
 

 

  افراد یبصر حافظهآموزش هنر بر  یرتأث

 فرنوش شمیلی

 فاطمه کاتب

 چکیده
اصل که  ینافراد است. با توجه به ا یبصر حافظهآموزش هنر بر  یرتأث یپژوهش بررس ینهدف ا

انجامد، هرگونه بحث در مورد یم یشانا حافظه یفیتک یارتقاافراد به  یسازمان ادراک یفیتک یارتقا

 یبندتر در مورد ادراک و سازمانیشب ۀآن منوط به بحث و مداق یحافظه و بهبود و ارتقا یفیتک

انجام  یسنجش یشگاهیآزما یطیشده است در مح یپژوهش سع یناطالعات در ذهن افراد است. در ا

بر سازمان  یریآموزش هنر چه تأث»که ینپژوهش باشد. اول ا ینل اآن پاسخ به دو سؤا یجکه نتا یردگ

آزمون  ینا .«افراد دارد؟ یبصر حافظهبر  یریآموزش هنر چه تأث» کهاین دوم ؛«؟افراد دارد یادراک

شامل  یآزمودن شصتشود. یم یدهنام «یآندره ر پیچیده یاشکال هندس یدآوریباز پدو  یآزمون کپ»

اند. پژوهش شرکت کرده یندر ا یرهنریافراد غ یاننفر از م سیو  یتجسم یاهنره ینفر هنرجو سی

 یدارمعنینمرات تفاوت  مقایسهاستفاده شده است.  یآمار یهاپژوهش از روش یهاداده یلتحل یبرا

 متفاوت یارهایمع یجنتا ینا بر اساسدهد. ینشان م یبصر حافظهو  یسازمان ادراک یارهایرا در مع

در گروه  یمطول مدت ترس ینو همچن یمسبک ترس یم،ترس یو غنا یفیتافراد شامل ک یاکسازمان ادر

باز مربوط به  یجنتا مقایسه یدهند. از طرفینشان م یرا نسبت به گروه هنر ینمرات کمتر یرهنریغ

 یریگاندازه یارمع به عبارتی یااشکال و  باز پدیدآوریدهد غنا و صحت یاشکال نشان م پدیدآوری

 .است تریشب یرهنریاز گروه غ مراتببه یافراد هنر یبصر فظهحا

 حافظه بصری، سازمان ادراکی، هنرهای تجسمی، آزمون اشکال پیچیده آندره ری کلیدی: هایواژه

                                                                                                                                                       
ه پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا )س( است.این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشت 

 یزتبر یدانشگاه هنر اسالم ی،اسالم یصناع یهنرها یدانشکده یعلم یأتو عضو ه یاراستاد 

   مس  ئول( یس  ندهدانش  کده هن  ر، گ  روه پ  ژوهش هن  ر، دانش  گاه الزه  را )س( )نو   یعلم   ی  أتو عض  و ه یاردانش، 

 nfkateb@gmail.comپست الکترونیک: 

mailto:nfkateb@gmail.com
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 مقدمه

هنرمندان در خالقیت هنری خود فارغ از اینکه چه گرایشی از آفرینش زیبایی را هدف 

صورت که به از توان بازنمایی نده باشند، ناگزیرشناختی خود قرار دادبیان زیبایی

 عمده. منظور از گرایش آفرینش زیبایی دو گرایش کنندگیری بهره ،اندمهارتی اندوخته

های متعدد و گوناگون او که در نقطه مقابل هم قرار داشته و در بیان است هنرمند

و  قرارگرفته مدنظر شوند. در یک گرایش هنری آفرینش صریح زیبایی جهانپدیدار می

هنرمند؛ یعنی بیان زیباشناختی آنچه را که  شناختی خودِدر دیگری بیان زیبایی

طور عینی کند. به تعبیر بکوال هدف اولی بازنمایی واقعیت بهاندیشد و تجربه میمی

ولی این ، (1333، 1)بکوال( انتزاعی) طور ذهنیبازنمایی واقعیت به است و هدف دومی

نیاز از شناخت زیبایی و روابط متعادل طور ذهنی بینیست که بازنمایی به ابدان معن

رنگ و فرم طبیعت و دستیابی به مهارت ادراک و خالقیت هنری از این طریق باشد. 

طور ما در هر اثر هنری چه فیگوراتیو و چه انتزاعی میل به بازنمایی زیبایی به ،روازاین

دستیابی به  ،بنابراین؛ کنیموابطی متعادل مشاهده میعینی را از طریق فرم و رنگ در ر

یافته از روابط و اصول حاکم بر جهان مادی احساسی عمیق از طبیعت و ادراکی سامان

 برایورود به دنیای خالقیت هنری است. هنرمند  نقطهشناختی متعادل  درنهایتو 

که از طریق ایجاد  بینشی ؛ها ناگزیر از دستیابی به بینشی خاص استکسب این مهارت

آموزش و یادگیری مطرح  مقولهلذا،  .1یافته حاصل شده استهای ذهنی سازمانساخت

ای متفاوت است. ای است شناختی که مستلزم ادراک به شیوهیادگیری پدیده. شودمی

یابد. حاصل مجدد تجارب خود به ادراک متفاوتی دست می دهیسازمانهر انسان با 

                                                                                                                                                       

1. Bocola 

ان گشتالت شناسروان یةشد، نظر یادکه از آن  یشرفتهپ یذهن یدهسازمانو  یافتهچون ادراک سازمان یمباحث درباره 2.

