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 چکیده
 معنـاداري  و یافتـه  سازمان کل به است، شده گرفته حسی يها اندام از که اطالعاتی یعنی احساس، آن، طریق از که است فرایندي ادراك
 به دستیابی طرفی از .کند یم فراهم شناخت براي را زمینه و منظم را ما اطراف دنیاي که است جهت آن از ادراك اهمیت .شود یم تبدیل
 هنرمنـد  .اسـت  هنـري  آفـرینش  دنیاي به ورود الفباي متعادل، شناختی نهایت در و جهان بر حاکم اصول و روابط از یافته سامان ادراکی
 انجام ي واسطه به هنرمند ادراك که است آن بر فرض پژوهش این در .است یافته سازمان ادراك نیازمند هنري اثر خلق و بازنمایی جهت
 آزمون" نام به ابزاري از پژوهش این در فرضیه این اثبات جهت .است یافته بهبود )است شده اشاره ها بدان متن در که( تمرینات برخی
 کنـدي  بـه  ادراك یـک  بـدانیم  که دهد یم ما به را امکان این همچنین آزمون این  .است شده استفاده "ري آندره پیچیده هندسی اشکال

 يها مهارت کسب که این اول .دهد پاسخ اساسی سؤال دو به است صدد در حاضر پژوهش .آل ایده سرعت با یا و است گرفته صورت
 افـراد  واکنش زمان بر تأثیري چه هنري يها مهارت کسب که این دوم و باشد؟ داشته تواند یم افراد ادراك عملکرد بر تأثیري چه هنري

 عادي افراد میان از نفر 30 و تجسمی هنرهاي مختلف يها شاخه هنرجوي نفر 30 شامل یآزمودن  60منظور بدین باشد؟ داشته تواند یم
 بین نمرات، ي یسهمقا .است شده استفاده آماري يها روش از پژوهش يها داده تحلیل براي .اند کرده شرکت پژوهش این در (هنري غیر)

 معیارهـاي  در را داري یمعن تفاوت ،اند نگرفته قرار خاص هنري تعلیم تحت که هنري غیر افراد و تجسمی هنرهاي هنرجویان گروه دو
 و ترسیم کیفیت شامل افراد، ادراکی سازمان سنجش معیار دو آزمون، این از آمده دست به نتایج اساس بر .دهد یم نشان ادراکی سازمان

 مدت در ادراك فرآیند هنري گروه در همچنین .است هنري گروه از تر ضعیف  ،يهنر یرغ گروه در ،)ترسیم مراحل روند (ترسیم سبک
  .افتد یم اتفاق هنري غیر گروه به نسبت يتر کوتاه زمان

 ري آندره پیچیده اشکال آزمون تجسمی، هنرهاي دانشجویان واکنش، زمان ادراکی، سازمان واژگان کلیدي:

 

 مقدمه
 نمـوده  جلـب  خـود  به را متفکران و دانشمندان توجه همواره زندگی ي یهاول يها سال در انسان ادراك سطح ارتقاء

 ریشـه  ادراك، اینکه یا است؟ یادگیري ي یجهنت انسان ادراك رشد آیا که اند کرده تأمل سؤال این در همواره و است

 متحـول  مـدرکات  بـا  آدمـی  رویـارویی  و تجربـه  و تمـرین  از مستقل بیش و کم داشته، رشد فطري فرآیندهاي در

 رشـد  بـراي  دو هـر  عصـبی،  فعالیت ذاتی سازمان هم و ها ژن هم که دارند اذعان امر این به پژوهشگران ؟شوند یم

 ).207: 1390 اتکینسون،( هستند ضروري ادراك بهنجار

 اولیه يها طرح در ادراکی يها کننده کشف حیوان، یا انسان نوزاد تولد محض به که اند یدهعق این بر شناسان روان این

 استفاده آنها از و نیفتند کار به زندگی آغاز همان در ها کننده کشف این چنانچه .دارند وجود "٣ها بنه روان" یا عصبی

 و یکدیگرند ملزوم و الزم اکتسابی و ذاتی يها داده که رسد یم نظر به .مانند می استفاده یرقابلغ همیشه براي نشود،
 ژنتیکـی  میـراث  در کـه  ذاتـی  عصـبی  يها ساخت این که نیست شک جاي .دارند کامل هماهنگی اشیاء ادراك در

 ،کنـد  یم طی را خود تکامل و رشد مراحل که تدریج به کودك .دارند اساسی نقش نیز فضا ادراك در است موجود
 در را عامل دو این اندازه و حد است مشکل بسیار بنابراین .گذارد یم تأثیر او تحول در متقابل يا گونه به نیز محیط
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٣  .  Schemes 



