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عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک زیباییشناختیِ هنر
(مطالعة موردی :دو دانشکدة دانشگاه شیراز در سال )79
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چکيده
يکي از مسائل مهم و کليدي براي شناخت بيشتر حوزۀ هنر ،تبيين مسائلي است که سبب تفاوتها و شباهتها در
واکنشهاي مخاطبان به آثار هنري ميشود .يکي از عوامل تأثيرگذار در اين زمينه درک و دريافت مخاطبان از اين
گونه آثار است .ادراک فرايندي است که سبب شناخت و پردازش اطالعاتي ميشود که از اندامهاي حسي به دست
ميآيد .در زمينة هنر نيز ادراک زيباييشناختي نقش مهمي را ايفا ميکند که در کنار رويکرد فلسفي ،از رويکردهاي
جامعهشناختي و روانشناختي نيز در اين زمينه بهره برده ميشود .در پژوهش حاضر به بررسي و تببينِ شباهتها و
تفاوتهاي ادراک زيباييشناختي ميان دانشجويان دانشکدۀ هنر و دانشکدۀ فني و مهندسي دانشگاه شيراز پرداخته شده
است .در واقع هدف از اين پژوهش تعيين عوامل اجتماعي (سن ،جنسيت ،طبقة اجتماعي ،قوميت ،ارتباط با دنياي هنر)
مؤثر بر ادراک زيباييشناختي است که روش آن برحسب هدف کاربردي ،به لحاظ ماهيّت اکتشافي ،و از حيث گردآوري
دادهها ،توصيفيـپيمايشي است .در اين پژوهش از روش طبقهبندي کيو نيز استفاده شده است .روش پژوهشي کيو
براي شناخت ذهنيّتهاي افراد از موضوعات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد .از يافتههاي مهم اين پژوهش ،استفادۀ
متفاوت دانشجويان هنري و غيرهنري از عبارات زيباشناختي است .بارهاي عاملي بهدستآمده نشاندهندۀ تفاوت
معنادار ميان شرکتکنندگان برحسب سوابق هنري و همچنين فعاليت عضوي از خانواده در حوزۀ هنر است.

واژگان کليدی :ادراک زيباييشناختي ،ويژگيهاي ادراکي ،ادراک اجتماعي ،روش کيو.
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مقدمه

يكي از بارزترين ويژگيهای انسان و متمايزكنندۀ او از ساير موجودات شناخت عقالني و
تفكر اوست .انسان نهتنها به ادراک مستقیم از جهان دست ميزند ،بلكه دارای تواناييهايي
برای دريافت و پردازش اطالعات است .در حوزۀ هنر اين پرسش همواره مطرح بوده است
كه ادراک هنری چیست و چگونه پديد ميآيد .ادراک از وجوه الزمۀ تجربۀ هنری است و
اثر هنری مانند اشیای ديگر ،صرفاً براساس تجربیات حسي درک نميشود .بعضي از
فیلسوفان معتقدند كه هنر دارای توانايي ارائۀ حقیقت و عواطف است و بعضي ديگر
معتقدند كه ما از طريق ادراک محتوای اثر هنری به ادراک اثر هنری دست پیدا ميكنیم
(طباطبايي .)42 :1313 ،تجربۀ زيباييشناختي بیشتر در بستر تجربۀ حسي پديد ميآيد يا از
آن ناشي ميشود .مثالً ما از طريق مشاهدۀ صورتها ،خطوط ،رنگها ،فضاها و بافتهای
يک اثر نقاشي به تجربۀ زيباييشناختي آن نائل ميشويم و همراه با مشاهدۀ عناصر مزبور
در آن ،چیزهايي از قبیل سرزندگي يا آرامش ،سردی و مالل ،تحرک يا سكون ،زمختي،
وضوح و شفافیت ،احساسات رقیق يا شوخطبعي ،بهجتآفريني يا اضطراب آن را تجربه
ميكنیم (كالینسون .)12 :1333 ،در اين فرايند مخاطب عاملي مهم در فهم و دريافت يک
اثر هنری است ،بنابراين فرايند ادراک مخاطب كه يک موضوع معرفتشناختي است در
خوانش و دريافت اثر جايگاه ويژهای خواهد داشت (احمدی و همكاران .)1 :1312 ،افراد
عضو جماعتهای تفسیری متفاوت ،با افقهای انتظارات مختلفي به اثر هنری مورد مصرف
خود روی ميآورند ،بنابراين آنها اغلب اثر فرهنگي واحدی را بهطرق مختلف تفسیر
ميكنند .بهعالوه ،افراد ميتوانند راهبردهای متنوعي را هنگام مصرف آثار هنری اتخاذ كنند.
سطوح توجه افراد به اثر هنری ممكن است متفاوت باشد (الكساندر .)321 :1311 ،لذا
آنچه اهمیت دارد تبیین عوامل مؤثر بر ادراک است .يكي از اين عوامل زمینههای اجتماعي
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مؤثر بر آن است .شناخت مخاطب و ذهنیت ادراكي وی از آثار هنری ،شناخت بیشتری از
اين موضوع به ارمغان ميآورد .همین امر سبب ارائۀ راهكارهايي جهت بهاشتراکگذاری
تجارب زيباييشناختي توسط افراد مختلف ميشود تا ويژگيهای زيباييشناختي آثار
مغفول نماند و آثار هنری برای اقشار مختلف قابل درک شود .نظريههای تشكیلدهندۀ
رويكرد مصرف فرهنگ نیز به اين نكته توجه دارند كه افراد هنر را چگونه مصرف ،استفاده
و دريافت ميكنند .ايدۀ اصلي اين رويكرد آن است كه مخاطب كلید درک هنر است ،زيرا
معاني تولیدشده و شیوههای كاربست هنر ،نه به خالقان ،بلكه به مصرفكنندگان آن بستگي
دارد (همان.)211 :
اين نوشتار با نگاهي متفاوت در روش و همچنین مسئلۀ مورد پژوهش ،ضمن سعي در
پر كردن شكاف مطالعاتي در اين حوزه ،از روش جديدی نیز در اين حوزه بهره ميگیرد.
بهدلیل كمبود پژوهشهايي كه در اين زمینه انجام گرفته و همچنین به اين دلیل كه
مطالعهای نیز با روش كیو در اين زمینه صورت نگرفته است ،ضرورت ايجاب ميكند كه
تحقیقي با اين روش و در اين حیطه و با رويكرد جامعهشناسانه صورت گیرد .مسئلۀ مورد
نظر در تحقیق پیشرو ،مطالعهای در مورد ادراک زيباييشناختي دانشجويان دانشگاه شیراز
است  .پرسش اصلي پژوهش اين است كه آيا عوامل اجتماعي در ادراک زيباييشناختي
افراد تأثیر ميگذارند؟ و همچنین آيا سابقۀ فعالیت در زمینههای هنری بر روی ادراک
زيباييشناختي افراد تأثیرگذار است؟ سؤال انتهايي را نیز ميتوان اينگونه صورتبندی كرد
كه چه تفاوتهايي میان الگوهای ذهني دانشجويان در جهت ادراک زيباييشناختي آثار
هنری وجود دارد؟ هدف از پژوهش پیشرو نیز بررسي نظرگاه تعدادی از دانشجويان برای
به دست آوردن الگوها و ذهنیّتهای متفاوت آنها در مورد زيبايي در آثار هنری است .در
واقع دغدغۀ اصلي نوشتار پیشرو شناسايي الگوهای ذهني دربارۀ ادراک زيباييشناختي
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افراد در زمینۀ هنر است كه سعي شده است ويژگيهای جامعهشناختي در اولويت قرار
گیرد .روش نیز بر حسب هدف كاربردی ،به لحاظ ماهیّت اكتشافي ،و از حیث گردآوری
دادهها ،توصیفيـپیمايشي است .در اين پژوهش از روش طبقهبندی كیو نیز استفاده شده
است.