(Gestaltغ )رود و اصول یم به کاران گشتالت اساساً در مورد ادراک شناسروان یةچراکه نظر ،است اغماضقابلیر

در  یادراک بصر درباره ما امروزی دانش هاییانبن گفت توانیم ،درواقع»شود. یدر ادراک را شامل م یدهسازمان

 (.1931 یم،)آرنها «است شده ریزیپی گشتالت انشناسروان هاییشگاهآزما
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شناخت  ی،شناسنانجامد. در روایم 1«شناخت»طوح باالتر به بحث این مطالعات در س

 .1روندیم به کارصورت دو اصطالح مترادف و تفکر به

شود و ادراک، حافظه و زبان اطالق می ازجملهشناخت به فرایندهای فکری انسان  

شود. پیش از شناخت به ترتیب ادراک و ترین سطح پردازش اطالعات را شامل میعالی

اطالعاتی که از )احساس قرار دارد. ادراک فرایندی است که از طریق آن احساس 

شود. ی تبدیل میدارمعنییافته و به کل سازمان (های حسی گرفته شده استاندام

است که دنیای اطراف ما را منظم و زمینه را برای شناخت  جهتازآناهمیت ادراک 

 .(1931 کند )کدیور،فراهم می

دیداری خوب است.  حافظهابزار ضروری هنرمند است  وجز آنچهک پس از ادرا

 مقولهادراک بخشی از  ،به عبارتیبحث حافظه ارتباط تنگاتنگی با بحث ادراک دارد. 

شود. خوب می حافظهادراک بهبودیافته منجر به  است.اصلی آن  بدنه ءحافظه و جز

به بود.  9مطرح کرد آندره ریشناس و محققی که ارتباط ادراک و حافظه را اولین روان

قرار  موردسنجشاو را  حافظهتوان او تا سطح ادراک آزمودنی مشخص نشود، نمی نظر

داد. او بر این باور بود که در مورد کسی که مشکوک به نقص حافظه است زمانی 

 توان نظر قطعی صادر کرد که از توان ادراک او اطمینان کامل حاصل شود.می

 و دانشمندان توجه همواره یزندگ اولیه یهاسال در انسان کادرا سطح یارتقا

 ایآ که اندکرده تأمل هاسؤال نیا در است. آنان همواره کرده جلب خود به را متفکران

 رشد یفطر یندهایافر در شهیر ادراک نکهیا ای است؟ یریادگی نتیجه انسان ادراک رشد

متحول  مدرکات با یآدم ییروایرو و تجربه و نیتمر از مستقل وبیشکم داشته،

 تیفعال یذات سازمان هم و هاژنهم که دارند اذعان امر نیا به پژوهشگران شوند؟یم

 (.1939 نسون،ی)اتک اندیضرور ادراک بهنجار رشد یبرا دو هر یعصب

                                                                                                                                                       

1. Cognition 

و  یذهن یتی استکر فعال. تفاستتفکر و شناخت  ةهر دو واژ یشهر «کنمیمن فکر م» یبه معنا «Cognito» ةواژ. 2

 .(61: 1391)برونو،  یذهن یرنمادها و تصاو یم،از ادراکات، مفاه یریگعبارت است از پردازش اطالعات، بهره

3. Rey, A. 
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کشف  وانیح ای انسان نوزاد تولد محضبه که باورند نیا بر نساشناروان نیا

 نیا چنانچه دارند. وجود «1هاروان بنه» ای یعصب اولیه یهارحط در یادراک هایکننده

 شهیهم یبرا نشود، استفاده هاآن از و فتندین کار به یزندگ آغاز همان در هاکشف کننده

 گرندیکدی ملزوم و الزم یاکتساب و یذات یهاداده که رسدیم به نظر مانند.یاستفاده مبال

 دو نیا اندازه و حد که است مشکل اریبس ارند ود کامل یهماهنگ اءیاش ادراک در و

 به مربوط یذات یعصب یهاساخت وجود یبرا اگر کرد. مشخص تحوّل نیا در را عامل

 اریادراک بس تجربه در و نیتمر نقش باوجوداین باشد، دست در محکم یلیدال ادراک

 (.1931 ،یروانی)ا است ریانکارناپذ و مهم

 بر اساس هم و 1«نوعی ییاپدید» بر اساس هم راکیاد سازمان اگر کهاین خالصه

 دو همانند تجربه و توارث که کرد استنباط توانبگیرد، می شکل «9کنشی ییاپدید»

 به که است مجموعه وقایعی بر اساس هامحرک انتخاب هاآن عمل نتیجه کهاند سیستم

 .شودمنجر می زنده موجود بهترچه هر سازش

که  است باور این بر ،لندن دانشگاه از شناسی ادراکروان حوزه پژوهشگر، 4نجانسو

 در ظریف و پیچیده هایتعامل شامل کهوابسته به فعالیت  استرشد ادراک فرایندی 

 فطری دانش که رسید نتیجه این به گسترده مطالعات از پس او .است سطوح از بسیاری

 تأثیر تحت مغز قشر یهاننورو تکامل چراکه ،دانست یادگیری با متفاوت توانرا نمی

 درواقع این و دهدرخ می مغز خودِ از برخاسته الکتریکی فعالیت امواج به هاآن پاسخ

 (.1939 اتکینسون،) هاستمحرک با مواجهه و یادگیری نوعی

 و نقاشی طراحی، مانند هنری هایمهارت کسب پژوهشگر، این هاییافته بر اساس

 که دانست هاتمرین و هافعالیت ترینپیچیده و ینترعالی توانمی را سازیمجسمه

 با اشکال و اشیاء روابط و ابعاد ها،فرم کشف جهت در هنرجو شودمی موجب

                                                                                                                                                       

