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٤

ﭼﮑﻴ ه
زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎزﻫﺎﻳﯽ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨ ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﮔ راﻧ ن ﻣﺮاﺣﻠﯽ رﺷ ﻣﯽ ﮐﻨ  .در
ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸ ه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰاری
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را در داﻧﺶآﻣﻮزان ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ  ۱۵۶داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ۱۳۸۴-۸۵در ﻣ ارس روزاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ  ۷۸ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ و  ۷۸ﻧﻔﺮﺷﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧ  .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل ۹ ،ﺗﺎ ۱۱ﺳﺎل،
 ۱۱ﺗﺎ ۱۳ﺳﺎل ۱۳ ،ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷ ﻧ  .از ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺳﻨﯽ ۱۵ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد -۱ :ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ )در دورهﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ ،۹ﺗﺎ  ۱۱و  ۱۱ﺗﺎ ۱۳ﺳﺎل( -۲،داﺳﺘﺎنﺳﺮاﻳﯽ-
ﻋﺎﻃﻔﻪﮔﺮاﻳﯽ )در دوره ﺳﻨﯽ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل( -۳ ،ارزﻳﺎﺑﯽ -ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ )در دوره ﺳﻨﯽ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل( .اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﻳﺎﺑ و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در دﺧﺘﺮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ.
٭ .ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ٨٦/٥/١٤:ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ٨٦/٧/٢٥ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ٨٧/٩/١٣:

ان )ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ(khosrashid @ yahoo .com :

