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تأثیــر بازیهــای رایانــهای بــر عناصــر بصــری و روانشــناختی
نقاشــی کــودکان دبســتانی (یــک مطالعــه میانرشــتهای)*
چکیده:
بــا توجــه بــه گســترش و نفــوذ روزافــزون بازیهــای رایانــهای در جهــان

معاصــر و تبدیــل آن بــه یکــی از پررنگتریــن ابــزار ســرگرمی کــودکان،
بــه نظــر میرســد ایــن ابــزار بــا تأثیرگــذاری بــر نقاشــی کــودکان ،عناصــر
بصــری را بــه ســمت دادههــای مجــازی تعریفشــده ،ســوق داده و کــودک
را از فضاهــای واقعــی دور مــی نمایــد .بدیــن نحــو خالقیــت و ســاختار
روانشــناختی نقاشــی کــودک را نیــز متأثــر میســازد .هــدف از پژوهــش
حاضــر ،بررســی اثــر اســتفاده زیــاد از بازیهــای رایانــهای بــر ســاختار
نقاشــی کــودکان اســت .جهــت انجــام ایــن پژوهــش مقایســهای126 ،
کــودک دبســتانی  6تــا  10ســاله یــک مدرســه در منطقــه یــک تهــران بــا
اســتفاده از پرسشــنامه مطروحــه توســط محقــق ،موردبررســی قــرار گرفتنــد
و از بیــن آنهــا  20کــودک در دو گــروه اســتفاده کـم و زیــاد از بازیهــای
رایان ـهای ،آزمــون نقاشــی دادنــد و معیــار بررســی نقاش ـیها توســط ســه
متخصــص ارزیابــی تعییــن گردیــد .براســاس یافتههــای تحلیــل توصیفــی
و کیفــی 77 ،درصــد کــودکان روزانــه بیــش از یــک ســاعت بــازی یارانـهای
انجــام میدهنــد .بیــن نقاشــیهای کــودکان دو گــروه انتخابــی بــا در
نظــر گرفتــن مدتزمــان بــازی آنهــا تفــاوت وجــود دارد و بررســی کیفــی
نیــز نشــان داد اســتفاده زیــاد از بازیهــای رایانــهای باعــث اختــال در
شــکلگیری ســاختار نقاشــی کــودکان میشــود .همچنیــن ،اگرچــه در

محمدکاظم حسنوند

دانشــیار گــروه نقاشــی ،عضــو
هیئتعلمــی دانشــگاه تربیــت
مدرس(نویســنده مســئول)
Email: mkh@modares.ac.ir

مریم اسماعیلی نسب
اســتادیار گــروه روانشناســی.
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه
تربیــت مــدرس
Email:

es maeilinas ab@modares.ac.ir

عرفان شهیاد
کارشناس ارشد نقاشی دانشــگاه
تربیت مدرس

Email:

s hahyad 1 9 3 1 @ g m a i l . c o m

تاریخ دریافت95/04/06:

تاریخ پذیرش95/07/14:

بعضــی پژوهشهــا در مورداســتفاده کــم از بازیهــای رایانـهای مزایایــی ذکرشــده؛ امــا اســتفاده زیــاد از ایــن بازیهــا
نتایــج نامطلوبــی بــه دنبــال دارد کــه در نقاشــی کــودکان بــه عنــوان یــک ابــزار تشــخیصی دوره کودکــی نیــز ،مشــهود
ا ست .
واژگان کلیدی :نقاشی ،کودک ،بازیهای رایانهای ،عناصر بصری ،واقعگرایی.

*این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده سوم با عنوان «تأثیر بازیهای رایانهای بر عناصر بصری و روانشناختی نقاشی کودکان دبستانی(یک مطالعه میانرشتهای)»در دانشگاه
تربیت مدرس با راهنمایی نگارنده اول استخراج گردیده¬است.
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مقدمه:
لوئیــس تینــن )1990(1بــر ایــن بــاور اســت کــه خلــق
آثــار هنــری راه مســتقیمی بــرای دســتیابی بــه حافظــه
هیجانــی فراهــم مـیآورد و حــس زیباشــناختی و هیجان
ریشــه در تقلیــد ناخــودآگاه دارد (. )Tinnen,1990:9
احساســاتی را کــه صحبــت در مورد آنها دشــوار اســت
میتــوان در قالــب هنرهــای دیــداری بیــان نمــود .ایــن
هنرهــا امــکان آگاهــی از خیالپردازیهــا را نیــز فراهــم
مـیآورد ،چــون ذات هنــر ایــن اســت کــه اساسـاً ســبب
فراخوانــی ذهنیــات فــرد میشــود؛ بنابرایــن ،آمــوزش
در زمینــه هنــر و روانشناســی بالینــی ،هنــر درمانگــران
را قــادر میســازد تــا پیامهــای نهفتــه و ظریفــی را
درک کننــد .در حقیقــت اجتماعــی کــردن کــودک بــه
امــکان ارتبــاط او بهوســیله خطــوط و عالئــم بســتگی
دارد .نقاشــی کــودکان هــم از ایــن قاعــده مســتثنا
نخواهــد بــود .در هــر دوره تکاملــی کــودک ،باورهایــش
بــا توجــه بــه جهانبینــی آن مرحلــه از زندگــیاش
کــه آموزههــای از طبیعــت و دنیــای واقعــی اطرافــش
اســت ،شــکل میگیــرد .امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت
روزافــزون ســختافزارها و نرمافزارهــای رایانــهای و
حضورشــان بهعنــوان عنصــری اصلــی و جداییناپذیــر
از زندگــی ،بدون شــک تعــدادی از ســاختارها و باورهای
بنیادیــن انســان معاصــر را تحــت شــعاع خــود قــرار داده
اســت؛ کــه دراینارتبــاط ،بازیهــای رایان ـهای یکــی از
ایــن عوامــل بســیار تأثیرگــذار اســت .بــا ایــن رویکــرد
دو ســؤال بنیادیــن مطــرح اســت :نخســت آنکــه
بازيهــاي رايانــهاي چــه تأثیــری بــر روي ســاختار
بصــری نقاشــي كــودك ميگــذارد؟ دوم ایــن کــه آیــا
بازیهــای رایان ـهای بــر ســاختار روانشــناختی نقاشــی
کــودک اثــر میگــذارد؟
ایــن تحقیــق بــا توجــه بهضــرورت و نیــاز آن ،در ســال
 1392انجامگرفتــه اســت.
پيشينه پژوهش:
اكتشــاف نظــامدار در خصــوص قلمــرو تجزیهوتحلیــل
نقاشــی و همچنیــن تأثیــرات بازیهــای رایانــهای بــر
ذهــن و جســم کــودک بــه آخريــن دهههــاي قــرن
گذشــته بازمیگــردد و بــر قوانينــي متكــي اســت