1. schemes 

2. phylogenesis 

3. ontogenesis 

4. Jahnson, M. 
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 و 1انتخابی توجه نگریستن، تربیش به تمایل شود. مواجه شماریبی هایمحرک

 کنندکسب می دیدن بهتر برای خود تمرینات راستای در هنرجویان که هاییآموزش

 .کنندمی شایانی کمک آن پیشرفت و ادراک رشد به که است هاییفعالیت ازجمله

 در هاچهره ادراک رشد چگونگی زمینه در جانسون مارک نظریه مطالعه حتی

 کشف و جووجست به شایانی کمک تواندمی (1939 تکینسون،ا؛ 9133المان، ) 1نوزادان

 بینایی بازشناسی گذرگاه در یابنده رشد مدارهای تشکیل و تمرینات این بین ارتباط

 تشکیل و احجام و اشکال از تریبیش ایدادهدرون دریافت به منجر که کند مخ قشر

 دور تعبیرات این با ،بنابراین؛ شودها میمحرک خاص نوع این با آشنا بینایی حسگرهای

 تمرینات انجام با هنرجویان کار به شروع از مدتی از پس که بود نخواهد انتظار از

 تر اشکالپیشرفته پردازش برای مغز در یافتهتخصص الگوهای تشکیل ای خاص،حرفه

 شود. آنان ادراکی بندیسازمان پیشرفت و بهبود به منجر احجام و

با این توضیحات، نگارنده بر این باور است که توانایی بازنمایی طبیعت و جهان 

یادگیری بهبود یافته  درنتیجهد؛ ادراکی که شواطراف هنرمند از ادراکی متفاوت ناشی می

ادراک منجر به عمل  ازآنجاکهادراک را آموخته است و  نحوه، هنرمند به عبارتیاست. 

شود، پس نوع خاصی از عمل یعنی نوع خاصی از آفرینش هنری از هنرمند ادراکی می

                                                                                                                                                       

1. selective attention 

بر  هاچهره به نگریستن تربیش به نوزادان تمایل دهدینشان م 1336با نوزادان در سال  جانسون مارک هاییشآزما. 2

محرک سه لکه با  ینافتد. ایم به کارساده  یاربس یاست که با محرک ییابتدا یاربس بازتاب مانند یستمس ینوع اساس

 زندگی هایفتهه ینشود نوزادان در نخستیم موجب یلتما ینو دهان است. هم هاچشم یبیتقر یدر جا یادکنتراست ز

 جدید هایروش با را تمایل این تأثیرات توانیممی امروزه. دیگر هایبا طرح یائیچشم بدوزند تا اش هاچهره به تربیش

 .کنیم بررسی مغز از تصویرسازی

 و ایمنطقه ساالنبزرگمغز  اندازهبه نوزادان مخ قشر در چهره پردازش که است داده نشان تحقیقات نوع این

 نظیر چهره پردازش برای اییافتهتخصص الگوهای کودکان مغز در که است سالگییک از پس. است نشده یتخصص

اندوخته است  یانساعت تجربه از مواجهه با آدم هزارکودک در حدود  کهیهنگام یعنی شود؛می ظاهر ساالنبزرگ

 .(1331)المان، 
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پاسخگویی به برای اثبات این فرضیه و  .1شود که ناشی از ادراک متفاوت استزاده می

آموزش هنر چه تأثیری بر سازمان ادراکی افراد دارد؟ و همچنین این دو سؤال اصلی که 

در این پژوهش سعی شده است در  بصری افراد دارد؟ حافظهآموزش هنر چه تأثیری بر 

اشکال  باز پدیدآوریآزمون کپی و »محیطی آزمایشگاهی سنجشی انجام گیرد که 

آندره ری در طراحی این آزمون سنجش ادراک را  .شوده مینامید« 1آندره ری پیچیده

این آزمون ( 1111 ،عنوان مالک و معیار سنجش حافظه مطرح کرده است. )مارناتبه

بصری در هنرجویان  حافظه مقایسه که تواند ما را در رسیدن به هدف کلی پژوهشمی

ی این آزمون ثابت اعتبار و روای ، یاری کند.هنرهای تجسمی و افراد غیرهنری است

های متعددی با استفاده از این ابزار صورت گرفته شده است و در ایران نیز پژوهش

شناخته  اعتمادقابلو  دارمعنیآماری  ازنظرها مالکی آن -است که ضرایب روایی

 اند.شده

 روش

آماری  جامعه رویدادی است.ای پسمقایسه -روش تحقیق در این پژوهش روش علّی

و پانزده سال به باال تشکیل  نفرهسین پژوهش را افرادی در دو گروه حداقل در ای

 سالبزرگ( این افراد 1931گذاری آندره ری )بهرامی، زشزیرا طبق جدول اردهند، می

اند. از این هنری نداشته تجربهشوند. گروه اول شامل افرادی است که هیچ محسوب می

هنرهای تجسمی  شاخهشود. گروه دوم در یعنوان گروه غیرهنری یاد مگروه به

کالسیک )حداقل به مدت چهار سال طبق نظر کارشناسان(  شیوهگرایانه به طبیعت

شود. اند. این گروه در این پژوهش گروه هنری نامیده میداشته ایمالحظهقابلتجربیات 

اشد، لذا تواند در نتایج پژوهش تأثیرگذار بطول مدت آموزش هنرجویان می ازآنجاکه

                                                                                                                                                       