 باشد، دست در قوي دالیلی فضا ادراك به مربوط ذاتی عصبی يها ساخت وجود براي اگر .کرد مشخص تحول این

 ایروانـی، ( اسـت  یرانکارناپـذ  و مهـم  بسـیار  فضا، ادراك در زنده موجود زندگی تجربه و تمرین نقش این وجود با
 ).149 و 148: 1390

 شـکل  " ٥کنشـی  آیـی  پدید" اساس بر هم و ٤"نوعی آیی پدید" اساس بر هم ادراکی سازمان اگر که، این خالصه

 بر ها محرك انتخاب ،ها آن عمل ي یجهنت که هستند سیستم دو همانند تجربه و توارث که کرد استنباط توان می بگیرد،

  ).همان( شود یم منجر زنده موجود بهتر چه هر سازش به که است وقایعی ي مجموعه اساس

 را ادراك رشد است بهتر که است باور این بر لندن دانشگاه از حوزه این پژوهشگر٦"جانسون مارك" میان این در اما
 از پـس  او. بـدانیم  اسـت  سـطوح  از بسـیاري  در ظریـف  و پیچیده يها تعامل شامل که فعالیت، به وابسته فرایندي

 تکامـل  که چرا دانست یادگیري با متفاوت بنیاد از توان مین را فطري دانش که رسید نتیجه این به گسترده مطالعات

 و دهـد  یم رخ مغز خود از برخاسته الکتریکی فعالیت امواج به ها آن پاسخ تأثیر تحت واقع در مغز قشر هاي نرون
 ). 209و  208: 1390اتکینسون،( هاست محرك با مواجهه و یادگیري نوعی واقع در این

 واقـع  در را ... و يسـاز  مجسـمه  نقاشی، طراحی، مانند هنري يها مهارت کسب پژوهشگر، این هاي یافته اساس بر

 ابعاد ها، فرم کشف جهت در هنرجو شود یم باعث که دانست ها ینتمر و ها یتفعال ترین یچیدهپ و ترین یعال توان می

 و  ٧انتخـابی  توجـه  نگریسـتن،  بیشـتر  بـه  تمایـل  .گـردد  مواجـه  شماري یب يها محرك با اشکال و اشیاء روابط و
 شـمار  به هایی یتفعال جمله از کنند یم کسب دیدن بهتر براي خود تمرینات راستاي در هنرجویان که ییها آموزش

  .کنند یم فراوانی کمک آن پیشرفت و ادراك رشد به که روند می

و  208: 139 اتکینسون،(٨ننوزادا در ها چهره ادراك رشد چگونگی ي ینهزم در جانسون مارك ي یهنظر ي مطالعه حتی
 گذرگاه در یابنده رشد مدارهاي تشکیل و تمرینات این بین ارتباط کشف و جستجو به شایانی کمک دتوان می )209

 حسـگرهاي  تشـکیل  و احجام و اشکال از بیشتري دادهاي درون دریافت به منجر که کند مخ قشر بینایی بازشناسی

 از مـدتی  از پس بود، نخواهد انتظار از دور تعبیرات این با بنابراین .شود یم ها محرك خاص نوع این با آشنا بینایی

 پـردازش  بـراي  مغـز  در یافتـه  تخصص الگوهاي تشکیل خاص، يا حرفه تمرینات انجام با هنرجویان کار به شروع

  .گردد ایشان ادراکی يبند سازمان پیشرفت و بهبود به منجر احجام، و اشکال تر یشرفتهپ

                                                   
٤  .  Phylogenesis 
٥   . Ontogenesis 
٦   . Mark Jahnson 

٧ . selective attention  ،باز را ها آن ي همه توانیم نمی که شویم می روبرو ها محرك از عظیمی سیل با ما اوقات یشتر) ب197 :1393(اتکینسون 
 خاص حسی القاي جهت است داده قرار خود مدل را طبیعت که نقاشی .است انتخاب مستلزم ها محرك این از معدودي تعداد به توجه .کنیم شناسی

"انتخابی توجه" را گزینش فرآیند این .زند می محیطی هاي داده انتخاب به دست خود اثر در  .نامند می  
"جانسون مارك" آزمایشات.  ٨  بازتاب سیستم نوعی اساس بر ها چهره به نگریستن بیشتر به نوزادان تمایل دهد می نشان 1997 سال در نوزادان با 

 همین .است دهان و ها چشم تقریبی جاي در زیاد کنتراست با لکه سه محرك، این .افتد می کار به ساده بسیار محرکی با که است ابتدایی بسیار مانند
 تأثیرات توانیم می امروزه .دیگر هاي طرح باء اشیا تا بدوزند چشم ها چهره به بیشتر خود زندگی هاي هفته نخستین در نوزادان شود می باعث تمایل