كــه خطشناســي نيــز از آنهــا ســود جســته اســت.
همچنيــن ديــدگاه روان تحليلگــري بــر اســاس
بررســي گســترده معانــي نمادهــای اســت كــه در
زندگــي بازيافتــه ميشــوند و بــه غنــاي آن در قــرن
حاضــر كمــك كــرده اســت.
4
مشــاهدات ظريــف و دقيــق گــزل 3و دانشــگاه ييــل
نيــز بيشــتر نقــش ترســيم و نقاشــي را در روانشناســي
تحــول نشــان داده بودنــد (گــزل .)1943 ،از زمانــي كــه
نخســتينهاي آزمونهــای هــوش یعنــی اوایــل قــرن
بیســتم ،ســاخته شــدند اســتفاده از ترســيم بهمنظــور
ارزشــيابي هــوش آغــاز شــد .گودينــاف 5و هاريــس 6نيــز
نقــش نقاشــي را در بررســي هــوش برجســته ســاختند
(گودينــاف ،1926 ،هاريــس .)1963 ،مكهــوور 7نیــز
از «تســت ترســيم يــك شــخص» بــراي ايجــاد موقعيــت
فرافكنــي ســود ميجويــد( .مكهــوور .)1949 ،هافمــن
( )1998بابیــان ایــن مطلــب کــه نواحــی مغــزی ای کــه
در حــس بینایــی نقــش دارد تقریبـاً نیمــی از قشــر مــخ
را دربرمــی گیــرد بــر اهمیــت هــوش دیــداری تأکیــد
میکنــد (.)Haffman, 1998
تعــداد پژوهشهايــي كــه در خــال يــك قــرن
بهمنظــور تــدارك آزمونهــاي ارزشــيابي عقلــي
بهوســیله نقاشــي انجامشــده اســت آنچنــان متعــدد
اســت كــه نميتــوان در يــك مقدمــه بــه آنهــا
اشــاره كــرد ،بديــن ترتيــب «نقاشــي بيشــتر بهمنزلــه
منبــع كســب اطالعــات دربــاره شــخصيت ،در دســت
روانشــناس بالينــي كــودك قــرار ميگيــرد» .ک ً
ال
پژوهشهــاي متعــددي بهمنظــور اســتاندارد كــردن و
معتبــر ســاختن آزمونهــاي ترســيمي از ايــن زاویــه
شــده و بديــن ترتيــب نقاشــي در مجموعــه آزمونهــاي
فرافكــن قرارگرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه مطالعاتــی کــه در ســه دهــه اخیــر در
مــورد تأثیــر بازیهــای رایانـهای صــورت گرفتــه اســت،
فرضیههــای مختلفــی مطرحشــده اســت کــه هــوش و
شــخصیت روانــی فــرد را موردبررســی قــرار دادهانــد.
در ایــن مشــاهدات زمــان و نــوع بازیهــای رایانــهای،
مفیــد و یــا زیانبــار بــودن اینگونــه بازیهــا را مــی
تــوان تعییــن نمــود.
متأســفانه باوجــود هجــوم فزاینــده بازیهــای جدیــد
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و متنــوع بــا محتــوا و شــخصیتهای خشــونتآمیز
در ایــران و همچنیــن میــزان اثــر گیــری بازیکنــان،
بهویــژه کــودکان و نوجوانــان از ایــن بازیهــا ،ایــن
مســئله بایــد بهگونـهای جــدی موردبررســی و پژوهــش
قــرار گیــرد .بههرحــال پژوهشهــای اخیــر در زمینــه
تأثیرهــای ســودمند و زیــانآور ایــن بازیهــا در دیگــر
کشــورها ،در حــال کــم کــردن ابهامهــا در ایــن زمینــه
اســت.
جامعه آماری و نمونه:
جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه مــدارس پســرانه
منطقــه  1بــود کــه از بیــن آنهــا یــک مدرســه بهطــور
تصادفــی انتخــاب گردیــد .ســپس بــا بررســی 126
کــودک در پایههــای مختلــف بهطــور تصادفــی ،از
میــان کودکانــی کــه میــزان بــازی بــا رایانــه در آن هــا
بیــش از  2/5ســاعت و کمتــر از  1ســاعت در روز بــود،
 10نفــر در هــر گــروه انتخــاب شــدند.
روش پژوهش:
جهــت انجــام پژوهــش کــه از نــوع علــی و مقایسـهای
اســت ،پرسشــنامهای شــش ســؤالی در مــورد میــزان
آشــنایی ،مدتزمــان بــازی و نــوع بازیهــای
موردعالقــه تهیــه گردیــد و توســط والدیــن و بــا کمــک
کــودکان پــر شــد 20.کــودک  6تــا  10ســاله ،برحســب
میــزان بــازی زیــاد و کــم بــا بازیهــای رایانـهای ،در دو
گــروه ده نفــره جهــت انجــام آزمــون نقاشــی ،انتخــاب
شــدند .موضــوع ارائهشــده بــه کــودکان موردمطالعــه،
آزاد در نظــر گرفتهشــده اســت .در بعضــی مــوارد،
موضوعــات بیانشــده در نقاشــی کــودکان در
تجزیهوتحلیــل شــخصیت آنهــا ،میتوانــد نقــش
مهمــی را ایفــا کنــد .برونفکنــی 2کــودک نســبت بــه
شــناخت او از موضــوع موردنظــر اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه انتخــاب یــک موضــوع مشــخص باعــث عــدم
ارتبــاط کامــل و برونفکنــی شــفاف در نقاشــی کــودک
میشــود موضــوع انتخابــی در ایــن آزمونهــا آزاد
تعیینشــده اســت و یکــی دیگــر از مهمتریــن دالیــل
ایــن تصمیــم در انتخــاب موضــوع نشــان دادن گرایــش
کــودکان بــه بازیهــای رایانــهای بــوده اســت کــه بــا
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توجــه بــه آمــار بهدســتآمده از نقاشــیها ،مشــخص
شــد کــه  65درصــد از کــودکان ازلحــاظ انتخــاب اولیــه
موضــوع نقاشــی بــه بازیهــا و شــخصیت بازیهــای
رایان ـهای عالقــه نشــان دادنــد.
روش تجزیهوتحلیل:
جهــت تجزیهوتحلیــل یافتههــا از جــداول توصیفــی
و نیــز تحلیــل کیفــی اســتفاده شــد .جهــت بررســی
عناصــر صــوری بــر اســاس نظريههــاي بومشــناختي
گيبســوني ،نظريههــاي ســاختارگرايان و نظريههــاي
گشــتالت و بــرای بررســی عناصــر روانشــناختی بــر
اســاس نظریــات روانشناســانی چــون پیــاژه ،لوکــه،
فریمن،گیبســون عناصــر مشــترک در نقاش ـیهای هــر
یــک از گروههــا بــا کمــک  3متخصــص معیارهــای
بررســی نقاشــی کــودکان تعیینشــده و توســط دو
ارزیــاب موردبررســی قــرار گرفــت .پایایــی ارزیابهــا
 80اندازهگیــری شــد.