 ارتباط در را مباحثی ناگزیریم ما. یستهنرمند ن یذات یحهقروق و انگاشتن ذ یدهمباحث ناد ینمقصود از طرح ا ،البته .1

 هدفبه  یدنما در رس ةکنندیاری یتدرنها طرح کنیم تا یجوانب مختلف بررس ةکنندیلو تکم مطالعاتی حوزه این با

 .باشد پژوهش

2. Rey- Osterrieth Complex Figure Fest 
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برای مطالعه انتخاب شوند  یبرای حذف تأثیرات این متغیر سعی شده است هنرجویان

اند و تبحر کافی و الزم را در چهار سال مستمر تحت تعلیم بوده به مدتکه حداقل 

آزمون  متعددهای چراکه پایین بودن نمرات بخش اند،کردهخود کسب مربوط به  حوزه

ازمان ادراکی ممکن است حمل بر عدم دریافت آموزش اعم از غنای کپی در بخش س

از سوی هنرجویان شود. طبق  موردنظرهنری  شاخهکافی و عدم کسب مهارت الزم در 

توانند به سطح مطلوبی است که هنرجویان می زمانمدتنظر کارشناسان این چهار سال 

 دست یابند. شانموردنظرشاخه هنری  دربارهآلی از شناخت ایده

آماری  جامعهنظر گرفتن شرایط الزم که برای هر گروه ذکر شد، انتخاب افراد  با در

 شود.شده انجام میدر شرایط کامالً کنترل موردنظردار بوده و آزمون صورت تورشبه

 حاضر از قرار زیر است: ابزار پژوهش

آندره ری است که برای ارزیابی ساختار  پیچیدهابزار پژوهش آزمون شکل هندسی 

 Bو  Aشود. این آزمون از دو کارت ها استفاده میبصری آزمودنی حافظهراکی و اد

تری دارد، استفاده که اجزا و پیچیدگی بیش Aکه در این پژوهش از کارت  شدهتشکیل

 شده است.

 11/1دهد که این آزمون از ضریب روایی در هنجاریابی این آزمون نتایج نشان می

برخوردار است  914/1یادآوری و اعتبار  مرحلهدر  11/1برداری و نسخه مرحلهدر 

 (.1933)پورحسین، 

برای سنجش  1341را پرفسور آندره ری در سال « تصاویر هندسی درهم»آزمون 

شناسی و های روانکنندگان به درمانگاهدیداری مراجعه حافظهنوع فعالیت ادراکی و 

 به)یکی از شاگردان  1، اُستریت1341(. در سال 1931پزشکی ابداع کرد )بهرامی، نروا

 (.1939سوی بررسی کرد )یارمحمدیان، فران 131را بر روی  آندره ری( این آزمون نام

آزمون آندره ری و نیز در برخی موارد  بر اساسهای متعددی در ایران نیز پژوهش

ای برای ( در مقاله1933پورحسین ) ازجملهمنظور هنجاریابی آن صورت گرفته است. به

                                                                                                                                                       

1. Osterrieth 
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دیداری تجسمی در کودکان مبتال به صرع و کودکان سالم در هر گروه  حافظه مقایسه

( در بخشی از پژوهش 1939کودک را مورد آزمون قرار داده است؛ یارمحمدیان ) 11

بصری دانشجویان استعداد درخشان را با استفاده از این آزمون بررسی کرده  حافظهخود 

آموزان پسر مقطع یابی این آزمون را بر روی دانشمنظور هنجار( به1939است؛ پناهی )

پژوهشی او شامل سیصد نفر بوده است.  نمونهراهنمایی شهر تهران انجام داده است. 

آموزان دختر انجام داده است )ضرایب ( نیز کار مشابهی را بر روی دانش1939ناظری )

 اند(.شناخته شده تماداعقابلو  دارمعنیآماری  ازنظرشده برای هر دو پژوهش محاسبه

کپی یا روبرداشت از شکل است و تحلیل  مرحلهاول  مرحلهآزمون دو مرحله دارد: 