 اندازه به نوزادان مخ قشر در چهره پردازش که است داده نشان تحقیقات نوع این .کنیم بررسی مغز از سازي تصویر جدید هاي روش با را تمایل این
 چهره پردازش براي اي یافته تخصص الگوهاي کودکان مغز در که است سالگی یک از پس .است نشده تخصصی و اي منطقه بزرگسال، افراد مغز ي

 ).208 :1384 اتکینسون،( است اندوخته آدمیان با مواجهه از تجربه ساعت 1000 حدود در کودك که هنگامی یعنی شود، می ظاهر بزرگساالن نظیر



 کسـب  تـأثیر  میـزان  دهنـده  نشـان  آن نتـایج  کـه  سنجشی آزمایشگاهی محیطی در است شده سعی پژوهش این در

 هندسـی  اشـکال  آزمـون " آزمـون،  ایـن  .گیرد انجام باشد افراد واکنش زمان و ادراکی سازمان بر هنري يها مهارت

  .شود یم نامیده"	٩ري آندره پیچیده

 گرفته صورت ابزار این از استفاده با متعددي يها پژوهش نیز ایران در و است شده ثابت آزمون این روایی و اعتبار

 .اند شده شناخته اعتماد قابل و معنادار آماري نظر از آنها مالکی -روایی ضرایب که است

 که باشد یم افراد واکنش زمان و ادراکی سازمان بر هنري يها مهارت کسب تأثیر بررسی پژوهش، این اصلی هدف

 و ادراکی سازمان متغیر به مربوط اول سؤال دو. (است گرفته قرار بررسی مورد زیر هاي یهفرض و ها سؤال قالب در
 )باشد یم واکنش زمان متغیر به مربوط سوم سؤال

 پژوهش يها پرسش

 دارد؟ افراد کپی کیفیت بر تأثیري چه هنري يها مهارت کسب .1

 دارد؟ افراد کپی سبک و نحوه بر تأثیري چه هنري يها مهارت کسب .2

 دارد؟ افراد )کپی مدت طول( واکنش زمان بر تأثیري چه هنري يها مهارت کسب .3

 پژوهش فرضیات

 .شود یم افراد در کپی )کیفیت( صحت و غنا بهبود باعث هنري يها مهارت کسب. 1

 .شود یم افراد کپی سبک و نحوه بهبود باعث هنري يها مهارت کسب .2

  .شود یم کپی هنگام در افراد عمل سرعت تقویت باعث هنري يها مهارت کسب .3

 اسـت  گرفته صورت آن هنجاریابی منظور به موارد برخی در نیز و ري آندره آزمون اساس بر متعددي يها پژوهش

  .است شده پرداخته ها بدان پژوهش ابزار بخش در که

 ناهنجـاري  و  کـاري  کپـی  دقـت  و صـحت  بصـري،  حافظـه  طراحی، توانایی رابطه بررسی ) 2010پژوهش ربکا(

 انتخاب اند داشته ضعیفی نسبتاً طراحی که هنري دانشجویان میان از را خود آماري جامعه او .است بوده "دیسلکسیا"

 و دیسلکسـیا  ارتبـاط  .اسـت  بوده ري آندره آزمون سپس و پرسشنامه یک ابتدا پژوهش این در او ابزار .است کرده
  .است نشده ثابت پژوهش این در بصري حافظه ضعف و طراحی توانایی عدم

 سـنجش  جهت در اقدامی گونه یچه هنر زمینه در ،شده یبررس مقاالت به توجه با و یادشده يها پژوهش به توجه با

       .است نگرفته صورت آنها به وابسته يعملکردها کیفی اتقاء نیز و هنرجویان ادراك

 روش
 بـا  رابطه در اطالعات گردآوري روش .باشد یم رویدادي پس اي یسهمقا -علی روش پژوهش این در تحقیق روش

 مراحـل  در و يا کتابخانه صورت به آزمون انجام روش ي مطالعه همچنین و پژوهش نظري مبانی و اصول ي مطالعه

  .باشد یم میدانی صورت به آزمایش انجام مختلف

 افـراد  ایـن ) 327: 1391 بهرامی،( ري آندره يگذار ارزش جدول طبق زیرا هستند باال به سال 15آماري جامعه افراد

 عنـوان  به گروه این از .اند نداشته هنري تجربه هیچ که هستند افرادي شامل اول گروه .شوند یم محسوب بزرگسال

                                                   
٩.  Andre Rey 



 بـه  اروپـایی،  کالسـیک  شـیوه  بـه  گرایانه یعتطب تجسمی هنرهاي شاخه در دوم گروه .شود یم یاد هنري غیر گروه

