نقش آموزش نقاشی
بر بهبود سازمان ادراکی افراد
چکیده:

ادرا ک فراینــدی اســت کــه از طریــق آن ،احســاس ،یعنــی اطالعاتــی کــه از
کل ســازمانیافته و معناداری تبدیل
اندامهای حســی گرفته شــده اســت ،به ِ
میشود .اهمیت ادرا ک از آن جهت است که دنیای اطـراف مـا را منظم و زمینه
را برای شــناخت فراهم میکنــد .هدف از انجــام این پژوهش مطالعه و بررســی
آموزش هنر نقاشــی بر کیفیت ســازمان ادرا کی افراد میباشد .فرض ما بر
نقش
ِ
آن اســت ک ــه ادرا ک هنرمند با انجام برخی تمرینات که در متن بدانها اشــاره
پیش رو سعی
خواهد شد ،بهبود مییابد .جهت اثبات این فرضیه در پژوهش ِ
شده است در محیطی آزمایشگاهی سنجشــی انجام گیرد که نتایج آن در واقع
اصلی این پژوهش خواهد بود .اینکه آموزش هنر چه تأثیری
پاسخی به سؤال ِ
بر ســازمان ادرا کی افراد دارد؟ این آزمــون« ،آزمون کپی و بازپدیدآوری اشــکال
هندســی پیچیــده آنــدره ری» نــام دارد 60 .آزمودنــی شــامل  30نفــر هنرجوی
نقاشــی و  30نفر از میان افراد غیرهنــری در این پژوهش شــرکت کردهاند .روش
ّ
تحقیــق ،علــی ـ مقایس ـهای پسرویــدادی میباشــد .بــرای تحلیــل دادههای
پژوهــش از روشهــای آمــاری اســتفاده شــده اســت .مقایســه نمــرات تفــاوت
معنیداری را در معیارهای سازمان ادرا کی نشان میدهد .براساس این نتایج
معیارهای مختلف سازمان ادرا کی افراد ،شامل کیفیت و غنای ترسیم ،سبک
ترســیم و همچنیــن طول مــدت ترســیم در گــروه غیرهنــری ،نمرات کمتــری را
نسبت به گروه هنری نشان میدهند.
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مقدمه

هنرمنــدان در خالقیت هنــری خود ،چــه دربــاره آثــار فیگوراتیو
و چــه انتزاعــی ،نیازمنــد تــوان بازنمایـ ِـی زیبایی بهطــور عینی و
ذهنی از طریق فــرم و رنگ در روابطی متعادل دارند .دســتیابی
به احساســی عمیق از طبیعــت و ادرا کــی ســامانیافته از روابط
ْ
و اصــول حا کم بــر جهــان مــادی و در نهایــت شــناختی متعادل
الفبــای ورود بــه دنیای خالقیــت هنــری اســت .هنرمند جهت
کســب ایــن مهارتهــا نا گزیــر از دســتیابی بــه بینشــی خــاص
میباشــد .بینشــی کــه از طریــق ایجــاد ســاختهای ذهنـ ِـی
ســازمانیافته حاصــل شــده اســت  .1بنابرایــن مقوله آمــوزش و
یادگیــری مطــرح میشــود .یادگیری پدیدهای اســت شــناختی
کــه مســتلزم ادرا ک بــه شــیوهای متفــاوت اســت .هــر انســان با
ســازماندهی مجــدد تجــارب خــود بــه ادرا ک متفاوتی دســت
مییابــد .حاصــل ایــن مطالعــات در ســطوح باال تــر بــه بحــث
«شــناخت» 2میانجامــد .در روانشناســی ،شــناخت و تفکر به
صورت دو اصطــاح مترادف با هم به کار میروند 3.شــناخت به
فرایندهای فکری انســان ،شــامل ادرا ک ،حافظه و زبان اطالق
میگردد و عالیترین سطح پردازش اطالعات را شامل میشود.
پیش از شــناخت به ترتیب ،ادرا ک و احســاس قرار دارد .ادرا ک
فرایندی اســت کــه از طریــق آن ،احســاس ،یعنــی اطالعاتی که
کل ســازمانیافته و
از اندامهای حســی گرفته شــده اســت ،بــه ِ
معناداری تبدیل میشود .اهمیت ادرا ک از آن جهت است که
دنیای اطراف ما را منظم و زمینه را برای شناخت فراهم میکند
(کدیور.)201 :1391 ،
ارتقــاء ســطح ادرا ک انســان در ســالهای اولیــه زندگــی همواره
توجــه دانشــمندان و متفکــران را بــه خود جلــب نموده اســت و
همــواره در این ســؤال تأمــل کردهاند که آیا رشــد ادرا ک انســان
نتیجــه یادگیــری اســت؟ یــا اینکــه ادرا ک ،ریشــه در فرایندهای
موبیــش مســتقل از تمریــن و تجربــه و
ـری رشــد داشــته ،ک 
فطـ ِ
رویارویــی آدمــی بــا ُمــدرکات متحــول میشــود؟ «پژوهشــگران
بــه ایــن امــر اذعــان دارنــد کــه هــم ژنهــا و هــم ســازمان ذاتــی
فعالیــت عصبــی ،هــر دو بــرای رشـ ِـد بههنجــار ادرا ک ضــروری
هستند»(اتکینسون.)207 :1393 ،
ـوزاد
ایــن روانشناســان بــر ایــن عقیدهاند کــه به محــض تولد نـ ِ
انســان یــا حیــوان ،کش ـفکنندههای ادرا کــی در طر حهــای
اولیــه عصبــی یــا «روانبنههــا» 4وجــود دارنــد .چنانچــه ایــن
کشــفکنندهها در همــان آغــاز زندگــی بــه کار نیفتنــد و از آنهــا

