطرهي کودکي داشتهخود در دوره
هاي کودکي بايد به توان اعتماد کرد. تصورات و تفکرات را در همان لحظهکودکي، نمي

اد نوشتن نیست و افسوس که هنگامي که تصور قلم کشید، افسوس که در آن دوران سو
چه اي در کار نیست. آنتوانیم اين دوره را به نگارش درآوريم، ديگر کودکيکنیم ميمي

چه در مورد در ديدگان يک کودک زيباست، در چشمان او به خود معنا گرفته است و آن
ي اوست که از ادهي لغات محدود و سگويد، برآمده از دايرهاحساس و افکار خود مي

تجربه  يها تن به تازيانهسالي که سالنظر او ساختاري بس گسترده و گويا دارد. بزرگ
 خبر!( است و از درکخبر )يا حداقل کمسپرده، از فضاي ذهني و احساسي يک کودک بي

سال با ظاهري متفکرانه طوري وانمود گويد و بزرگعاجز. کودک مي اوکامل ديدگاه 
ش فقط اانهفهمد. دريغا که سر تکان دادن متفکرها را ميموي حرفبهه گويي موکند کمي

 اش است و بس!ساالنهبراي حفظ ظاهر بزرگ

شناختي، ابتدا بايد در مورد خود رسد که قبل از پرداختن به امر تربیت زيبايينظر ميبه
عريف ديد، رسیدن به اين تچه در پي خواهید زيبايي به يک تعريف اولیه برسیم، اما چنان

مهابا، دست به گشت هاي هنري است که بيبه معناي افسار زدن بر اسب سرکش احساس
و گذار در اعصار زده و به هرکجا که اراده کرده، سرک کشیده است. قبل از هر چیز، بهتر 

 است نگاهي به معناي لغوي زيبايي بیافکنیم.
اي تعريف شده است که کیفیت نیکو و زيبندههاي فارسي، زيبايي حالت و در فرهنگ

: نگیزاند. در فرهنگ معین آمده استاعشق و احساسات انسان را نسبت به خود بر مي
زيبايي عبارت است از نظم و هماهنگي که همراه با عظمت و پاکي، در شيء وجود دارد »

آورد پديد مي کند و لذت و انبساطو عقل و تخیل و تمايالت عالي انسان را تحريک مي
 (296: 1395)معین،  .«و آن امري است نسبي
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، چهار پاسخ را مورد بررسي قرار «زيبايي چیست؟»، در مقابل پرسش 1ان شپرد
توان . زيبايي را مي2پذيرد؛ تر نمي. زيبايي کیفیتي ساده است که تعريف بیش1»دهد: مي

تعريف  4و قشنگي 3آراستگي ،2تري مانند ظرافتي مشخصبر اساس کیفیات زيباشناسانه
. و 4ي ديگر تعريف کرد؛ توان بر اساس کیفیات غیرزيباشناسانه. زيبايي را مي3کرد؛ 

اي از دهیم چه گونهکه، بايد ببینیم هنگامي که چیزي را زيبا تشخیص ميمورد آخر اين
 (106: 1391)شپرد،  «آوريم.عمل ميداوري را به

ي تأمل در عنوان نظريهاست که به هـفلسف ايـهيکي از رشته شناسيزيبايي»
 .«ودششناختي و چیستي زيبايي و نسبت آن با ادراک، تعريف ميهاي زيباييداوري

 است براي درک بهتر ادراکات قابلیتي شناسيزيبايي چنینهم (79: 1395)هالینگ ديل، 
و باعث تغییر در  (موسیقي ( و نرم )مانندتنديس هاي سخت )مانندچنین پديدهو هم

يوناني است که در اواسط ي شناسي برگرفته از واژهيباييگردد زفرد مي نگرش روحیه و
اي از فلسفه در نظر گرفته شد عنوان شاخهقرن هجدهم به واژگان فلسفه افزوده شد و به

 (60: 1378 )رجايي،« پرداخت.که به تحقیق در مورد ماهیت و اصول زيبايي مي
شناسي و (، معتقد است علوم جمالي، مشتمل بر علم زيبايي139: 1379يوسفیان )

هاي عاطفي جامعه، هنجارهاي ذوقي جامعه را ارائه ن، با تحلیل ارزشهاي آوابسته
ي عاطفي جامعه يا يکي ها دستیابي بر شناخت عواطف سازگار با زمینهکنند. هدف آنمي

ي عاطفي جامعه سازگار باشد، متصف به هاي جامعه است و عواطفي که با زمینهاز گروه
 زشتي، مقوالت بنیادي علوم جمالي است. شود، از اين رو، زيبايي وصفت زيبا مي

هنر يکي از ابزارهاي » 5شناسي است و طبق نظر آيزنرهنر، يکي از اهداف اصلي زيبايي
رسد که طور به نظر مياينکند و صورتي غیرمستقیم منتقل ميارتباط است که معنا را به

صورت که اگر بخواهیم ي آن نیز هست. بدين دهندهدرک معنا، مستلزم درک اجزاي انتقال
ر ي آن )عناصدهندهمعناي يک اثر هنري را درک کنیم، بايد ابتدا بتوانیم اجزاي انتقال

اين درک،  (13: 1383)به نقل از مهرمحمدي،  .«ي احساسات( را درک کنیمکنندهتحريک
 يصورتتواند بهي موجود در اثر(، ميکننده)يا عناصر تحريک دهندهاز اجزاي انتقال

                                                           
1 Anne Sheppard 
2 Grace 
3 Elegance 
4 Daintiness 
5 Eisner 
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اين  کند. ي اثر را تحريککنندهگونه، ذهن دريافتگسسته و يا برعکس، در قالبي گشتالت
در  اي زبان، به معناي ناتوانيتوجه است که عدم توانايي در ابراز غیرگزارهنکته نیز قابل

اي که ممکن است معناي سخن شما را اي نیست. همانند نوباوهدرک زبان غیرگزاره
اي درک کند ولي از تولید کالم و معنا به همان صورت، ناتوان باشد. گزارهعنوان زباني به

شناختي آنان در مورد آن زيبايي فهم داوري و (1)درک کودکان از اجزاي تصويرچگونگي 
 ي پژوهش حاضر شده است.منجر به زايیده شدن ايدهتصوير 
هاي مورد کتاباي که در اين بخش بايد بدان اشاره کرد اين است که در نکته
رد مواجه تواند بر درک فاي که بین متن و تصوير برقرار است ميداستاني، رابطهتصويري

هاي نقد تصويرگري متن»گويد: مي 1چه پري نودلمنشونده با اثر، تأثیر بگذارد و چنان
 چون نقد تصويرهايتواند جداي از ادبیات در نظر گرفته شود و منطقًا همادبي ]...[ نمي