پيشينة پژوهش
در زمینۀ ادراک و مسائل وابسته به آن در زمینههای گوناگون جامعهشناسي ،روانشناسي و
غیره تحقیقات گستردهای صورت گرفته است ،اما در زمینۀ هنر و در ارتباط با مخاطبان آثار
هنری و با توجه به گستردگي و اهمیت مطلب تحقیقات كمي در داخل كشور صورت
گرفته است كه ماحصل جستوجوهای نگارندگان در اين زمینه را ميتوان بهصورت
خالصه اين چنین بیان كرد :در میان منابع فارسي ميتوان به مقالهای با عنوان «توزيع
اجتماعي الگوی مصرف (بررسي سلیقههای هنری در شهر تهران)» اشاره كرد .اين مقاله با
استفاده از رويكردهای بورديو و پستمدرن به بررسي مصرف كاالهای فرهنگي و هنری در
شهر تهران پرداخته است .ازجمله نتايج بهدستآمده ميتوان به اين نكات اشاره كرد كه
میان متغیرهايي مانند سن ،جنسیت و شغل رابطۀ معناداری با سلیقۀ فرهنگي يافته نشده
است .اما نوعي درهمآمیختگي و التقاطي شدن در میان الگوهای مصرف كاالهای فرهنگي و
هنری نیز مشاهده شده است .در مقالهای ديگر تحت عنوان «مصرفِ هنری ،انگیزش
مصرفكنندگان كاالهای هنری در عرضهگاههای هنری شهر ياسوج» به بررسي انگیزههای
مخاطبان در مصرف كاالهای هنری در شهر ياسوج پرداخته شده است و برخي عوامل مؤثر
بر اين انگیزه به ترتیب زير به دست آمدهاند :عوامل خانوادگي ،تربیتي و آموزشي ،لذت،
اجتماعي و فرهنگي ،رسانهای ،اقتصادی ،عرضۀ هنری ،سن و جنسیت .همچنین ميتوان به
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پاياننامهای از خانم زهره طباطبايي تحت عنوان «مدل درک و دريافت ارزشهای
زيباييشناسي و هنری جهت حفاظت از میراث هنری» اشاره كرد كه البته در اين پاياننامه
تمركز بر روی مفهوم حفاظت در آثار هنری است و جريان درک و دريافت آثار هنری از
ديدگاه فلسفي و بهخصوص مالصدرا و گادامر بررسي شده است .در مقالهای ديگر
(جايگاه ار تباطي درک و دريافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه انديشمندان و اصول
حفاظتي) نیز باز هم به مسئلۀ ادراک از نظرگاه حفاظتي پرداخته شده است .در مقالۀ
«خوانش فرايند ادراک و دريافت زيبايي در نظرگاه مخاطبان آثار هنری بر اساس مقايسۀ
آرای فالسفۀ اسالمي و غربي» ،مسئلۀ ادراک از ديدگاه فلسفي مدِنظر قرار گرفته است .در
پاياننامۀ فرنوش شمیلي با عنوان «بررسي تأثیر آموزش هنر بر سازمان ادراكي و حافظۀ
بصری افراد» به بررسي اين سؤال پرداخته شده است كه آيا آموزش مهارتهای هنری
ميتواند بر عملكرد ادراک افراد ،حافظۀ بصری ايشان و نیز سرعت عمل آنها در
باز پديدآوری اشكال تأثیر داشته باشد .در اين تحقیق از آزمون ادراكيـبصری آندرهـری
استفاده شده است .از نتايج اين تحقیق ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه آموزش
مهارت های هنری بر سازمان ادراكي افراد تأثیر مثبت دارد .از مقاالت ديگری كه در اين
زمینه منتشر شدهاند ميتوان مقاالتي با عنوانهای «مصرف سینما و عوامل اجتماعي مؤثر بر
آن»« ،بازشناسي فرايندهای اجتماعي تأثیرگذار بر ذائقۀ موسیقیايي» و پاياننامههای «بررسي
رابطۀ بین سرمايۀ فرهنگي و اقتصادی با ذائقۀ موسیقیايي»« ،بررسي ذائقۀ موسیقیايي
دانشجويان و عوامل اجتماعيـفرهنگي» را نام برد كه تمركز آنها بر روی يكي از رسانههای
هنری مانند موسیقي و يا سینما بوده است .در میان پژوهشهای خارجي نیز پژوهشهای
فراواني صورت گرفته است ،اما عموماً در زمینۀ روانشناسي صورت گرفتهاند .در پژوهشي
با عنوان «ادراک بصری در آموزش هنر ،مطالعه بینافرهنگي و جنسیت» آنتونیو اورتگا
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كابالرو به همراه همكاران به بررسي ادراک بصری دانشآموزان با تأكید بر روی جنسیت و
قومیتهای متفاوت پرداختهاند و تفاوت ادراک بصری آنها سنجیدهاند .در «ادراک بصری و
0

نسبت طراحي در آموزش هنر » نیز ديلک تروكمنقلو ادراک بصری دانشآموزان پس از
گذراندن دورههای آموزش نقاشي و همچنین توانايي انتقال مفاهیم از طريق نقاشي را مورد
مطالعه قرار داده است.