سیر تحول و تکامل نقاشی کودک
مرحله اول
نخســتین مراحــل نقاشــی کــودک مرحلــه خطخطــی
کــردن اســت .در ســال  1972بــوور 8در آزمایشــی
نشــان داد کــه برخــاف عقیــده عمومــی ،نــوزاد
چندماهــه کامـ ً
ا قــادر اســت بیــن تصویرهــای دوبعــدی
و ســهبعدی اشــیاء تمایــز قائــل شــود .از دیــدگاه
بیشــتر پژوهشــگران خطخطــی کردنهــا 9اولیــه
کــودک حرکاتــی بیهــدف و ناهماهنــگ نیســت
بلکــه نشــاندهنده آگاهــی نســبت بــه الگــو و افزایــش
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هماهنگــی چشــم و دســت اســت( .تصویــر )1بنــا بــه
گــزارش کلــوک« ،کــودکان بــرای رســیدن بــه درج ـهای
از تــوازن بصــری اســت کــه بــه خطخطــی کــردن کاغــذ
میپردازنــد و یــا یــک خــط را بــاالی خطــی کــه قبــ ً
ا
کشــیدهاند میکشــند(».توماس و ســیلک.)45:1370،
پیــاژه میگویــد« :نقاشــی کارکــردی نشــانهای اســت
کــه حدفاصــل میــان بــازی نمادیــن و تصویــر ذهنــی
اســت».
نقاشــی در لــذت کارکــردی و خودبســندگی بــا بــازی
نمادیــن در کوششــی بــرای تقلیــد از واقعیــت بــا تصویــر
ذهنــی مشــترک اســت (پیــاژه؛ اینــه لــدر)79 :1391 ،؛ اما
حتــی در نخســتین نقاش ـیها نیــز کــودک هــر شــکلی
را همســان بــا هــر چیــزی نمیکنــد و ماننــد تصویــر
ذهنــی ،در آن تقلیــد و همســازی بــا واقعیــت مشــاهده
میشــود.
کــودک در ســنین دو تــا سهســالگی بــرای شــکلهایی
کــه میکشــد اســم میگــذارد ایــن بــدان معنــی اســت
کــه او میخواهــد بــا محیــط اطــراف خــود ارتباطــی
بــا مفهــوم پیــدا کنــد (فــراری .)16 :1383 ،کــودک
از طریــق نقاشــی ،دنیایــی را کــه دیــده تجربــه کــرده
اســت و تعلقــات خاطــر خــود را بــه نمایــش میگــذارد.

مرحله دوم
دومیــن مرحلــه نقاشــی کــودک ،مرحلــه واقعگرایــی
تصادفــی اســت .از حــدود دو ســال و نیمگــی کــودکان
نقاش ـیهای خــود را بازنمایــی چیــزی ،تلقــی میکننــد.
طبــق نظــر لوکــه ،واقعگرایــی در نقاشــی مراحــل
مختلفــی دارد؛ واقعگرایــی تصادفــی ،یعنــی کــودک
ضمــن خطخطــی کردنهــا ،شــکلی را مییابــد؛ کــه
بــا واقعیــت تطبیــق میکنــد .بــه عقیــده کلــوگ،10
اشــکال تفکیــک نشــده و نامنظمــی کــه کــودکان
میکشــند بهتدریــج بهصــورت دایرههــا ،مربعهــا،
مثلثهــا و صلیبهــا قابلتشــخیص میشــوند.
ایــن شــکلها کــه جملگــی بــه صورتــی طــرح گونــه
کشــیده میشــوند غالب ـاً روی یکدیگــر قــرار میگیرنــد
و بــه چیــزی تبدیــل میشــوند کــه کلــوگ آنهــا را
«نوترکیبهــا» 11میخوانــد .وی شــمار کثیــری از ایــن
12
خطخطیهــای شــبیه بــه هــم را «مجموعههــا»

مینامــد
مرحله سوم
مرحلــه ســوم نقاشــی کــودک ،مرحلــه واقعگرایــی
ناقــص نامیــده میشــود .کــودکان ســه ســال و نیمــه
کــه کشــیدن نقاشــیهای بازنمایــی را آغــاز کردهانــد،
گاهــی اوقــات قــادر نیســتند قســمتهای مختلــف
یــک نقاشــی را هماهنــگ ســازند.
مثــ ً
ا آنهــا ممکــن اســت «چشــمها» یــا «شــکم»
را خــارج از طــرح بقیــه قســمتهای بــدن بکشــند.
لوکــه ایــن پدیــده را مشــخصه مرحلـهای تحــت عنــوان
«واقعگرایــی ناقــص» 13میدانــد.
مرحلــه واقعگرایــی ناقــص ،مرحلــهای اســت کــه
کــودک نمیتوانــد هنــوز عناصــر گوناگــون یــک
تصویــر را بــا یکدیگــر در یــک مجموعــه هماهنــگ قــرار
دهــد؛ بنابرایــن ،آنهــا را کنــار یکدیگــر میچینــد کــه
فریمــن آن را «ناتوانــی ترکیبــی» 14مینامــد.
ناتوانــی ترکیبــی ،ناشــی از فقــدان رابطــه میــان ایــن
عناصــر بصــری نقاشــی اســت( .پیــاژه؛ اینــه لــدر،
 .79-80 :1391تومــاس و ســیلک.48-49 :1370 ،
.)Freeman,1972:23
(. )Kellogg, 1970:91