در پژوهش حاضر،  (206: 1394خسرونژاد و همکاران، به نقل از .« )جز ادبي ديده شود
شناختي از سوي کودکان قرار ها مورد بررسي زيباييها، جدا از متن آنتصويرهاي کتاب

همان صورت است که در ي کودک با تصويرها، بهي مواجههگیرد به همین دلیل، شیوهمي
افتد. يعني هرچند، موضوع مورد مطالعه، اتفاق مي آزادي داراي موضوع هاگالري

 داستاني است اما اين تصويرها کامالً فارغ از متن هستند. هاي تصويريتصويرهاي کتاب
دهد که عامل محرکي که منجر به شکفتن پژوهش حاضر شد، زماني خود را نشان مي

خواند که صويري را زيبا ميخواهیم و او تاز يک کودک، در مورد زيبايي تصوير، نظر مي
هاي ما، شايد چندان هم زيبا  نباشد و هنگامي که دلیل زيبا خواندن آن تصوير طبق مالک

« چون دوستش دارم»يا « خب قشنگه»ي شويم، تنها با عبارت سادهرا از وي جويا مي
ي اين اظهار نظر شود چون در پس پردهجا ختم نميشويم. اما مسأله به اينمواجه مي

است، احساسي که ممکن است در مقابل تصوير ساده، احساس لذت،  به جريان افتاده 
ي لغات محدود کودک ديگر، ظهور نکند و احساسي که ممکن است بیان آن در گنجینه

ننده کنگنجد. از طرفي، اين پاسخ کودک ممکن است صرفاً براي راضي کردن مصاحبه
هاي تر، پاسخشود با کمي تفحص بیشدر ادامه مالحظه ميکه ارائه شود و چنان

 توان از کودکان دريافت کرد.   تري را ميگسترده
توجهي هاي قابلشناسي امور مربوط به کودکان اشارههاي متعدد، به زيباييدر پژوهش

شناسي تصويرگري شناسي ادبیات کودک، زيباييعنوان نمونه، زيبايياست. بهشده
                                                           

1 Perry Nodelman 
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شناسي ها به خودِ مفهوم زيباييشناسي موسیقي کودک، و... . اين نمونه، زيباييکودکان
را در گروي داوري هنري )و نه درک هنري( دانسته و همچنین اند و آندر کودکان پرداخته

اند. از ايشان، موضوع را مورد بررسي قرار داده 1ي خودمحوريها بعد از مرحلهسال
شناختي در افراد مطرح شده است نیز حاکي از همین رشد زيباييطرفي، مراحلي که براي 

شناختي را از زماني در نظر گران، در مجموع شروع درک زيباييامر است که پژوهش
صورت کالمي قادر به داوري در مورد زيبايي يا اثري هنري هستند. گیرند که کودکان بهمي

است. الزم  عدم درک جامع از کودکيآيد ناشي از اين همان چیزي است که به نظر مي
کند، بتواند در مورد آن داوري کند. همین که امري نیست وقتي کودک چیزي را درک مي

در کودک شور و اشتیاق فراهم آورد و امري انساني باشد، براي او زيباست. اگر معیار 
ق ايجاد شده توان اشتیاآوردن حس عشق و شور در نظر بگیريم، ميزيبايي را به غلیان در

براي کودک را معیاري براي فهم ادراک کودکان از زيبايي دانست. اين در حالي است که 
ند تا وقتي که کودکان برخي از متخصصان هنر معتقد» 2کويي فريني و مورابه گفته

شناسانه ارائه توانند پاسخي زيبايياي داشته باشند، به هیچ وجه نمينتوانند داوري پخته
 (Freeny & Moravick, 1987: 11) .«کنند
کم بهکنند و دستهايي ويژه در مورد هنرها فکر ميکودکان در حقیقت، به روش»

هاي ضمني هنر عالوه، اين فلسفههاي هنر دارند. بهصورت ضمني، براي خودشان فلسفه
ي نوبهها به گیرد. اين فلسفههاي شناختي مهم بنیادي شکل ميي رشد تواناييبه واسطه

اي هستند که شناسانههاي زيباييي پاسخي نوع و دامنهکنندهخود، تا حد زيادي تعیین
 (Parsons, 1994: 33) «.کودکان قادرند بدهند

هاي وابسته به هم در ديدگاه پارسونز، درک از يک تصوير در راستاي توالي فرض
هاي قبلي، روش وعهي متوالي از فرضیات، نسبت به مجمکند و هر مجموعهرشد مي

ساختار يافته، هاي نیمهکند. براساس مصاحبهها فراهم ميتري در درک تصويربسنده
رادي هاي رهنمودي با افشناختي بر مبناي مصاحبهپارسونز، پنج مرحله را در رشد زيبايي

هاي (، پاسخ3داري)طرف 1ي سال شناسايي کرد. در مرحلهدبستاني تا بزرگاز سن پیش
ر ها بهاي ديگران است. تمرکز آني کمبود آگاهي نسبت به تجربهکنندهافراد منعکس

داند. ها و چیزها مياي ساده از رنگعنوان مجموعهرا بهموضوع يک تصوير است اما آن
                                                           

1 Egocentrism 
2 Freeny & Moravick 
3 Favoritism 
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کنند که يک تصوير، کیفیتي (، افراد تصور مي2ي)مرحله 1گرايي و زيباييي واقعدر مرحله
دارد. براي نمونه، يک تصوير در صورتي بهتر است که موضوعش مشابه با موضوعش 

هاي بصري اثر هنري متمرکز هستند. در تر باشد. افراد در اين مرحله، بر کیفیتجذاب
خود و  ي قبلي، افراد آغاز به تفسیر معناي تصوير بر مبناي تجربه2، بیانگري3ي مرحله

که فردي باشد، معناي تصوير به جاي اين، 3، سبک و شکل4ي کنند. در مرحلهديگران مي
شود که افراد به اجتماعي است. پارسونز ادعا کرد که معناي اثر هنري زماني ساخته مي

است.  4ي خودمختاري، مرحله5ي اثر هنري نگاه کرده و در مورد آن صحبت کنند. مرحله
هستند. از يک طرف، قدر که اجتماعي هستند، شخصي نیز ها هماندر اين مرحله، داوري

ي شخصي تکیه دارد و از طرفي، اين نکته اهمیت دارد که براي رسیدن به داوري بر تجربه
ي يک تفسیر مناسب از تصوير با ديگران در موردش صحبت شود. بنابراين، تفسیر در مرحله

البته برخي از  (Rashid & Warrel, 2015: 38) .نظر خود و ديگران استدرگیر نقطه 5
هايي که او در اختیار کودکان قرار ي پارسونز و نمونهگران به روش مورد استفادهژوهشپ