دهد. روش ترسیم آزمودنی در این مرحله چگونگی فعالیت ادراکی او را به دست می

(. 1114؛ غفاریان، 1119شود. )هاوسر، ازه گرفته میطول مدت این مرحله از آزمون اند

توان گستره و صحت نتایج آن می بر اساستولید حفظی است که  مرحلهدوم  مرحله

وری روان دیداری را آشکار کرد. نتایج تحلیل عاملی این آزمون پنج قلمرو کنش حافظه

 حافظهفضایی،  - دهد: حافظه به یادآوری دیداریشناختی را پوشش میعصب

 دهیش و توانایی ساختفضایی، سوگیری در پاسخ، سرعت پرداز - بازشناسی دیداری

 (.1939دیداری فضایی )یارمحمدیان، 

 :دارای مشخصات زیر است (A)شکل  شدهانتخابشکلی که برای آزمون 

 نداشتن مفهوم واضح؛ -

 قابلیت ترسیم آسان؛ -

گر و ای؛ در حدی که فعالیت ادراکی تحلیلداشتن پیچیدگی مجموعه -

 .کنددهنده را ضروری میسازمان

به طریقی انتخاب شده است که کلیت آن هیچ شیء معیّنی را به خاطر  این شکل

ها روابط وصفی ای از عناصر هندسی است که بین آنآورد. این تصویر مجموعهنمی

 وجود دارد. پس شناخت آن فقط از راه فعالیتی تحلیلی میسّر است.
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بندی شوند. ههای کپی با یکدیگر مقابله و طبقاول باید انواع فرایند مرحلهدر 

سطح  بر اساسترین نوع آن را ترین تا ابتداییاُستریت انواع مختلف کپی از پیشرفته

 بندی کرده است.صورت زیر طبقهادراک، سرعت و دقت به

 . شروع ترسیم از ساختمان اصلی؛1

 . شروع از یک عامل متصل به ساختمان اصلی؛1

 . محیط کلی؛9

 کننده؛دون وجود عامل هدایت. قرار دادن جزئیات کنار هم ب4

 درهم )ساخت نامشخص با جزئیات مشخص(؛ زمینه. جزئیات در 1

 . تقلیل شکل به یک طرح مأنوس مانند خانه یا کشتی؛9

شود آن شناخته نمییک از عناصر کلی مدل در . کشیدن خطوط درهم که هیچ1

 (.1931)بهرامی، 

و روابط آنان را در نظر گرفت.  شدهبرای ارزشیابی صحیح باید تعداد عناصر کپی

 این در البته،. است کرده اُستریت برای این ارزشیابی شکل را به هجده واحد تقسیم

. است نشده گرفته نظر در شکل کلی ساختار در اجزا نقش و اهمیت بندیتقسیم

 دهد.آندره ری نشان می Aبندی را روی شکل اجزای گوناگون این تقسیم« 1 تصویر»

بندی اُستریت در مورد انواع گوناگون کپی از عه و بررسی اولویتبا مطال

عنوان ها نتایج زیر بهسطح ادراک آزمودنی بر اساسترین نوع آن ترین تا ابتداییپیشرفته

 گیرد:قرار می مورداستفادهها چهار اصل کلی و قوانین ارزشیابی سازمان ادراکی آزمودنی

ساختار کلی و  دهندهتشکیلها و اجزای فرم. توجه به نقش و اهمیت اشکال، 1

 این نقش. بر اساسبندی آن اجزا اولویت

اصلی و مرکزی ساختار و  هستهعنوان یافتن فرم و شکل غالب قابل استنباط به .1

اصلی الزاماً محیط کلی  هستهآغاز و مرجع ترسیم )این  نقطهعنوان استفاده از آن به

 شکل نیست(.
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ها در ساختار کلی؛ اجزا در ترسیم با توجه به نقش و اهمیت آن اتبمرسلسلهرعایت  .9

ضعف  نشانهبرای مثال ترسیم مثلث قبل از پرداختن به ارتفاع آن. عکس این قضیه 

 سازمان ادراکی آزمودنی است.

عنوان چارچوب اصلی در تعیین موقعیت اجزای مراتب استفاده از اجزای کلیدی به .4

 تر.اهمیتتر و کمپایین

های که با مداد هادر جدولی که نگارنده طراحی کرده بود مراحل ترسیم آزمودنی

مجزا  مرحلهبودند، در ده  ردیابیقابلطور کامل در حین آزمون به مورداستفادهرنگی 

 چهارگانهکه قوانین طوری، بهAقسمتی شکل انعکاس یافتند. از سویی اجزای هجده

بندی ها در آن رعایت شده باشند، مرتب و اولویتودنیارزشیابی سازمان ادراکی آزم

آماری این پژوهش اطالعات  جامعهجام آزمون از هر شصت نفر ازآنپسشدند. 

 هایجدولآزمون در جدولی مجزا وارد شد. اطالعات  برگهمستخرج از هر 

آماری شد. این اطالعات  وتحلیلتجزیهشده برای افراد هر گروه آزمودنی آوریجمع

سازمان  کنندهتعییندهند که یکی از سه جزء نوع و تیپ ترسیم هر آزمودنی را نشان می

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

را برای  1شده در جدول ارائه طریقهغنای کپی،  نظرازنقطههمچنین، اُستریت، 

 کند.گذاری پیشنهاد مینمره

غنا یا صحت یک کپی را ارزشیابی کرد؛ یعنی  درجهتوان ی میآساناکنون به

 ها نمره داد.شده به آنمعیارهای داده برحسبشده را معیّن کرده و واحدهای کشیده
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 (1331؛ کرمی، 1331ها )بهرامی، ترسیم آزمودنیگذاری وضعیت نمره نحوه. 1جدول 