مرحله چهارم
در ایــن دوره ،نقاشــی کــودک در مرحلــه واقعگرایــی
فکــری اســت .نقاشــيهاي كــودك بــه مــا نشــان
ميدهنــد كــه وي خــود را چگونــه ميبينــد و چگونــه
بــا جهــان پيرامــون خويــش مرتبــط ميشــود
(دادســتان .)24 :1374 ،نقاشــیهای کــودکان در
فاصلــه ســنی پنجتــا هفتســالگی شــامل عناصــری
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اســت کــه کــودک بــر وجــود آنهــا آگاهــی دارد،
حتــی اگــر بهطــور طبیعــی قابلرؤیــت نباشــند
(کرمــن .)13:1378،کــودک در ایــن ســن وقتی نقاشــی
میکشــد فقــط جنبههایــی از اشــیا را کــه شــناخته
اســت رســم میکنــد و نــه آنچــه را کــه ظاهــرا ً
میبینــد .آنــان بــا توجــه بــه عالق ـهای کــه نســبت بــه
اشــیاء و اشــکال اطرافــش دارنــد نقاشــی میکشــند
پــس در ایــن مرحلــه نــگاه واقعبیــن کــودک باعالقــه
و عواطفــش درهــم میآمیــزد و یــک نقاشــی خلــق
میشــود .ایــن خصوصیتهــا مربــوط بــه مرحلـهای اســت
کــه لوکــه آن را «واقعگرایــی فکــری» 15نامیــده اســت و
فریمــن بــه ایــن مرحلــه اشــعه ای ِکــس میگویــد .او دو
نــوع نقاشــی اشــعه ایکــس را از یکدیگــر متمایــز کــرده
اســت .اول نقاش ـیهایی کــه در آنهــا چیــزی تصویــر
شــده اســت کــه در جهــان واقعــی معمــوالً قابلرؤیــت
نیســت .مثــ ً
ا بچــهای کــه در شــکم مــادرش نشــان
داده میشــود یــا مگســی کــه در شــکم یــک عنکبــوت
اســت( .تصویــر  )2روشــن اســت کــه در ایــن نــوع از
نقاشــی ،کــودک قصــد دارد محتواهــای معمــوالً پنهــان
شــکم را نشــان دهــد.
در نــوع دوم شــفافبینی ،کــودک نمیتوانــد غیرقابــل
رؤیــت بــودن چیــزی را کــه معمــوالً در پشــت یــک
شــئ نزدیکتــر قــرارداد نشــان دهــد .مثــ ً
ا کــودکان
در ایــن مرحلــه ممکــن اســت یــک انســان ســوار
بــر اســب را بهگونــهای نقاشــی کننــد کــه پــای
غیرقابــل رؤیــت ســوارکار از پشــت بــدن اســب پیــدا
باشــد (تومــاس و ســیلک( .)51 :1370 ،تصویــر )3
بهطورکلــی در ایــن مرحلــه کــودک بــهواقــع بینــی
میگرایــد و بیشــتر عناصــر نقاشــی خــود را مشــابه بــا
واقعیــت بیــرون ترســیم میکنــد؛ حتــی اگــر آن شــکل
در دنیــای عینــی پنهــان باشــد ،واقعــی بــودن آن از
تصــور و نــگاه کــودک پنهــان نمیمانــد.
مرحله پنجم
پنجمیــن مرحلــه نقاشــی کــودک ،مرحلــه واقعگرایــی
بصــری اســت.
16
در  9-8ســالگی «واقعگرایــی دیــداری»  ،جانشــین
واقعگرایــی فکــری میشــود .ایــن مرحلــه دو ویژگــی
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دارد :اول آنکــه کــودک آنچــه را کــه از دیدگاهــی ویــژه
دیــده میشــود ،ترســیم میکنــد؛ یعنــی در نقاشــی
یــک نیمــرخ ،فقــط بخشهایــی از نیمــرخ را کــه دیــده
میشــوند ،نشــان میدهــد.
دوم آنکــه موقعیــت و محــل اشــیا ،طبــق یــک طــرح
کلــی پیــاده و نســبت فاصلههــا رعایــت میشــوند
(پیــاژه ؛ اینــه لــدر.)80-79 :1391،
بهعــاوه ،کــودک در ایــن ســن دیدگاههــای مختلــف
را در نظــر میگیــرد و قواعــد اولیــه پرســپکتیو را تــا
حــدودی مراعــات میکنــد؛ یعنــی کــودک میتوانــد
یــک شــیء را از دیــدگاه فــرد دیگــری کــه روبــهرو
یــا ســمت راســتش قرارگرفتــه اســت ،نقاشــی کنــد
(واکوویــک .)27 : 1384،از ســوی دیگــر تناســب در
نظــر گرفتهشــده و انــدازه دوبعــدی و ســهبعدی،
طبــق نظــام مرجعهــا یــا محــور مختصــات طبیعــی،
تکمیــل میشــود.
نظریههای ادراکی تصاویر
مفهــوم مــا از تصاويــر و ادراك تصويــر ،بســتگي بــه
آن دارد كــه دربــاره فرايندهــاي ادراك بصــري دنيــاي
واقعــي چگونــه ميانديشــيم .ناگفتــه نمانــد کــه
نارســائی ســازمان ادراکــی ممکن اســت ناشــی از کمبود
و مشــکالت روحــی روانــی باشــد؛ شــاید بهاینعلــت
کــه خــرد آنهــا را آموختــه ولــی بــه دلیــل یــک ســری
مشــکالت روانــی ،قــادر بــه دریافــت حداقــل آنهــا
نشــده اســت.
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هاگــن 17نظريههــاي ادراكــي را بــه شــرح زيــر
طبقهبنــدي ميكنــد:
 -1نظريههاي بومشناختي (1نظریه های پرسپكتيو-
فرافكني درباره ادراك تصاوير)
يكــي از بانفوذتريــن و قديميتريــن روايتهــاي نظريــه
بومشــناختي ،ادراك بصــري را ،اســتخراج اطالعــات
از تصويــر تولیدشــده از طريــق دريافــت بصــري بــر
شــبكيه چشــم ميدانــد .ايــن رهيافــت را گاهــي اوقــات
19
«نظريــه تصويــري ادراك» 18يــا «پرســپکتیو گرایــی»
ناميدهانــد (تقــدس نــژاد .)23 :1384 ،بــر اســاس
نظريــه پرســپكتيو فرافكنــي ،يــك تصويــر هنگامــي
بــه يــك بازنمايــي قابلتشــخیص تبديــل ميشــود
كــه محركهــاي موجــود درصحنــه واقعــي را تقليــد
كنــد .نظريـهاي كــه ميگويــد ادراك مــا از تصاويــر بــه
تقليــد محركهــاي موجــود درصحنــه واقعــي بســتگي
دارد.
-2نظريههاي بومشناختي ( 2نظريههاي اطالعات
تغييرناپذير 20گيبسون درباره ادراك تصوير)
بــه عقیــدهی گيبســون تصويــر آن نــوع اطالعاتــي را
در اختيــار بيننــده ميگــذارد كــه معمــوالً در ديــدن
يــك صحنــه واقعــي خالصــه ميشــود .بــه عقيــده او
مــا در پديــد آوردن تصويــر درواقــع تغييرناپذيرهــاي
ســاختاري را بــر صفحــه كاغــذ آرايــش ميدهيــم
(گیبســون .)73 :1980 ،پــس آنچــه مــا ميبينيــم
جهــان اســت بــدان گونــه كــه هســت .در حقیقــت ،مــا
طــوري برنامهریزیشــدهایم كــه بــدون كوشــش،
آگاهانــه ســاختار تغييرناپذيــر آن را بــدان گونــه كــه در
دريافــت بصــري و همــواره متغيــر چشــمان تجســم پيدا
ميكنــد ،كشــف ميكنيــم .كشــف تغييرناپذيرهــاي
ســاختاري بــا بــاال رفتــن ســن کــودک درزمانــی
کــه او نگاهــی واقعگرایانــه مییابــد ،میخواهــد
ســاختارهای اصلــی خــود و طبیعــت را آنگونــه کــه
هســت بــه تصویــر بکشــد.
-3نظريههاي ساختارگرا درباره ادراك تصوير
نظريههــاي ســاختارگرايان 21مبتنــي بــر در نظــر
گرفتــن ايــن مطلــب اســت كــه محــرك واردشــده بــه