چارچوب نظری
ويكتوريا الكساندر در كتاب جامعهشناسي هنرها سه رويكرد در جامعهشناسي هنر را نام
مي برد .رويكرد اول تحت عنوان رويكرد بازتاب شامل تحقیقات متنوع و گستردهای است
كه فصل مشترک تمامي آنها اين باور است كه هنر آيینۀ جامعه است .در اين رويكرد،
تحقیق بر آثار هنری متمركز ميشود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقا دهد (الكساندر،
 .)22 :1311نظريات بعدی در حیطۀ جامعهشناسي هنر مربوط به نظريههای شكلدهي
است .اين نظريات بر اين نكته داللت دارند كه هنر ميتواند بهنوعي ايدههايي در سر افراد
قرار دهد .رويكرد شكلدهي ،دربرگیرندۀ طیف وسیعي از نظريههاست كه وجه مشترک
آنها اين عقیده يا استعارۀ اصلي است كه هنر بر جامعه تأثیر ميگذارد (همان .)34 :در برابر
اين دو رويكرد ويكتوريا الكساندر ديدگاه الماس فرهنگي ارائهشده را تكمیل ميكند و آن
را بسط ميدهد .وندی گريزوولد )1114-1136( 0ايدۀ الماس فرهنگي را پرورش داد.
هريک از گوشههای اين الماس نمايندۀ يكي از مفاهیم -1 :محصوالت هنری -2 ،خالقان
هنر -3 ،مصرفكنندگان هنر و  -4جامعۀ بزرگتر است.

2 - Antonia Ortega Caballero
1 - Dilek Turkmenoglu
3 -Wendy Griswold

056

عوامل اجتماعي مؤثر بر ادراک زیبایيشناختيِ هنر

هنر

خالقان هنر

مخاطبان هنر

جامعه
تصویر شمارة  .0الماس فرهنگي گریزوولد

اما ويكتوريا الكساندر در ضرورت اصالح اين مدل ميگويد« :تصوير الماس فرهنگي
گريزوولد به خاطر سادگي زيباست .اما من الماس فرهنگي را در ضمن ارائۀ نتايج تحقیق
خويش بر روی دنیاهای هنر اصالح ميكنم تا بر برخي از خطوط پیوندی مهم پرتو افكنم.
هنر همان ارتباط است .هنر بايد از كساني كه آن را خلق كردهاند به آنهايي برسد كه آن را
مصرف ميكنند» (الكساندر .)113 :1311 ،ديدگاه الماس فرهنگي رويكردهای بازتاب و
شكلدهي را از نقطهنظر مصرف نیز مورد انتقاد قرار ميدهد و يادآور ميشود كه دريافت-
كنندۀ محصوالت فرهنگي نه جامعه ،بلكه گروههای متنوعي از مخاطبان هستند (الكساندر،
 .)112 :1311همانطور كه در تصاوير شمارۀ  1و  2مشاهده ميشود يكي از نقاط مهم در
الماس فرهنگي توجه به مخاطبان آثار هنری است و چگونگي ادراک مخاطبان از آثار هنری
يكي از ويژگيهای مهم در نگاه به مخاطبان آثار هنری است .در ضرورت توجه به ادراک
اثر هنری توسط مخاطب اين مطلب را از جنت ولف نیز ميتوان افزود كه« :مخاطب اثر
هنری فقط اثر هنری را مصرف نميكند ،بلكه مخاطب با مصرف خود به اثر هنری جان
ميبخشد .دينامیسم اين ادراک كه تأثیر شرايط اجتماعي و فرهنگي را بر نحوۀ ادراک
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مخاطب از اثر هنری نشان ميدهد ،بايد به يكي از كانونهای اصلي جامعهشناسي هنر
تبديل شود» (به نقل از يگانه.)213 :1336 ،