 - ١اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻴﻨﺎ ﻫﻤ
 - ٢اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣ ّرس )ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ(mehrmohammadi- tmu @ hot mail .com :
 - ٣اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ )ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ(delavarali @ yahoo .com :
 - ٤ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﯽ )ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ(maryamghatifi @ yahoo .com :
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ﻣﻘ ﻣﻪ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨ ان ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ،
ﻫﻨﺮﻣﻨ ان و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﻧ  .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ از دﻳ ﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧ  ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻫﻤﻴﺖ و ﭘﻴﭽﻴ ﮔﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ .
در ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ورد رﻓﺮﻧﺲ (۲۰۰۶ ) ۱زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ »درک زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎی زﻳﺒﺎ« و »ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ
ﭼﻴﺰی از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷ ه اﺳﺖ .در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﻳﺎم -وﺑﺴﺘﺮ ۲زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد -۱:آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﯽ اﺳﺖ -۲ ،ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ)آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨ
ﺣﻮاس ﻣﺎﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻟ ت را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟ ت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﭘ ﻳ ﻧﻤﯽ آﻳ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳ درک زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ درک
ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷ  ،اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﻳﻨ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد ،زﻳﺮا درک ﻳﮏ اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽ دﻳ اری ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤ ود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺧﺘﻼف ﺳﻦ آﻧﻬﺎ در ادراک زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )ﻟ ر ۳و ﻫﻤﮑﺎران.(۲۰۰۴،
ﻧﻴﻮﺗﻦ (١٩٦٧) ٤ﻣﻌﺘﻘ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﻣﻴﺰان رﺷ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧ  .ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از دﻳﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨ .
ﮔﺎردﻧﺮ(١٩٩٠) ٥ﻣﻌﺘﻘ اﺳﺖ درک زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﻮش
ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻳﺎ درک آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻫﻨﺮی و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او رﺷ ادراک ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﮔ ﺷﺖ زﻣﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻳ اری و ﺗﻔﺎوتﮔ اری ﻣﻴﺎن اﺷﮑﺎل در آﻧﻬﺎ ﭘ ﻳ
ﻣﯽآﻳ )ﻧﻘﻞ از ﮐﻮﻟﻴﺎس.(١٩٩٧ ،٦
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ ﺑﺎ رﺷ ﺳﻨﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ درک آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﺣﺲ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺎردﻧﺮ ) (١٩٧٢ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ ۀ ﮐﻮدﮐﺎن  ١٢-٧ﺳﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ رﺷ ﻃﺮاﺣﯽ را در ﮐﻮدﮐﺎن
1. word reference
2.Merriam-Webster Dictionary
3. Ledder & ,et .al
4. Newton
5.Gardner
6. Kollias
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺎ رﺷ ﺳﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑ  .ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ
ﻧﺸﺎن داده اﻧ ﻳﮑﯽ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ادراﮐﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻫﻨﺮی
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻗ رت ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴ ه داﻧﺸﻤﻨ ان ،اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ و ﺑﻪ
وﻳﮋه در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ادراﮐﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨ ﮔﺎن ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ در درک ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺄﮐﻴ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ )ﻧﻘﻞ از ﮐﻮری.(١٩٩٢ ، ١
ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ »آﺑﻴﮕﺎل
ﻫﺎوزن «٢اﺳﺖ  .ﻫﺎوزن )  ( ٢٠٠١ﺑﺎ » ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻬﺎی رﺷ « ﮐﻮﺷﻴ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺤﻮۀ
درک آدﻣﯽ از ﺑﺴﻴﺎری ﻣﺴﺎﺋﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ دﻫ  .او ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎژه و
وﻳﮕﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮ و ﻧﻈﻤﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫ ۀ ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺸﺎﻫ ات ﺧﻮد را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨ .
ﻫﺎوزن ﻣﯽ ﮔﻮﻳ » :ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ رﺷ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﻴﺎژه ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﻣﺤﻴﻄﺸﺎن )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد،اﺷﻴﺎ و ﭘ ﻳ ه ﻫﺎﺳﺖ(ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧ و در ﻣﻮرد آن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ .
در واﻗﻊ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘ  ،ﻓﺮد ﺑﺎﻳ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟ ﻳ ی ﺑﺰﻧ و
درﺑﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻴﻨ ﻳﺸ و ﺑﮑﻮﺷ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ را درک ﮐﻨ « )ﻫﺎوزن و دﺳﺎﻧﺘﻴﺲ .(٢٠٠١،
ﺷﺎﻳ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﺛﺮﭘ ﻳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎوزن در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ روش
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﭘﻴﺎژه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .او ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﮑﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد
و ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨ  ،ﮐﻮﺷﻴ
ﺑﻔﻬﻤ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧ و در ﻣﻮرد آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨ .
او از ﻳﮏ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﺷ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﻳﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد و از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﯽ ﺑﻴﻨ .
ﺳﺨﻨﺎن آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷ ﻧ و ﮐ ﮔﺰاران آﻣﻮزش دﻳ ه آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﻪ ﺑﻨ ی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧ  .ﻫﺎوزن ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭘﻨﺞ
اﻟﮕﻮی ﻓﮑﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﭘﻨﺞ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺣﻞ رﺷ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮح
زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨ :
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول – ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺷﺮح دﻫﻨ ه : ٣ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺛﺮ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ
1.Currie
2. Housen
3.Accountive viewers
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ﻣﯽ ﮐﻨﻨ  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺧﺎﻃﺮات و ﺗ اﻋﻴﻬﺎی ﺷﺨﺼﻴﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫ ات ﻋﻴﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﮑﺎﻳﺖ و داﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨ  .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه
و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮﺷﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔ ارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳ وارد ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧ و ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم _ ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺳﺎزﻧ ه :۱اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و در
دﺳﺘﺮس )از ﺟﻤﻠﻪ ادراﮐﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ و ارزﺷﻬﺎی دﻧﻴﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺮاردادی( ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨ  .اﮔﺮ
ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی آﻧﻄﻮری ﻧﺒﺎﺷ ﮐﻪ ﺑﺎﻳ ﺑﺎﺷ ) ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻬﺎرت و ﺗﮑﻨﻴﮏ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﻨ ﻳﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﻨ ( ،اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن آن را ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ،ﻧﺎﺟﻮر و ﺑﯽ ارزش ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎس آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی واﻗﻌﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ
ارزش ﻳﮏ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺳﺎزﻧ ه ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨ  ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم _ ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﮐﻨﻨ ه :۲اﻳﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻳﮋﮔﯽ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
ﻫﺴﺘﻨ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮑﺎن ،ﻣﮑﺘﺐ ،ﺳﺒﮏ ،زﻣﺎن و ﺳﻨ اﺛﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨ  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ و اﺷﮑﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده و ﻣﺸﺘﺎق ﮔﺴﺘﺮش آن ﻫﺴﺘﻨ  ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را ﺗﻔﺴﻴﺮ و رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨ و ﻣﻌﺘﻘ ﻧ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨ ی ﺻﺤﻴﺢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎ و ﭘﻴﺎم اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم _ ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮﮔﺮ :۳اﻳﻦ دﺳﺘﻪ روﻳﺎروی اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨ  .آﻧﺎن رﻳﺰه ﮐﺎرﻳﻬﺎی ﺧﻂ ،ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻨ و ﻣﻌﺎﻧﯽ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ
و ﻧﻤﺎدﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ  .ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮﮔﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎدﻳﺸﺎن را در ﺧ ﻣﺖ اﺣﺴﺎس و
ادراﮐﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨ  .ﻫﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟ ﻳ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﮐﺴﺐ ﺑﻴﻨﺶ اﺳﺖ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟ ﻳ ی در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫ  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﻳﺖ و ارزش ﮐﺎر ﻫﻨﺮی در ﻣﻌﺮض
ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠ د ﻗﺮار دارد ،ﭘﺮدازﺷﻬﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ داﻧﻨ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ _ ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺑﺎز آﻓﺮﻳﻦ :۴ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳ ن و اﻧ ﻳﺸﻴ ن درﺑﺎره
آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ،ﻳﮏ
ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨ ﻳﮏ دوﺳﺖ ﻗ ﻳﻤﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻤﻴﻤﯽ و ﭘﺮ از ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺳﺰاوار ﺗﻮﺟﻪ
1.Constructive viewers
2. Classifying viewers
3. Interpretive viewers
4. Re-creative viewers
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ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ دارد .ﻣﺎﻧﻨ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺻﻤﻴﻤﯽ و ﻣﻬﻢ ،زﻣﺎن ﻳﮑﯽ از اﺟﺰای ﮐﻠﻴ ی
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭼﻨ ﺑﺎرۀ اﺛﺮ ،ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ آن را ﺑﻔﻬﻤﻨ و از
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻣﻔﺎد ﭘﻨﻬﺎن و ﭘﻴﭽﻴ ﮔﻴﻬﺎی آن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﻧ  .آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻫﺎی از آن ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ .
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ۱از دﻳﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨ اﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﮥ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی ﮐﺮده اﺳﺖ .او
ﮐﻮﺷﻴ ﺗﺎ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺟ ا از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫ .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧ  ،درک زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫ ﮔﺮﻓﺖ .او از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺎ اﻓﺮاد دورهﻫﺎی ﺳﻨّﯽ از ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ،
واﮐﻨﺶ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد )ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻧﻦ.(۲۰۰۵،۲
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ )  (۱۹۸۷ﻣﻌﺘﻘ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮد ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻧﮕﺎه
او ﺑﻪ آﺛﺎر زﻳﺒﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﺶ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟ ﻳ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺧﻮد ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷ ن و ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘ ﻳ
ﻣﯽ آﻳ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﮐﻪ روﻳﮑﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺗﺤﻮﻟﯽ دارد ،ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮان درک ﻫﻨﺮ ،ﺑﻪ وﻳﮋه
ﻧﻘﺎﺷﯽ را ،ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ای از ﺑﻴﻨﺸﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ ﮐﻪ در »ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ«
دﺳﺘﻪ ﺑﻨ ی ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨ :
 _۱ﺧﻮﺷﺎﻳﻨ ﮔﺮاﻳﯽ :۳اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺎ ﺣ ودی ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ارﺗﺒﺎط دارد .
 _۲زﻳﺒﺎﻳﯽ و واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮاﻳﯽ :۴وﺟﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارﺟﺎع دادن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ و
واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ.
 _۳اﺑﺮاز ﻣﻌﻨﺎ :۵اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤ ﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﻬﺎ و اﻓﮑﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻠﻖ اﺛﺮ
ﻫﻨﺮی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨ .
 _۴ﺳﺒﮏ و ﺷﮑﻞ :۶در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺷﮑﻞ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
1. Parsons
2. Cannon
3.Favoritism
4. Beauty & realism
5. Expressiveness
6. Style & form
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 -۵ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری :۱در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ) (۱۹۸۷در ﻣﻮرد رﺷ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﻴﺎژه
۲
ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎی واﻗﻊ ﻧﻤﺎ
ﺧﻴﻠﯽ زود و در ﻃﻮل رﺷ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻴﻨﯽ ﭘﻴﺎژه ﻫﻤﺰﻣﺎن
اﺳﺖ .درک ﮐﻴﻔﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻫﻨﺮی و ﻧﻴﺰ درک ﺳﺒﮑﻬﺎ ﺑﻌ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻮری
رﺷ ﻣﯽ ﮐﻨ و ﭘﺎﻳﮥ درک زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳ .
رﻳ  (۱۹۸۴)۳ﻣﻌﺘﻘ اﺳﺖ در ﺟﺮﻳﺎن درک آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔ اﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ ادراک ﺻﺮف ﮐﻴﻔﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎدی )ﻣﺎﻧﻨ رﻧﮕﻬﺎ ،ﺻ اﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی دﻳﮕﺮ(؛
دوم آراﻳﺶ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ادراﮐﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻟ ﺗﺒﺨﺶ؛ درﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﻮم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آراﻳﺸﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨ ﻳﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻳﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ وﻳﮋﻫﺎی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد دارد،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﻼن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻴﺎن ﺷ ه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﺷ  ،ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ -ﻫﺮ ﭼﻨ ﻣﺤ ود -در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷ ه اﺳﺖ» .ﻫﺎوزن« ﺑﺮ روی  ٥٢داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و  ٤٧داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮔﻮاه
) ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ ( و  ١٢ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻨﺮ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ اﻧﺠﺎم داد .او ﭘﺲ
از اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎ و اﺟﺮای ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﺑﻪ ﻣ ت  ٥ﺳﺎل از  ١٩٩٣ﺗﺎ  ١٩٩٨ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ
دﻳ اری (VTS) ۴را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ آﻣﻮزش داد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻓﺖ ۵و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻀﻤﻮن ۶ﺷ  ،ﻣﻴﺰان زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ را
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن  ٥ﺳﺎل ،اﻓﺮاد ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺎﻻی رﺷ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻴ ﻧ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻦ و ﻫﻮﻓﻞ ) (٢٠٠٣در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮاﻳﻨ ﻗﻀﺎوت زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﻘﺎرن اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
از  ٢٢٥ﻣﺤﺮک ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴ داﻳﺮه ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧ ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ،
ﺧﻄﻬﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ و ﻟﻮزی در اﻧ ازهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻨ  .اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روی  ٩داﻧﺸﺠﻮی
1. Autonomy
2. Representational
3.Read
4. Visual Thinking Strategies
5. Context Transfer
6. Cintent Transfer
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ﺳﺎل دوم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ  ٦ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ و  ٣ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﺎن ٢٢/٤
ﺳﺎل ﺑﻮد )در ﺿﻤﻦ  ٨ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ راﺳﺖ دﺳﺖ و  ١ﻧﻔﺮﺷﺎن ﭼﭗ دﺳﺖ ﺑﻮد( .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨ ﮔﺎن ﺑﺎﻳ در ﻣﻮرد
ﺗﻘﺎرن و ارزش زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮدﻧ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻗﻀﺎوت زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨ ﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔ اﺷﺖ ،ﺗﻘﺎرن ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ ﮔﺎن
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﻘﺎرن را زﻳﺒﺎﺗﺮ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧ .
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻧﮑﻨﯽ و ﺳﺎرﺟﻨﺖ ﭘﻼک (۱۹۷۷) ١ﻧﺸﺎن داد وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨ ه
ﻧﻮع ﻗﻀﺎوت او در ﻣﻮرد ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ؛ اﮔﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷ  ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﯽ
ﺧﻮاﻫ ﺷ )اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻓﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕ ارد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ را در ﻓﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫ (.
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﮔﺎس (۱۹۹۵) ۲در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ اری وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
وﻗﺘﯽ درﻳﺎﻓﺖﮐﻨﻨ ه ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ دارد ،اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨ و وﻗﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﯽ دارد آن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ  .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳ ﺧﻠﻖ اوﻟﻴﻪ
ﻣﻨﻔﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ )ﻧﻘﻞ از ﻟ ر و ﻫﻤﮑﺎران.(۲۰۰۴ ،
دﻳ ﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷ ه اﺳﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای رﺷ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ه اﻧ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧ  .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﮥ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻫﺎوزن و ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از آﺛﺎر ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دو ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷ :
 -١ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
 -٢آﻳﺎ ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر
زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از آﺛﺎر ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد؟