 گروه پژوهش این در گروه این .دارند يا مالحظه قابل تجربیات يساز مجسمه و نقاشی طراحی، ي ینهزم در خصوص

 لـذا  باشـد،  یرگـذار تأث پژوهش نتایج در دتوان می جویان هنر آموزش مدت طول که جا آن از .شوند یم نامیده هنري

 مـدت  بـه  حداقل که شوند انتخاب مطالعه براي هنرجویان دسته آن است شده سعی متغیر این تأثیرات حذف براي

 کـه  چـرا  .اند نموده کسب خود ي حوزه در را الزم و کافی تبحر عبارتی به و اند بوده تعلیم تحت مستمر سال چهار

 عـدم  بر حمل است ممکن ادراکی سازمان بخش در کپی غناي از اعم آزمون مختلف يها بخش نمرات بودن پایین

 نظـر  طبـق  .شـود  هنرجویان سوي از نظر مورد هنري ي شاخه در الزم مهارت کسب عدم و کافی آموزش دریافت

 شـناخت  از آلـی  ایـده  سـطح  به ندتوان می هنرجویان که است مطلوبی مدت ساله چهار زمان مدت این کارشناسان

   .یابند دست نظر مورد هنري شاخه به نسبت

 الزم شرایط گرفتن نظر در با .دهند می تشکیل نفره 30 حداقل گروه دو در افرادي را پژوهش این در آماري جامعه

 شـرایط  در نظـر،  مـورد  آزمون و بوده دار تورش صورت به آماري جامعه افراد انتخاب شد، ذکر گروه هر براي که

  .شود یم انجام شده کنترل کامالً

 ي حافظـه  و ادراکـی  ساختار ارزیابی منظور به که ،باشد یم ري آندره ي یچیدهپ هندسی شکل آزمون پژوهش، ابزار
 بصري ي حافظه سنجش به که آزمون از بخشی انجام از مقاله این در .گیرد یم قرار استفاده مورد ها یآزمودن بصري

 کارت از پژوهش این در که شده یلتشک B و A کارت دو از آزمون این .است شده نظر صرف پردازد یم ها یآزمودن

A  است شده استفاده است، بیشتري پیچیدگی و اجزاء داراي که. 

 51/0 و يبردار نسخه مرحله در 77/0 روایی ضریب از آزمون این که دهد یم نشان نتایج آزمون، این هنجاریابی در
  ). 6: 1389ن،حسی پور( است برخوردار 624/0 اعتبار و یادآوري مرحله در

"درهم هندسی تصاویر" آزمون  و ادراکـی  فعالیـت  نـوع  سـنجش  منظـور  بـه  1942 سـال  در ري آندره پرفسور را 
 ایـن  ).1391:310، بهرامی( کرد ابداع یپزشک روان و یشناس روان يها درمانگاه به کنندگان مراجعه دیداري ي حافظه
 بررسی فرانسوي نفر 295 روي 1945 سال در   ي)ر آندره بنام شاگردان از یکی( "١٠اُستریت" توسط سپس آزمون

 ).85: 1386ن، یارمحمدیا( شد
 صورت آن هنجاریابی منظور به موارد برخی در نیز و ري آندره آزمون اساس بر متعددي يها پژوهش نیز ایران در

 بـه  مبـتال  کودکان در تجسمی دیداري حافظه مقایسه منظور به يا مقاله در (1389) حسین پور جمله از است گرفته
 از بخشی در (1386) محمدیان یار است، داده قرار آزمون مورد را کودك نفر 52 گروه هر در سالم، کودکان و صرع

 .اسـت  داده قـرار  بررسی مورد آزمون این از استفاده با را درخشان استعداد دانشجویان بصري حافظه خود پژوهش
 داده انجـام  تهـران  شـهر  راهنمـایی  مقطع پسر آموزان دانش روي را آزمون این هنجاریابی، منظور به (1383) پناهی
 دختـر  آمـوزان  دانش يبر رو را مشابهی کار نیز (1383) ناظري .است بوده نفر 300 شامل او پژوهشی نمونه .است
  .اند شده شناخته اعتماد قابل و معنادار آماري نظر از پژوهش دو هر براي شده محاسبه ضرایب .است داده انجام

                                                   
١٠ . Osterrieth 



 ترسیم روش تحلیل و است شکل از روبرداشت یا کپی ي مرحله اول، ي مرحله :است مرحله دو داراي آزمون
 جهت آزمون از مرحله این مدت طول .دهد یم دست به را وي ادراکی فعالیت چگونگی مرحله، این در آزمودنی

 ي مرحله) 6848: 2014، غفاریان) و  (150: 2006هاوسر( شود یم گرفته اندازه ،ها یآزمودن واکنش زمان سنجش
 نتایج. کرد آشکار را دیداري حافظه صحت و گستره توان می آن نتایج اساس بر که است حفظی تولید ي مرحله دوم،