چشــم و تصويــري كــه در شــبكيه ايجــاد ميكنــد
غالبــاً مبهــم اســت و ميتــوان تفســيرهاي ادراكــي
متفاوتــي از آن بــه دســت آورد.
ایــن رویکــرد کــه بهموجــب آن ادراک ،غیرمســتقیم
و مســتلزم نوعــی اســتنتاج ناخــودآگاه اســت منجــر
بــه بازنمایــی ذهنــی شــیء یــا صحنــهی درک شــده
اســت (رولینــز .)50 :1383 ،بــر اســاس نظریــات
ســاختارگرایان از ادراک ،بایــد انتظــار داشــته باشــیم
کــه تکامــل نقاشــیهای کــودکان منعکسکننــده
طرحهــای ابداعــی و یــا اکتســابی آنهــا باشــد کــه
تاانــدازهای متأثــر از محیــط زندگــی آنهاســت .در
اینجــا تجســم و تخیــل نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد.
تفــاوت اصلــی میــان یــک صحنــه واقعــی و تصویــری
از همــان صحنــه ،در آن اســت کــه تصویــر معمــوالً

مصالــح محــرک کمتــری بــرای تفســیر در اختیــار
بیننــده میگــذارد ( .)Gambrich,1972:126پیــاژه معتقــد
اســت بــا انباشــتن ذهــن کــودکان از مطالــب مختلــف،
قــدرت تجســم آنهــا از واقعیــات افزایــش مییابــد،
مشــروط بــر اینکــه کــودک ابتــدا مفهــوم آن چیــز را
بیامــوزد تــا بتوانــد کلم ـهای را کــه معــرف آن اســت،
یــاد بگیــرد.
نظریــه ســاختارگرا در مــورد نقاشــیهای کــودکان
بیانگــر آن اســت کــه کــودکان طرحهایــی را ابــداع یــا
کســب خواهنــد کــرد کــه القاکننــده تفســیر ادراکی آن
هــا از نقاشیشــان باشــد (عارفنیــا .)56:1378،ایــن
واقعیــت کــه کــودک هرچــه بزرگتــر میشــود درکــی
واقعگرایانهتــر پیــدا میکنــد باعــث میشــود تفســیر
ادراکــی از تصویــر نســبت بــه تفســیرهای کــودک از
جهــان واقعــی همانندتــر شــود و شــباهتهای
بیشــتری را از خــود نشــان دهــد.
 -4نظريه گشتالتي ادراك تصوير:
بــه عقیــده روانشناســان گشــتالت ،شــامل ادراک
ســازماندهی محرکهــا در قالــب شــکلبندیهایی
اســت .بــه عقیــده آرنهایــم 22عملکــرد قوانیــن ســازمانی

گشــتالت بــه ادراککننــده امــکان میدهــد کــه
طرحهــا یــا ویژگیهــای ســاختاری و مهــم دنیــای
بصــری خــود را دریابــد.
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ایــن ســاختارها و طرحهــا آن چیــزی را تشــکیل
میدهنــد کــه آرنهایــم آن را مفاهیــم بصــری اشــیا
مینامــد .او عقیــده دارد کــه واقعگرایــی نیــز وابســته
بــه نگرشهــای گوناگــون در مــورد میــزان تأکیــد بــر
فــرم اســت (رولینــز .)53 :1383 ،از دیــدگاه آرنهایــم
مفهــوم بصــری یــک شــئ دارای ســه ویژگــی اساســی
اســت :س ـهبعدی اســت ،شــکل ثابتــی دارد و بــه هیــچ
نمــای تصویــری مشــخص محــدود نیســت .آرنهایــم
خاطرنشــان میســازد کــه عــاوه بــر قوانیــن ســازمان
ادراکــی کــه تعیینکننــده تجریــد مفهــوم بصــری مــا
از شــئ اســت ســه نگــرش ادراکــی دیگــر نیــز وجــود
دارنــد کــه میتواننــد بــر آن خصوصیــات بصــری کــه
مــا تجریــد میکنیــم ،تأثیــر گذارنــد؛ اول ،نگــرش
ادراكــي روزمــره اســت كــه در آن شــئ را صرفــاً