و گلدين  5عنوان مثال، در تحقیقي که توسط هارتاند. بهداده است، ايرادهايي وارد کرده
عنوان منتقداني (، به7)برخالف ديدگاه پیاژه سال 7صورت گرفت، کودکان زير  6میدو

هاي اجرايي هاي دوستان خود را که در سطح مهارتتوانستند تصويرگري 8غیرخودمحور
خودشان بود، با در نظر گرفتن ديدگاه ديگران، مورد داوري قرار دهند اما در مورد 

گران، به نظر اين پژوهشکردند. ساالن، خودمحورانه عمل مياي بزرگتصويرهاي حرفه
ه کم گرفتها دستي داوري آنشود که قوهمي ناآشنا بودن کودکان با اثر مورد نظر، باعث

 :بندي کردندي زير دستهرده 6به  هاي کودکان راگران استداللشود. اين پژوهش
 ها مد نظر بود.ي شکلهايي که در تصوير وجود داشت و اندازه: تعداد شکل9کمیت .1»

                                                           
1 Realism and beauty 
2 expressiveness 
3 style and form 
4 autonomy 
5 Hart 
6 Goldin Meadow 
7 Piaget 
8 nonegocentric 
9 quantity 
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که کدام اشاره به اينصورت کلي با کردن به: توانايي تصويرگر در تصويرگري1کیفیت .2
  2بد داد )خوب/بخش از تصوير مد نظر کودک است که به چهار شکل خود را نشان مي

کثیف  تمیز/ –تصوير 3زشتي/زيبايي -خوب/بد بودن خود تصوير -بودن تصوير تصويرگر
 تصوير(. 4بودن

 شود.يابي کودکان در قالب رنگ ارائه ميرنگ: ارزش .3
ها، ها، شکلهايي به جز رنگ مانند طراحيي ظاهري و سطحي:  شامل ويژگيجنبه .4

 شود.ها ميبندي، بافت يا سايهحرکت، ترکیب
 ي مستقیم به محتواي تصوير.موضوع: اشاره .5
يابي با اين استدالل، بطور کامل بستگي به تجربیات ي شخصي: ارزشتجربه و ذائقه .6

 (Hart & Goldin Meadow, 1994: 1222-1229) «.دکننده دارشخصي مشارکت
هاي ترين فراواني را در استداللدست آمده، کمیت و کیفیت بیشي بهاز بین شش رده

تر از تر، استدالل مربوط به کمیت، بیشهاي کوچککودکان داشتند. در ضمن، در بچه
 گرفت.ها مورد استفاده قرار ميباقي استدالل

گذارند حاکي از اين امر است که گران در مجموع به بحث ميپژوهشچه اين آن
هاي ديگران را متفاوت با ترجیح خودشان در نظر دبستاني قادرند ترجیحکودکان پیش

هاي افراد ها ترجیحتر آنبگیرند و براي اين امر نیز استدالل متفاوتي مطرح کنند و بیش
تر ديدند اما ترجیحات افراد کوچکتر ميزديکتر از خودشان را به ترجیحات خود نبزرگ

 (همان). ديدنداز خود را متفاوت مي
نظر کودکان در مورد زشتي يا زيبايي يک تصوير، وابسته به اين »به نظر پارسونز، 

است که نظر ايشان در مورد زشتي يا زيبايي محتواي آن چگونه است. بین تکنیک و 
تواند ي نقد است که ميقائل شد. اولي مربوط به حوزهحس تجربه شده در کار بايد تمايز 

بحث شود و بین افراد مورد داوري قرار گیرد در حالي که دومي، عاطفه  و ديده، تحلیل
اي ي فردي است. اين تمايز به گونهاست که الهامي، غیرقابل تحلیل و بصورت تجربه

 (Parsons, 1994: 42) .«تواند بر دومي اثر بگذارداست که اولي نمي

                                                           
1 quality 
2 good/bad 
3 Prettiness/ugliness 
4 Neatness/messiness 
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عنوان چه پارسونز به( مطرح کردند، آن1984) طور که هارت و گلدن میدوهمان
ها را مورد بررسي شناختي در مقابل کودکان قرار داد تا داوري آنمحرک حس زيبايي
تواند داوري درستي نميي تجارب کودک قرار نداشته است پس بهقرار دهد، در دايره

ي هايي در حوزهگران، محرکر برساند. بنابراين اين پژوهشي ظهوها را به منصهآن
دهیم(. هدف ايشان، تأيید که ما قرار مي)چنان تجارب کودکان در اختیارشان  قرار دادند

ي خود به نقد هنري توانند فارغ از ديدگاه خودمحورانهاين فرض بود که کودکان مي
. معیارهايي که به نظر ايشان در ديدگاه بپردازند و براي اين نقد نیز معیارهايي دارند

ي توان از زاويهکم گرفته شده است. به پژوهش اين دو محقق نیز ميپارسونز، دست
ه هايي را درک کنند کاند تمايز بین نقاشياز کودکان خواستهها ديگري نگريست چون آن

ها در مورد اوري آنعبارتي، داند. بهها در سطوح متفاوتي از مهارت بودهتصويرگران آن
يبايي ي زرا حس تجربه شده تکنیک تصويرگري بوده است نه همان حسي که پارسونز، آن

توان از داوري تکنیکي رهايي يافت که سطح مهارت تصويرگران، مورد داند. زماني ميمي
 ضاييي فداوري نباشد. از طرفي آيا کودکان تفاوت بین زيبايي تصويرهاي دو سفینه

کنندگان پژوهش خود گذاشتند( را میدو در اختیار مشارکتهايي که هارت و گلدن)محرک
کنند که تفاوت تصويرهاي دو انسان را؟ اگر مواردي مانند رنگ و گونه داوري ميهمان

ها کنترل شود، آيا چیز ديگري باقي صافي خطوط و تمیزي و کمیت و موضوع در تصوير
هاي پیشین، پاسخ ها در پژوهشبه داوري بگذارند؟ اين پرسشرا  ماند که کودکان آنمي

در طول مواجهه با يک اثر، از طرفي، اثري هنري داريم و از  بخشي نیافته است.رضايت
اي واسط وجود طرفي ديگر احساس لذت ناشي از مواجهه با آن اثر. در اين میان حلقه

اما در کودکي اين حلقه در  سالي تا حدي شناخت شده باشددارد که شايد در بزرگ
ي ي مراحل رشد شناختي، به حیات مظلومانهاي از ابهام قرار گرفته است و زير سايههاله

ها از مواجهه دهد. اين حلقه، همان معیارهايي است که فرد بر اساس آنخود ادامه مي
ت، ي پژوهش حاضر، بیرون آوردن همین حلقه از حصار ابهام اسبرد. مسألهلذت مي

 ي پاسخي)تصويرها(، براي داوري و براي ارائه که کودکان در مواجهه با دنیاي خارجاين
هاي پژوهشدر ضمن، طبق بررسي کنند.شناسانه، چه معیارهايي را استفاده ميزيبايي