 قلمرو دو به آزمون نتایج که است این مبین  است، پژوهش این نظر مورد که آزمون این اول مرحله  عاملی تحلیل

 سرعت و فضایی دیداري دهی ساخت توانایی :دهد یم پوشش شناختی، عصب روان وري کنش

 ).86: 1386ن، یارمحمدیا()پردازش

 :است زیر مشخصات داراي)  A شکل(شده انتخاب آزمون براي که شکلی

 واضح مفهوم نداشتن -
 آسان ترسیم قابلیت -
 .سازد یم ضروري را دهنده سازمان و گر تحلیل ادراکی فعالیت یک که حدي در يا مجموعه پیچیدگی داشتن -

 يا مجموعـه  تصویر این .آورد ینم خاطر به را معینی شیء هیچ آن کلیت که است شده انتخاب طریقی به شکل این
 میسر تحلیلی فعالیت یک راه از تنها آن شناخت پس .دارد وجود وصفی روابط آنها بین که است هندسی عناصر از

  .است

 از کپـی،  مختلـف  انـواع  اوسـتریت  .شـوند  يبنـد  طبقه و مقابله یکدیگر با کپی یندهايفرآ انواع باید اول مرحله در

  .است کرده يبند طبقه زیر به صورت دقت و سرعت ادراك، سطح اساس بر را آن نوع ترین ییابتدا تا ترین یشرفتهپ

  اصلی ساختمان از ترسیم شروع .1

  اصلی ساختمان به متصل عامل یک از شروع. 2

 کلی محیط .3

  کننده یتهدا عامل وجود بدون هم پهلوي جزئیات دادن قرار .4

 )مشخص جزئیات با نامشخص ساخت( هم در زمینه در جزئیات. 5

 ... و کشتی خانه، مانند مأنوس طرح یک به شکل تقلیل .6

 .شود ینم شناخته آن در مدل کلی عناصر از یک یچه که هم در خطوط کشیدن .7

 )321: 1391،یبهرام

 گونـه  یـن ا منظـور  بـه  اوسـتریت  .گرفت نظر در را آنان روابط و شده کپی عناصر تعداد باید صحیح ارزشیابی براي

 کلـی  سـاختار  در اجـزاء  نقش و اهمیت ،بندي یمتقس این در البته .است کرده تقسیم واحد 18 به را شکل ارزشیابی

 نشـان  ري آنـدره  A شـکل  روي را بنـدي  یمتقس این مختلف اجزاي این 1 تصویر .است نشده گرفته نظر در شکل

 نـوع  ترین ییابتدا تا ترین یشرفتهپ از کپی مختلف انواع مورد در اوستریت بندي یتاولو بررسی و مطالعه با  .دهد یم



 ادراکـی  سـازمان  ارزشـیابی  قـوانین  و کلـی  اصـل  چهـار  عنـوان  به زیر نتایج ها یآزمودن ادراك سطح اساس بر آن

  .گیرد یم قرار استفاده مورد ها یآزمودن

 اسـاس  بـر  اجزا آن يبند تیاولو و کلی ساختار ي دهنده لیتشک اجزاي و ها فرم اشکال، اهمیت و نقش به توجه  .1
 .نقش این

 ي نقطه عنوان به آن از استفاده و ساختار مرکزي و اصلی ي هسته عنوان به استنباط، قابل غالب شکل و فرم یافتن .2
 )نیست شکل کلی محیط الزاماً اصلی ي هسته این(. ترسیم مرجع و آغاز

 مثلث ترسیم مثال عنوان به .کلی ساختار در ها آن اهمیت و نقش به توجه با ترسیم در اجزا مراتب سلسله رعایت .3
  .باشد یم آزمودنی ادراکی سازمان ضعف دهنده نشان قضیه این عکس .آن ارتفاع به پرداختن از قبل

 تر اهمیت کم و تر پایین مراتب اجزاي موقعیت تعیین در اصلی چهارچوب عنوان به کلیدي اجزاي از استفاده. 4
 استفاده مورد رنگی يمدادها یلهبه وس که ها یآزمودن ترسیم مراحل بود، شده طراحی نگارنده توسط که جدولی در

 A شکل قسمتی 18 اجزاي سویی از .یافتند انعکاس مجزا مرحله 10 در بودند، یابیرد قابل کامل طور به آزمون حین

 بندي یتاولو و مرتب باشند، شده رعایت آن در ها یآزمودن ادراکی سازمان ارزشیابی چهارگانه قوانین  که طوري به