روش ﭘﮋوﻫﺶ
آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری :ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺑﺘ اﻳﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻮدﻧ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ١٣٨٤-٨٥در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧ .
2. Forgas

1. Konecni & Sargent-Pollok
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ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭼﻮن ﻫ ف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
از ﻳﮏ روش ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر وﻗﺖﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨ
و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﺎز دارﻧ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧ ارد،
ﻣﺤ ودﻳﺘﻬﺎﻳﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺷ  .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،دوره ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل )داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل
اول اﺑﺘ اﻳﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل ۹ ،ﺗﺎ۱۱ﺳﺎل ۱۱،ﺗﺎ ۱۳ﺳﺎل۱۳ ،
ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ۱۵۶داﻧﺶ آﻣﻮز ) ۳۰ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﺳ ّﻨﯽ از  ۷ﺗﺎ
 ۹ﺳﺎل و از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل ۱۱ ،ﺗﺎ ۱۳ﺳﺎل ۱۳ ،ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ۳۱ ،۳۰ ،۳۲و  ۳۳ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی :روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺧﻮﺷﻪای و ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎل ،ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب ،از ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ  .ﺑ ﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﺠﻤﻮع  ٢٢ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،از ﺷﻤﺎل
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،١از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٦و از ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١٢اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  .ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﺎن ﻣ ارس روزاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ
دوره اﺑﺘ اﻳﯽ ،راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻳﮏ ﻣ رﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده
اﻧﺘﺨﺎب ﺷ  .از ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣ ارس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻴﺰ  ۵داﻧﺶآﻣﻮز )و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
 ٦داﻧﺶ آﻣﻮز( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ .

اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
دو ﻧﻮع اﺑﺰار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ  -اﺑﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ و ﻫﺎوزن ﻫﺴﺘﻨ و اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮد ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷ  .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺸﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺳﺒﮑﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  .آﺛﺎر اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧ از Jacqueline aux Main Croisees:اﺛﺮ ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ ) (۱۹۵۴در ﺳﺒﮏ ﮐﻮﺑﻴﺴﻢSteps ،
 Firstاﺛﺮ ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ ) (۱۹۴۳در ﺳﺒﮏ ﮐﻮﺑﻴﺴﻢPiano at the Girls ،اﺛﺮ رﻧﺮ ) (۱۸۹۲در ﺳﺒﮏ
اﻣﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢWoman playing The Guitar ،اﺛﺮ رﻧﺮ ) (۱۹۸۶-۷در ﺳﺒﮏ اﻣﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢthe ،
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the Cafe Terrace on the