 وضعیت ترسیم

 صحیح .1
 نمره 1در محل صحیح، 

 نمره 1، ر صحیحغیدر محل 

 تشخیصقابلشکل تغییریافته یا ناقص ولی  .1
 نمره 1در محل صحیح، 

 ، نیم نمرهغیر صحیحدر محل 

 بدون نمره )صفر( نشدهیا کشیده تشخیصقابل غیر .9

قرار داد،  موردنظرتوان که می آخرین متغیر مربوط به سازمان ادراکی افراد

دهد. حائز اهمیت است بدانیم دن اختصاص میی است که آزمودنی به کپی کرزمانمدت

آل. صورت گرفته است و یا با سرعت ایده کندیبهیک کار با کیفیت خوب یا ناقص 

 11» هایزمان مثال برایباالتر تبدیل شود.  دقیقهبایستی به  شدهگرفتهالبته، زمان اندازه 

 .آیندمی حساببه دقیقه 9 دو هر 1 و «91 و 1 و

 

 شده گذاری، تصویر درهم آندره ری، مورد آزمون، شمارهAارت . ک1تصویر 

 (.1331اُستریت )بهرامی،  گانههجدهتقسیمات  بر اساس
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 هایافته

بصری  حافظهدر این بخش از پژوهش معیارهای مختلف سنجش سازمان ادراکی و 

 اند.افراد برای احراز نتایج قابل استناد با هم مقایسه شده

اول از  فرضیهاره شد، چگونگی سازمان ادراکی افراد مربوط به طور که اشهمان

 شود:مطالعه و بررسی سه جزء اساسی به شرح زیر حاصل می

 (؛1. نمرات مربوط به غنا و صحت کپی )جدول آ

 (؛9. نحوه یا مراحل ترسیم )جدول 1

 (.4سرعت عمل ایشان در طی فرایند کپی )جدول  به عبارتیواکنش و یا  زمانمدت. 9

بر : غنا و صحت کپی )کیفیت( بین دو گروه هنری و غیرهنری نمره مقایسه .1

است و « دارمعنی»غنا و صحت کپی  نمرهاختالف  1 شمارهاطالعات جدول  اساس

 گروه غیرهنری بوده است. نمرهتر از بیش مراتببهگروه هنری  نمره

 ی و غیرهنریغنا و صحت کپی )کیفیت( بین دو گروه هنر نمره مقایسه. 2جدول 

 t df p انحراف استاندارد میانگین متغیر
 99/1 19/19 غیرهنری

41/19 13 111/1 
 9/1 11/91 هنری

 

. مراحل ترسیم )نحوه و سبک( کپی بین دو گروه هنری و غیرهنری مقایسه .2

آمده از مراحل گوناگون ترسیم دستنیز اشاره شد، اطالعات به ازاینپیشطور که همان

جدول پیوست مورد  مرحلهقسمتی اُستریت در ده ها با توجه به تقسیم هجدهآزمودنی

 دارمعنیآمده آن دسته که تفاوتی دستتحلیل واریانس قرار گرفتند. از میان نتایج به

کلی و نهایی تحقیق  درنتیجهها اند. اگرچه تمامی آنداشتند در این قسمت ارائه شده

 مؤثرند.
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 قسمتی اُستریت )نحوه و سبک کپی( ترسیم اجزای هجدهمراحل  مقایسه .3 جدول

 بین دو گروه هنری و غیرهنری

 t df p انحراف استاندارد میانگین متغیر 

 طور کاملقطرها به
 111/1 11 93/1 33/1 14/4 غیرهنری

    13/1 19/1 هنری

 طور ناقصقطرها به
 111/1 99 11/9 33/1 9/4 غیرهنری

    99/1 3/1 هنری

 ( همراه قطر9مستطیل کوچک )
 111/1 11 19/4 19/1 99/9 غیرهنری

    39/1 11/4 هنری

( و 11جزئیات درون: دایره )

 نقطهسه

 111/1 91 19/4 11/1 1/1 غیرهنری

    1/1 4/3 هنری

جزئیات درون: خط عمودی 

(11) 

 113/1 11 94/1 41/1 99/9 غیرهنری

    49/1 99/3 هنری

صلیب خارجی  جزئیات بیرون:

 (1خط ) ادامه( و 11پایین )

 13/1 19 19/1 99/1 1/9 غیرهنری

    13/1 1/3 هنری

جزئیات بیرون: صلیب خارجی 

 (1باال )

 13/1 11 11/1 34/1 91/1 غیرهنری

    11/1 11/3 هنری

 یعمودجزئیات بیرون: خط 

 (19( در مثلث )11)

 119/1 11 11/9 93/1 11/9 غیرهنری

    31/1 91/3 هنری

 (14جزئیات بیرون: لوزی )
 111/1 13 1/9 3/1 1/1 غیرهنری

    3/1 3 هنری

 

 بر اساس. کپی به دقیقه بین دو گروه هنری و غیرهنری زمانمدت نمره مقایسه .3

است و گروه « دارمعنی»کپی به دقیقه  زمانمدت نمرهاختالف  4 شمارهاطالعات جدول 

 مقایسه با گروه هنری صرف کرده است. تری را درغیرهنری زمان بیش
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 کپی به دقیقه بین دو گروه هنری و غیرهنری زمانمدت نمره مقایسه .4 جدول

 t df p انحراف استاندارد میانگین متغیر
 111/1 11 91/9 19/4 99/11 غیرهنری

    13/1 11/1 هنری

 

وه هنری و بصری( بین دو گر حافظهغنا و صحت باز پدیدآوری ) نمره مقایسه  .4

 نمرهدوم از مطالعه و بررسی  فرضیهبصری افراد مربوط به  حافظهچگونگی . غیرهنری

 شود.ها حاصل میآزمودنی باز پدیدآوریغنا و صحت 

حافظه  باز پدیدآوریغنا و صحت  نمره، اختالف 1اطالعات جدول  بر اساس

تری را کسب یشب نمرهاست و گروه هنری در مقایسه با گروه غیرهنری « دارمعنی»

 کرده است.