شناختي کودکان در ي درک زيباييگران تحقیق حاضر، تحقیق تجربي مدوني در حوزه
کتاب کودکان، صورت نگرفته است که  هاياز تصويرگريي خودشان ي تجربهحیطه

 کند. تر ميي انجام اين پژوهش را بیشهمین امر، انگیزه
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 . ضرورت پژوهش2
آيد که اگر قرار است کسي به داوري ضرورت پژوهش حاضر، از اين نکته بر مي

ن هستند و اشناختي در مورد آثار تصويرگري براي کودکان بپردازد، آن، خود کودکزيبايي
رک ساالن هستند که بايد بتوانند به داگر کودکان از بیان معیارهايشان ناتوانند، اين بزرگ

ها برسند تا بتوانند تصويرهايي در اختیارشان قرار دهند که با درستي از معیارهاي آن
 برآوردن آرزو و نیاز دروني آنان، لذت را برايشان  به ارمغان آورد. بنابراين، برآمدن

هاي صورت گرفته در اين معیارهاي داوري از بطن کودکي، ضروري است. پژوهش
هاي مختلف سني مد نظر قرار داده شناختي کودکان را در دورهحوزه، هرچند درک زيبايي

هاي مربوط به مقاطع سني گوناگون را تا حدي شناسايي کرده است، اما به و ويژگي
طور که صورت خاص، کودکان هستند، آنان  بهها از آثاري که مخاطبشبررسي درک آن

اند ادهاي قرار دعبارتي، کودکان را در معرض آثار هنريشايسته باشد، نپرداخته است. به
طور ي کودکان با اين آثار، نتوانسته آناند و شايد مواجههها کودکان نبودهکه مخاطب آن
 ي توصیف برساند.ن به مرحلهشناختي را در کودکاهاي درک زيباييکه بايد، مؤلفه

ي کاربردي داراي اهمیت است. فهم اين نکته که چه چیزي پژوهش حاضر نیز از جنبه
تواند ها، ميها براي کودکان زيباست و چگونگي درک کودکان از زيبايي آندر اين تصوير

شناختي ي مدوني براي پرورش حس زيباييي برنامهنويسان در تهیهبه مربیان و برنامه
 1شناختي نیز، الیاسدر مورد مسیرهاي پرورش درک زيباييکه کودکان ياري رساند. چنان

ها شناسي در تعلیم و تربیت آن است که تمام معلماهمیت تربیتي بحث زيبايي»گويد: مي
توانند تجربه و ها در مدرسه، ميهاي درسي و در حقیقت، تمام فعالیتو تمام موضوع

 (138: 1393)الیاس،  .«آموزان را افزايش دهندشناختي دانشزيباييدرک 
تواند به داوري صحیح کودکان از امور هنري بیانجامد؛ عالوه بر هايي ميچنین برنامه

کند که با استفاده از آن به بیان خويش بپردازند. که زبان ديگري براي آنان فراهم مياين
ي تصويرگري ي کودکان و در زمینهاني که در حوزهپردازان و هنرمنداز طرفي، نظريه

ويش، اين ي ختوانند در کنار تجربهکودکان و تصويرگري براي کودکان فعالیت دارند، مي
تر در فهم ادراک کودکان از آثار هنري در تر و مشخصعنوان راهي کوتاهپژوهش را به

گیري کارآن بتوانند درک و بهي ي تصويرگري مورد مطالعه قرار دهند تا به واسطهحیطه
زبان خاموش و در عین حال بسیار رساي هنر را در عمق وجود کودک بپرورانند. در 

                                                           
1 Elias 
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ي شناسانههايي است که دريافت زيباييي نظر، پژوهش حاضر در پي تعمیق ديدگاهحوزه
 اند.اي کلي بیان کردهي کودکي را در قالب مرحلهدوره
 

 . هدف پژوهش3

دبستاني از تصويرگري شناختي کودکان پیششناسايي و فهمِ درک زيباييهدف پژوهش 
پژوهش حاضر اين است که  1بر اساس هدف پژوهش، پرسش مرکزي کودکان است.

هاي کنند؟ و اين پرسش، زاياي پرسشکودکان چگونه زيبايي را در تصويرها درک مي
 نمايید:فرعي است که در پي مالحظه مي

 معیارهايي يک تصوير را زيبا تلقي مي کنند؟ کودکان بر اساس چه .1

 کنند؟را درک مي آيا کودکان در هنگام مواجهه با يک نقاشي، تمام عناصر آن .2

 ترتیب توجه کودکان به عناصر موجود در تصوير به چه صورت است؟ .3

 

 . روش پژوهش4
شود که هدف محسوب مي 2پژوهش حاضر در پارادايم کیفي بوده و از نوع تحقیق بنیادي

گر به دنبال فهم دنیاي خاطر خود دانش است و در آن پژوهشآن، دنبال کردن دانش به
اطراف خويش است. طرح پژوهش حاضر از نوع پیدايشي بوده و روش مورد استفاده در 

با در  4گیري ناهمگنيا نمونه 3گیري با حداکثر تنوعگیري پژوهش حاضر، نمونهنمونه
مند براي کسب و گیري هدفتن اصل اشباع شدگي است. اين استراتژي نمونهگرف

ي بر گیرتوصیف موضوعاتي است که تنوع يا واريانس بااليي دارند. اين نوع از نمونه
پذيري بینش و درکي جاي تعمیمموارد غني از اطالعات متمرکز است که اين موارد به

ي با توجه به کیفي بودن پژوهش، نقطه( Patton, 2002: 230 .کر) .کندعمیق حاصل مي
ي اشباع اطالعات است، يعني زماني که ديگر اطالعات جديدي گیري نیز، نقطهپايان نمونه

ها گیري پژوهش حاضر پس از اجراي مصاحبهاز مصاحبه شوندگان حاصل نشود. نمونه
گیري پژوهش حاضر از میان کودکان نمونه ي اشباع رسید.کودک، به نقطه 58در مقابل 

ي هاي شیراز صورت گرفت که فرزندان هر سه طبقهدبستاني يکي از مهدکودکپیش

                                                           
1 central question 
2 basic research 
3 maximum variation sampling  
4 heterogeneity sampling 
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کنندگان پژوهش، بنابراين، مشارکت (2))پايین، متوسط، باال( در آن حضور دارند. اجتماعي
 ي اجتماعي و از هر دو جنس بودند.ي سه طبقهساله 6تا  5کودکان 

 يافته است. روش ساختاري نیمهآوري اطالعات در اين پژوهش، مصاحبهمعروش ج
است که در  2يا معنايي 1ها نیز، تحلیل محتوا از نوع تحلیل محتواي ارتباطيتحلیل داده