اســتفاده نشــود ،بــرای همیشــه غیرقابــل اســتفاده میماننــد.
بــه نظــر میرســد کــه دادههــای ذاتــی و ا کتســابی الزم و ملــزوم
یکدیگرنــد و در ادرا ک اشــیاء هماهنگــی کامــل دارنــد و بســیار
مشــکل اســت کــه حــد و انــدازه ایــن دو عامــل را در ایــن ّ
تحــول
ذاتی مربوط
مشخص کرد .ا گر برای وجود ســاختهای
عصبی ِ
ِ
به ادرا ْک دالیلی قوی در دست باشد ،با وجود این نقش تمرین
و تجربــه در ادرا ک بســیار مهــم و انکارناپذیــر اســت (ایروانــی،
نکــه ،ا گــر ســازمان ادرا کــی هــم
 148 :1390و  )149خالصــه ای 
6
براســاس «پدیدآیی نوعی»5و هم براســاس «پدیدآیی کنشی»
شــکل بگیرد ،میتوان اســتنباط کرد که توارث و تجربه همانند
دو سیســتم هســتند که نتیجه عمــل آنها ،انتخــاب محرکها
بهتــر
براســاس مجموعــه وقایعــی اســت کــه بــه ســازش هرچــه ِ
موجود زنده منجر میشود.
«مــارک جانســون» 7پژوهشــگر حــوزه روانشناســی ادرا ک از
دانشگاه لندن بر این باور است که رشد ادرا ک فرایندی وابسته
به فعالیت میباشــد که شــامل تعاملهای پیچیده و ظریف در
بســیاری از ســطوح اســت .او پــس از مطالعات گســترده بــه این
نتیجه رســید که دانــش فطــری را نمیتــوان از بنیاد بــا یادگیری
متفــاوت دانســت ،چرا کــه تکامــل نرونهای قشــر مغــز در واقع
تحت تأثیر پاســخ آنها بــه امواج فعالیــت الکتریکی برخاســته از
خود مغز رخ میدهد و ایــن در واقع نوعی یادگیــری و مواجهه با
محرکهاست (اتکینسون 208 :1393 ،و .)209
براســاس یافتههــای ایــن پژوهشــگر ،کســب مهارتهــای
هنری ماننــد طراحــی ،نقاشــی ،مجسمهســازی و  ...را در واقع
میتــوان عالیتریــن و پیچیدهتریــن فعالیتهــا و تمرینهــا
دانســت کــه باعــث میشــود هنرجــو در جهــت کشــف فرمهــا،
ابعــاد و روابــط اشــیاء و اشــکال بــا محرکهــای بیشــماری
مواجــه گــردد .تمایــل بــه بیشــتر نگریســتن ،توجــه انتخابــی
و آموزشهایــی کــه هنرجویــان در راســتای تمرینــات خــود
بــرای بهتــر دیــدن کســب میکننــد از جملــه فعالیتهایــی بــه
شــمار میروند که به رشــد ادرا ک و پیشــرفت آن کمــک فراوانی
میکنند.
حتی مطالعــه نظریــه مــارک جانســون در زمینه چگونگی رشــد
ادرا ک چهرهها در نــوزادان( 8المــان )81 :1996 ،و (اتکینســون،
کشــف
 )209 :1393میتوانــد کمــک شــایانی بــه جســتجو و
ِ
ارتبــاط بین ایــن تمرینــات و تشــکیل مدارهــای رشــدیابنده در
گــذرگاه بازشناســی بینایــی قشــر مخ کنــد که منجــر بــه دریافت
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دروندادهای بیشتری از اشکال و احجام و تشکیل حسگرهای
بینایی آشنا با این نوع خاص محرکها میشود .بنابراین با این
ِ
ْ
تعبیرات دور از انتظار نخواهــد بود پس از مدتی از شــروع به کار،
هنرجویان با انجام تمرینات حرفهای خاص ،تشکیل الگوهای
تخصصیافته در مغز برای پردازش پیشرفتهتر اشکال و احجام،
منجر به بهبود و پیشرفت سازمانبندی ادرا کی ایشان گردد.
بازنمایی
با این توضیحات ،نگارنده بر این باور است که توانایی
ِ
ـون هنرمنــد از ادرا کــی متفــاوت ناشــی
طبیعــت و جهــان پیرامـ ِ
میشــود .ادرا کی کــه در نتیجه یادگیــری بهبود یافته اســت .در
واقع هنرمند نحــوه ادرا ک را آموخته اســت و از آنجــا که ادرا ک
منجر به عمل ادرا کــی میگردد ،پس نوع خاصــی از عمل ،یعنی
نوع خاصی از آفرینش هنری ،از هنرمند زاده میشــود که ناشی
از ادرا ک متفــاوت شــده اســت 9.جهــت اثبــات ایــن فرضیــه و

ارزشگذاری آندره ری (بهرامی )327 :1391 ،این افراد بزرگســال
محسوب میشوند.
گــروه اول شــامل افــرادی هســتند کــه هیــچ تجربــه هنــری
نداشــتهاند .از این گروه به عنــوان گروه غیرهنری یاد میشــود.
ـمی طبیعتگرایانه به شــیوه
گروه دوم در شــاخه هنرهای تجسـ ِ
کالســیک (حداقل به مدت چهار ســال طبق نظر کارشناســان)
تجربیــات قابــل مالحظ ـهای دارنــد .این گــروه در ایــن پژوهش
«گروه هنری» نامیده میشــوند .از آنجا که طول مدت آموزش
هنرجویــان میتوانــد در نتایــج پژوهــش تأثیرگــذار باشــد ،لــذا
برای حــذف تأثیــرات این متغیر ســعی شــده اســت آن دســته از
هنرجویــان بــرای مطالعــه انتخاب شــوند کــه حداقل بــه مدت
سال مستمر تحت تعلیم بودهاند و به عبارتی تبحر کافی و
چهار ِ
الزم را در حوزه خود کسب نمودهاند .چرا که پایینبودن نمرات

پاس ـخگویی به ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش ،اینکه آمــوزش هنر
چه تأثیری بر ســازمان ادرا کی افراد دارد؟ در این پژوهش ســعی
شــده اســت در محیطی آزمایشــگاهی سنجشــی انجام گیرد که
«آزمون کپی و بازپدیدآوری اشکال پیچیده آندره ری» 10نامیده
میشــود .همانطور کــه از عنــوان آزمون مشــخص اســت ،این
آزمون جهت سنجش دو متغیر سازمان ادرا کی و حافظه بصری
افراد طراحی شــده اســت و شــامل دو مرحله اســت :مرحله اول
یپــردازد و مرحلــه دوم به
به ســنجش ســازمان ادرا کــی افــراد م 
متغیر حافظه بصری .با توجه به اینکه در این پژوهش
سنجش
ِ
ً
صرفا سنجش سازمان ادرا کی افراد مدنظر میباشد لذا از بحث
بازپدیدآوری اشکال صرفنظر کرده ،مرحله اول آزمون در مورد
دو جامعه آماری مورد نظر پژوهش به اجرا گذاشته شد.
اعتبــار و روایــی ایــن آزمــون ثابــت شــده اســت و در ایــران نیــز
پژوهشهــای متعــددی بــا اســتفاده از این ابــزار صــورت گرفته
اســت که ضرایب روایی ـ مال کی آنها از نظر آمــاری معنادار و قابل
اعتماد شناخته شدهاند.

