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  چكيده

 گري آموزش نقاشي و سفال تأثيرحاضر بررسي هدف از پژوهش  :هدف
فضايي و حافظه ديداري -ادراك ديداريمهارتهاي  بهبودبر 
 .بود شهر تهران مقطع ابتدايي با مشكالت حساب در انآموز دانش
آزمايشي بود واز طرح نيمه  روش آن از نوع كاربردي و پژوهش :روش
جامعه آماري آزمون با گروه كنترل استفاده شد. پس –آزمون  پيش

 30نمونه پژوهش شامل وبا مشكالت حساب آموزان  دانشتمامي شامل 
كه به  سوم مقطع ابتداييبا مشكالت حساب كالس  انآموز دانشنفر از 

بود كه در سه گروه  مراجعه كردند، شهرتهران مركز اختالالت يادگيري
 زا ها هآوري داد براي جمع و ده شدندسفال و كنترل قرار دا نقاشي،

ي پژوهش با ها هتحليل داد :ها هيافت .استفاده گرديد آزمون آندره ري
نشان و روشهاي آمار توصيفي استفاده از مدل آماري تحليل كواريانس 

سفال و كنترل در زمينه افزايش  داد كه تفاوت بين سه گروه نقاشي،
 يري:گ نتيجه فضايي و حافظه ديداري معناداراست.-ادراك ديداري

فضايي و  -ادراك ديداريدر بهبود  تواند مي شي و سفالآموزش نقا
 . باشد مؤثرحساب مشكالت  ابان آموز دانش حافظه ديداري

  
 -فضايي  -ادراك ديداري –آموزش نقاشي و سفال  واژگان كليدي:
  مشكالت حساب – حافظه ديداري
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effect of painting and clay education 
on improvement of visual- spatial perception and 
visual memory skills in dyscalculic students who 
were studying at primary schools in Tehran. 
Method: utilizing an applied research method and 
with semi- experimental pretest – posttest control 
group design 30 dyscalculic students were selected 
who were studying at primary school and the 
research instrument used was Andre Rey test. 
Results : data of research were analyzed by 
descriptive statistic method and research covariance 
analysis model and showed that there is meaningful 
difference between painting , clay and control 
groups. Conclusion: the Painting and Clay 
educations can be effective on improvement of 
visual – Spatial perception and Visual Memory 
skills in dyscalculic students.  
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  مقدمه
هاي انسان و متمايز كنندة يكي از بارزترين ويژگي

انسان  .شناخت عقالني و تفكر اوست ،وي از حيوانات
زند بلكه  نه تنها به ادراك مستقيم از جهان دست مي

ئي است براي دريافت و پردازش هاداراي توانائي
و تكامل اطالعات و اين توانائي نيز به مدد تحول 

ساختمان عصبي بسيار منظم و درعين حال پيچيده 
انسان است كه در جريان تكوين فردي حاصل شده 

حسي و تجزيه و محركها به اندام  تأثير .است
تركيبهاي مغزي و فرايندهاي نوروپسيكولوژي موجب 

ترين توانمنديهاي بشري  شناخت شده و يكي از عالي
 ،كند مي كه در عاليترين سطح بازنمائي عمل

است كه به عنوان يكي از عوامل دخيل در   "رياضيات"
ي ذهن را ها هشناخت انسان نظم موجود درپديد

فعاليتهاي عالي ذهن وقتي شروع  .كند مي بازنمائي
شود كه تصويري از جهان و محيط پيرامون در  مي

ذهن كودك ايجاد شود يعني كودك بتواند 
و آنها را با  خصوصياتي را از محركها انتزاع كرده

و تجارب پيشين بسنجد و عناصر غير  ها هدانست
تر را فراهم  ضروري را كنار زده و امكان شناخت دقيق

در طي اين مراحل كودك به تجسم و بازآفريني  .كند
  ،جهان پرداخت كه يكي از اين الگوهاي بازنمائي

به اعتقاد پياژه ساختارهاي منطقي و  .رياضي است
 ميدر واقع عل  ،رياضي .اعي استرياضي همگي انتز

ي خاص معرف ها هاست كه نظم انتزاع از اشياء و پديد 
دهد و به تعبيري ديگر  ميآنها را مورد مطالعه قرار 

ي هارياضي فعاليتي است ذهني كه داراي سيستم 
فضائي و  ،ديدارياي از مفاهيم به لحاظ  يكپارچه

يم و نقش رياضي مطالعة ارتباطات مفاه .هندسي است
تواند بين آنها رخ دهد  ميعملكردهاي ذهني است كه 

تجربه و با  هاانساني است كه در روشنائي قرن فعاليت و
يش انجام هاو ضعف هااستفاده از مغز بشر با تمام قدرت

ان با اختالل آموز دانشبه اعتقاد پژوهشگران  .گيرد مي
داراي نقص نورولوژيكي  ييحساب نارسارياضي يا 
ميلر و د (ان در پردازش اعداد دچار مشكلهستند كه 

  .)1384 دانش،  ،1995 همكاران
حساب نارسايي، عبارت است از ناتواني در انجام 
مهارتهاي مورد انتظار مربوط به حساب با توجه به 

ي ميزان هاظرفيت هوشي و سطح آموزشي كه با آزمون
شود. كودكان حساب نارسا در  ميشده فردي ارزيابي 