دنبال جستجوي معاني و ارتباطات بین مفاهیم است. تحلیل گر بهاين نوع تحلیل، پژوهش
 ها انجامید.کدگذاري باز به مشخص شدن مقولهمحتوا نیز با استفاده از 

 
 . روش اجرا5

ورت شناختي کودکان صي درک زيباييتر اشاره شد، تحقیقاتي در زمینهطور که پیشهمان
شناختي کودکان بود و نیز اين ي مراحلي از درک زيباييگرفته است که حاصل آن ارائه

نکته مطرح شد که هدف پژوهش حاضر، رسیدن به درکي بهتر از اظهار نظرهاي کودکان 
. بنابراين، اولین قدم، انتخاب کودکاني است که بتوانند در هاستدر مورد زيبايي نقاشي

 ها اظهار نظر کنند. مورد نقاشي
براي درک اين نکته که کودکان به کدام يک از عناصر ديداري در تصوير توجه 

کند( در گرا کار ميکنند، تصويرهايي از آثار يکي از تصويرگران ايراني )که سبک واقعمي
گرفت که از نظر موضوع، کامالً شبیه به هم بودند و در عناصر ديداري  اختیار ايشان قرار

ديگر تفاوت داشتند. علت اين انتخاب گران بودند، با يکخاصي که مورد نظر پژوهش
تر صورت گرفته است، کودکان قبل از هر چیز به اين بود که طبق تحقیقاتي که پیش

ت قدر تحي موضوع، آنن، با مشاهدهکنند بنابرايمحتواي موضوعي تصويرها توجه مي
گیرند که شايد ديگر توجهي به عناصر ديگر تصوير نکنند. بر اساس تحقیقات تأثیر قرار مي

د که کودکان بتوانند بهتر در مورتر به آن اشاره شد، براي اينهارت گلدين میدو که پیش
ت. ي ايشان قرار داشجربهي تهايي استفاده شد که در حوزهها نظر بدهند، از نقاشينقاشي

ي کودک، در هاي تصويرگري يک تصويرگر ايراني حوزهبنابراين از  يکي از نمونه
هاي اختیارشان قرار گرفت. محتواي تصويرها، تنها شامل يک پسربچه بود که به شکل

ي عاطفه .1گرفت. اين تصويرها در عناصري مانند گوناگون در اختیار کودکان قرار مي
صورت )به عملي متناسب با عاطفه .2تفاوتي( صورت غم، شادي، بي)به ر تصويرحاکم ب

صورت رنگي، سیاه و سفید، )به رنگ .3ايستاده، درحال دويدن، درحال شادي کردن( 

                                                           
1 relational analysis  
2 semantic analysis 
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)به صورت  زمینهرنگ پس. 5)چمن(  عنصر طبیعي موجود در تصوير .4رنگ( بي
صورت )به بافت. 7صورت کوچک و بزرگ( )به اندازه. 6زمینه( دار و بدون پسزمینهپس

سؤال تنظیم شده بودند.  30ديگر متفاوت بودند و در دار و بدون بافت( با يکبافت
هاي مربوط به مصاحبه طوري تدوين شده بود که کودکان ابتدا وجود هر يک از پرسش

ام در دادند و سپس هر کداين عناصر را در مقابل عدم وجودشان مورد بررسي قرار مي
گرفتند. بنابراين در مراحل اول کودکان در مقابل پرسش مقابل يک عنصر ديگر قرار مي

کودکان تنها در مقابل يک عنصر  «تره؟ چرا؟ها قشنگيک از اين نقاشيبه نظرت کدام»
نظر خود را اعالم کردند و در مراحل بعدي، دو عنصر را در مقابل هم مورد قضاوت قرار 

ت که در مراحل ابتدايي فقط در مورد حضور يا عدم حضور يک عنصر صوردادند. بدين
شد. براي مثال، دو نقاشي کامالً مشابه که يکي رنگ داشت و از کودکان نظر خواهي مي

ا يک از عناصر رکه نقاشي حاوي کدامي ايني بعد، دربارهرنگ بود. در مرحلهديگري بي
براي مثال دو نقاشي مشابه که يکي رنگي  شد.تر دوست دارند از ايشان پرسش ميبیش

د مورگرفت تا دربود اما غمگین و ديگري بي رنگ بود اما شاد در مقال کودک قرار مي
 هايي از تصويرها در پیوست، قابل مالحظه است.آن قضاوت کند. نمونه

 
 ها. یافته6

ي ربهو نیز تج گیردکودکان در تصويرها بر اساس عناصري که مورد توجه ايشان قرار مي
ي اول شامل کنند. اين عناصر در وهلهها اظهار نظر ميقبلي خود در مورد زيبايي آن

موضوع است که در تحقیقات پیشین به آن اشاره شد اما بعد از موضوع نیز کودکان به 
عناصر موجود در تصوير توجه دارند. اين عناصر شامل رنگ، فضاي عاطفي، عمل موجود 

جز تصوير اصلي)چمن(، بافت، اندازه، دادها(، عناصر طبیعي جانبي به)رخ در تصوير
مام جز عنصر طبیعي، تشود که همگي براي کودکان قابل درک است. بهزمینه ميرنگ پس

ي عناصر ديداري هستند بدين معنا که بر محتواي موضوعي، اثر عناصر ديگر در حوزه
جه شديم، وجود يک عنصر طبیعي داخل طور اتفاقي متوگذارند اما زماني که بهنمي

د، تصمیم گذارکودکان اثر مي شناختيزيباييتوجهي بر قضاوت تصوير، به شکل قابل
 عنوان يک عنصر موضوعي را در مقايسه با عناصر ديگرگاه عنصر طبیعي بهگرفتیم جاي

  کنیم.)که ديداري هستند(، بررسي مي
د انکدام از تصويرها مطرح کردهانتخاب هر، معیارهايي که کودکان براي 1در جدول 

شود اما مطرح چه که در تصوير ديده نمينمايید. الزم به ذکر است که هر آنمشاهده مي
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شده در قسمت توصیف و روايت قرار داده شده است و داليلي که در تصويرها قابل 
 ت يکاند )بايد توجه داشت که ممکن اسمشاهده هستند در بخش توصیف ذکر شده

توصیف در يک نقاشي، تنها يک توصیف به حساب بیايد اما در نقاشي ديگر، شکلي 
ها بايد بود يا اگر مفهوم صحبتش هم به چیزي اشاره روايي داشته باشد. فقط دنبال واژه

 ها به حساب بیاوريم(:  را جزو توصیفي توانیم آنداشت که در تصوير وجود دارد، مي
 در انتخاب تصویرهایي كه از نظر ایشان زیباتر بود : دالیل كودكان1جدول 