بخشهای مختلـ ِـف آزمون اعم از غنای کپی در بخش ســازمان
ادرا کی ممکن اســت حمل بر عدم دریافت آمــوزش کافی و عدم
کسب مهارت الزم در شاخه هنری مورد نظر از سوی هنرجویان
شــود .طبق نظر کارشناســان این مدت زمان چهار ســاله مدت
مطلوبــی اســت کــه هنرجویــان میتواننــد بــه ســطح ایدهآلی از
شناخت نسبت به شاخه هنری مورد نظر دست یابند.
با درنظرگرفتــن شــرایط الزم که برای هــر گروه ذکر شــد ،انتخاب
افراد جامعه آماری به صورت تورشدار بــوده و آزمون مورد نظر،
ً
در شرایط کامال کنترلشده انجام میشود.

روش پژوهش

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش روش علــی ـ مقایس ـهای
پسرویدادی میباشد.
روش نمونهگیری و حجم تقریبی نمونه

جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش را افــرادی در دو گــروه حداقــل
 30نفــره و  15ســال به باال تشــکیل میدهنــد .زیرا طبــق جدول
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رابطه احساس و ادرا ک با سبک آفرینش هنری
یکی از عرصههــای نقشآفرینی حس بینایــی و ادرا ک ،آفرینش
و خالقیــت هنــری اســت .در واقع اثــر هنــری نتیجــه هماهنگی
ً
عجیب بین اعضاء معموال دســت ،چشــم و مغز اســت .در واقع
میتوان گفــت آفرینش هنری ،فرایندی اســت که از پیوســتن و
هماهنگی بین چندین عمل صورت میگیرد (حسینی:1378 ،
 2با تغییرات).
این فرآیند فار غ از هرگونه مالحظات ســبک و شیوه میتواند به
چهار مرحله دیدن (دریافت دادههای حسی) ،ادرا ک (انتخاب
و ســازماندهی اولیــه دادههــا) ،پــردازش (تفکــر ،تحلیــل) ،و
آفرینش (اجرا یا انتقال) تقســیم شــود .نتیجه دادههای چشــم
مختلف
به ذهــن و عملکــرد اندیشــه براســاس زیرســاختهای
ِ
وابسته به مکاتب گونا گون به صورت اثر هنری عینیت مییابد.
همانطور که پیــش از این نیــز اشــاره کردیم همه انســانهایی

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

کــه از نعمت بینایــی بهرهمنــد هســتند ،ا گر تنهــا بــه نگاهکردن
ا کتفا کننــد در واقــع از بخش محــدودی از نیروی دیــداری خود
ســود بردهانــد (عمل دیــدن امری ا کتســابی اســت) (حســینی،
 )2 :1378و الزم اســت که یک هنرمند جهت خلق اثری ماندگار
نحــوه «دیــدن» را آموختــه و از طریــق تمرکــز ،تعمــق و تمریــن،
نیــروی دیــداری خــود را وســعت بخشــد .دادههــای محیــط از
طریــق اعصــاب بینایــی وارد مغــز میشــوند ،در مغــز در خــال
فراینــد بســیار پیچیدهای مــورد بررســی ،تحلیــل و اندیشــه قرار
احاسس (دیدن)

ادراک(دریافت)

کــه در این فرایند نقــش عامل را برعهــده دارد به فرمــان مغز وارد
کار میشود و نتیجه دادههای چشم به ذهن و عملکرد اندیشه
را به صورت اثر هنــری اجرا مینمایــد .از آنجا کــه مرحله دیدن و
ً
ادرا ک ارتباط تنگاتنگی باهم دارند تفکیک این دو مرحله واقعا
خارج از قدرت تشــخیص انســان میباشــد ،لــذا ایــن دو مرحله
را میتــوان با هم بــه عنوان یــک مرحله در نظــر گرفــت .از این رو
جدول فراینــد آفرینــش هنــری میتواند به صــورت زیــر نمایش
داده شود.
پردازش(حتلیل)

آفرینش(انتقال)

نمودار  - 1عوامل تشکیل دهنده فرآیند آفرینش هنری (نگارنده)

میگیرند؛ عواملی را مورد تأ کید قرار میدهند ،برخی از عناصر را
تابع عناصر دیگری میسازد و تعدادی از آنها را حذف میکند،
صراحت برخــی از آنها را قــوت میبخشــد و ابهام نوعــی دیگر را
دامن میزنــد .بدینترتیب نحوه دیدن ،ســاختار ذهــن ،موارد
مربوط به محیط اجتماعی و نیز شرایط خانوادگی و رشد و حتی
توارث در شــکلگیری اثر نهایــی ،نقش تعیینکننده خــود را ایفا
میکنند .فعالیت ذهن بــه اینجا ختم نمیشــود بلکه در تمام
طــول خلق اثــر ،به حرکــت فعال و ســازنده خــود ادامــه میدهد
و با هر اتفــاق جدیدی کــه در روند خلــق اثر روی میدهــد تدبیر
نوینی میاندیشــد و همگام با ســایر نمودهای عینی هماهنگی
و همگامــی الزم را فراهــم م ـیآورد و تــا کســب نتیجــه الزم کــه
ارضایش کند از فعالیت ،کشــف و پیدانمودن راهحل متناســب
و هماهنــگ غفلت نمیورزد .دســت هنرمنــد یا هر عضــوی از او

دیدن و ادراک

پردازش

آفرینش

نمودار  2-عوامل تشکیلدهنده فرایند آفرینش هنری (نگارنده)

در ســبکهای مختلــف از انــواع هنرهــا در بســترهای مختلــف
فرهنگــی ،ایــن چهــار بخــش ماهیــت مختلفــی را از خــود بــروز
یکــه میــزان مشــارکت عوامــل مذکــور در
میدهنــد؛ بهطور 
شــکلگیری اثــر هنری همیشــه بــه یک انــدازه نیســت .بــه طور
مثال در مورد آثار در نقاشــی طبیعتگرایانه به شــیوه کالســیک
ً
اروپایی به شیوهای کامال طبیعتگرایانه با تمام جزئیات عینی،
مالحظه میشــود کــه مرحله دیدن نســبت بــه ســایر مراحل در
ایــن فراینــد از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .عــاوه بــر این،
ّ
پراهمیت است.
مرحله اجرا یعنی آفرینش نیز بسیار طوالنی و
دیدن و ادراک

پردازش

آفرینش

نمودار  3-فرایند خلق نقاشیهای طبیعتگرایانه به شیوه کالسیک اروپایی (نگارنده)