 Potato Eatersاﺛﺮ وﻧﻮگ ) (۱۸۸۵در ﺳﺒﮏ اﮐﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ،
 Placeاﺛﺮ وﻧﮕﻮگ ) (۱۸۸۸در ﺳﺒﮏ اﮐﺴﭙﺮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ،ﮐﺸﺖ در ﺗﻮﺳﮑﺎن ،اﺛﺮ ﮐﺎﻧﻴﺴﯽ در ﺳﺒﮏ
رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﺳﺒﮏ رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ )ﻧﻘﺎش ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم(.
رواﻳﯽ ۱اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ روش رواﻳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ از ﺳﻪ رواﻧﺸﻨﺎس و ﻳﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮۀ ﺗﻔﺴﻴﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان از
اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺒﮏ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ه اﻧ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮّل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﺎن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد؟ دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه از اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮای رﺳﻴ ن ﺑﻪ ﻫ ف
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨ .
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ ۲اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﯽ ﺑﻮد ۱۵ .ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻞ ﻫﺎی دو
ﻫﻔﺘﻪای دوﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﺎن )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺎ و
ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﺸﺎن( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه در دوﺑﺎر اﺟﺮا ﻧﺸﺎن داد ﺿﺮﻳﺐ
ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۸۳اﺳﺖ.ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ ﮐ ﮔﺰاری ﻧﻴﺰ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ۱۵
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای دوﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷ .ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣ ه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۸۶ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻳﮏ آزﻣﻮن اﺳﺖ.
ب ــ اﺑﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ:
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮑﯽ از اﺳﺎﺗﻴ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ و دو
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻬﺎر ﻃﺮح ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ اﻧ ﮐﯽ ﺑﺎ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨ (،
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ  .از دو اﺳﺘﺎد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨ ﻳﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨ  .ﺑ ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷ ﻧ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ داده ﺷ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎی ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﻃﺮح ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮ روی  ۱۵داﻧﺶ آﻣﻮز دوره
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺟﺮا ﺷ  .در اﺟﺮای ﻣﻘ ﻣﺎﺗﯽ ،از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨ ی
ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨ  .در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﺮوه داﻧﺶ آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻳﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧ  ،آن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣ ف ﻣﯽ ﺷ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ
1. validity
2. Reliability
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ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧ  ،آن ﻣﻮﺿﻮع و ﻃﺮﺣﻬﺎی آن ﺣ ف ﻣﯽ ﺷ ﻧ  .ﺑ ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ ه ﺣ ف
ﺷ ﻧ و ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ﻧ  .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر
زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از آﺛﺎر ﻏﻴﺮزﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،,ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﻃﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص
داﺷﺖ .اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﺎﻣﮕ اری ﺷ ﻧ :
زن ،ﻣﺮد ،ﮐﻮدک ،ﮐﻠﺒﻪ ،ﺑﺎزی ،ﻣﻴﺰ ،ﭘ روﻓﺮزﻧ  ،ﮐﻮه ،ﭘﺮﻧ ﮔﺎن ،ﻗﺎﻳﻖ ،رود و ﮐﻠﺒﻪ ،ﮔﺮﺑﻪ ،ﮐﻮزه،
ﻣﻴﻮه ،آﻓﺘﺎب ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﺑﺎغ ،اﺳﺒﻬﺎ ،ﭘﺮﻧ ه و ﺗﮏ درﺧﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﯽ اﻳﻦ اﺑﺰار از روش رواﻳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی
ﺑﻴﺴﺘﮕﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ ه ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨ آﻳﺎ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه
ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨ  .اﻳﻦ اﺳﺘﺎدان ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ را
از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﮐﺮدﻧ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻳﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﺑﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﻃﺮاح اوﻟﻴﻪ  ۰/۹۲ﺑﻮد.
ﺑ ﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﭘ ﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷ و ﻣﻼک رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﻃﺮﺣﻬﺎ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ۳۰ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دو ﻫﻔﺘﻪای ،دوﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ  .ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﺿﺮﻳﺐ
ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آزﻣﻮن اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺮه ﻫﺎی دوﺑﺎر اﺟﺮای آزﻣﻮن  ۰/۸۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻳﮏ
آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳ  .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ﺑﺮای اﻳﻦ اﺑﺰار  ۰/۷۹ﺑﻮد.

ﺷﻴﻮۀ اﺟﺮا
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ از روش ﻣ اد -ﮐﺎﻏ ی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨ  .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺸﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽدﻫﻨ  ،اراﺋﻪ ﺷ و آﻧﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ و درﻳﺎﻓﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
روی ﮐﺎﻏ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨ  .ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟ اﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺮدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار داده ﺷ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨ » :ﻓﺮض ﮐﻨﻴ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﮏ ﮐﻼس ﻫﺴﺘﻴ
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴ  .ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽرﺳ  ،ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴ « .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای دادهﻫﺎی
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺠﺮ ﺷ .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﻌ از آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻃﺮح ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻴ ﻳﻢ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع
اﺧﺘﺼﺎص دارﻧ را از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ زﺷﺖ ﺗﺮﻳﻦ رده ﺑﻨ ی ﮐﻨﻨ  .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧ  ،از  ۱ﺗﺎ  ۴ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﻤﺎره ﮔ اری ﺷ ﻧ  .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳ ﺷﻤﺎره
ﻃﺮﺣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن از ﻫﻤﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ و زﻳﺮ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب اول در
ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎر را در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻌ ی اﻧﺠﺎم دﻫﻨ  .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﻴﺴﺖ ﻃﺮح ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﯽ را از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺑﻨ ی ﮐﺮدﻧ  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼک ﻧﻤﺮه ﮔ اری زﻳﺮ،
ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ .ﻣﻼک ﻧﻤﺮه ﮔ اری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﻮد:
ﺷﻴﻮه ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ

ﻧﻤﺮه

ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮح ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷ ه ﺑﺎﺷﻨ

٤

دو ﺗﺎ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻢ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷ ه ﺑﺎﺷﻨ

٣

دو ﺗﺎ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺷ ه ﺑﺎﺷﻨ

٢

ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷ ه ﺑﺎﺷ

١

ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸ ه ﺑﺎﺷﻨ

٠

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﺮﻫﺎی ﺑﻴﻦ  ٠ﺗﺎ  ٨٠داﺷﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻮﺿﻴﺢ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دادﻳﻢ .ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از دوره ﻫﺎی ﺳﻨﯽ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻫﺮ دوره( از
آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻳﻢ .داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری  SPSSﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷ ﻧ  .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ،از ﺟ اول ﺗﻮزﻳﻊ
ﻓﺮاواﻧﯽ ،درﺻ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻳﻢ .در ﺳﻄﺢ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دورهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻨﯽ ،آزﻣﻮن  Fرا ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎداری آن ،از آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ .
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در ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ١ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن Fﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﭘﻨﺞ دوره ﺳﻨﯽ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮزﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ(
اراﺋﻪ ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺟ ول  .۱ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
ﺷﺎﺧﺺ
آﻣﺎری
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﯽ
درون ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻞ

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺠ ورات

درﺟﻪ
آزادی

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺠ ورات

۹۱۲۸,۱۶
۱۴۶۳۲,۴
۲۳۷۶۰,۲

۴
۱۵۱
۱۵۵

۲۲۸۲,۰۴
۹۶,۹۰۳

F

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری

۲۳,۵۵

٭٭۰,۰۰۱

P<۰/۰۰۱٭٭

ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎی اﻳﻦ ﺟ ول و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  Fﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه در ﺳﻄﺢ ۰/۰۰۱
ﻣﻌﻨﺎدار ﺷ ه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﺣ اﻗﻞ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﺗﺎ از ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﺳﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﺎن در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری دارد ،از آزﻣﻮن
ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۲اراﺋﻪ ﺷ ه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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ﺟ ول  .۲ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دوی ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
ﮔﺮوﻫﻬﺎی
ﺳﻨﯽ

ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎری
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ

ﺗﻔﺎوت
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ

ﺧﻄﺎی
اﺳﺘﺎﻧ ارد

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری

 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل

 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
 ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل
 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل
 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل

٭٭-۸/۱۱
٭٭-۱۷/۳
٭٭-۱۸/۶
٭٭-۲۰/۳

۲,۵۰
۲,۵۴
۲,۵۲
۲,۴۸

۰/۰۱
۰/۰۰۱
۰/۰۰۱
۰/۰۰۱

 ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل

 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل
 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل
 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل

٭٭۸/۱۱
٭٭-۹/۱۸
٭٭-۱۰/۴۹
٭٭-۱۲/۲

۲,۵۰
۲,۵۰
۲,۴۸
۲,۴۴

۰/۰۱
۰/۰۱
۰/۰۰۱
۰/۰۰۱

 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل

 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
 ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل
 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل
 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل

٭٭۱۷/۳
٭٭۹/۱۸
-۱/۳
-۳/۰۱

۲,۵۴
۲,۵۰
۲,۵۲
۲,۴۸

۰/۰۰۱
۰/۰۱
۰/۹۸
۰/۷۴

 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل

 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
 ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل
 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل
 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل

٭٭۱۸/۶
٭٭۱۰/۴۹
۱/۳۰
-۱/۷

۲,۵۲
۲,۴۸
۲,۵۲
۲,۴۶

۰/۰۰۱
۰/۰۰۱
۰/۹۸۵
۰/۹۵۸

 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل

 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
 ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل
 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل
 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل

٭٭۲۰/۳
٭٭۱۲/۲
۳/۰۱
۱/۷۰

۲,۴۸
۲,۴۴
۲,۴۸
۲,۴۶

۰/۰۰۱
۰/۰۰۱
۰/۷۴
۰/۹۸۵

P<۰/۰۰۱٭٭

داده ﻫﺎی ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ  ،ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱،۱۱ﺗﺎ  ۱۳، ۱۳ﺗﺎ  ۱۵و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل و ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ ،۱۳ﺗﺎ  ۱۵و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل در
ﺳﻄﺢ  ۰/۰۱ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ، ٪۹۹ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﻌﻨﺎدار دارد.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از آﺛﺎر ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺮﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨ ی ﺑﻴﺴﺖ ﻃﺮح ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﯽ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ زﺷﺘﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ )ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ( ،داده ﻫﺎی
دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﺷ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻫﺸﺖ اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷ و ﭘﺲ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻨ ی ،در ﭼﻨ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨ :
۱ــ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ :در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﺤ ود اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﮐﺸﻴ ه ﺷ ه اﻧ ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌ اد آدﻣﻬﺎ ،وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻳ ه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔﻠ اﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﮔﻠﻬﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان وﺟﻮد دارد .ﭼﻨ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ زرد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ« .ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ در
ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »رﺳﺘﻮران« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﺐ اﺳﺖ و رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای دارد« .ﻳﮑﯽ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »دﺧﺘﺮ ﻧﻮازﻧ ه ﮔﻴﺘﺎر« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :زن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻴﺘﺎر ﻣﯽ زﻧ .
ﻟﺒﺎس ﺳﻔﻴ ﭘﻮﺷﻴ ه و ﮔﻴﺘﺎر ﻗﻬﻮه ای دارد«.
۲ــ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ :در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺮ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧ  ،از
ﭘﻴﺸﺎﻳﻨ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣ ﻫﺎی آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨ و ﻣﻮاردی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ذﻫﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ
و در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻳ ه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »رﺳﺘﻮران« ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :آن
ﺷﺐ ،ﺷﺐ ﺟﺸﻦ ﺑﻮده و در آﺳﻤﺎن ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧ «.ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ
»ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﺧﻮرﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﺒﯽ ﻋ ﻫﺎی دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷ ه اﻧ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ
را ﺑﮑﺸﻨ  .ﻳﮑﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳ ﭼﺮا؟ دﻳﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﻳ ﭼﻮن او ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ« .ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »ژاﮐﻠﻴﻦ« ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :ﻓﺮد در ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷ و آرزو ﻣﯽﮐﻨ
ﺧ اوﻧ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨ «.
۳ــ ﻋﺎﻃﻔﻪﮔﺮاﻳﯽ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﻢ ،ﺷﺎدی ،ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﯽ ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺑﻴﻨﻨ ه اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »دﺧﺘﺮ ﻧﻮازﻧ ه ﮔﻴﺘﺎر« ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :زﻧﯽ رﻧﺠ ﻳ ه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐﻪ ﻣ ﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد ﻣﯽﺧﻮاﻫ ﺑﺎ زدن ﮔﻴﺘﺎر ﺧﻮد را آرام ﮐﻨ «.ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﺳﺎزش را ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﮔﻴﺘﺎر ﻫﻤ م و ﻣﻮﻧﺲ اوﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎراﺣﺘﯽ
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درﻣﺎن دل او« .داﻧﺶآﻣﻮزی دﻳﮕﺮ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ،
ﺳﺮزﻧ ﮔﯽ ،ﻃﺮاوت ،ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺻﻔﺎ ﻣﯽ دﻫ «.
۴ــ ارزﻳﺎﺑﯽ :در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻮﺿﻴﺢﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ زﺷﺘﯽ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﯽ اﺛﺮ ،دﻗﺖ ﻳﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ
آن ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﻓﺮم ،ﮐﺎدر ،رﻧﮓآﻣﻴﺰی ،ﻇﺮاﻓﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧ ،
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »رﺳﺘﻮران« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻀﺎد دارﻧ  ،اﻧﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻠﻮﻳﯽ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽآﻳ ؛ اﺻ ًﻼ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ«.
داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮی در ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ آﺑﯽ آﺳﻤﺎن و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ درﺧﺖ زﻳﺒﺎﺳﺖ .ﻧﺮده،
ﺳﺘﻮن ،رﻧﮓ زرد و ﻏﻴﺮه دﻟﭽﺴﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨ  .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪ واﺿﺢ ﻧﻴﺴﺘﻨ « .داﻧﺶآﻣﻮز دﻳﮕﺮی در ﻣﻮرد
ﻧﻘﺎﺷﯽ »دﺧﺘﺮ ﻧﻮازﻧ ه ﮔﻴﺘﺎر« ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺮﮐﻴﺐ رﻧﮕﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﮔﺮم ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﺧﺘﺮک
ﺣﺴّﯽ را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨ و ﮔﻴﺘﺎر را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﻼﻗﻪ در آﻏﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
۵ــ ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ :در اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ،ﻫﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از آن ﻧﻤﺎد و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻔﮑﺮ ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ وﺟﻮد ﻧ ارد .ﻳﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎد ﺗﻼش ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
ﻗﻠﻤ اد ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﺧﻮرﻫﺎ« ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :دور
ﻫﻢ ﺑﻮدن زﻳﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﻤﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ« .داﻧﺶآﻣﻮزی دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﮐﺸﺎورزی«
ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ و اﺗﺤﺎد آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش در ﻣﺰارع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨ «.ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴ » :ﺳﺮﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴ ه ،اﻣﺎ آدﻣﻬﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻓﺮو ﺑﺒﺮد و از
ﺗﻼش ﺑﺎز دارد .ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ « .داﻧﺶآﻣﻮزی دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان«
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﻃﺮاوت و ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﺖ«.
۶ــ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻓﯽ :در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺠﺎب آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان« ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻗ رت ﺧ ا ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮم و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ آﻳﻢ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺧ اﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﻳ ی؟« داﻧﺶ آﻣﻮزی
دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﻗ ﻣﻬﺎی اول« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧ ا ﻫﻢ او را دوﺳﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل آﻓﺮﻳ ه ﺷﻮد«.
۷ــ ﺳﺒﮏ ﮔﺮاﻳﯽ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﮐﻮﺑﻴﺴﻢ اﺷﺎره ﺷ .
داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻧﻮاع ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۳اراﺋﻪ
ﺷ ه اﺳﺖ.
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ﺟ ول  .۳ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی
ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺘﻮا
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ
 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
 ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل
 ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل
 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل
 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل

ﻋﻴﻨﯽ
ﮔﺮاﻳﯽ

داﺳﺘﺎن
ﺳﺮاﻳﯽ

۱۹۰
۱۹۰
۱۲۸
۱۱۱
۸۳

۵۵
۸۶
۸۰
۹۹
۹۱

ﻋﺎ ﻃﻔﻪ
ارزﻳﺎﺑﯽ
ﮔﺮاﻳﯽ
۳۱
۲۳
۷۹
۷۷
۷۵

۱۰
۳
۵۷
۸۰
۹۵

ﻧﻤﺎد
ﮔﺮاﻳﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﺎﻓﯽ

ﺳﺒﮏ
ﮔﺮاﻳﯽ

۶
۱۹
۹۲

۳
۱۶

۱۴

ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎی در اﻳﻦ ﺟ ول ،ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۱۹۰اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ
 ۵۵و  .(۳۱داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ )ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ (۱۹۰ﮐﻤﯽ
ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ )ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۸۶و  (۲۳ﭘﺮداﺧﺘﻨ  .داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۱۲۸و  ،(۸۰ارزﻳﺎﺑﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۷۹و  (۵۷داﺷﺘﻨ  .داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ،ارزﻳﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ )ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ (۱۹ ،۷۷ ،۸۰ ،۹۹ ،۱۱۱ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨ  .داﻧﺶ آﻣﻮزان
 ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  (۱۴ ،۱۶ ،۷۵ ،۸۳ ،۹۱ ،۹۲ ،۹۵ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ،ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ،
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ،ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻓﯽ و ﺳﺒﮏ ﮔﺮاﻳﯽ داﺷﺘﻨ  .در ﻣﻮرد داده ﻫﺎی اﻳﻦ ﺟ ول
ﺑﺎﻳ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ،واﺣ ﺗﺤﻠﻴﻞ »ﻣﻀﻤﻮن« ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﮑﯽ از ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻀﻤﻮن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷ  ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﻌ اد ﮐﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ از ﺗﻌ اد ﮐﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ )ﺗﻌ اد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ رده ﺳﻨﯽ -۳۰-ﺿﺮب در ﺗﻌ اد ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ (-۸-ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
در دوره ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل ۳۰ ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ ﻧ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ  ۸ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﮐﺮدﻧ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳ  ۲۴۰ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﺷ  ،اﻣﺎ  ۲۸۶ﻣﻮرد ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻨ ی ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا( و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻤ ه ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارﻧ )وﻳﮋﮔﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﻧ  .در
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌ ﺑﺎﻳ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﮐ اﻣﻴﮏ از دورهﻫﺎی ﺳﻨﯽ دﻳ ه ﻣﯽﺷﻮﻧ  .ﺑﺮای اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻼﮐﯽ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﻢ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮﻟﯽ
دورهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از آزﻣﻮن ﺧﯽ دو را ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻳﻢ ﺗﺎ
وﻳﮋﮔﯽ ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ دوره ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧ  ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و آن را
وﻳﮋﮔﯽ ﻳﮏ دوره ﺳﻨﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺟ وﻟﻬﺎی  ۴ﺗﺎ  ۸اراﺋﻪ ﺷ ه اﻧ .
ﺟ ول .۴آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻔﺴﻴﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ

داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ

ارزﻳﺎﺑﯽ

)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﯽ دو(

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎ

۱۹۰

۵۵

۳۱

٭٭ x² =۲۷۶

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎ

۱۹۰

۵۵

-

٭٭ x²= ۷۴/۴
P<۰/۰۰۱٭٭

اﻃﻼﻋﺎت ﺟ ول ﺷﻤﺎره ،۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۲۷۶ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی
 ۲و در ﺳﻄﺢ  (۹/۲۱)۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۷۴/۴ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺮاواﻧﯽ دو ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ و داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۱و در ﺳﻄﺢ
 (۶/۶۳)۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان  ۷ﺗﺎ ۹
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ دوره ﺳﻨﯽ از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ
اﺳﺖ.
ﺟ ول .۵آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻔﺴﻴﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ

داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ

ارزﻳﺎﺑﯽ

)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﯽ دو(

ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎ

۱۹۰

۸۶

۲۳

٭٭ x²= ۲۵۴
P<۰/۰۰۱٭٭

114

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮآوری ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎﺭۀ  ،27ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ 1387

۱۹۰

ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎ

-

۸۶

٭٭ x²= ۳۹/۲

اﻃﻼﻋﺎت ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ،۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۲۵۴ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی
 ۲و در ﺳﻄﺢ  (۹/۲۱) ۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۳۹/۲ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ دو ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ و داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ
آزادی  ۱و در ﺳﻄﺢ  (۶/۶۳) ۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در
ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻨﺎداری ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ دوره ﺳﻨﯽ از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨ دوره ﺳﻨﯽ ۷ﺗﺎ
 ۹ﺳﺎل ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد.
ﺟ ول  .۶آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻔﺴﻴﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ

داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ

ارزﻳﺎﺑﯽ

ﻃﻔﻪ
ﻋﺎ
ﮔﺮاﻳﯽ

)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﯽ دو(

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱۲۸

۸۰

۷۹

۵۷

٭٭ x²=۱۲۰/۷

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱۲۸

۸۰

۷۹

-

٭٭ x²=۱۶/۳۲

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱۲۸

۸۰

-

-

P<۰/۰۰۱٭٭

٭٭ x²=۱۱/۰۷

اﻃﻼﻋﺎت ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ،۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه) (۱۲۰/۷ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ ،از ﺧﯽ دو ﺟ ول
ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۳و در ﺳﻄﺢ  (۱۱/۳۴) ۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در
ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۱۶/۳۲ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول
ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۳و در ﺳﻄﺢ  (۱۱/۳۴) ۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه
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) (۱۱/۰۷ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ دو ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ و داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ از ﺧﯽ دو
ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۱و در ﺳﻄﺢ  (۶/۶۳) ۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ
در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ دوره ﺳﻨﯽ
را از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨ دوره ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل و  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ.
ﺟ ول  .۷آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻔﺴﻴﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻋﻴﻨﯽ
ﮔﺮاﻳﯽ