هنر

مخاطبان هنر

توزیع-

خالقان هنر

کنندگان

جامعه
تصویر شمارة  .2الماس فرهنگي ویکتوریا الکساندر

ادراک به طور اعم ،به معنای علم و آگاهي انسان از جهان بیرون و دنیای درون است و از
ديرباز به عنوان اساس شناخت و شناسايي انسان ،موضوع بحث فالسفه بوده است (ايرواني،
خداپناهي .) 1: 1332 ،اين مفهوم دارای ابعاد و معاني وسیعي است .به همین دلیل ارائۀ
تعريفي جامع و كامل از آن چندان بياشكال نیست .ادراک در روانشناسي امروز ،به معنای
فرايند ذهني يا رواني است كه گزينش و سازماندهي اطالعات حسي و نهايتاً معنيبخشي
به آنها را بهگونهای فعال بر عهده دارد .بهعبارت ديگر پديدۀ ادراک ،فرايندی ذهني است
كه در طي آن تجارب حسي معنيدار ميشود (ايرواني ،خداپناهي .)22 :1332 ،در واقع
ادراک فرايندی است كه از طريق آن ،احساسها ،يعني اطالعاتي كه از اندامهای حسي
گرفته شده است ،به كل سازمانيافته و معناداری تبديل ميشود .اهمیت ادراک از آن جهت
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است كه دنیای اطراف ما را منظم و زمینه را برای شناخت فراهم ميكند (كديور:1311 ،
 .)211در زمینۀ هنر نیز ميتوان ادراک را از مسائل مهمي دانست كه همواره مورد توجه
فیلسوفان بوده است .در كنار رويكرد فلسفي ،از رويكردهای جامعهشناختي و روانشناختي
نیز در اين زمینه بهره برده ميشود.
با مو اجه شدن با يک تصوير ،ما با دو نوع نیرو يعني نیروهای بیروني و نیروهای دروني
روبه رو هستیم .نیروهای بیروني كه همان منابع نوری هستند كه در كنش با اجزای چشم،
ازجمله شبكیه و سپس مغز قرار ميگیرند و نیروهای دروني همان انرژیها و ادراكات
دروني هر انسان است كه متناسب با خود ،تصوير را برميگزيند و آن را شناسايي ميكند
(گیپس .)11-21 :1312 ،مسائل اجتماعي از مهمترين ويژگيهايي هستند كه بر روی
ادراک انسان تأثیر ميگذارند .زمینههای اجتماعي انساني و حیواني در چگونگي پاسخهای
سازشيافته موجود زنده با محیط نقش مهمي دارند .با توجه به اين كه ادراک ،يكي از
سازوكارهای تنظیمكننده به پاسخهای سازش يافته است ،جای تعجب نیست كه اطالعات
مربوط به اين زمینه های اجتماعي نیز در ساختمان ادراكي تأثیر بسیار بگذارد .اهمیت نقش
اين زمینهها ،هنگامي ظاهر ميشود كه موجود زنده كامالً در محیط زندگي اجتماعي قرار
ميگیرد ،محیطي كه از خطوط ،سطوح و رنگها از طرفي و افراد اجتماع از طرف ديگر
تشكیل شده است و ما آنها را به شكل اشیا و عالئم اجتماعي سازمان ميدهیم (ايرواني،
خداپناهي .)131 :1332 ،وقتي افراد متعلق به گروههای فرهنگي مختلف با محرکهايي كه
ظاهراً يكسان است مواجه ميشوند ،ادراكات متفاوتي صورت ميگیرد .بدين معني كه تنها
حس امور سبب ادراک نميگردد ،بلكه برای درک محركي ويژه ،فرد بايد قبالً معنايي را
فهمیده باشد .بهعبارت ديگر در امر ادراک محرکها ،توجه به عامل معنيبخشي كه چیزی
جز ارزشها و نگرش های متأثر از شرايط اجتماعي و فرهنگي نیست ،بسیار ضروری است.
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اما بهعلت آنكه فرد در فرهنگ خود غرق است ،اين عناصر را جزء وجودی محرکها تلقي
ميكند و لذا از وجود آنها در ادراكات خود آگاه نیست (پاكزاد .)31 :1314 ،ازجمله زمینه-
های اجتماعي ميتوان به سن ،جنسیت ،تأثیر فرهنگ و جامعۀ كل ،تأثیر گروه اجتماعي،
ادراک اجتماعي ،ادراک اشیای اجتماعي اشاره كرد .همانگونه كه ويلكینسون نیز مطرح
ميكند پاسخ ما به آثار هنری بسته به سن و تجربۀ ما تغییر ميكند .آنچه در بیستسالگي
نهايت هیجان و فرهیختگي به نظر مي آيد ،ممكن است بیست سال بعد بیان خاصي از امیال
و آرزوها به نظر رسد و صرفاً بر پايۀ بيتجربگي قابل فهم باشد ،و كیست كه بداند كدام
نظر از اين نظرها صحیح است و بر چه مبنايي؟ (ويلكینسون.)31 :1333 ،
در راستای فهمیدن ذهنیّتهای ادراكي افراد مختلف راهكارها و آزمونهای گوناگوني
وجود دارد .يكي از اين روشها ،روش طبقهبندی كیو است كه در بخش روششناسي به
تشريح ساختار آن بیان شده است .برای دستهبندی گويههای بهكاررفته از تعاريفي كه در
حوزۀ عینیت و ذهنیت كیفیات زيباييشناختي مورد قبول هستند استفاده شده است .به
همین منظور از ديدگاه فرانک سیبلي 0در دستهبندی مفاهیم به زيباييشناختي و نازيبايي-
شناختي استفاده شده است .فرانک سیبلي ( )1116-1123ازجمله فیلسوفان انگلیسي است
كه در حوزۀ زيباييشناسي از چهرههای برجسته و سرشناس است .فرانک سیبلي (-1116
 ،)1123يكي از مهمترين زيباييشناسان عرصۀ فلسفۀ تحلیلي است .مقاالت سیبلي در زمینۀ
زيباييشناسي را ميتوان به چهار گروه اصلي تقسیم كرد« :مفاهیم زيباييشناختي» (،)1121
«زيباييشناختي و نازيباييشناختي» (« ،)1162رنگها» ( )1161و «عینیت زيباييشناختي»
( )1163كه هستۀ مركزی مباحث آنها مستقیماً معطوف به بررسي مفاهیم و احكام