بهمثابــه يــك هســتي مســتقل مشــاهده میکنیــم و
بــر ديــدگاه پرســپكتيوي خاصــي كــه در هرلحظــه از آن
داريــم آگاه نيســتيم .بــه نظــر آرنهايــم ،هنــر كــودكان
غالبـاً ايــن نگــرش ادراكــي روزمــره را بــه وجــه بــارزي
نشــان ميدهــد .درواقــع خــود شــئ مهــم اســت و در
نقط ـهی مرکــزی ادراک کــودک قــرار دارد .در نگــرش
ادراکــی روزمــره تغییراتــی کــه نــور و عوامــل خارجــی
در اطــراف شــئ روی خــود آن شــئ انجــام میدهنــد
موردتوجــه قــرار نمیگیــرد ،اصــل وجــود خــود شــئ
اســت کــه میتوانــد عنصــری بــرای بیــان و تفســیر
کــودکان در نقاشیهایشــان باشــد.
دوم ،نگرشــي مفهومــي اســت كــه در آن مفهــوم
بصــري مــا از شــئ را بــا بافــت آن يگانــه ميكنــد.
بهعنوانمثــال آرمــان ادراكــي جنبــش امپرسيونيســم،
در ايــن مقولــه از نگــرش قرار ميگيــرد .امپرسيونيســت
هــا در جســتجوي «ظاهــر واقعــي» يــك شــئ بودنــد،
بــدان گونــه كــه از طريــق ماهيــت خــود شــئ و بافــت
لحظــهاي آن تعييــن ميشــود (مثــ ً
ا نــور ،زمينــه و
یــا مجــاورت بــا اشــياء ديگــر) .چنانچــه ايــن نگــرش
«تقليلــي» كســب شــود ،شــكل ظاهــري يــك شــئ
معيــن نيــز همــراه بــا تغييــرات بافتــي تغييــر خواهــد
كــرد و ســرانجام نگــرش ســومي وجــود دارد كــه
آرنهايــم آن را نگــرش «زيباييشــناختي» مينامــد
و كار آن توليــد پيچيدهتريــن نــوع مفهــوم بصــري
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از يــك شــئ اســت .از ديــدگاه آرنهايــم ،هــر تصويــر،
الگويــي از عالمــات اســت كــه از طريــق قوانيــن
ســازماني گشــتالت ،ادراك يــك مفهــوم بصــري را
برميانگيــزد .لــذا در نقاشــي يــك كــودك ،دايــره
ميتوانــد نشــاندهنده يــك ســر ،چشــمها و حتــي
دندانههــاي يــك اره باشــد و همــه آنهــا هــم در يــك
تصويــر بياينــد ( .)Arenheim,1969:51در نظريــه آرنهايــم،
توليــد و ادراك نقاشــيها بــا درك طبيعــي از دنيــاي
واقعــي پيونــدي تنگاتنــگ دارد .کــودک اشــیا و عناصــر
اطرافــش را در نقاشــیهایش خالصــه و معــادل گــری
میکنــد کــه ایــن خــود بــه نظــر میرســد بســته بــه
زمــان و مــکان او دارد.
آناســتازی نتیجــه میگیــرد کــه آزمونهــای فرافکنــی
میتواننــد بــا ارائــه ســرنخهایی بــرای بررســی بیشــتر
یــا فرضیاتــی دربــاره فــرد بــرای تحقیقــات بعــدی بــه
بهتریــن نحــو در خدمــت تحقیقــات بعــدی قــرار گیرنــد
( .)Anastasi,1976:107بیــان تصویــر بــه دلیــل اینکــه یکــی
از گســتردهترین زبانهــای گفتــن و بازگــو کــردن
یــک یــا چنــد مفهــوم بــه شــمار مــی آیــد میتوانــد در
جهــت تجزیهوتحلیــل قابلیتهــای بیپایانــی داشــته
باشــد (عارفنیــا .)60:1387،دیــدن و نگریســتن یکــی
از راههــای اصلــی و معنــادار ایــن دریافتهــا اســت.

بازیهای رایانهای
امــروزه ســختافزارها و نرمافزارهــای رایانــهای
بهعنــوان عنصــری اصلــی و جداییناپذیــر در زندگــی
و دنیــای واقعــی امــروزه انســان ،بــا توجــه بــه پیشــرفت
روزافزونشــان ،بــدون شــک تعــدادی از ســاختارها و
باورهــای بنیادیــن انســان معاصــر را تحــت شــعاع
خــود قــرار داده انــد .بازیهــای رایان ـهای یکــی از ایــن
عوامــل بســیار تأثیرگــذار اســت.
23
اولیــن بــازی رایانـهای بــه نــام «جنــگ فضایــی» کــه
بعدهــا بــه بــازی «شهابســنگها» 24تبدیــل شــد و
بــه کلوپهــا راه یافــت ،پیامــد نخســتین آزمایشهــا
در برنامهنویســی رایانــ ه بــود (لــورل1993 25؛ لــوی،26

1984؛ ویلســون .)1992 ،27در ده ـه  ،1970بازیهــای
رایانــهای از انحصــار پژوهشهــای دانشــگاهی بیــرون
آمــد و بــه کلوپهــای بــازی راه یافــت و بدینســان
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شــمار بیشــتری از افــراد توانســتند بــه آنهــا دسترســی
پیــدا کننــد (ویلســون .)1992 ،مطالعـهای کــه بــر روی
دانشآمــوزان دبیرســتانی ایالــت کالیفرنیــا انجــام گرفــت
نشــان داد کــه اکثریــت قاطعــی از آنــان هفت ـهای یــک
ســاعت و بیســتوپنج دقیقــه در کلوپهــا و نزدیــک
بــه یــک ســاعت در خانــه بــه بــازی میپردازنــد
(گانتــر .)85 :1387،در دهههــای  ،1980پژوهشــگران
شــروع بــه ارزیابــی بازیهــای ویدئوئــی در بســیاری
از زمینههــا ازجملــه تندرســتی ،هماهنگــی چشــم و
دســت ،الگوهــای فعالیــت روزانــه ،عملکــرد در مدرســه،
شــخصیت و آسیبشناســی روانــی و کاربریهــای
جامعــه یــاور نمودنــد .بــهزودی ،ارزش بررســی انجــام
بازیهـ�ای ویدئوئـ�ی و رایانـ�های بازشـ�ناخته شـ�د (�Green
.)field & others,1994:28

نتایــج مقدماتــی در همایشــی کــه بــا شــرکت آثــاری
در ســال  1983برگــزار شــد ،نشــاندهندهی تأکیــد
بــر جنبههــای مثبــت انجــام اینگونــه بازیهــا بــود.
بااینهمــه ،ماننــد هــر رســانهی ســرگرمکنندهی
دیگــری ،بهویــژه رســانهای کــه نــزد کــودکان و
نوجوانــان بســیار پرطرفــدار اســت ،نگرانیهــای خاصــی
از اثرهــای جانبــی ناخوشــایند جســمانی ،روانــی و
اجتماعــی بازیهــا و در برخــی از مــوارد ،شــیفتگی
زیانبــار بــه ایــن بازیهــا ابرازشــده اســت.
29
نظرســنجی ســال  1984مؤسســهی گالــوپ نشــان
داد کــه بیــش از نودوســه درصــد نوجوانــان آمریکایــی
دسـتکم گاه و بیــگاه بــه بازیهــای ویدئوئــی پرداختــه
بودنــد( .)Athenns Banner,1984:40بازیهــای ویدئوئــی و
رایان ـهای ده ـهی  ،1990واقعگرایــی و اغلــب خشــونتی
بیشــتر از نســل دهــهی پیــش از خــود دارد .بهطــور
خالصــه بــه نظــر مــی رســد بازیهــای رایانـهای اثــرات
مثبــت و منفــی متعــددی را بــه صــورت بالقــوه در خــود