داﻧﺶ آﻣﻮزان از  ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﯽ دو(

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱۱۱

۹۹

۷۷

۸۰

۱۹

٭٭ x²=۱۹۵

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱۱۱

۹۹

۷۷

۸۰

-

٭ x²=۸/۴۷

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱۱۱

۹۹

-

P<۰/۰۵٭
۸۰

-

P<۰/۰۰۱٭٭
x²=۴/۹۹

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ،۷ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۱۹۵ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ
ﭘﻨﺞ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ،ارزﻳﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول
ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۴و در ﺳﻄﺢ  (۱۳/۲۸) ۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه )(۸/۴۷
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ و
ارزﻳﺎﺑﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۳و در ﺳﻄﺢ  (۷/۸۱) ۰/۰۵ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۵ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۴/۹۹ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ،
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۲و در ﺳﻄﺢ ۰/۰۱و ۹/۲۱) ۰/۰۵
و (۵/۹۹ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ٪۹۵
ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل ﺑﺎ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧ ارﻧ و داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﻳﻦ دوره ﺳﻨﯽ ﺗﺎ اﻧ ازﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧ  .اﻣﺎ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺎژه ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ در ﺳﺎﻳﺮ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﻮل
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨ ﻳﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺟ ﻳ را در ﮐﻨﺎر وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨ )ﻣﻨﺼﻮر ،(۱۳۷۰،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻧﺎﻣﮕ اری
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ )ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ( ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﭘﻴﺎژه )ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر
داﻧﺸﻤﻨ اﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﺑﻨ ورا و ﻣﮏ داﻧﻠ  ۱ﮐﻪ او را ﻃﺮﻓ ار ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﻤﺎل رﺷ  ۲ﻣﯽ داﻧﻨ ( ،ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ در ﺗﺤﻮل
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺛﺎﺑﺘﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧ ارد ﮐﻪ ژﻧﻬﺎ در ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷ
ﮐﻮدک دﺧﺎﻟﺖ دارﻧ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﺣﮑﻢ راه ﻫﺎ و ﻃﺮق ﻓﮑﺮی ﻣﯽ داﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﻘﻞ از ﮐﺮﻳﻦ ،۱۳۷۰،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓ اﻳﯽ ،ص .(۶۷ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ دﻳ ه ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮕ اری ﻣﺮاﺣﻞ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺎژه ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﮕ اری ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟ ﻳ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ﻧﺎﻣﮕ اری وﻳﮋﮔﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮی اﻳﻦ دوره ﺳﻨﯽ و دوره ﺳﻨﯽ ﺑﻌ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ
و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ دوره ﺳﻨﯽ را دوره داﺳﺘﺎن-
ﺳﺮاﻳﯽ -ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ﻧﺎﻣﻴ .
ﺟ ول  .۸آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻔﺴﻴﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل
ﻣﺤﺘﻮای
ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻋﻴﻨﯽ
ﮔﺮاﻳﯽ

داﺳﺘﺎن
ﺳﺮاﻳﯽ

ارزﻳﺎﺑﯽ

ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﮔﺮاﻳﯽ

ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﺎﻓﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

۸۳

۹۱

۷۵

۹۵

۹۲

۱۶

ﻓﺮاواﻧﯽ

۸۳

۹۱

۷۵

۹۵

۹۲

-

)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﯽ دو(
٭٭
x²=۱۹۵
P<۰/۰۰۱٭٭

٭٭ x²=۳/۰۱

ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ، ۸ﺧﯽ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۱۹۵ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺷﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎنﺳﺮاﻳﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪﮔﺮاﻳﯽ ،ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻓﯽ
از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی  ۵و در ﺳﻄﺢ  (۱۵/۰۹) ۰/۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﯽ دو
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه ) (۳/۰۱ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ،
2. Maturationism

1. Mc.Donald

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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ﻋﺎﻃﻔﻪﮔﺮاﻳﯽ ،ارزﻳﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ از ﺧﯽ دو ﺟ ول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی ۴و در ﺳﻄﺢ ۰/۰۱و ۱۳/۲۸)۰/۰۵
و ( ۹/۴۹ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۵ﻣﻌﻨﺎدار
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ،
ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ
ﻧ ارﻧ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ دوره ﺳﻨﯽ ﺗﺎ اﻧ ازه ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ،ارزﻳﺎﺑﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧ  ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دوره ﺳﻨﯽ ﻗﺒﻞ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﮕ اری ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎژه ﮔﻔﺘﻪ ﺷ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ در اﻳﻦ دوره
ﺳﻨﯽ )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﭘﻴﺸﻴﻦ( ،اﻳﻦ دوره ،دوره ارزﻳﺎﺑﯽ -ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ اراﺋﻪ ﺷ ﻧ  ،ﻫﺮ ﻳﮏ
از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐ ام ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫ ﺷ  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی
ﻫﺎوزن و ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫ ﺷ  ،در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫ آﻣ .
ﺳﻮال اول :ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه و داده ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷ ه در ﺟ وﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎره  ۳ﺗﺎ  ،۸ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را در
رﺷ و ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨ :
۱ــ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ؛ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ۷ﺗﺎ  ۹ ،۹ﺗﺎ  ۱۱و ۱۱
ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل دﻳ ه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻇﺎﻫﺮی و ﺻﻮری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد و ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
۲ــ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ــ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ؛ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﺳﻨﯽ  ۱۳ﺗﺎ
 ۱۵ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮری ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭘﺮدازی و ﺧﻴﺎل ﭘﺮدازی در
ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی آن و ﻧﻮع ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ
وﺟﻮد دارﻧ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨ ه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۳ــ ارزﻳﺎﺑﯽ ــ ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ؛ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﺳﻨﯽ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل
دﻳ ه ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﺷﺘﯽ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﯽ اﺛﺮ ،دﻗﺖ ﻳﺎ ﺑﻴ ﻗﺘﯽ آن ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﻓﺮم ،ﮐﺎدر ،رﻧﮓ آﻣﻴﺰی،
ﻇﺮاﻓﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ داوری درﺑﺎره اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧ  ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
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در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﯽ از آن ،ﻧﻤﺎد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ
وﺟﻮد ﻧ ارد.
ﺳﻮال دوم ــ آﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر
زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از آﺛﺎر ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﮑ ﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧ ؟
داده ﻫﺎی ﺟ اول ﺷﻤﺎره  ۱و ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
 ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل  ۱۱ ،ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل  ۱۳ ،ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل
و ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل،
 ۱۳ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ  ۰/۰۱ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ٪۹۹ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل  ۱۱ ،ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل ۱۳ ،
ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل و ﻧﻤﺮه
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎل ۱۳ ،ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در دوران
ﻣ رﺳﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ ،در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻳﺎﻓﺘﺸﺎن از زﻳﺒﺎﻳﯽ
و ﻧﻴﺰ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎ از آﺛﺎر ﻧﺎ زﻳﺒﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨ .
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻳﺎﻓﺖ و درک زﻳﺒﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺷﮑﻞ و ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨ ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨ  .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۷ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ
دﻳ ه ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨ ان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ذﻫﻦ ﮔﺮاﻳﯽ و رﻫﺎﻳﯽ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨ  ،وﺟﻮد ﻧ ارد .ﻧﮕﺎه و
ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ.
آﻧﻬﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ و درﺑﺎرۀ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨ آدﻣﻬﺎ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،وﺳﺎﻳﻞ و درﺧﺘﺎن.
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﻦ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ،از ﺑﻨ ﻋﻴﻨﯽﮔﺮاﻳﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ذﻫﻨﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد
و اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﻴﺮون ﻣﯽﮐﺸﻨ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی
ﺧﻠﻘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺮ اﺛﺮ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨ  .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی
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ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧ  .از اﻳﻦ رو ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان  ۱۳ﺗﺎ
۱۵ﺳﺎل در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺷﮑﻠﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧ  ،ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ و روﻳ ادﻫﺎﻳﯽ را ﺷﮑﻞ ﺑﻨ ی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨ ﮐﻪ زاﻳﻴ ۀ اﻧ ﻳﺸﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎی از زاﻳﺸﻬﺎی ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﻴﻬﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺗﺤﻮل دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ از  ۱۵ﺗﺎ ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ در دﻳ ﮔﺎه ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان رخ ﻣﯽ دﻫ ،
داﺷﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺛﺮ ﻫﻨﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و دﻳ ﮔﺎﻫﻬﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را درﺑﺎرۀ آن ﻣﻮرد وارﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزش ﮔ اری ﻣﯽ ﮐﻨﻨ  .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﮏ
ﻃﺮح ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﻧﻤﺎد ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧ ﻳﺸﻪ ﻳﺎ دﻳ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره زﻧ ﮔﯽ ﺑﺎﺷ  .در
اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ،رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﮏ اﺛﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ روﻳﮑﺮد و ﻓﻠﺴﻔﻪ ای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و
ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻴﺎن ﺷ ه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷ و ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ از
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎوزن ) (۱۹۹۲و
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ )(۱۹۸۷ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻴﻬﺎ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎوزن  ۵ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻧﻈﺮ ﻫﺎوزن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ»ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺷﺮح دﻫﻨ ه« اﺳﺖ .او در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﮋﮔﯽ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ را وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ دوره ﻣﯽ داﻧ  ،در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺶ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻴﮕﺮاﻳﯽ ــ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮری ﻧﻘﺎﺷﯽ ــ را ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫ .
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی
ﻫﺎوزن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ اﺷﺎره ﻧﺸ ه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﻮﻳﺶ را از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨ و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی از ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در آﻧﺎن وﺟﻮد
دارد دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دو ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎوزن ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اﻳﻦ ﺣﻮزه رﺷ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﻧ و ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎی
دﻳ اری ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﻧﻈﺮ ﻫﺎوزن»ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺳﺎزﻧ ه« ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ دوره داوری اﺛﺮ
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اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ »ارزﻳﺎﺑﯽ« ﻧﺎﻣﻴ ه ﺷ ه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ ی ﻫﺎوزن ،ﭘﺲ از
ﻣﺮﺣﻠﻬﺒﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺷﺮح دﻫﻨ ه )ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ــ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ( ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ
وﻳﮋﮔﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ -ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ (،در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﻫﺎوزن ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ را در ﻃﺒﻘﻪ ای ﺟ اﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮﮔﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺷ ه ،در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎوزن ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷ ه اﻧ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ ﻫﺎوزن ﺑﻪ »ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﮐﻨﻨ ه« ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴ ه ﻫﺎوزن آﻧﺎن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻳﮋﮔﯽ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻫﺴﺘﻨ و ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺒﮏ ،زﻣﺎن ،ﻣﮑﺘﺐ و
ﺳﻨ ی ﺗﻮﺟﻪ دارﻧ  .داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻧ و ﻓﻘﻂ ﺗﻌ ادی از دﺧﺘﺮان ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﮐﻮﺑﻴﺴﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺎوزن
ﺑﻪ آن »ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی «ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨ و ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺘﺐ و ﺳﻨ اﺛﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧ اﺷﺘﻨ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤ ود ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺒﮏ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻧﻈﺮ ﻫﺎوزن »ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮﮔﺮ«ﻧﺎم دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻳﻦ دوره ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺎﻧﻨ وﻳﮋﮔﯽ ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ -ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﺎوزن »ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻦ« ﻧﺎﻣﻴ ه ﺷ ه اﺳﺖ .آﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ دﻳ ن و ﺷﻨﻴ ن
درﺑﺎره آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧ و ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨ  .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺎوزن ﺷﺎﻣﻞ »ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﮐﻨﻨ ه« و »ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن
ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻦ« در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی »ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﮐﻨﻨ ه«
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤ ود و ﺟﺰﺋﯽ در آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،در دﺳﺘﻪ ﺑﻨ ی ﻫﺎوزن وﺟﻮد ﻧ ارد.
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ ی در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﮋوﻫﺶ او را ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از »ﺧﻮﺷﺎﻳﻨ ﮔﺮاﻳﯽ« ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ،اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ »زﻳﺒﺎﻳﯽ و واﻗﻌﻴﺖﮔﺮاﻳﯽ« ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