تصویر1-ـ نقش اشیاء ،ویلم کالس هیدا 1634 ،م ،نقاشی روی تخته 5/42×5/56 ،سانتی
ویمنز ،روتردام (جنسن)425 :1379 ،
متر ،موزه ب ُ َ

ولی برعکــس در هنر مــدرن جدول ایــن فرایند به گونــهای دیگر
ً
تغییــر مییابــد .هنرمنــدان مدرنیســم غالبا زمــان زیــادی برای
ً
خلق یک اثر صــرف نمینمودهاند .آنها معموال از اشــیاء آماده
و گاهی دورریز و ســرهمکردن آنها اثر خود را خلــق میکردهاند.
ولی آفرینــش اینگونه آثــار گاه نیاز بــه مرحله پردازش و اندیشــه
بسیار مبسوط دارد .به طور مثال اثر مشــهور پیکاسو را با عنوان
«سـ ِـر گاو» که از دســته و زین دوچرخه شــکل یافته است ،تصور
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نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

کنیــد .این ذهــن خالق و میــزان حساســیت هنرمند نســبت به
کشف و یافتن است که از اشــیای ساده و پیشپاافتادهای چون
دســته و زین دوچرخه اثری شــگفت میآفرینــد .در مورد چنین
آثاری جدول فرایند بدینگونه تغییر مییابد.
دیدن و ادراک

پردازش

آفرینش

و فضای بیکران حاصل میآید و فرد با استغراق کامل در فضای
تهی ،شــناختی جامــع از کائنات به دســت میآورد) (حســینی،
)8 :1378
دیدن و ادراک

پردازش

آفرینش

نمودار  5-فرایند خلق آثار طراحی شرق دور (مکتب دائوئیسم) (نگارنده)

نمودار 4ـ فرآیند خلق آثار در مکتب مدرنیسم (نگارنده)

در آثار طراحی شــرق دور که متعلق به طریقت دائوئیسم است،
این رابطه شــکل نوینی به خود میگیرد .در آثــار این هنرمندان
مرحلــه پردازش حجــم بیشــتری از فراینــد را به خــود اختصاص
میدهد .در عوض مرحله اجرا در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق
میافتــد .در ایــن آثــار مرحلــه دیــدن و ادرا ک بــه انــدازه مرحله
پــردازش نمیتوانــد پراهمیــت باشــد ،چرا کــه نقــاش نیــازی به
تجسم عینی و بیکم و کاست طبیعت ندارد .این هنرمندان که
در پی وحدت کامل بین انســان و طبیعت بودنــد ،برای اجرای
آثارشــان مدتها در موضوع مورد نظرشان مستغرق گشته و در
لحظهای پا ک و شفاف ،که نیروهایشان از هرگونه تقیدی مصفا
گشته و از کلیه وابستگیهای زمینی تطهیر شده است ،همگام
با تمرکزی که از این وجد زهدمنشانه حاصل آمده است ،دست
به قلم برده و با چنــد ضربه قلممــو تجربه روحانی خود را آشــکار
ـتی تفکــر ،تمرکــز و اســتغراق
میســاختند .در بینــش تائوئیسـ ِ
وســیلهای اســت برای کمال .کمالی که از طریق خالء ،ســکوت

تصویر 2-پابلو پیکاسو ،سر گاو نر1943 ،م ،دسته و زین دوچرخه ،نگارخانه لویزلیریس،
پاریس (جنسن)2 :1379 ،
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در هنر ســنتی ایرانی به خصــوص نقاشـ ِـی ایرانی مرحلــه اجرای
اثــر حائز اهمیــت زیــادی بــوده و بخــش اعظــم فرآیند را بــه خود
اختصــاص میدهــد و آن بــا مرحلــه همتــای خــود در هنــر
طبیعتگرای غربی قابل مقایسه است ،با این تفاوت که مرحله
پردازش در هنر طبیعتگرای اروپایی به اندازه هنر سنتی ایرانی
دارای اهمیت نبوده است.
ـس نقاشــی ایرانــی ذهــن و فکــری شــرقی نهفتــه اســت کــه
در پـ ِ
ً
مســئله را کامال متفــاوت از دیــدگاه فکری هنـ ِـر اروپایــی حداقل
از اوایل رنســانس به بعــد مــورد نظر قــرار میدهد .ذهن شــرقی
نیازهــای معنــوی مخاطــب را همیشــه مدنظــر دارد و بــه خاطر
ایــن نیــاز معجزاتــی میآفریند کــه در ذهــن غربــی ،بــا آن رعایت
تمرد و ّ
بیش از حد قوانین طبیعتّ ،
تخطی محســوب میشود.
بهطور مثــال صحنههای شــب در نقاشــی ایرانی بدون نــور و در
اوج درخشــندگی تجســم میشــوند .چرا که نقــاش ایرانی قصد
رســیدن به واقعگرایی و طبیعتگرایــی را ندارد و این از اندیشــه
آرمانگرایانــه ایــن مکتب ناشــی میشــود (بینیــون24 :1383 ،
و .)25از ایــن رو همانطــور کــه از مقایســه دو جــدول ( )3-5و
( )6-5دریافت میشــود با وجودی که مرحله اجرا در دو نقاشی
کالســیک طبیعتگرایانه اروپایی و ایرانی هر دو بســیار مفصل و
نبــر میباشــد ،مرحلــه دیــدن و ادرا ک در نقاشــی ایرانــی به
زما 
اندازه نقاشی اروپایی اهمیت ندارد.

تصویر 3-درختان نهانزا ،هاسگاوا توهاکو ،دوره مومویاما ،سدههای  16و 17م ،پرده چوبی،
مرکب روی کاغذ ،موزه ملی توکیو (گاردنر)736 :1370 ،

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

دیدن و ادراک

پردازش

آفرینش

نمودار 6ـ فرآیند خلق آثار در نقاشی ایرانی (نگارنده)

براســاس آنچــه گفتــه شــد و بــا مطالعــه نمودارهــای  1تــا 6
مشخص میشــود در نمودار  3مربوط به نقاشی طبیعتگرایانه
یتــر و
مراحــل احســاس و ادرا ک و نیــز آفرینــش هنــری طوالن 
پراهمیتتر هســتند و با توجه به آنچه در مورد تمرینات حســی
و تأثیــر آنها در رشــد مدارهــای گذرگاه بازشناســی بینایی قشــر
مــخ ،که منجــر بــه دریافــت دروندادهای بیشــتری از اشــکال و
احجــام و تشــکیل حســگرهای بینایی آشــنا بــا این نــوع خاص
محرکهــا میشــود ،گفته شــد ،این فــرض حاصل میشــود که
نقاشــی بــه شــیوه طبیعتگرایانــه بایســتی بیشــترین تأثیــر را بر
بهبود و پیشرفت سازمان ادرا کی افراد داشته باشد .هدف این
پژوهش اثبات این فرضیه میباشد.
معرفی ابزار پژوهش