داشــته باشــند کــه در ایــن پژوهــش هــدف بــر آن شــد
کــه بــا توجــه بــه مشــاهدات تجربــی نویســندگان ایــن
حــوزه در کار بــا کــودکان بهمنظــور آمــوزش نقاشــی
و تفــاوت مشاهدهشــده در نقاشــیهای کودکانــی کــه
بیشــتر و کمتــر بــه بازیهــای یارانــهای میپردازنــد،
ایــن مشــاهدات بــه آزمایــش گذاشــته شــود.
تجزیه و تحلیل یافته ها:
در ادامــه ،نتایــج توصیفــی در مــورد مدتزمــان بــازی،
نــوع بــازی و یافتههــای حاصــل از مقایســه نقاشــی
دو گــروه بهدســتآمده اســت .در بررســی تعــداد
روزهایــی کــه کــودک در هفتــه بــه بــازی میپــردازد،
مشــخص شــد کــه بیــش از  61درصــد کــودکان هــرروز
بــه بازیهــای ویدئویــی و رایانــهای میپردازنــد
(جــدول  .)1نتایــج بررســی در مــورد زمــان بــازی در
هــر نوبــت ،نشــان داد کــه  77درصــد کــودکان بیــش از
یــک ســاعت در هــر نوبــت بــازی میکننــد (جــدول )2
تجزیهوتحلیــل و مقایســه نقاشــیهای دو گــروه
اســتفاده زیــاد و اســتفاده کــم از بازیهــای رایانــهای
تجزیــه تحلیــل پیــش رو ،مربــوط بــه نقاشــی کودکانــی
اســت کــه بــر اســاس زمــان انجــام بازیهــای ویدئوئــی
و رایانــهای انتخابشــدهاند ،ایــن نقاشــیها توســط
کــودکان  6تــا  10ســالهای کشــیده شــده کــه طبــق
تعــدادی ســؤال طرحشــده در یــک پرسشــنامه ،جهــت
آزمــون تســت انتخابشــدهاند.
گــروه الــف بررســی نقاشــی کودکانــی کــه زیــاد
بــه بازیهــای رایانــهای میپردازند(تصویــر )4
مربــوط بــه نقاشــی یکــی از کــودکان  6تــا  10ســاله
اســت کــه طبــق جامعــه آمــاری هــرروز ،روزی 2/5
الــی  3ســاعت مشــغول بازیهــای ویدئوئــی و رایانـهای
هســتند.

جدول -1توضیح درصد و فراوانی مربوط به سؤال  4پرسشنامه (مأخذ نگارندگان)
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شباهتهای مربوط به نقاشیهای گروه الف:
 .1توجــه نکــردن بــه قســمتهای مختلــف صفحــه
نقاشــی.
 .2ایجاد شکلهای خطی ،بدون رنگآمیزی.
 .3اســتفاده از تصاویــر بازیهــای ویدئوئــی و رایان ـهای
در خلــق نقاشــیها.
 .4بیدقتــی و کمتوجهــی درکشــیدن موجــودات و
عناصــر.
 .5بیحوصلگی و بیاهمیتی درکشیدن نقاشی.
 .6عــدم دقــت و توجــه درکشــیدن عناصــر و اشــکال
نقاشــی.
 .7تکــرار همــان روایتــی کــه ســاختار تصویــری
بازیهــای رایانــهای موردعالقــهاش بیــان میکنــد.
 .8عــدم ارتبــاط بیــن عناصــر بصــری موجــود در
نقا شــیها .

تصویر  -4نقاشی کودک  10ساله ،تکنیک :پاستل روغنی روی کاغذ(.منبع :نگارندگان)

طبــق شــباهتهای آشــکار و مشــخص ایــن نقاش ـیها
کــه خــود تعریــف دقیقــی از ســاختار آنهــا را بیــان
میکنــد و کــودک در ایــن دوره بــا برداشــتهای
دقیــق از واقعیتهــا و مســائل زندگ ـیاش و بــا توجــه
بــه تعریفــی کــه از شــرایط ذهنــی و ســنی کــودک
بــا عنــوان واقعگرایــی بحــث اســت ،درمییابیــم
کــه ایــن نقاشــیها مربــوط بــه کودکانــی اســت کــه
در طــول روز ســاعتها بــه بازیهــای ویدئوئــی و
رایانــهای مشــغولاند و درنتیجــه آن دچــار اختــاالت
بیــان تصویــری شــدهاند .در ذهــن و تصویــر کــودک،
بازیهــای مجــازی و رایانــهای بهتدریــج در دورهی
تحــول فــردی و ذهنــی کــودک جایگزیــن دنیــای
واقعــی او میشــوند کــه ایــن خــود تعاریفــی را بــا
همــان ســاختار بازیهــای مجــازی میســازد.
گــروه ب :بررســی نقاشــی کودکانــی کــه کمتــر
بــه بازیهــای رایانــهای میپردازنــد.
طبــق تحقیقــات پیــاژه در ســال  ،1963بچههایــی
کــه هنــوز بــه مدرســه نرفتهانــد ،دانستههایشــان از
جهــان را نقاشــی میکننــد .نقاشــیهایی کــه مثــل
آینــه ،واقعیــات اطــراف آنهــا را منعکــس میکنــد.
(کــروزر .)87 :1384 ،بــا نزدیــک شــدن نقاشــیها
بــه واقعگرایــی ،کــودکان اســتفاده از رنــگ ،متــن و
ترکیببنــدی را تجربــه میکننــد.
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(تصویــر  )5مربــوط بــه نقاشــی یکــی از کــودکان  6تــا
 10ســاله اســت کــه بــا توجــه بــه جــدول آمــاری ،کمتر
از ســایر همکالسیهایشــان بــه بازیهــای رایانــهای
میپرداختهانــد .شــباهتهای در ایــن نقاشــیها
وجــود دارد کــه مشــخص کــردن آن میتوانــد بــه
پژوهــش حاضــر کمــک شــایانی کــرده و اطالعــات
درســت را در خصــوص برونفکنــی کــودک در اختیــار
محقــق قــرار دهــد.
شباهتهای مربوط به نقاشیهای گروه ب:
 -1توجه به قسمتهای مختلف صفحهی نقاشی.
 -2پرتحرک بودن موجودات و عناصر.
 -3توجــه و دقــت درکشــیدن انســانها و موجــودات
موردنظــر کــودک.
 -4تنــوع رنگــی و رنگآمیــزی دقیــق عناصــر و اشــکال
موجود در نقاشــی.
 -5استفاده بهینه از فضاهای منفی موجود در کار.
 -6انتقال سریع مفاهیم موردنظر کودک.
 -7ارتبــاط متقابــل بیــن عناصــر بصــری موجــود در
نقاشــی.
 -8ایجــاد هماهنگــی و وحــدت بیــن اشــکال موجــود
در نقاشــی.
 -9درک ســریع مخاطــب بــا توجــه بــه نــگاه
زیباشــناختی موجــود در نقاشــی.
 -10دیــدن نشــانههای جســارت و جرئــت کــودکان در
ایــن نقاشــیها.
-11ثبــات و پایــداری فیگــور و اشــیاء موجــود در
نقاشــی.
-12روایتهای تصویرسازانه و واقعگرایان و هماهنگ در