 در آزمون ي برگه هر از مستخرج اطالعات پژوهش، این آماري ي جامعه نفر 60 هر از آزمون انجام از پس .شدند

 تحلیل و آنالیز مورد آزمودنی، هر گروه افراد براي شده يآور جمع جداول اطالعات .گردید وارد مجزا جدولی

 کننده یینتع جز سه از یکی که دهند یم نشان را آزمودنی هر ترسیم تیپ و نوع اطالعات این گرفت قرار آماري

 .شد خواهد ارائه ادامه در بررسی این نتایج .بود خواهد افراد ادراکی سازمان

  .کند یم پیشنهاد يگذار نمره براي را 1 جدول در شده ارائه ي یقهطر کپی، غناي گاه نظر از اُستریت همچنین

 و کرده معین را شده کشیده واحدهاي یعنی .کرد ارزشیابی را کپی یک صحت یا غنا درجه توان می آسانی به اکنون
 .داد نمره آنها به شده داده معیارهاي حسب بر

 )321: 1391 کرمی،( و) 326: 1391بهرامی،( ها یآزمودن ترسیم وضعیت يگذار نمره ةنحو  .1 جدول

 

 

 

 ترسیم وضعیت

 

 صحیح

 نمره 2 ، صحیح محل در

 نمره 1 ، صحیح غیر محل در

 

 صیتشخ قابل ولی ناقص یا افتهیرییتغ شکل

 نمره 1 ، صحیح محل در

 نمره نیم ، صحیح غیر محل در

 

 نشده کشیده یا تشخیص رقابلیغ

 صفر نمره،

 است اهمیت حائز دهد. یم اختصاص کردن کپی به آزمودنی که است زمانی مدت پژوهش این نظر مورد متغیر آخرین

 انـدازه  زمـان  البتـه  .آل ایـده  سـرعت  بـا  یـا  و اسـت  گرفته صورت کندي به ناقص یا خوب یفیتباک کار یک بدانیم 



 حسـاب  بـه  دقیقه 3 دو هر 2 و "30 و  2 و 15 " هاي زمان مثال عنوان به شود تبدیل باالتر دقیقه به بایستی شده گرفته

  آیند. یم

 

"اُستریت" ي گانه هجده تقسیمات اساس بر شده يگذار شماره آزمون، مورد ،"ري آندره" درهم تصویر ،A کارت -1 تصویر  

 )314: 1391 بهرامی،(

 ها یافته

 دست به نمرات بایستی آزمونگر .است نموده تنظیم جدولی) ادراك سنجش( اول ي مرحله در ها یآزمودن نمرات براي

 نظـر  در بـا  آزمونگر ترتیب بدین .کند قضاوت مقایسه از بعد و برده خود مخصوص جدول به را خود آزمون از آمده

 ي یجهنت به نما و میانه میانگین، از انحراف میانگین، نمرات و آزمودنی ي نمره ي مالحظه و آزمودنی تقویمی سن گرفتن
 افـراد  میـان  از همگی ها یآزمودن که جا آن از پژوهش این در کند. یم تعیین را آزمودنی ادراك سطح و رسد یم نهایی

 غیـر  و هنـري  گـروه  دو ي یسـه مقا تحقیق اصلی هدف طبق نیز و اند شده انتخاب ذهنی، لحاظ به سالمت و بزرگسال

 مرحلـه  در گـروه  دو نمرات صرفاً و است شده نظر صرف ستریتاُ نمرات جداول آوردن از است، بوده نظر مد هنري

 جهـت  هـا  یآزمـودن  کـه  را زمانی مدت همچنین و اند شده مقایسه هم با پژوهش هاي یهفرض صحت تأیید جهت کپی

 .شود احراز نظر مورد نتایج تا اند شده مقایسه هم با آید یم متعاقباً که جدولی طبق نیز اند نموده صرف کپی ترسیم

 حاصـل  زیـر  شـرح  بـه  اساسی جزء دو بررسی و مطالعه از افراد، ادراکی سازمان چگونگی شد، اشاره که همان طور

 :شود یم

 )2جدول( کپی صحت و غنا به مربوط نمرات .ا

 )3 جدول( یمترس مراحل روند یا . سبک2
 هنري غیر و هنري گروه دو بین )کیفیت( کپی صحت و غنا نمره ي سهیمقا

 هنـري  گـروه  ترتیـب  بـه  و است  "دار یمعن" کپی صحت و غنا نمره اختالف ، 2 ي شماره جدول اطالعات اساس بر