زيباييشناختي است (شايگانفر و دالوريان .)123 :1311 ،سیبلي در مقالۀ «مفاهیم
2 - Frank Sibley
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زيباييشناختي» ،مفاهیم زيباييشناختي را بهوسیلۀ دستۀ ديگری از مفاهیم ،كه آنها را
نازيباييشناختي مينامد معرفي ميكند .گاهي توصیفات ما از آثار هنری و بهطوركلي
چیزها ،معطوف به خصوصیات مربوط به رنگ ،حجم ،خط ،وزن ،ريتم و بهطوركلي
عناصری است كه قابل تشخیص با چشم و گوش سالم و هوشي معمولي است .سیبلي
چنین مفاهیم يا ويژگيهايي را نازيباييشناختي مينامد .برخالف توصیفات
نازيباييشناختي ،تشخیص و ذكر توصیفات زيباييشناختي عالوهبر هوش معمولي و چشم
و گوش سالم به استفاده از توانايي ديگری نیاز دارد كه سیبلي با اصطالحات مختلفي
همچون ذوق ،حساسیت ،ادراک از آن نام ميبرد (كاشفي 46 :1312 ،و  .)41ميتوان گفت
میان مفاهیم زيباييشناختي و مفاهیم نازيباييشناختي نوعي رابطۀ وابستگي وجود دارد.
سیبلي اين رابطۀ وابستگي را از دو حیث مدِنظر قرار ميدهد -1 :رابطۀ وابستگي وجودی:
وجود كیفیات زيباييشناختي وابسته به وجود كیفیات نازيباييشناختي است -2 .رابطۀ
وابستگي تعیني :كیفیات زيباشناييختي هر چیز را ،كیفیات نازيباييشناختي آن ،متعین
ميكند (كاشفي 33 :1312 ،و  .) 31منتقدان و حتي افراد عادی ،هنگامي كه يک ويژگي
زيباييشناختي را به چیزی نسبت ميدهند و يا بهعبارت ديگر احكام زيباييشناختي
ميسازند ،برای دفاع از درستي احكام خود به توصیف ويژگيهای نازيباييشناختي آن چیز
ميپردازند .در نهايت بر مبنای آرای فرانک سیبلي ميتوان اين گونه استدالل كرد كه توجیه
اظهارات زيباييشناختي نیازمند استفاده از گزارههای نازيباييشناختي است (شايگانفر و
دالوريان.)131 :1311 ،
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روش
در پژوهش حاضر از روش طبقهبندی كیو استفاده شده است .اين روش كه در جامعۀ
علمي ما كمتر شناخته شده است ،برای شناخت ذهنیّتهای افراد از موضوعات مختلف
مورد استفاده قرار ميگیرد .هر فردی دنیا را بهصورت متفاوتي درک ميكند و برداشت
منحصربهفردی از آن دارد .روش كیو از اين نقطهنظرات برای ساخت گونهشناسي
ديدگاههای متفاوت استفاده ميكند .در واقع روش كیو فني است كه پژوهشگر را قادر
ميسازد تا اوالً ادراكات و عقايد فردی را شناسايي و طبقهبندی كند و ثانیاً به دستهبندی
گروههای افراد براساس ادراكاتشان بپردازد (خوشگويانفرد .)14 :1336 ،روش كیو كه
بهوسیلۀ آن ذهنیت افراد مورد مطالعه قرار ميگیرد ،ماهیتي تركیبي دارد .بدين معنا كه از
خصوصیات و ويژگيهای روش كمي و كیفي بهطور همزمان بهره ميبرد و با همآمیزی
توانمندی های هر دو روش و همچنین برخورداری از دستورالعمل مدون و بسیار ساده،
ابزاری قدرتمند برای انجام پژوهش فراهم آورده است (داناييفرد )31 :1312 ،اين روش
ضمن برخورداری از ويژگيهای روشهای كیفي دارای رويكرد كمّي نیز هست و از آمار،
بیشترين بهره را ميبرد .بهصورت كلي مراحل روش طبقهبندی كیو را ميتوان اينگونه
دستهبندی كرد -1 :طراحي پژوهش  -2گردآوری دادهها  -3تحلیل عاملي  -4تفسیر نتايج
(داناييفرد .)31 :1312 ،تحلیل عاملي نیز خود بر دو نوع تحلیل عاملي اكتشافي و تحلیل
عاملي تأي یدی است .در تحلیل عاملي اكتشافي پژوهشگر درصدد كشف ساختار زيربنايي
مجموعۀ متغیرهاست و پیش فرض اولیه آن است كه هر متغیری ممكن است با هر عاملي
ارتباط داشته باشد .بهعبارت ديگر پژوهشگر در اين روش هیچ نظريۀ اولیهای ندارد .در
تحلیل عاملي تأيیدی پیشفرض اساسي اين است كه هر عاملي با زيرمجموعۀ خاصي از
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متغیرها ارتباط دارد .در پژوهش حاضر نیز برای شناسايي الگوهای ذهني و ادراكات
زيباييشناختي مراحل زير پیموده شده و از تحلیل عاملي اكتشافي نیز استفاده گرديده است.
پس از تعیین اهداف تحقیق ،با استفاده از مباني نظری پژوهش و همچنین مصاحبههای
صورتگرفته با تعداد  42نفر از دانشجويان ،گويهها جهت ايجاد فضای گفتمان استخراج
شد  .منظور از گويه عباراتي است كه افراد برای بیان علت زيبا دانستن نقاشي مورد نظر بیان
ميكردند كه اين عبارات به اسم يا صفت تبديل و تحت عنوان گويه از آنها استفاده شد.
مصاحبه به اين گونه صورت پذيرفت كه ابتدا تعداد ده نقاشي (تصاوير شمارۀ  1تا )3
(تصاوير شمارۀ  3تا  )2از سبکهای مختلف هنری پس از رنسانس به مصاحبهشوندگان
داده شد و از آنها درخواست گرديد تا برحسب میزان عالقه ،نقاشيها را به ترتیب زيبايي
دستهبندی كنند .سپس در مورد دو نقاشي كه از نظرشان زيباترين بودند داليل خود را به
اختصار بیان كنند .تعدادی از پاسخها بهعلت نداشتن ارتباط با موضوع پژوهش يا اشتباه در
دستهبندی آثار (برای مثال قرار دادن چند نقاشي در يک رتبه) حذف شدند.