تصویر  -5نقاشی کودک  8ساله ،تکنیک :پاستل روغنی روی کاغذ( .منبع :نگارندگان)

ساختار ترکیببندی نقاشی.
-13اســتفاده از الگوهــای واقعگرایانــه در بیشــتر
نقا شــیها
-14دقــت و توجــه بــاال درکشــیدن انســان و چهرههــای
آ نها.
-15همسانسازی بین مفاهیم واقعی و خیالی.
بــا توجــه بــه ایــن شــباهتهای بنیادیــن درمییابیــم
کــه کــودک نســبت دریافتهــای بصــری و عینــی در
طبیعــت و دنیــای قابللمــس موجــود در اطرافــش بــه
ایــن حــس زیباییشناســی رســیده اســت و آن را در
نقاش ـیهایش بــه شــکل کام ـ ً
ا واقعــی بــروز میدهــد.
در حقیقــت ،کــودک یافتههایــش را بــه شــکلی مفهومی
درک کــرده و آنهــا را در نقاشــیهایش بهصــورت
کامـ ً
ا گویــا بــه تصویــر کشــیده اســت .بیشــک زمانــی
عناصــر عینــی موجــود در نقاشــی کــودکان نزدیــک بــه
واقعیــت تصویــر میشــود کــه دریافتهــای دقیــق و
زیــادی از فضــای واقعــی داشــته باشــند.
نتیجه:
نقاشــی بــرای کــودک فقــط یــک وســیله بیــان بــرای
تجزیهوتحلیــل یــا توضیــح و تشــریح موجــودات و اشــیا
نیســت؛ بلکــه درعینحــال وســیلهای اســت بــرای
بیــان زندگــی عاطفــی او .هنگامیکــه کــودک بــا آزادی
و بهدلخــواه خــود نقاشــی میکنــد ،درواقــع حالــت
روحــی و احساســات زمــان حاضــر و نیــز احساســات
و تحریــکات ریشــهدار و ژرفتــر خــود را بیــان مــی
نمایــد .همچنیــن خطــوط مخصــوص شــخصیتش را
هویــدا میســازد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه
کودکانــی کــه زیــاد و بهصــورت مــداوم ،هــرروزه بــه
بازیهــای ویدئویــی و رایان ـهای میپردازنــد در ســنین
مختلــف کودکــی کمتــر بــه نقاشــی و هنرهــای دیگــر
پرداختــه و بیحوصلگــی را از خــود بــروز میدهنــد.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت نگــرش و تفاوت
ذهــن تصویــری کودکانــی کــه بهصــورت مــداوم بــه
بازیهــای رایانــهای میپردازنــد نســبت بــه کودکانــی
کــه کمتــر بــه بــازی رایانــهای انجــام میدهنــد و
بیشــتر در ارتبــاط بــا فضــای واقعــی و عینــی هســتند
بهصــورت آشــکار مشــخص اســت .بازیهــای رایان ـهای
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بهتدریــج جــای الگوهــای واقعــی و عینــی را در
زندگــی میگیرنــد و بــا توجــه بــه تعابیــر و تعاریــف
لوکــه ،واقعیتهــای بیانــی در مراحــل نقاشــی کــودک
شــکل نمیگیــرد .بــا توجــه بــه نظریــات و تعاریــف
لوکــه ،پیــاژه و فریمــن ایــن پژوهــش نشــان داد کــودک
زمانــی کــه دادههــای ذهنـیاش مجــازی و از بازیهــای
رایانــهای تأثیــر پذیرفتــه باشــد ،واقعگراییهــای
مراحــل مختلــف در نقاشــیهایش بهصــورت نرمــال
انجــام نمیپذیــرد .واقعگرایــی فکــری و واقعگرایــی
دیــداری کــه جزئــی از انعکاسهــای ذهنــی کــودک
اســت زمانــی درســت عمــل میکنــد کــه دادههــای
کــودک برگرفتــه از واقعیتهــای موجــود اطــراف او
باشــد بهطوریکــه طبیعــت و ســاختارهای اجتماعــی
پینوشتها:
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نقــش اصلــی و بنیادینــی را در شــکلدهی تصاویــر
ذهنـیاش ایفــا کنــد .بنــا بــر یافتههــای ایــن پژوهــش،
اســتفاده کــم (تــا یــک ســاعت) اثــر منفــی بــر نقاشــی
کــودکان نداشــته اســت .درحالیکــه اســتفاده باالتــر
از  2/5ســاعت ســاختار بصــری و محتوایــی نقاشــی
کــودکان را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت .ایــن
موضــوع تأییدکننــده یافتههایــی اســت کــه بــر اســاس
آنهــا نمیتــوان نــگاه یکجانبــهای بــه اثــر بــازی
هــای رایانــهای داشــت و در قضــاوت در مــورد آن و
نیــز آمــوزش خانوادههــا مدتزمــان بــازی بایــد در
نظــر گرفتــه شــود .ایــن پژوهــش در مــورد پســران
انجامشــده اســت و پیشــنهاد میشــود کــه ایــن
مســئله در دختــران نیــز موردبررســی قــرار گیــرد.
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