 .است نموده کسب هنري غیر گروه به نسبت را بیشتري  ي نمره
 هنري غیر و هنري گروه دو بین کپی )کیفیت( صحت و غنا نمره ي سهیمقا .2 جدول



 t df p استاندارد انحراف میانگین متغیر

 001/0 58 40/13 63/7 26/16 هنري غیر

    6/7 05/35 هنري
 

 هنري غیر و هنري گروه دو بین کپی )مراحل و روند( ترسیم سبک ي سهیمقا

 تقسیم به توجه با ها یآزمودن ترسیم مختلف مراحل از آمده به دست اطالعات شد، اشاره نیز این از پیش که طور همان

 آن آمـده  به دست نتایج میان از .گرفتند قرار واریانس تحلیل مورد ، پیوست جدول مرحله 10 در اُستریت قسمتی 18

 تحقیـق  نهـایی  و کلی نتیجه در ها آن تمامی اگرچه .اند شده ارائه قسمت این در بودند، دار یمعن تفاوتی داراي که دسته

 .باشند یم مؤثر
 هنري و هنري غیر گروه دو بین )کپی سبک و نحوه( اوستریت قسمتی 18 اجزاي ترسیم مراحل مقایسه .3 جدول

 میانگین متغیر 
 انحراف

 استاندارد
t df p 

 کامل طور به قطرها
 000/0 57 39/5 99/1 14/4 هنري غیر

    19/0 03/2 هنري

 ناقص طور به قطرها
 000/0 36 57/3 1/99 3/4 هنري غیر

    33/0 9/2 هنري
 همراه (6)کوچک مستطیل

 قطر

 000/0 51 26/4 03/2 36/6 هنري غیر
    83/0 57/4 هنري

 (11) دایره :درون جزئیات
 نقطه سه و

 000/0 35 73/4 07/2 7/5 هنري غیر
    1/1 4/8 نقاشی

 خط :درون جزئیات
 10 عمودي

 029/0 21 34/2 42/2 66/6 هنري غیر
    43/1 63/8 هنري

 صلیب :بیرون جزئیات
 و (17) پایین خارجی

 (5) خط ادامه

 28/0 13 26/1 66/2 7/6 هنري غیر

    78/1 2/8 هنري

 صلیب :بیرون جزئیات
 (1)باال خارجی

 29/0 21 11/1 84/2 31/7 هنري غیر
    27/1 57/8 هنري

 خط :بیرون جزئیات
 مثلث در (15)عمودي

(13) 

 003/0 15 50/3 38/2 22/6 هنري غیر

    91/0 37/9 هنري

 لوزي : بیرون جزئیات
(14) 

 001/0 28 7/6 9/1 2/5 هنري غیر
    9/0 9 هنري



 مورد گروه دو در کامل طور به اصلی مستطیل محیط رسم مراحل تفاوت چه اگر آمده به دست اطالعات اساس بر
 غیر گروه از بیشتر هنري گروه ولی است، شده نظر صرف جدول در آن اطالعات ي ارائه از و باشد ینم دار یمعن نظر

 ساخت ارزشیابی 2 شماره اصل طبق عبارتی به .است داشته کامل طور به اصلی مستطیل محیط رسم به توجه هنري
 و اساسی ساختار عنوان به شکلی یافتن دنبال به يهنر ریغ گروه از بیشتر هنري گروه ،ها یآزمودن ادراکی بندي
 .است بوده فرم اصلی

 در اصـلی  مسـتطیل  از پـس  عناصر ینتر مهم عنوان به اصلی مستطیل قطرهاي ،3 ي شماره جدول اطالعات بر اساس

 .است گرفته قرار توجه مورد هنري غیر گروه از بیشتر هنري گروه

 مسـتطیل  جایگاه به توجه .اند داشته را قطر همراه کوچک مستطیل رسم به توجه هنري گروه از کمتر هنري غیر گروه

 بیشـترین  داراي قطرهـا  و اصـلی  مستطیل از پس جزء این که دهد یم نشان 3 شماره جدول در قطر همراه به کوچک

        .است شده گرفته نادیده هنري غیر گروه توسط و است اهمیت میزان

 خـط  چهـار  آن، قطـر  و مربـع  ،الساقین يمتساو مثلث ،یهالزاو قائم مثلث بیرون اصلی ساختار رسم مراحل ي یسهمقا  

ـ  تفـاوت  چه اگر 6 مستطیل باالي 7 کوچک خط و 12 موازي خط پنج ، 8موازي  نشـان  گـروه  دو بـین  را داري یمعن

 تمایل هنري از بیشتر هنري غیر گروه که است صورت این به غالب نتیجه ها یبررس این ي همه در تقریباً ولی دهد ینم

 اول اصل هنري گروه از بیش هنري غیر گروه عبارتی به .است داشته تر مهم و تر اصلی اجزاي از قبل جزئیات رسم به

   .اند گرفته نادیده را آزمودنی ادراکی بندي ساخت ارزشیابی ي چهارگانه قوانین از سوم و