 بین دو گروه هنری و غیرهنری باز پدیدآوریغنا و صحت  نمره مقایسه. 5جدول 

 t df p انحراف استاندارد میانگین متغیر
 111/1 13 13/11 11/1 39/3 غیرهنری

    39/1 91/91 هنری

 گیرینتیجهو  بحث

که  ه هنری و غیرهنرینمرات و اطالعات مربوط به کیفیت، غنا و صحت کپی دو گرو

برای  9 شمارهحاصل شده بودند، در جدول  1دهی اُستریت طبق جدول نمره طریقهاز 

این اطالعات گروه هنری در مقایسه با  بر اساساند. گیری آورده شدهمقایسه و نتیجه

 تری را کسب کرده است.بیش نمرهگروه غیرهنری 

ها با توجه به تقسیم آزمودنیبررسی اطالعات مربوط به مراحل مختلف ترسیم 

ها با و تطبیق آن آمده است 9 شمارهکه در جدول  قسمتی اُستریت در ده مرحلههجده

بندی اُستریت ها مستخرج از اولویتارزشیابی سازمان ادراکی آزمودنی اصول و قوانین
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ی را در حصول نحوه و سبک کپ توجهیقابلدر مورد انواع مختلف کپی نتایج مستدل و 

 دهد.در مورد دو گروه هنری و غیرهنری به دست می

 موردنظرطور کامل در دو گروه اگرچه تفاوت مراحل رسم محیط مستطیل اصلی به 

ولی گروه هنری نظر شده است، اطالعات آن در جدول صرف ارائهنیست و از  دارمعنی

ه داشته است. طور کامل توجتر از گروه غیرهنری به رسم محیط مستطیل اصلی بهبیش

یافتن »ها یعنی بندی ادراکی آزمودنی، ارزشیابی ساخت1 شماره، طبق اصل به عبارتی

اصلی و مرکزی ساختار و استفاده از آن  هستهعنوان فرم و شکل غالب قابل استنباط به

تر از گروه غیرهنری به دنبال یافتن گروه هنری بیش« آغاز و مرجع ترسیم نقطهعنوان به

 عنوان ساختار اساسی و اصلی فرم بوده است.لب بهشکلی غا

ترین عنوان مهمقطرهای مستطیل اصلی به 9 شمارهاطالعات جدول  بر اساس

قرار  موردتوجهتر از گروه غیرهنری عناصر پس از مستطیل اصلی در گروه هنری بیش

 گرفته است.

توجه  گروه غیرهنری کمتر از گروه هنری به رسم مستطیل کوچک همراه قطر

نشان  9 شمارهاند. توجه به جایگاه مستطیل کوچک به همراه قطر در جدول داشته

ترین میزان اهمیت را دارد و دهد که این جزو پس از مستطیل اصلی و قطرها بیشمی

 گروه غیرهنری آن را نادیده گرفته است.

الساقین، الزاویه، مثلث متساویمراحل رسم ساختار اصلی بیرون مثلث قائم مقایسه

باالی  1و خط کوچک  11، پنج خط موازی 3مربع و قطر آن، چهار خط موازی 

 همهدهد، ولی تقریباً در ی را بین دو گروه نشان نمیدارمعنی، اگرچه تفاوت 9مستطیل 

 هنری گروه تر ازغالب به این صورت است که گروه غیرهنری بیش نتیجهها این بررسی

گروه  ،به عبارتیاست.  داشته تمایل ترمهم و تراصلی یاجزا از قبل جزئیات رسم به

 ارزشیابی» چهارگانه یناز قوان« سوم»و « اول»اصل  یاز گروه هنر یشب غیرهنری

 .است گرفته یدهرا ناد« یآزمودن یادراک بندیساخت
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، صلیب 11(، خط عمودی نقطهسهمراحل رسم جزئیات درون دایره ) مقایسه

و  19در مثلث  11صلیب خارجی باال، خط عمودی  1خط  هادام، 11خارجی پایین 

این مراتب گروه غیرهنری بیش  همهدهد. در ی را نشان میدارمعنیشکل لوزی تفاوت 

گروه به  ینا توجهیبی نشانه ینو ا است کرده اقدام از گروه هنری به ترسیم جزئیات

 ست.ا« ترسیم در جزئیات و اشکال اهمیت مراتبسلسله رعایت»اصل 

عنوان سومین کپی افراد نیز به زمانمدتنیز اشاره شد، طول  ازاینپیشطور که همان

، اطالعات مربوط به روازاینشاخص در ارزیابی سازمان ادراکی آنان مطرح است. 

ارائه  4 شمارهآماری در جدول  جامعهترسیم افراد در دو گروه  زمانمدتگیری اندازه

 شده است.