 ي اصليحوزه 
 توصیف و روايت توصیف عنصر ديداري غالب

 عاطفه

 لبخند-
 ابروي قشنگ-
 دهان بسته-
 شکل خوشگل-
 حاليخوش-
 بیرون بودن زبان-
 خستگي و بي حوصلگي-

 زخمي نشدن به دلیل آرام راه رفتن-
 ظرافت خطوط-

 

 رنگ

 سفید بودن-
 تمیز بودن-
 مو داشتن-
 رنگ داشتن-
 شکل بیني-
 هادرشت بودن چشم-
 هادرازتر بودن دست-
 فرفري بودن موها-
 هالپ-
 تر به انسانشباهت بیش-
 رنگ خودش بودن-
 لباس داشتن-
 رنگارنگ بودن-
 تیپيخوش -

 رنگ داشتن به خاطر خوردن غذا -
 تر بودنساکت-
 ید نبودنگم نشدن در جاهاي سفید به خاطر سف-
 ي شخصي از رنگ سفید در حین نقاشي استفاده-
 تر خدا به چیزهاي رنگيي بیشعالقه -
 انجام ندادن هیچ کار بد-
 پريدگي به خاطر خوب غذا نخوردنرنگ-

 زمینهپس

 سفیدي دور -
 زردي دور-
 در آفتاب بودن -
 نور داشتن -
 زرد بودن خانه -
 بازي کردن در روز-
 غروبه-

 لبخند زدن -
 تر دويدنتند-
 شادتر بودن-
 تنها بودن-
 سرما در صورت نبودن خورشید-
 تر دويدنآروم-
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 ترهخوشگل-

 عمل

 شادي-
 لبخند -
 تر دويدنخوشگل-
 هاباال بودن دست-
 سرعت داشتن -
 ورزش کردن-
 حالت پاها -
 هاآرام بودن دست-
 هاروي زمین بودن کفش-
 تر بودن اعمالقشنگ-
 بازيگوشي کردن -

 دفعه دويدنيک-
 تر حال داشتنبیش -
 برنده شدن-
 هنوز نباختن-
 زبان در آوردن-
 حالت پسرونه داشتن-
 رفتن در بغل کسي-
 دعا کردن-

 اندازه

 تر بودنبزرگ-
 دون نداشتندون-
 تر بودنچاق-
 تر بودن صفحهکوچک-
 باالتر بودن سن-
 

 احترام گذاشتن-
 خطرناکنیافتادن هیچ اتفاق -
 غذا خوردن-
 اذيت شدن ديگران در صورت دويدن-
 ضعیف بودن چیزها بلند در مقابل ضربه-
 مرتب بودن موها -

 بافت

 خطي بودن لباسخط-
 بودن لباسبافتني-
مناسب بودن لباس براي -

 آب و هوا
ها به شباهت رنگ-

 کمانرنگین
 کرکي و پشمي بودن-
 پود پودي بودن -
کنان شباهت به رنگ بازي-

 فوتبال دستي
 گندمي بودن لباسگندم-
 دوختني بودن لباس-
 گیاهي بودن لباس-
 مو داشتن لباس-
 گرم بودن لباس-
 هاشور داشتن-

 گوش کردن به حرف مادر-
 تر بودن لباسمحکم-
 حمام رفتن-
 چرک بودن لباس -

 عنصر طبیعي

 چمن داشتن-
 دويدن روي جاي نرم-

 چمن در کشورهاي داراي زيبا بودن نقاشي-
 تندتر دويدن-
 زخمي نشدن در صورت زمین خوردن-
 ها بودنمواظب گل-
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ر ديگر قرار گرفتند و نظر کودکان دشده، با تغییرات منظم، در مقابل يکتصويرهاي ارائه
هايي که قرار است دو دهي کودکان در موقعیتها، پرسیده شد. نسبت و شکل پاسخمورد آن

تصوير را با هم مقايسه کنند متفاوت است. کودکان در مقابل تحريک يک عنصر ديداري 
 حضور اين عناصر را به عدمتوان گفت دادند که به يقین ميصورت منفرد، طوري پاسخ به

نظر را بر تصويرهاي تصويرهاي داراي هريک از عناصر مورددهند و حضورشان ترجیح مي
 نمايید:مالحظه مي 2 جدول که درچنان کنند.ها ترجیح داده و زيباتر تلقي ميآنفاقد 

دهي كودكان به حضور و عدم حضور هر یک از عناصر دیداری به: نسبت پاسخ2جدول 
 صورت مفرد

گاه ها، جايدهي کودکان به هرکدام از آندست آوردن عناصر و میزان پاسخبعد از به
رجیح تمعنا که ترتیب ت بدينديگر مورد بررسي قرار گرفها نیز در مقابل يکهر يک از آن

شدنشان مشخص شد. الزم به ذکر است که تصويرها، حداکثر در دو عنصر ديداري داده
ديگر متفاوت بودند و تمامي عناصر ديگر در هر پرسش، مشابه با هم بود. براي با يک

مثال، دو تصوير فقط از نظر رنگ و اندازه با هم متفاوت بودند و عناصر ديگر مانند بافت، 
زمینه و فضاي عاطفي و عمل موجود در تصويرها، کامالً مشابه پسعنصر طبیعي، رنگ 

طع عمل آمده، به قي اول، بايد به اين نکته اشاره کرد که طبق بررسي بهدر وهله هم بود.
ک کنند اما اهمیت به يتوان گفت که کودکان به تمام عناصر ديداري تصوير دقت ميمي

ر گیرد با زماني که دصورت انفرادي در اختیار کودک قرار ميعنصر ديداري، زماني که به

عناصر موجود  
 در تصوير

عنوان دلیلي براي ي کودکان به عنصر مورد نظر بهدرصد اشاره
 تصويرزيباتر تلقي کردن 

 غمگین يا بدون عاطفه %10.3    شاد %89.7    عاطفه 1

 بدون رنگ %3.5    رنگي %96.5   رنگ 2

 هاي باالدست %51.8  عمل 3
 دست جلو 27.5%   
 دست پايین 20.7%   

 زمینهبدون پس %13    زمینهداراي پس %87    زمینهپس 4

5 
عنصر 

 طبیعي)چمن(
داراي عنصر  98.3%   

 طبیعي
 بدون عنصر طبیعي %1.7%   

 کوچک %5.2    بزرگ %94.8    اندازه 6
 بدون بافت %20 بافت دار %80 بافت 7
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، براي کودکان متفاوت است. اگر عنصر طبیعي را در نظر ترکیب با عناصر ديگر است
نگیريم و بخواهیم تصوير پسرک را فقط تحت تأثیر عناصر ديداري متفاوت تغییر دهیم، 
با در نظر گرفتن نسبت پاسخي که کودکان به عناصر دادند، ايشان براي عناصر ديداري، 