ابــزار پژوهــش ،آزمــون شــکل هندســی پیچیــده آنــدره ری
میباشد ،که بهمنظور ارزیابی ســاختار ادرا کی و حافظه بصری
آزمودنیها مورد اســتفاده قرار میگیرد .این آزمون از دو کارت A
و  Bتشکیل شده که در این پژوهش از کارت  Aکه دارای اجزاء و
پیچیدگی بیشتری است ،استفاده شده است.
در هنجاریابی این آزمون ،نتایج نشــان میدهد کــه این آزمون
از ضریب روایی  0/77در مرحله نسخهبرداری و  0/51در مرحله
یادآوری و اعتبار  0/624برخوردار است (پورحسین.)6 :1389 ،
آزمــون «تصاویر هندســی درهــم» را پرفســور آنــدره ری در ســال
 1942به منظور ســنجش نوع فعالیت ادرا کی و حافظه دیداری
مراجعهکنندگان به درمانگاههای روانشناســی و روانپزشــکی
ابــداع کــرد (بهرامــی  .)310 :1391،ایــن آزمــون ســپس توســط
«اوستریت»( 811یکی از شــا گردان بنام آندره ری) در سال 1945
روی  295نفر فرانسوی بررسی شد (یارمحمدیان.)85 :1386 ،
در ایران نیز پژوهشهای متعددی براســاس آزمــون آندره ری و
نیز در برخی مــوارد به منظور هنجاریابی آن صورت گرفته اســت
از جملــه پــور حســین ( )1389در مقال ـهای بــه منظــور مقایســه
حافظه دیــداری تجســمی در کودکان مبتــا به صــر ع و کودکان
ســالم ،در هر گروه  52نفر کودک را مــورد آزمون قرار داده اســت.
یارمحمدیان ( )1386در بخشــی از پژوهش خود حافظه بصری
دانشجویان استعداد درخشان را با اســتفاده از این آزمون مورد

تصویر  4-اسکندر بر تخت پادشاهی ایران ،اسکندرنامه نظامی ،تبریز ،حدود سال  947ق
(ریشار)117 :1383 ،

بررســی قرار داده اســت .پناهی ( )1383به منظــور هنجاریابی،
ایــن آزمــون را روی دانشآمــوزان پسـ ِـر مقطــع راهنمایــی شــهر
تهران انجام داده اســت .نمونه پژوهشی او شــامل  300نفر بوده
اســت .ناظری ( )1383نیز کار مشــابهی را بــر روی دانشآموزان
دختــر انجــام داده اســت (ضرایــب محاسبهشــده بــرای هــر دو
پژوهش از نظر آماری معنادار و قابل اعتماد شناخته شدهاند).
آزمــون دارای دو مرحلــه اســت :مرحلــه اول ،مرحلــه کپــی یــا
روبرداشــت از شــکل اســت و تحلیــل روش ترســیم آزمودنــی در
این مرحله ،چگونگی فعالیت ادرا کی وی را به دســت میدهد.
طول مدت این مرحله از آزمون اندازه گرفته میشــود (هاوســر،
 )150 :2006و (غفاریــان .)6848 :2014 ،مرحلــه دوم ،مرحلــه
تولیــد حفظی اســت کــه براســاس نتایــج آن میتــوان گســتره و
صحت حافظه دیداری را آشکار کرد و نتایج آن قلمرو کنشوری
حافظه بــه یــادآوری دیــداری -فضایی را پوشــش میدهــد .در
این مقاله به تناســب موضــوع از انجــام مرحله دوم ایــن آزمون
ً
صرفنظــر میشــود و صرفــا مرحلــه اول در راســتای ســنجش
شماره دوم بهار و تابستان 1398
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سازمان ادرا کی افراد اجرا شده است.
شــکلی کــه بــرای آزمــون انتخــاب شــده (شــکل  )Aدارای
مشخصات زیر است:
 نداشتن مفهوم واضح -قابلیت ترسیم آسان