افراد نیز به روشی که در مورد غنا و صحت کپی گفته شد  پدیدآوریباز غنا و  نمره

 مقایسه نتیجهها برای استخراج آورده شده است. این داده 1 شمارهمحاسبه و در جدول 

 بصری افراد استفاده خواهد شد. حافظه

 بر اساسبصری هنرجویان و افراد غیرهنری  حافظه مقایسههدف این پژوهش 

طور که در متن نیز بدان اشاره شد سنجش حافظه است. همان تست آندره ری بوده

 غیرقابل استنادها امری غیرعلمی و بندی ادراکی آزمودنیبدون در نظر گرفتن ساخت

که در آن معیارهای  آمده از بخش اول آزمایشدستخواهد بود. لذا، ابتدا به نتایج به

 پردازیم.سازمان ادراکی مطرح شده است، می

سازمان ادراکی افراد از مطالعه و بررسی نمرات مربوط به غنا و صحت چگونگی 

 به عبارتیواکنش یا  زمانمدت( و 9(، کیفیت مراحل ترسیم )جدول 1کپی )جدول 

 آید.( به دست می4سرعت عمل آنان در طی فرایند کپی )جدول 

ان اول نش فرضیهبررسی نتایج جداول مربوطه برای پاسخ به سؤال اول و اثبات 

های هنری بر سازمان ادراکی افراد تأثیر مثبت داشته و موجب دهد آموزش مهارتمی

 ارتقای سطح توان ادراکی آنان شده است.



 11  افراد یآموزش هنر بر حافظه بصر یرتأث

 

 

بندی ادراکی نقش و تأثیر آموزش در بهبود و رشد ساخت دهندهنشانها این یافته

 ؛ستجهت ا( همسو و هم1339افراد است و با تحقیقات مارک جانسون )اتکینسون، 

های توان گفت رشد ادراک فرایندی است وابسته به فعالیت که شامل تعاملبنابراین، می

هر  مواجههجانسون  نظریه بر اساس ازآنجاکهپیچیده و ظریف در سطوح مختلف است. 

ها به رشد و پیشرفت ادراک کمک شایانی قشر مغز با محرک هاینورونتر چه بیش

های هنری ارتقای کیفیت مهارت الزمهکه  وان دیداریرو تمرینات فراکند، ازاینمی

تواند بهترین محرک برای مدارهای عصبی احساس بینایی و نیز تشکیل است، می

دادها در کرتکس مغز باشد که این خود به افزایش سرعت های خاص این درونمحرک

 جامد.اناشکال میانتقال اطالعات در افراد و سرعت عمل آنان در تجسم و ترسیم 

ها و یا صدماتی که منجر به ، بیماریسالیکهننظر از اختالالتی چون صرف

که  شود و نیز برخی حاالت و هیجاناتضایعاتی در مرکز حافظه در کرتکس مغز می

شود، شده در مغز میموجب اختالل در ثبت اطالعات و یا از دست رفتن اطالعات ثبت

نیز اشاره شد، ارتقای کیفیت  ازاینیشپطور که در حالت هنجار و ثبات، همان

انجامد. از سویی گفته شد که اطالعات به ارتقای کیفیت حافظه می دهیسازمان

بنابراین، ادراک ناقص و مبهم از  ؛ها نیستاطالعات چیزی جز ادراک آن دهیسازمان

ل و ها در ذهن منجر به ایجاد اشکاکیفیت آنناصحیح و بی دهیسازماناطالعات یعنی 

طور که اگر هنرمند نقاش ابزار و وسایل نقاشی شود؛ همانبازیابی می مرحلهاختالل در 

ها ناتوان خواهد بندی نکند، از بازیابی آنندهد و طبقه سروسامانخود را در کارگاه 

رود گروه هنری در مقایسه با گروه غیرهنری فرض انتظار میبنابراین، با این پیش ؛بود

تری داشته باشد، چراکه نمرات سازمان ادراکی گروه هنری طبق نتایج بصری به حافظه

بررسی اطالعات موجود ری تشخیص داده شده است. آمده بهتر از گروه غیرهندستبه

( برای 1 شمارهحافظه )جدول  باز پدیدآورینمرات غنا و صحت  مقایسهدر جدول 

کند. همچنین، را تأیید میفرض دوم صحت این پیش فرضیهپاسخ به سؤال دوم و اثبات 

بصری افراد مشخص  حافظهشده در مورد ارتباط سازمان ادراکی و از مطالب ارائه
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آنان نسبت  حافظهتوان به ضعف شود که پایین بودن نمرات گروه غیرهنری را نمیمی

داد. لذا، بحث در مورد اساس حافظه، کیفیت و بهبود و ارتقای آن منوط به بحث و 

برخورداری از  واسطهبهذهنی افراد است که  دهیسازمانو تر در مورد ادراک مداقۀ بیش

 های الزم و انجام تمرینات ارتقا و بهبود خواهد یافت.برخی آموزش
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Abstract 

The present research aimed to study the indivisible self-model of 

wellness in Iranian students based on a descriptive research design. 

Using multi age sampling, a group of total 582 students of Tehran 

universities 235 Male, 353 female) with age mean of 25 was selected. 

The results of confirmatory factor analysis showed that the indivisible 

self-model of wellness fits the data well. The internal correlations 

confirmed the significant relationship between the components of 

indivisible self-model of wellness. The results of t-test revealed the 

significant difference only between genders. Results of this study 

showed that the indivisible self-model of wellness can be applied in 

Iranian culture to improve the wellness and can be integrated and 

correlated with local and Islamic patterns to find the best wellness 

model. 
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