 به ترتیب زير، اهمیت قائل هستند:
 عمل<بافت<س زمینهپ<عاطفه<اندازه<رنگ

صورت ترکیبي در اختیار کودکان قرار داديم، نتیجه غیرقابل اما زماني که عناصر را به
توان اين عناصر ديداري را در ترکیب با هم مورد قضاوت طوري که نميقضاوت بود به

گذار قدري تأثیري شخصي کودکان، بهقرار داد چون هنگام ترکیب عناصر با هم، تجربه
 گذارد.که ترکیبي منظم براي اظهار نظر را در اختیار ما نمياست 

 
 گيری. بحث و نتيجه7

( اذعان 1984هاي پیشین اشاره شد، هارت و گلدين میدو)که در بخش پژوهشچنان
هايي که در تحقیق پارسونز در اختیار کودکان قرار داشتند که ناآشنا بودن موضوع تصوير

همین منظور در پژوهش ها شده است. بهه شدن توانايي آنکم گرفتگرفته، منجر به دست
هاي کودکان استفاده شد. هنگامي که تصويرها در مقابل کتاب حاضر از تصويرهاي

حضور هر يک از عناصر در مقابل عدم کودکان قرار گرفت به اين نتیجه رسیديم که 
ها، حضور اين ه آنشود به شکلي کگر ميحضور خودشان، کامالً در چشم کودکان جلوه

دانند. اما زماني که عنصرها در عناصر را عاملي قطعي براي زيبا تلقي کردن تصويرها مي
تري به تهيافها شکل تعديلگیرند، تفاوتديگر در مقابل کودکان قرار ميترکیب با يک

به کان ي کودمراتبي کردن عالقهگیرند که شايد نتوان به سادگي در مورد سلسلهخود مي
 ديگر، قضاوت کرد.عناصر ديداري در ترکیب با يک

کودکان با توجه به عنصري که در تصوير نقش غالب را داشته باشد در مورد تصويرها 
 ي شخصيکه کدام عنصر براي يک کودک نقش غالب دارد به ذائقهکنند و اينقضاوت مي

 گاهي غالبکودک جاي وي بستگي دارد. شايد زماني که رنگ در مقابل اندازه، براي يک
دارد براي کودک ديگر مغلوب باشد. زماني که کودکان در مورد حضور يا عدم حضور 

چنان، ها به هم مشابه بود و آنقدر نظرات آنيک عنصر نظر خود را اعالم کردند، آن
ه کردند کعنوان دلیلي قاطع براي انتخاب خود مطرح ميحضور يک عنصر ديداري را به

در نظر گرفت. اما وقتي عناصر گاه چندان مستحکميشد جايي شخصي نميهبراي ذائق



 139                     ...دبستانی از تصویرهایشناختی کودکان پیششناسایی و فهم درک زیبایی

    

 

ي کرد، پاي سلیقهگرفتند و کودک بايد بین دو عنصر انتخاب ميروبروي هم قرار مي
تر در آورد طوري صورتي متعادلگاه مستحکم عناصر را بهشخصي به میان آمد و جاي

 رنگ اهمیت بیشتري قائل هستند تا اندازه سادگي گفت که کودکان برايتوان بهکه نمي
توانستیم به يک طور بود ميدهند. اگر اينتر از بافت مد نظر قرار ميو اندازه را بیش

توان نتیجه بنابراين مي B>Cو   A>Bي منطقي دست پیدا کنیم به اين صورت که رابطه
عنوان مثال: هرچند عاطفه براي کودکان اي حاصل نشد. به. چنین نتیجه A>Cگرفت که 

تر زمینه براي کودکان مهمتري برخوردار است و رنگ از پسنسبت به رنگ از اهمیت بیش
ي دارد. ترزمینه براي کودکان اهمیت بیشمعناي آن نیست که عاطفه از پساست اما اين به

ر دهند اما دناصر ديداري موجود در تصوير پاسخ ميکودکان پیش از دبستان به تمام ع
ها را صورت تفکیک شده درک کرد که آنتوان توجه به اين عناصر را بهصورتي مي

خواهیم اين عناصر را در مقايسه با هم ها قرار دهیم و اگر ميصورتي مجزا در اختیار آنبه
شناختي اثرگذار در قضاوت زيباييعنوان عنصري ي شخصي را بهدر نظر بگیريم، بايد ذائقه

ه اين دهند بايد بکودکان در نظر بگیريم. تصويرگراني که مخاطبان خود را کودکان قرار مي
کنند. ميتفاوت عبور ننکته توجه داشته باشند که کودکان تقريبًا از کنار هیچ محرکي، بي

هرچه  نجر به تحريکتواند مبنابراين غني بودن تصويرهايي که مخاطبشان کودک است مي
ودکان شناختي کشناختي کودکان شود. از طرفي، از قضاوت زيباييتر حس زيباييبیش
ه ترجیح صورت کاينتوان در انتقال ضمني پیغام از طريق تصويرها نیز استفاده کرد بهمي

، کنوناه چالش بکشیم. براي مثال، اگر تشناختي کودکان را در تقابل متن و تصوير بزيبايي
ناختي ششدند که در راستاي ترجیح زيباييهاي مثبت داستان، چنان طراحي ميشخصیت

هاي منفي داستان، با عناصر ديداري موجود در خود، کودک قرار گیرد و برعکس، شخصیت
توان فرايند تصويرگري را چنان کردند، ميايشان را تحريک مي (3)قضاوت نازيباشناختي

استا ررا  در ظاهر در تقابل با هم قرار دهد اما در باطن، چنان همپیش برد که متن و تصوير 
اختي شني قضاوت زيباييي داستان وارد نشود اما گسترهاي به پیکرهباشند که صدمه

کودکان را بیافزايد. چه اشکال دارد که شخصیت مثبت داستان، خاکستري باشد؟ آيا 
نگ و لعاب طراحي کرد که تمام توان شخصیت منفي داستان را موجودي خوش رنمي

هاي شود که اتفاقشناختي کودکان از تصوير را داخل خود دارد؟ آيا نميمعیارهاي زيبايي
هاي بد در فضاي پر از عناصر طبیعي؟ اين خوب در فضاي خاکستري رخ دهند و اتفاق

 تواند براي مخاطب، حامل معنا باشد. تعارضات مي
 د ــل رشــبندي خود از مراح( با تقسیم1994پارسونز)توان گفت از طرف ديگر، مي
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کم ها دستمندي کودکان را در درک عناصر موجود در تصويرشناختي، توانزيبايي
کند اين است که داري مطرح ميي طرفچه پارسونز در مرحلهگیرد. براي نمونه، آنمي

داند در صورتي ها ميرنگاي از چیزها و کودکان، تصوير را بعد از موضوع آن، مجموعه
روند و به عواطف که کودکان در تماشاي يک تصوير، فراتر از موضوع و رنگ آن نیز مي