 داشــتن پیچیدگــی مجموع ـهای در حــدی کــه یــک فعالیــتادرا کی تحلیل گر و سازماندهنده را ضروری میسازد.
این شــکل بــه طریقــی انتخاب شــده اســت کــه کلیــت آن هیچ
شــیء معینــی را به خاطــر نم ـیآورد .ایــن تصویر مجموع ـهای از
عناصر هندسی است که بین آنها روابط وصفی وجود دارد .پس
شناخت آن تنها از راه یک فعالیت تحلیلی میسر است.
در ایــن آزمــون بایــد انــواع فرآیندهــای کپــی بــا یکدیگــر مقابلــه
و طبقهبنــدی شــوند .اوســتریت انــواع مختلــف کپــی ،از
پیشــرفتهترین تا ابتداییترین نوع آن را براساس سطح ادرا ک،
سرعت و دقت بهصورت زیر طبقهبندی کرده است.
 .1شروع ترسیم از ساختمان اصلی
 .2شروع از یک عامل متصل به ساختمان اصلی
 .3محیط کلی
 .4قــرار دادن جزئیــات پهلــوی هــم بــدون وجــود عامــل
هدایتکننده
 .5جزئیــات در زمینــه در هــم (ســاخت نامشــخص بــا جزئیــات
مشخص)
 .6تقلیل شکل به یک طرح مأنوس مانند خانه ،کشتی و ...
چیــک از عناصر کلــی مدل در
 .7کشــیدن خطوط در هــم که هی 
آن شناخته نمیشود (بهرامی.)321 :1391 ،
ارزشیابی صحیح باید تعداد عناصر کپیشده و روابط آنان
برای
ِ
را در نظــر گرفت .اوســتریت به منظور اینگونه ارزشــیابی شــکل
را به  18واحد تقســیم کرده اســت .البتــه در این تقســیمبندی،
اهمیت و نقش اجزاء در ساختار کلی شــکل در نظر گرفته نشده
اســت« .تصویر  »1این اجزای مختلف این تقســیمبندی را روی
شکل  Aآندره ری نشان میدهد.
بــا مطالعــه و بررســی اولویتبنــدی اوســتریت در مــورد انــواع
مختلف کپی از پیشــرفتهترین تا ابتداییترین نوع آن براســاس
ســطح ادرا ک آزمودنیها نتایج زیر بــه عنوان چهــار اصل کلی و
قوانین ارزشیابی ســازمان ادرا کی آزمودنیها مورد استفاده قرار
میگیرد.
 .1توجــه بــه نقــش و اهمیــت اشــکال ،فرمهــا و اجــزای
10
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تشــکیلدهنده ســاختار کلی و اولویتبنــدی آن اجزا براســاس
این نقش.
 .2یافتــن فــرم و شــکل غالب قابــل اســتنباط ،به عنوان هســته
اصلــی و مرکــزی ســاختار و اســتفاده از آن بــه عنــوان نقطــه آغــاز
ً
و مرجــع ترســیم (ایــن هســته اصلــی الزامــا محیــط کلــی شــکل
نیست).
 .3رعایــت سلســلهمراتب اجــزا در ترســیم بــا توجــه بــه نقــش و
اهمیت آنها در ساختار کلی .به عنوان مثال ترسیم مثلث قبل
از پرداختن به ارتفاع آن .عکس این قضیه نشــاندهنده ضعف
سازمان ادرا کی آزمودنی میباشد.
 .4اســتفاده از اجــزای کلیــدی بــه عنــوان چهارچــوب اصلی در
تعیین موقعیت اجزای مراتب پایینتر و کماهمیتتر
در جدولــی کــه توســط نگارنــده طراحــی شــده بــود ،مراحــل
ترســیم آزمودنیها که بهوســیله مدادهای رنگی مورد استفاده
حیــن آزمــون بهطورکامــل قابــل ردیابــی بودنــد ،در  10مرحلــه
مجــزا انعــکاس یافتنــد .از ســویی اجــزای  18قســمتی شــکل
یکــه قوانیــن چهارگانــه ارزشــیابی ســازمان ادرا کــی
 Aبهطور 
آزمودنیهــا در آن رعایــت شــده باشــند ،مرتــب و اولویتبنــدی
شــدند .پــس از انجــام آزمــون از هــر  60نفــر جامعــه آمــاری ایــن
پژوهــش ،اطالعــات مســتخرج از هــر برگــه آزمــون در جدولــی
مجــزا وارد گردید .اطالعات جداول جمعآوریشــده بــرای افراد
هر گــروه آزمودنی ،مــورد آنالیــز و تحلیل آمــاری قرار گرفــت .این
اطالعات نــوع و تیپ ترســیم هر آزمودنــی را نشــان میدهند که
یکی از ســه جز تعیینکننده ســازمان ادرا کــی افــراد خواهد بود.
نتایج این بررسی در ادامه ارائه خواهد شد.
همچنین اوســتریت از نقطهنظر غنــای کپی ،طریقه ارائه شــده
در جدول  2را برای نمرهگذاری پیشنهاد میکند.
ا کنــون بــه آســانی میتــوان درجــه غنــا یــا صحــت یــک کپــی را
ارزشــیابی کرد .یعنــی واحدهــای کشیدهشــده را معیــن کرده و
برحسب معیارهای دادهشده به آنها نمره داد.
آخریــن متغیــر مربــوط بــه ســازمان ادرا کــی افــراد ،کــه میتوان
مورد نظــر قرار داد مــدت زمانی اســت که آزمودنی بــه کپیکردن
اختصــاص میدهــد .حائــز اهمیــت اســت بدانیــم یــک کار
بــا کیفیت خــوب یا ناقص بــه کندی صــورت گرفتــه اســت و یا با
ســرعت ایدهآل .البته زمان اندازهگرفتهشــده بایستی به دقیقه
باالتر تبدیل شــود به عنــوان مثــال زمانهــای « 15و  2و  »30و 2
هر دو  3دقیقه به حساب میآیند.

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

جدول  - 3مقایسه نمره غنا و صحت (کیفیت) کپی بین دو گروه هنری و غیرهنری

متغیر

میانگین

غیرهنری

16/26

انحراف
استاندارد
7/63

هنری

35/05

7/6

t

df

p

13/40

58

0/001

 -2مقایسه مراحل ترســیم (نحوه و سبک) کپی بین دو گروه هنری
و غیرهنری
تصویر 1-ـ کارت  ،Aتصویر درهم «آندره ری» ،مورد آزمون ،شمارهگذاری شده براساس
تقسیمات هجدهگانه «اوستریت» (بهرامی)314 :1391 ،

یافتههای پژوهش

در این بخــش از پژوهش معیارهای مختلف ســنجش ســازمان
ادرا کــی افــراد جهــت احــراز نتایج قابــل اســتناد ،باهم مقایســه
شدهاند.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،چگونگــی ســازمان ادرا کی افــراد ،از
مطالعه و بررسی سه جزء اساسی به شرح زیر حاصل میشود:
ا .نمرات مربوط به غنا و صحت کپی (جدول)3
 .2نحوه یا مراحل ترسیم (جدول )4
عمل ایشان در طی
 .3مدت زمان وا کنش و یا به عبارتی
ِ
سرعت ِ
فرایند کپی (جدول )5
جدول  2-نحوه نمرهگذاری وضعیت ترسیم آزمودنیها
(بهرامی )326 :1391 ،و (کرمی)321 :1391 ،

صحیح
وضعیت ترسیم

شکل تغییریافته یا ناقص
ولی قابل تشخیص
غیرقابل تشخیص یا
کشیدهنشده

در محل صحیح 2 ،نمره
در محل غیر صحیح 1 ،نمره
در محل صحیح 1 ،نمره
در محل غیر صحیح ،نیم نمره
غیرقابل تشخیص یا کشیدهنشده
نمره ،صفر

 -1مقایســه نمره غنا و صحــت کپی (کیفیــت) بین دو گــروه هنری و
غیرهنری

براســاس اطالعات جدول شــماره  ،3اختالف نمره غنا و صحت
کپی «معنیدار» اســت و به ترتیب گــروه هنری نمره بیشــتری را
نسبت به گروه غیرهنری کسب نموده است.

همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز اشــاره شــد ،اطالعــات
بهدس ـتآمده از مراحــل مختلــف ترســیم آزمودنیهــا بــا توجــه
به تقســیم  18قســمتی اوســتریت در  10مرحله جدول پیوست،
مورد تحلیل واریانس قرار گرفتند .از میان نتایج بهدســتآمده
آن دسته که دارای تفاوتی معنیدار بودند ،در این قسمت ارائه
شــدهاند .ا گرچــه تمامی آنهــا در نتیجــه کلی و نهایــی تحقیق
مؤثر میباشند.
-3مقایســه نمره مدت زمــان کپی به دقیقــه بین دو گــروه هنری و
غیرهنری

براســاس اطالعات جدول شــماره  ،5اختالف نمــره مدت زمان
کپی به دقیقه «معنیدار» است و گروه غیرهنری زمان بیشتری
را نسبت به گروه هنری صرف نموده است.
جدول  5-مقایسه نمره مدت زمان کپی به دقیقه بین دو گروه هنری و غیرهنری

متغیر

میانگین

غیرهنری

10/36

انحراف
استاندارد
4/03

هنری

7/27

2/08

t

fd

p

3/67

57

0/001

بحث
نمرات و اطالعات مربوط به کیفیت ،غنــا و صحت کپی دو گروه
هنری و غیرهنری که از طریقه نمرهدهی اوستریت طبق جدول
 2حاصــل شــده بودنــد ،در جــدول شــماره  3جهــت مقایســه و
نتیجهگیری آورده شدهاند .براســاس این اطالعات گروه هنری
نسبت به گروه غیرهنری نمره بیشتری را کسب نموده است.
بررسی اطالعات مربوط به مراحل مختلف ترسیم آزمودنیها با
توجه به تقسیم  18قسمتی اوستریت در  10مرحله که در جدول
شــماره  4آمده اســت و تطبیق آنها با اصول و قوانین ارزشیابی
سازمان ادرا کی آزمودنیها مستخرج از اولویتبندی اوستریت
شماره دوم بهار و تابستان 1398
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جدول  4-مقایسه مراحل ترسیم اجزای  18قسمتی اوستریت (نحوه و سبک کپی) بین دو گروه غیرهنری و هنری

قطرها به طور کامل
قطرها به طور ناقص
مستطیل کوچک( )6همراه قطر
جزئیات درون :دایره ( )11و سه نقطه
جزئیات درون :خط عمودی 10
جزئیات بیرون :صلیب خارجی پایین ()17
و ادامه خط ()5
جزئیات بیرون :صلیب خارجی باال()1
جزئیات بیرون :خط عمودی( )15در مثلث ()13
جزئیات بیرون :لوزی ()14

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

t

df

p

غیرهنری

4/14

99/1

39/5

57

000/0

هنری

03/2

19/0

9/2

33/0

غیرهنری

3/4

غیرهنری

36/6

غیرهنری

7/5

غیرهنری

66/6

42/2

غیرهنری

7/6

66/2

1/26

غیرهنری

31/7

84/2

1/11

21

غیرهنری

22/6

38/2

3/50

15

0/003

غیرهنری

2/5

6/7

28

0/001

هنری
هنری

نقاشی
هنری

هنری
هنری

هنری

هنری

کپی نتایج مســتدل و قابلتوجهــی را در
در مورد انواع مختلــف ِ
حصول نحوه و ســبک کپی در مــورد دو گروه هنــری و غیرهنری
به دست میدهد.
ا گرچــه تفــاوت مراحــل رســم محیــط مســتطیل اصلی بــه طور
کامل در دو گروه مورد نظر معنیدار نمیباشد و از ارائه اطالعات
آن در جــدول صرفنظر شــده اســت ،ولی گــروه هنری بیشــتر از
گــروه غیرهنری به رســم محیــط مســتطیل اصلی به طــور کامل
توجه داشــته اســت .به عبارتی طبق اصل شــماره  ،2ارزشیابی
ســاختبندی ادرا کــی آزمودنیهــا یعنــی «یافتــن فــرم و شــکل
مرکزی ساختار و
غالب قابل استنباط ،بهعنوان هســته اصلی و
ِ
اســتفاده از آن بهعنوان نقطه آغاز و مرجع ترسیم» ،گروه هنری
بیشــتر از گروه غیرهنری به دنبال یافتن شــکلی غالب به عنوان
اصلی فرم بوده است.
ساختار اساسی و ِ
براســاس اطالعات جدول شــماره  ،4قطرهای مستطیل اصلی
بهعنوان مهمترین عناصر پس از مستطیل اصلی در گروه هنری
بیشتر از گروه غیرهنری مورد توجه قرار گرفته است.
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3/57

36

0/000

1/99

4/26

51

0/000

07/2

4/73

35

0/000

2/34

21

0/029

13

0/28
0/29

03/2

57/4

83/0

4/8

1/1

63/8
2/8

57/8

43/1

78/1
27/1

37/9

91/0

9

9/0

9/1

گــروه غیرهنــری کمتر از گــروه هنری به رســم مســتطیل کوچک
همــراه قطــر توجــه داشــتهاســت .توجه بــه جایــگاه مســتطیل
کوچک به همراه قطر در جدول شــماره  4نشان میدهد که این
جــزء پــس از مســتطیل اصلــی و قطرهــا دارای بیشــترین میزان
اهمیت است و توسط گروه غیرهنری نادیده گرفته شده است.
مقایسه مراحل رســم ســاختار اصلی بیرون مثلث قائمالزاویه،
مثلــث متساویالســاقین ،مربــع و قطــر آن ،چهــار خــط موازی
 ، 8پنــج خــط مــوازی  12و خــط کوچــک  7بــاالی مســتطیل 6
ا گرچــه تفــاوت معن ـیداری را بیــن دو گــروه نشــان نمیدهــد،
ً
ولی تقریبــا در همه این بررس ـیها نتیجــه غالب بــه این صورت
است که گروه غیرهنری بیشتر از هنری تمایل به رسم جزئیات
قبل از اجــزای اصلیتر و مهمتر داشــته اســت .بــه عبارتی ،گروه
غیرهنــری بیش از گــروه هنری اصــل «اول» و «ســوم» از قوانین
چهارگانه «ارزشیابی ســاختبندی ادرا کی آزمودنی» را نادیده
گرفته است.
مقایســه مراحل رســم جزئیــات درون دایره (ســه نقطــه) ،خط

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

عمــودی  ،10صلیــب خارجــی پاییــن  ،17ادامــه خــط  5صلیب
خارجــی بــاال ،خــط عمــودی  15در مثلــث  13و شــکل لــوزی
تفــاوت معن ـیداری را نشــان میدهــد .در همــه ایــن مراتــب
گــروه غیرهنــری بیش از گــروه هنــری اقدام بــه ترســیم جزئیات
نمودهانــد و ایــن نشــاندهنده عــدم توجــه ایــن گروه بــه اصل
«رعایــت سلســلهمراتب اهمیت اشــکال و جزئیات در ترســیم»
میباشد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،طول مدت زمان کپی
افراد نیز بهعنوان ســومین شــاخص در ارزیابی ســازمان ادرا کی
ایشــان مطرح اســت .از این رو اطالعات مربوط بــه اندازهگیری
مدت زمان ترســیم افــراد در دو گــروه جامعــه آمــاری در جدول
شماره  5ارائه شده است.
نتیجهگیری