 صلیب 5 خط ادامه ،17پایین خارجی صلیب ،10عمودي خط ،)نقطه سه( دایره درون جزئیات رسم مراحل ي یسهمقا

 مراتـب  ایـن  ي همـه  در دهد. یم نشان را داري یمعن تفاوت لوزي شکل و 13 مثلث در 15 عمودي خط باال، خارجی

 اصل به گروه این توجه عدم ي دهنده نشان این و اند نموده جزئیات ترسیم به اقدام هنري گروه از بیش هنري غیر گروه

  باشد. یم ترسیم در جزئیات و اشکال اهمیت مراتب سلسله رعایت
 هنري غیر و هنري گروه دو بین دقیقه به کپی زمان مدت نمره ي سهیمقا

 زمان هنري غیر گروه و است "دار یمعن" دقیقه به کپی زمان مدت نمره اختالف ،4ي شماره جدول اطالعات اساس بر

   .است نموده صرف هنري گروه به نسبت را بیشتري

 هنري غیر و هنري گروه دو بین دقیقه به کپی زمان مدت نمره  ي مقایسه .4جدول

 t df p استاندارد انحراف میانگین متغیر

 001/0 57 67/3 03/4 36/10 هنري غیر

    08/2 27/7 هنري

 گیري یجهنتو  بحث



 آندره تست اساس بر هنري غیر افراد و هنرجویان واکنش زمان و ادراکی سازمان ي مقایسه واقع در پژوهش این هدف

 است، شده مطرح ادراکی سازمان معیارهاي آن در که آزمایش اول بخش از آمده دست به نتایج به لذا .است بوده ري

  پردازیم. یم

 مراحل کیفیت دوم، ي یهفرض ،)2جدول( کپی) کیفیت( صحت و غنا اول، ي یهفرض به مربوط هاي یافته تحلیل و تجزیه

 ارتقـاء  موجـب  داشـته  مثبت تأثیر افراد ادراکی سازمان بر هنري يها مهارت آموزش که داد نشان و )3جدول( ترسیم

 .شود یم شده مطرح یارهايمع به توجه با ایشان، ادراکی توان سطح

 کـه  دهد یم نشان اول، ي یهفرض صحت ي مطالعه جهت در 2 جدول اطالعات به توجه با گروه دو در نمرات بررسی 

 .است هنري غیر افراد از بیشتر هنرجویان توسط شده کسب نمرات

 ي نحـوه  و سبک بررسی و مطالعه از پژوهش، این هدف از دیگري بخش شد، اشاره بدان نیز متن در که همان طور  
 بـه  هنـري  گروه در ها یآزمودن کلی طور به ،دهد یم نشان 3 جدول شود. یم حاصل ها یآزمودن توسط A شکل ترسیم

 رعایـت  بیشـتر  را افراد ادراکی سازمان ارزیابی جهت شده مطرح معیارهاي و اصول هنري غیر گروه به نسبت مراتب

 .هستند تري یافته سازمان ادراکی سیستم داراي عبارتی به و اند نموده

 شود. یم حاصل 4 جدول اطالعات به توجه با هنرجویان واکنش زمان نمرات بررسی از پژوهش، این هدف دوم بخش

 ها یآزمودن که دهد یم نشان جدول این در آزمودنی گروه دو نمرات ي مقایسه سوم ي یهفرض صحت بررسی جهت در

  .اند نموده صرف ترسیم جهت را بیشتري زمان مدت هنري گروه به نسبت غیرهنري گروه در

 مـارك  تحقیقات با و است افراد ادراکی بندي ساخت رشد و بهبود در آموزش تأثیر و نقش ي دهنده نشان ها یافته این

 که فعالیت به وابسته فرایندي ادراك رشد گفت توان می بنابراین .همسوست )209 و 208: 1393، اتکینسون( جانسون

 ي مواجه جانسون ي یهنظر اساس بر که جا آن از باشد. یم است، مختلف سطوح در ظریف و پیچیده يها تعامل شامل
ـ  شـایانی  کمـک  ادراك پیشرفت و رشد به ها، محرك با مغز قشر هاي نرون  بیشتر چه هر  انجـام  رو ایـن  از ،کنـد  یم

 بـراي  محـرك  بهتـرین  عنوان به تواند می است، هنري يها مهارت کیفیت ارتقاي ي الزمه که دیداري فراوان تمرینات

 به خود این که باشد مغز کرتکس در دادها درون این خاص يها محرك تشکیل نیز و بینایی احساس عصبی مدارهاي

  انجامد. یم اشکال ترسیم و تجسم در ایشان عمل سرعت و افراد در اطالعات انتقال سرعت افزایش
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