دهند. هرچند ي آن نیز واکنش نشان ميو اعمال حاکم بر تصوير و يا بافت و اندازه
ر آيد که به نظر پارسونز دي تقريباً سطح متوسطي به شمار ميگري، مرحلهي بیانمرحله

دبستاني نیز هايي از آن را در سنین پیشدهد اما نشانهسنین نوجواني خود را نشان مي
شان را هاي قبليعنوان مثال، کودکان در تفسیرهاي خود، تجربهتوان مشاهده نمود. بهمي

کنند هرچند ممکن است اين تجربیات، ارتباط دقیق و مشخصي با موضوع و مطرح مي
توان اين احتمال را داد که آن تصوير، يکي از نداشته باشد اما ميهاي تصوير ويژگي

 تجربیات عیني يا ذهني کودک را به غلیان در آورده است.
توان در طیف محتواگرايي تفسیري قرار داد شناختي را ميدرک زيبايي ،(4)به نظر ما

که دو طرف اين طیف محتواگرايانه، میزان شخصي يا غیرشخصي بودن داوري 
اي از زندگي، کند. با در نظر گرفتن اين طیف، در هیچ دورهشناختي را تعیین ميزيبايي

شناختي، فارغ از محتوا و تفسیر نیست با اين تفاوت که در سنین اولیه، داوري زيبايي
ت هاي شخصي( اسي شخصي داشته )مبتني بر عاليق و تجربهها جنبهتفسیرها و داوري

تر مبتني بر ي شخصي کمتري داشته و بیشها و تفسیرها جنبهو با افزايش سن، داوري
ها فارغ از توصیف کدام از اين داوريشود و صد البته که هیچمعیارهاي اجتماعي مي

رسد که ديدگاه پارسونز در مورد نظر ميعناصر ديداري داخل تصوير نیست. چنین به
هاي بنديطوري که تقسیمشده به زدگي مطرحشناختي کودکان، با کمي شتابدرک زيبايي

سازي غیرضروري عبارتي، نوعي جزئيتر از آن چیزي است که واقعاً هست بهآن جزئي
ر ي کودکان داتفاق افتاده است. از طرفي، هارت و گلدن میدو نیز عناصر مورد استفاده

ورت، ص بندي کنند که در ايني کمیت و کیفیت دستهتوانستند در دو حیطهداوري را مي
 گیرد.ي اين دو مورد قرار ميموارد ديگر، در زير مجموعه

ي هايمحدوديت اصلي که پژوهش حاضر با آن مواجه بود اين بود که در طول پژوهش
پذيرد، اين نکته نیز داستاني صورت ميهاي تصويريي تصويرگري کتابکه در حوزه

ها به ند و شايد بررسي کردن آنحائز اهمیت است که اين تصاوير در ارتباط با متن هست
هايي شود شناختي کودکان در مورد کتابي درک زيباييتري دربارههمراه متن، فهم کامل

ند(. در اکه براي خودشان تصويرگري شده است )يا حداقل با اين امید تصويرگري شده
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هاي جانبي موجود در کتاب نیز ها حذف شد و حتي محرکاين پژوهش، متن کتاب
سي شناختي کودکان مورد بررنترل شد تا فقط، اثر يک موضوع خاص بر داوري زيباييک

قرار گیرد و اين در حالي است که يک تصوير با تمامي جزئیات و متعلقاتش بر بیننده اثر 
تواند تا حدي انتظارات را عنوان گامي ابتدايي ميها. البته اين بهگذارد نه فارغ از آنمي

 هاي آينده، الزم است که مد نظر قرار گیرد.ا در پژوهشبرآورده کند ام
 

 هایادداشت
کز هاي تصويري مرهاي کودک)گروه کتاببا در نظر گرفتن اين نکته که منتقدين کتاب (1)

مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز(، نقاشي براي کتاب کودکان را تصويرگري کتاب کودکان 
خوانند، بنابراين در اين پژوهش، هر کجا از تصوير هاي داخل اين کتاب را تصوير ميو نقاشي

 آيد، منظور ما، فقط نقاشي است.ن ميسخني به میا
هاي شیراز که از فرزندان تمامي کارکنان، شامل پزشک، پرستار مهدکودک يکي از بیمارستان (2)

 .آوردعمل مينام بهو کارگر شاغل در بیمارستان ثبت
کودکان در حین اشاره به عناصري که در ديدگاهشان زيبا بود، به عناصري که به نظرشان  (3)

توان از همین توجه و عدم لذت، با عنوان دادند بنابراين مينازيبا بود نیز توجه نشان مي
 شناسي ياد کرد.نازيبايي

 .گران پژوهش حاضرپژوهش( 4)
 

 منابع
، رابيض ي عبدالرضاترجمه و تربیت قديم و معاصر.ي تعلیم فلسفه(. 1393. )انج ،الیاس

 .ي آموزشي و پژوهشي امام خمینيمؤسسه قم:
ي ي ويژهديدگاه: در جستجوي نظريه»(. 1394. )، مرتضي و همکارانخسرونژاد
 ،1ي ، شماره3سال  ،ي مطالعات ادبیات کودکمجله. «داستاني-هاي تصويريکتاب

 .224-205صص 
 .80-55 ، صص1ي ، شمارههنر ديني .«يشناسزيبايي و زيباي»(. 1378. )میدح ،رجايي

 .يفرهنگ تهران: علمي :رامین تهران ي عليترجمه ي هنر.مباني فلسفه(. 1391. )، انشپرد
 امیرکبیر. تهران: ،2ج .فرهنگ فارسي(. 1350. )، محمدینعم

 تهران: و چگونگي.آموزش عمومي هنر: چیستي، چرايي (. 1383. )، محمودمهرمحمدي
 مدرسه.



 (18)پياپی  1397، پایيز و زمستان 2ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله             142

 

 ان:تهر ،آذرنگ ي عبدالحسینترجمه. ي غربتاريخ فلسفه(. 1395. )، رجینالدهالینگ ديل
 ققنون.

Freeny, S., & Moravick, E. (1987). A thing of beauty: Aesthetic 
development in young children. young children, 7-15. 

Hart, L., & Goldin-Meadow, S. (1984). "The Child as a Nonegocentric 
Art Critic". Child Development, 55, 2122- 2129. 

Parsons, M. (1994). "Can children do aesthetics? A developmental 
account". Journal of Aesthetic Education, 28(3), 33- 45. 

Patton, M. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 
California: Sage Publication Ltd. 

Rashid, K., & Worrell, F. (2015). "Aesthetic Development in Male 
Student in Iran". International Journal for Innovation Education and 
Research, 3(8), 37-47. 

 
 پيوست

   

   

   
 