تصویر شمارة  .9نقاشيهای شمارة  0تا 9
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تصویر شمارة  .8نقاشي شمارة  8تا 1

تصویر شمارة  .8نقاشي های شماره  5تا 01
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در نهايت پاسخهای  31نفر از دانشجويان جمعآوری شد .نمودار میزان نمرات اين
نقاشيها در نمودار شمارۀ  1آورده شده است ،كه تابلوی «بازگشت غیرمنتظره» از «ايلیا
رپین» با به دست آوردن كمترين نمره (به دلیل اينكه زيباترين نقاشي امتیاز  1ميگرفت) و
پس از آن تابلوی «شكار شیر» از «پیتر پل روبنس» بهعنوان زيباترين نقاشيها از ديدگاه
مخاطبان انتخاب شدند  .البته تحلیل نتايج اين بخش جزو پژوهش حاضر نبود و بیان آن
فقط در راستای ارائۀ كلیت روش پژوهش است.

نمودار شمارة  .0نمودار امتيازات نقاشيهای ارائهشده

پس از بررسي گويههای حاصل از مصاحبه و همچنین مباني نظری پژوهش تعداد 33
گويه استخراج شد .در مرحلۀ بعد ،از تعدادی از افراد شركتكنندۀ مرحلۀ قبل برای
مرتبسازی كارتهای كیو استفاده گرديد .نمونهگیری در اين مرحله بهصورت هدفمند
بوده و سعي شده است برحسب متغیرهای اجتماعي همچون جنسیّت ،سن ،رشتۀ تحصیلي،
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وضعیت اقتصادی و  ...نمونۀ متنوعي انتخاب شود .نمونۀ انتخابي شامل ده نفر است كه پنج
نفر از آنها دانشجويان دانشكدۀ هنر و معماری و پنج نفر ديگر از دانشجويان دانشكدۀ فني
و مهندسي بودند .از میان دانشجويان دانشكدۀ فني و مهندسي نیز سعي شد كه دانشجويان
انتخابشده متنوع باشند ،بدين صورت كه تعدادی از آنها دارای سابقۀ فعالیت هنری باشند
و تعدادی نیز سابقۀ فعالیت هنری نداشته باشند .پس بهصورت كلي دانشجويان انتخابي را
ميتوان به سه دسته تقسیم كرد -1 :افرادی كه بهصورت دانشگاهي در رشتۀ هنر تحصیل
ميكنند -2 ،افرادی كه بهصورت غیردانشگاهي در رشتههای هنری فعالیت ميكنند و -3
افرادی كه هیچگونه ارتباطي با دنیای هنر ندارند .البته تعداد افراد شركتكننده  21نفر بود،
اما با توجه به اين كه در مورد متغیرهای سن و جنسیت از طريق تحلیل عاملي ،عاملهايي
متناسب با اين گزينهها به دست نیامد ،نمودار كیوهای مربوط به تعدادی از آنها در نظر
گرفته نشده است .سپس از مشاركتكنندگان خواسته شد كه مطابق دستورالعمل كارتهای
كیو را مرتب كنند  .در قسمت تحلیل نتايج نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSو با روش
تحلیل عاملي نتايج حاصل از مرتبسازی كارتها بررسي شد .تصوير شمارۀ  6نمونهای از
نحوۀ چینش كارتهای كیو را به نمايش ميگذارد.

تصویر شمارة  .6جدول توزیع گویهها در فرایند روششناسي کيو
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نحوۀ چینش مجموعهكارتها در روش طبقهبندی كیو بدين صورت است كه برای هر
گويه يک شماره انتخاب ميشود .سپس از شركتكنندگان خواسته ميشود كه گويهها را
برحسب بااهمیتترين ( )+2و كماهمیتترين ( )-2مرتب كنند .شايان ذكر است كه در
جدول  33خانۀ خالي به اندازۀ تعداد گويهها وجود دارد .هر خانۀ جدول فقط با يک
شماره پر ميشود .از چینش گويهها در جدول ،نمودارهای كیو به دست ميآيد كه بیانگر
ذهنیت فرد در مورد موضوع مورد پژوهش است .روايي اين پژوهش با بررسي میزان
رضايت شركتكنندگان از جامعیت گويهها برای نشان دادن ذهنیّت آنها سنجیده ميشود كه
در اين پرسشنامه با استفاده از سؤال پاياني سنجیده شد كه اغلب مشاركتكنندگان به
جامعیّت گويهها رأی دادند .اما مشكل عمدۀ گزارههای بیانشده را همپوشاني برخي از آنها
اعالم ميكردند .برای پايايي نیز از نرمافزار  SPSSو ضريب آلفای كورنباخ بهره گرفته شد
كه مقدار آن  1712به دست آمد كه نشاندهندۀ مطلوبیّت اين ضريب است .مقدار  KMOنیز
برابر با  17613به دست آمد كه نشان ميدهد حجم نمونه برای تحلیل عامل مناسب است
(در سطح متوسط) ،ولي اين نوع تحلیل بايد با دقت صورت پذيرد.

یافتههای پژوهش
تعدادی از  33گويۀ شناسايي شده كه فضای گفتمان تحقیق را شكل ميبخشند عبارتاند از:
تركیببندی ،رنگ بندی ،فرم ،بیانگر ،مدرن ،جذاب ،خاص ،يكپارچگي ،تنوع .نتايج
مرتبسازی فضای گفتمان با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شد .اولین مرحله از تحلیل
عاملي ،تشكیل ماتريس همبستگي است .تحلیل همبستگي در روششناسي كیو بر اين
مفهوم استوار است كه دو فرد با ذهنیت مشابه ،گزينۀ كیوها را با روش مشابهي رتبهبندی
ميكنند .بدين معنا كه رتبههای تقريباً يكساني به هر گزينه اختصاص ميدهند و در نتیجه
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نمودار كیوهای آنها تقريباً مشابه يكديگر خواهد بود (داناييفرد .)31 :1312 ،جدول شمارۀ
 1میزان همبستگي عاملها را مشخص ميكند .با توجه به فرمولهای ارائهشده برای سطح
معنادار بودن همبستگي ،برای پژوهشي با « »33گزينه ،كیو اين مقدار برابر با  1732الي 1744
خواهد بود (داناييفرد .) 13 :1312 ،با توجه به اين جدول مقدار همبستگي میان نمودار
كیوهای شركتكنندگان مشاهده ميشود كه اعداد باالتر از  1732نشاندهندۀ همبستگي میان
اين نمودارها است.
جدول شمارة  .0ماتریس همبستگي نمودار کيوها
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شرکتکنندگان