هدف این پژوهش در واقع مقایسه سازمان ادرا کی هنرجویان
نقاشــی و افراد غیرهنری براســاس تســت آندره ری بوده است.
بدینمنظور مرحله اول تســت آندره ری که به منظور سنجش
ســازمان ادرا کــی افــراد طراحی شــده اســت در دو گــروه جامعه
آماری مــورد نظر بــه کار گرفته شــد .چگونگــی ســازمان ادرا کی
ـرات مربوط بــه غنا و صحــت کپی
افــراد از مطالعــه و بررســی نمـ ِ
(جدول ،)3چگونگی مراحل ترســیم (جــداول  )4و مدت زمان

وا کنش و یا به عبارتی ســرعت عمل ایشــان در طــی فرایند کپی
(جدول  )5به دست میآید.
بررســی نتایــج جــداول مربوطــه نشــان میدهــد آمــوزش
مهارتهای هنری بر ســازمان ادرا کــی افراد تأثیر مثبت داشــته
موجب ارتقای سطح توان ادرا کی ایشان شده است.
این یافتههــا خود نشــاندهنده نقــش و تأثیر آمــوزش در بهبود
و رشــد ســاختبندی ادرا کــی افراد اســت و بــا تحقیقــات مارک
جانسون (اتکینســون 208 :1939 ،و  )209همسوست .بنابراین
میتــوان گفــت رشــد ادرا ک فرایندی وابســته به فعالیت اســت
کــه شــامل تعاملهــای پیچیــده و ظریــف در ســطوح مختلــف
میباشــد .از آنجا که براســاس نظریه جانســون مواجهه هرچه
بیشــتر نرونهــای قشــر مغــز بــا محرکهــا ،به رشــد و پیشــرفت
ادرا ک کمک شــایانی میکند ،از ایــن رو انجام تمرینــات فراوان
دیداری ،کنشــی و مداومت بــر آنها ،کــه الزمه ارتقــای کیفیت
مهارتهــای هنــری اســت ،میتوانــد بهتریــن محــرک بــرای
مدارهای عصبـ ِـی احســاس بینایــی و نیــز تشــکیل محرکهای
خــاص ایــن دروندادهــا در کرتکــس مغز باشــد که این خــود به
افزایــش کیفیــت کپــی ،نحــوه کپــی و ســرعت انتقــال اطالعات
در افــراد و ســرعت عمــل ایشــان در تجســم و ترســیم اشــکال
میانجامــد و در نهایت منجر به بهبود و ارتقای ســازمان ادرا کی
افراد میشود.

پی نوشت

 . 1در ارتباط با مباحثی چون ادرا ک سازمانیافته و ســازماندهی ذهنی پیشرفته که از آن یاد شد ،نظریه روانشناسان گشــتالت( )Gestaltغیرقابل چشمپوشی است.
ً
چرا که نظریه روانشناسان گشــتالت اساســا در مورد ادرا ک به کار میرود و اصول ســازماندهی در ادرا ک را شــامل میشــود« .در واقع میتوان گفت ،بنیانهای دانش
امروزی ما درباره ادرا ک بصری در آزمایشگاههای روانشناسان گشتالت پیریزی شده است»( .آرنهایم.)10:1391،

2.Cognition

 . .3واژه  Cognitoبه معنای «من فکر می کنم» ریشــه هر دو واژه تفکر و شناخت را تشــکیل میدهد .تفکر فعالیتی ذهنی و عبارت اســت از پردازش اطالعات ،بهرهگیری از
ادرا کات ،مفاهیم ،نمادها و تصاویر ذهنی (برونو.)76:1986،

4. Schemes
5. Phylogenesis
6. Ontogenesis
7. Mark Jahnson

 .8آزمایشات «مارک جانسون» با نوزادان در سال 1997م نشان میدهد تمایل نوزادان به بیشتر نگریستن به چهرهها براساس نوعی سیستم بازتاب مانند بسیار ابتدایی
اســت که با محرکی بســیار ســاده به کار میافتد .این محرک ،ســه لکه با کنتراســت زیاد در جای تقریبی چش ـمها و دهان اســت .همین تمایل باعث میشــود نوزادان در
جدید تصویرسازی از مغز
نخستین هفتههای زندگی خود بیشــتر به چهرهها چشــم بدوزند تا اشــیا با طر حهای دیگر .امروزه میتوانیم تأثیرات این تمایل را با روشهای
ِ
بررسی کنیم .این نوع تحقیقات نشان داده است که پردازش چهره در قشــر مخ نوزادان به اندازه مغز افراد بزرگسال منطقهای و تخصصی نشده است .پس از یک سالگی
است که در مغز کودکان الگوهای تخصصیافتهای برای پردازش چهره نظیر بزرگساالن ظاهر می شود ،یعنی هنگامی که کودک در حدود  1000ساعت تجربه از مواجهه با
آدمیان اندوخته است( .المان)81:1996،
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نقش آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد

 ما نا گزیــر از طــرح مباحثی هســتیم کــه در ارتباط با ایــن حــوزه مطالعاتی و. البتــه مقصــود از طــرح ایــن مباحــث نادیدهانگاشــتن ذوق و قریحه ذاتــی هنرمند نیســت.9
.تکمیلکننده جوانب مختلف بررسی و در نهایت یاریکننده ما در رسیدن به هدف پژوهش باشد

10. Rey- Osterrieth complex figure test
11. Osterrieth
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The Effect of Teaching Painting on the Perceptual
Organization of Individuals
Abstract

P

erception is the process by which the sensation, that
is, the information taken from the sensory organs, becomes organized and meaningful in the whole. The significance of perception is that the world around us provides a
regular basis for knowledge. The purpose of this research is
to investigate the effect of art of painting education on the
perceptional organization of individuals. Our assumption
is that the artist’s perception is improved by doing some of
the themes that will be mentioned in the text. To prove this
hypothesis, this study attempts to be conducted in an experimental laboratory environment whose results will actually
be the answer to the main question of this research. What is
the impact of painting education on the perceptual organization of individuals? This test is a test, copy and re-examination of the complex Andrei Ray’s geometric shapes. Sixty subjects including thirty students of painting and thirty
non-artistic subjects participated in this research.
The research method is causal-comparative after-event.
Statistical analysis has been used to analyze the research
data. Comparison of meaningful scores shows the perceptual organization’s criteria. Based on these results, the different criteria of the perceptual organization of the people,
including the quality and richness of the drawing, the drawing style, as well as the length of the drawing in the non-artistic group, show less scores than the artistic group.
Keywords: Perceptual Organization, Art, Painting, Andrei Ray’s
Complex Shape Test.
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