121

ارﺟﺎع ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ و واﻗﻊﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﯽﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ زﺷﺘﯽ ﻳﺎ زﻳﺒﺎﻳﯽ اﺛﺮ ،دﻗﺖ ﻳﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ آن ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﻓﺮم ،ﮐﺎدر و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ داوری در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧ  ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ »اﺑﺮاز ﻣﻌﻨﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﻬﺎی ﻫﻨﺮی و اﻓﮑﺎر
ﻧﻘﺎش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺳﺘﺎﻧﺴﺮاﻳﯽ -ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ،اﺣﺴﺎس ﻫﺎ و ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺛﺮ و ﻋﻮاﻃﻒ درﻳﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ وﻳﮋﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ ﭘﻴﺶ از وﻳﮋﮔﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺮاز ﻣﻌﻨﺎ )ﻫﻤﺨﻮان وﻳﮋﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮاﻳﯽ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ( ﭘﺲ
از ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ و واﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮاﻳﯽ )ﻫﻤﺨﻮان وﻳﮋﮔﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ( ﻗﺮار دارد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﺳﺒﮏ و ﺷﮑﻞ« ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ و
ﺷﮑﻞ آن ﺗﻮﺟﻪ دارد .اﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﭼﻨ ان ﺟ ی و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻋ ه
ﮐﻤﯽ از دﺧﺘﺮان ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۱۵ﺗﺎ ۱۷ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺳﺒﮑﻬﺎی ﻫﻨﺮی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﻫﻢ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ ی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری« اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل
اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫ ه
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری اﺷﺎره ﻧﮑﺮدﻧ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ ی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ ی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧ ارد .در واﻗﻊ ،از ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او از داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ ﻧﺎم
ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﻳﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺒﮏ و ﺷﮑﻞ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﻳﻨ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری را آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮل
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای وﺟﻮد ﻧ ارد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻫﺎوزن و ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ دارد.
ﻫﺮ ﭼﻨ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻫﺎوزن
و ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ دﻳ ه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و
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ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﭘ ﻳ ﻣﯽ آورﻧ  .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮزﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ زﻣﻴﻨﮥ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ را اﻳﺠﺎد
ﮐﻨ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ
در ﻣﻮزه ﺑﺎﺷ ﻳﺎ در ﻣ رﺳﻪ و ﻧﻴﺰ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﺗﺎ
اﻧ ازه ای ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻔﺴﻴﺮی ﺑﻴﻨﻨ ﮔﺎن و وﻳﮋﮔﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮی اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ .
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎ از آﺛﺎر ﻧﺎزﻳﺒﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫ  ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ،آﺛﺎر زﻳﺒﺎ را از آﺛﺎر ﻧﺎزﻳﺒﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﻨ .
اﻟﺒ ّﺘﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ -ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداری در ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻏﻴﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫ ه
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺟ اﺳﺎزی آﺛﺎر زﻳﺒﺎ ،دﺧﺘﺮان
ﺑﺮﺗﺮ از ﭘﺴﺮان ﻫﺴﺘﻨ  .در واﻗﻊ ،ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان  ۷ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎل ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺟ اﺳﺎزی ﻳﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ زﻳﺒﺎ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨ از ﻳﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺎزﻳﺒﺎ دارﻧ  ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی
دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﻤﺴﺎﻟﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
در ﭘﺎﻳﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -۱دورﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻨﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ
آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
 -۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺮان
و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﺰاری واﺣ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح
ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﭘ ﻳﺮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻮﻧ .
 -۳ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،آزﻣﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه و
ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮد.
 -۴ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧ  .ﺑ ﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ
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