
مسنن فارسینام خانوادگی:  حسین :نام   

ی تعلیم و تربیتفلسفهرشته و گرايش:  دکتریمقطع تحصیلی:    

۱۳۹۶شهريورماه تاريخ دفاع:   حسن کریمیدکتر محمداستاد راهنما:  

 
 

 

  

 

 داستانیهای تصويریهای کتابدبستانی از تصويرشناختی کودکان پیششناسايی و فهمِ درک زيبايی

 

ه را برای چنان رای فلسفه و هنر است که همانگیزترین مسائل حوزهشناسی یکی از بحثی زیبایی و زیباییمسأله

آید، امر ی متون بر میکه از عمدههای قدیمی باز گذاشته اما چنانهای جدید و به چالش کشیدن ایدهپردازیایده

ی حاضر تالش شده است تا بوده است تا کودکان. در رساله ساالنی بزرگتر دغدغهشناسی، بیشزیبایی و زیبایی

ی کودکی، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، ی تجربهاین مقوله هم در سن کودکی و هم در حوزه

ک تولید های کودشناختی کودکان از تصویرهایی بوده است که توسط تصویرگران کتابشناخت و فهمِ درک زیبایی

این شناسان کودک، مربیان هنر و تصویرگران کودک است. شناسان، رواندنبال گسترش افق دید زیباییشده و به

یز، آوری اطالعات نگیری با حداکثر تنوع بود. روش جمعصورت نمونهگیری آن بهپژوهش در پارادایم کیفی و نمونه

دبستانی به اجرا در آمد و از از کودکان پیشنفر  58عمیق و متمرکز بوده که روی  یساختاریافتهی نیمهمصاحبه

ان ها حاکی از آن بود که کودکها شد. تحلیل مصاحبهروش تحلیل محتوای تلخیصی نیز برای تحلیل متن مصاحبه

ها در داوری دهند و نیز آنشناسانه خود مد نظر قرار میتمامی عناصر دیداری مورد نظر را در قضاوت زیبایی

 مهگیرند بلکه چگونگی عناصر دیداری موجود در آن موضوع را وع را در نظر میشناسانه خود نه تنها موضزیبایی

ی آن موضوع که با تفاوتی قابل زمینهدهند. عناصری مانند رنگ، عاطفه، عمل، اندازه، بافت، پسمد نظر قرار می

شناسایی و تفکیک سبک  امر بود که کودکان قادر بهنتایج حاکی از این  چنینهمکنند. ها را انتخاب میتوجه، آن

تر از ی سنی ایشان قرار دارد، پختهدیگر نیستند اما در مواجهه با آثاری که در محدودهو تکنیک تصویرگران از یک

 دهند.شد واکنش نشان میچه که تصور میآن
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