جدول شمارۀ  2نیز مقدار ويژه و واريانس متناظر با عاملها را نشان ميدهد .هر عامل
شامل يک يا چند متغیر است .مجذورات بارهای يک عامل نشاندهندۀ درصدی از واريانس
همبستگي است كه بهوسیلۀ آن عامل تبیین ميشود .اين مقدار را مقدار ويژه مينامند .برای
محاسبۀ آن كافي است ضريب همبستگي متغیرها را با يک عامل به توان برسانیم و با هم
جمع كنیم تا مقدار ويژۀ آن عامل به دست آيد .بارهای عاملي با مقدار ويژۀ باالتر از يک
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بهعنوان عوامل اصلي در نظر گرفته ميشوند .همانطور كه در جدول مشاهده ميشود سه
عامل در نظر گرفته شده است كه قابلیت تبیین واريانسها را دارند كه حدود  %61واريانس
تجمعي عاملها را تشكیل ميدهند.
جدول شمارة  .2درصد واریانس و مقادیر ویژة عاملهای مختلف
مجموعه مجذورات بارها پس از چرخش
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نمودار شمارۀ  2تغییرات مقادير ويژه را در ارتباط با عاملها نشان ميدهد .اين نمودار
برای تعیین تعداد بهینۀ مؤلفهها به كار ميرود .با توجه به اين نمودار مشاهده ميشود كه از
عامل سوم به بعد ،تغییرات مقدار ويژه كم ميشود .پس ميتوان سه عامل را بهعنوان عوامل
مهم كه بیشترين نقش را در تبیین واريانس دادهها دارند ،استخراج كرد.
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نمودار شمارة  .2اسکریگراف برای تعيين تعداد عاملها

در اين مرحله بهمنظور بهبود روابط بین متغیرها و عاملهای اولیه و اعمال تبديالت
خاص بر روی عاملها ،عمل دوران انجام ميشود .در ادامه عاملها به شیوۀ واريماكس

0

چرخش داده ميشوند .اين شیوه ازجمله روشهای دوران متعامد است كه استقالل میان
عاملهای خروجي را حفظ ميكند .اين روش متغیرهای دارای بار عاملي بزرگتر را به
كمترين تعداد تقلیل ميدهد .در اين روش هدف به دست آوردن عاملهايي است كه دارای
بار زيادی بر روی برخي از متغیرها و بار كمي بر روی متغیرهای ديگر هستند و همچنین
تأكید بر ساده كردن ستونهای ماتريس عاملي است .در جدول شمارۀ  3بارهای عاملي
ذهنیتهای شركتكنندگان پس از دوران يافتن مشاهده ميشود .مقادير كمتر از  172برای
سادگي و سهولت در تفسیر دادهها ناديده گرفته شده است .همانطوركه مشاهده ميشود
عامل اول تأثیر بسیاری بر روی مشاركتكنندگان شمارۀ  1تا  2دارد ،جالب توجه اين است
كه اين پنج نفر از دانشجويان دانشكده هنر هستند .عامل دوم بین شركتكنندگان شمارۀ ،6
2. varimax
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 1و  11مشترک است .در مورد اين افراد نیز بايد گفت كه در خانوادۀ آنها فرد ديگری نیز
در زمینۀ هنر فعالیت دارد و همچنین خودِ اين شركتكنندگان بهصورت مستقل در زمینۀ
هنر فعالیت ميكنند .شركتكنندگان شمارۀ  3و  1نیز از لحاظ ويژگيهای عیني با دنیای
هنر ارتباط مستقیمي ندارند.
جدول شمارة  .9ماتریس عاملي دورانیافته
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در نمودار شمارۀ  3نیز پراكنش متغیرهای مورد بررسي نسبت به عاملهای اول ،دوم و
سوم مشاهده ميشود.
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نمودار شمارة  .9نمودار سهبعدی پراکنش متغيرها نسبت به عاملهای استخراجشده

پس از پايان تحلیل عاملي ،يعني استخراج و چرخش عاملها و بهدست آمدن بارهای
عاملي معناداری و عاملهای مهم ،نوبت به تفسیر دقیق عاملها ،يعني تعیین معنا و تعريف
آنها ميرسد .برخالف تحلیل عاملي معمولي كه پژوهشگران با مراجعۀ مستقیم به بارهای
عاملي ميتوانند به تفسیر عاملها دست يابند ،در تحلیل كیو نميتوان مستقیماً از بارهای
عاملي به اين هدف دست يافت ،زيرا بارهای عاملي رابطۀ مشاركتكنندگان را با عاملها
نشان ميدهند ،درحاليكه تفسیر عاملها به محتوای عبارات وابسته است (خوشگويانفرد،
 .)1336با تحلیل عبارتها و در نظر گرفتن بارهای عاملي و دستهبندی شركتكنندگان
برحسب داشتن بارهای عاملي يكسان ،سه الگوی ذهني به دست آمد .در الگوی ذهني اول
كه مقدار واريانس دورانيافتۀ آن برابر با  %21واريانس مجموع است (جدول شمارۀ ،)1
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گويه هايي كه بیشترين امتیازات را به دست آوردند عبارت بودند از :رنگبندی،
تركیببندی ،فرم ،فضاسازی .اين امر نشان ميدهد كه دانشجويان هنری (شركتكنندگان
شمارۀ  1تا  )2عباراتي را برای تشريح معیارهای الزمۀ يک اثر هنری ارائه ميدهند كه
عینياند و برحسب تعاريف فرانک سیبلي جزو مفاهیم و ويژگيهای نازيباييشناختي
هستند .همچنین بهوضوح مشاهده ميشود كه در اين عبارات رويكرد گشتالتي نیز از
اولويت برخوردار است ،به اين معني كه دانشجويان هنری عموماً ويژگيهای الزم يک اثر
هنری برای زيبا بودن را بهصورت كلیّت آن ادراک ميكنند .در مورد الگوی ذهني دوم كه
مقدار واريانس دورانيافتۀ آن برابر با  %16واريانس مجموع است (جدول شمارۀ  ،)1میان
شركتكنندگان شمارۀ  1 ،6و  11مشترک است .اين سه عضو نیز در برخي ويژگيها
همچون سابقۀ فعالیت در زمینههای هنری ،و همچنین داشتن فردی ديگر در خانواده كه در
عرصۀ هنر فعالیت ميكند مشترک بودند .عباراتي كه بیشترين كاربرد را داشتهاند شامل اين
موارد است  :بیانگر ،جذاب ،خاص ،خالقانه .عبارات استفادهشده عباراتي بودند كه جزو
معیارهای ذهني و طبق تعريف فرانک سیبلي جزو ويژگيهای زيباييشناختي هستند .اما
دستۀ سوم از میان الگوهای ذهني كه دو شركتكننده در آن مشترک بودند و مقدار واريانس
دورانيافتۀ آن برابر با  %1272واريانس مجموع است (جدول شمارۀ  ،)1به عباراتي نظیر
سادگي ،مدرن ،متوازن ،متفاوت بیشترين امتیاز را دادهاند .در مجموع ميتوان نتیجه گرفت
آموزش هنر در ادراک زيباييشناختي و همچنین ويژگيهای عیني و ذهني كه افراد برای
تشخیص يک اثر بهعنوان اثری زيبا دارند سبب تفاوتهای معناداری میان آنها ميشود .در
رويارويي مخاطب با اثر هنری ،قواعد ،هنجارها و ارزشهايي كه بر ادراک حاكم است،
ارزيابي زيباييشناسانه او را شكل ميدهد .در واقع ادراک زيباييشناختي يک اثر هنری
بهصورت اجتماعي شكل ميگیرد و از طريق يادگیری كسب ميشود .همانطور كه از نتايج
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باال نیز استنباط ميگردد ،قريحۀ زيباييشناختي به شرايط وجود مادی وابستگي دارد.
تحصیالت و آشنايي با افرادی كه در دنیای هنر فعالیت ميكنند سبب تفاوتهای معناداری
در نوع نگاه مخاطبان به آثار هنری ميشود .در گروه اولِ الگوهای ذهني (دانشجويان
دانشكدۀ هنر) گويههايي مد نظر قرار گرفتهاند كه در تحصیالت دانشگاهي بیشتر بر روی
آنها تأكید ميشود و در دوران تحصیل در رشتههای هنری و در سطح دروس طراحي
بهصورت مباني نظری به دانشجويان تعلیم داده ميشود .نوع نگاه اين افراد به اين آثار به-
گونهای است كه خود را در جايگاه هنرمند احساس ميكنند و مواد و شرايط اولیه بهمنظور
خلق يک اثر هنری را مد نظر قرار ميدهند .الگوی ذهني دوم (دانشجويان رشتههای فني و
مهندسي با سابقۀ فعالیت در زمینههای هنری) بدون در نظر گرفتن ويژگيهای
زيباييش ناختي كه فرانک سیبلي مطرح كرده است ،برای ويژگيهای نازيباييشناختي كه
سبب ايجاد ويژگيهای زيباييشناختي ميشوند اهمیت بیشتری قائل است .در اين الگوهای
ذهني بیشتر بر روی گويههايي تأكید شده است كه ارتباط آشكارتری با دنیای موسیقي
دارند .گويههای مورد استفاده در اين گروه نیز جزو ويژگيهای زيباييشناختي هستند .در
گروه سوم ( دانشجوياني كه ارتباطي با دنیای هنر ندارند) نیز بیش از همه چیز نوع استفاده
از گويهها بهسمت عباراتي جهتگیری پیدا كرده كه حاكي از نوع نگاه مصرفگرايانه به
كاالی هنری است .افراد دارای اين الگوی ذهني بهگونهای از آثار هنری استفاده ميكنند كه
سبب خوشنودی و رضايت آنان شود.

نتيجهگيری
دانش عامه ،عالقهمندی به هنر را بهطور سنتي بهحساب «آمادگيهای شخصي» و ذوق و
سلیقۀ فردی ميگذارد ،اما جامعهشناسان با نقد باور به ذاتي بودن اين آمادگيها ،نقش
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آموزش خانوادگي و ويژگيهای پرورشي را آشكار كردهاند و همبستگي سلیقه و رفتارهای
زيباييشناسي را با وضعیت اجتماعي افراد نشان دادهاند .نظام ترجیحات و ارزشگذاریها،
به تفاوت در سلیقه ،نگرش و رفتارهای فرهنگي منجر ميشوند .برخي با تأكید بر ناآگاهي
انتخاب و گزينشهای مخاطب ،سلیقههای هنری را نتیجۀ شرايط اجتماعي و الزامات
جبری متعاقب آن ميدانند و برخي ديگر با تأكید بر حوزۀ ارادی انتخاب و گزينش ،سلیقه
را نتیجه كنش ارادی و انتخاب آزاد مخاطب .در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد كه
ادراكات افراد از آثار هنری تحت تأثیر ويژگيهای اجتماعي همچون تحصیالت و آشنايي
با دنیای هنر قرار دارد ،اما در خصوص سن ،قومیت و جنسیت نتايج قابلمالحظهای
مشاهده نگرديد .در اين بخش نیز ميتوان پاسخ سؤالهای تحقیق را اينگونه بیان كرد كه
عوامل اجتماعي و همچنین سابقۀ فعالیت در رشتههای هنری چه بهصورت دانشگاهي و
چه بهصورتهای ديگر سبب تفاوت های معناداری در ادراک افراد از آثار هنری ميشود.
اين تفاوتها هم خودِ تجربۀ زيباييشناختي و هم ساير مسائل مرتبط با اين قضیه ،همچون
تعیین معیار برای قضاوت زيباييشناختي و عبارات استفادهشده برای بیان تجربۀ زيبايي-
شناختي را تحت تأثیر قرار ميدهند .پاسخ سؤال انتهايي پژوهش حاضر را نیز ميتوان
اينگونه بیان كرد كه دانشجويان رشتههای هنری بیشتر بهسمت مصاديق عیني گرايش دارند
و از مصاديق ذهني برای بیان اين تجارب پرهیز ميكنند .در واقع آنها برای زيبا قلمداد
كردن يک اثر خصوصیاتي از يک اثر را مدنظر قرار ميدهند كه قابل مشاهده هستند و
بتوانند قضاوت خود را با ديگران به اشتراک بگذارند .اين نتايج سبب ميشود گرايشهای
مختلف در خلق و تولید آثار هنری را مد نظر قرار داد ،و بتوان دامنۀ حضور و نفوذ هنر را
فراگیرتر كرد .در واقع با شناخت مخاطبانِ متفاوت و نوع قضاوتهای آنها هنرمندان
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ميتوانند آثاری درخور برای هر طبقهای تولید كنند .همچنین مورد ديگری كه ميتوان به
آن اشاره كرد نسبیّت در معیارهای زيبا قلمداد كردن آثار هنری است.
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