به يادآوري اعداد و ارقام دچار مشكل بوده  يادگيري و
تفريق، ضزب و  ي محاسبه نظير جمع،هاو در مهارت

تقسيم كند و فاقد دقت و تمركز الزم هستند و در 
م با اختالالت خواندن أبسياري از موارد اين اختالل تو

تا  خواني است. حساب نارساييو نوشتن به ويژه نارسا 
و نقص نورولوژيك در علت عوامل ژنتيكي حدودي به 
شود. اما  مينيمكره راست مغز ايجاد  يسر ناحيه پس

شناختي، تكاملي، هيجاني و  آموزشي، عوامل محيطي،
 نيستند تأثير بروز آن بي اجتماعي و فرهنگي نيز در

 به نقل از پورافكاري، 2003(كاپالن و سادوك، 
حساب نارسائي در واقع ناتواني عميق در  ).1386

فاهيم رياضي و محاسبه كه با بدكاركردي فراگيري م
ي اين گروه هااز ويژگي .باشد ميمغزي در ارتباط است 

در زمينه درك   از كودكان اين است كه آنها معموالً
ثبات شكل دچار  دركوديداري حافظه   ،روابط فضائي

ي هامشكالت شديدي هستند و در بررسي دشواري
و ديداري رياضي اين گروه بايد به مشكالت ادراك 

توجه و تفكر آنان توجه كرد و گاهي اوقات عواملي 
 كم توجهي و ،چون ضعف در پردازش اطالعات بينائي

به ويژه براي حل  1دشواري درخواندن يا نارساخواني
سبب  شود ميمسائلي كه به صورت تشريح بيان 

اختالل در حل مسائل رياضي و مهارتهاي محاسبه 
 ،1386 استكي، ،2006، (زايدل و همكاران .شود مي

   .)1996 ،لرنر 
توان به نوروپسيكولوژي  از علل حساب نارسايي مي

  ،وجه به رابطه بين مغزتحساب نارسايي اشاره كرد. 
و امكان وجود ضايعه يا تحول نايافتگي   ميتفكر ك

 2موضع مربوط به محاسبه در كارها و پژوهشهاي گال
ه لوب ك ييآنجااز  .شود ميمشاهده  3و سپوزيوم

درگير با عمليات عددي و   مغز كامالً 4اي آهيانه
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تواند مشكالتي  ميمحاسبه است آسيب به اين منطقه 
آسيب وارد به لوب آهيانه اي يا  .را به وجود آورد
نشان داده كه اين افراد در محاسبات  5سندرم گرسمن

رياضي دچار مشكالت زيادي شده و در درك مفاهيم 
ادي حساب نظير چهار عمل ي بنيهااعداد و مهارت

مطالعات ديگر در رابطه با  .اصلي دچار ابهام هستند
ي حاكي از آن است كه ينوروپسيكولوژي حساب نارسا

 در بسياري از كودكان حساب نارسا لوب پس سري
و به ديداري نيمكره راست كه در پردازش اطالعات 

اي دارد به لحاظ  ويژه درك روابط فضائي نقش عمده
 ،1997 ،6كتوي وورك ردچار اختالل است ( كاركردي

 ،2003  ،كاپالن و سادوك  ،1386  ،به نقل از استكي 
   . )2003ت، نراگ؛ 2006لويتين، ، 2008 ،گوسوامي

جمله  از ي ويژه در يادگيريهاييودكان با نارساك
و انواع  هادر تجزيه و تحليل آگاهي ،حساب نارسايي

بنابراين هر چه   ،ي دريافت شده مشكل دارندهامحرك
شناسائي و آگاهي ما از اشكاالت آنها در پردازش و 

تر باشد كمك ما به اين گونه  تجزيه اطالعات مشخص
در اينجا شناسائي در تشخيص  .كودكان مفيدتر است

ئي در به خاطر هامشكالت حافظه كه موجب دشواري
سپردن اطالعات و آگاهيها چه از طريق حافظه 

شود از اهميت خاصي برخوردار  ميشنيداري و ديداري 
سيف نراقي ،1384  ،سيف نراقي و نادري  است (
كودكان  .) 1377سيف نراقي ونادري 1373 ،ونادري

عالوه بر مشكالتي چون كندي محاسبه حساب نارسا 
وضعف درمهارتهايي چون توجه و تمركز در مهارتهاي 

فضايي مشكالت -حافظه ديداري و ادراك ديداري
و همين امر يادگيري آنها را در رياضي  زيادي داشته

حافظه ديداري كه به يادگيري كمك كاهش ميدهد.
عبارتست از توانائي كودك در  درواقعكند  ي ميمؤثر

 .ديداري حس بازشناسي و يادآوري اطالعات رسيده به
ديداري ي ها همثالً هجي كردن مستلزم يادآوري داد

زم است است و هنگام خواندن كلمه در يك صفحه ال
آن لغت با تصوير قبلي حك شده در مغز مقايسه شود. 

در  ديداريتجسم سازي و يا توانائي كنترل تصاوير

دهد براي  ميذهن كه همان حافظه ديداري را تشكيل 
درك و فهم خواندن و رياضي حائز اهميت است و 

شود  ميبراي سنجش آن از آزمون آندره ري استفاده 
 ،به نقل از پاشاشريفي 2002، مارنات، 1384(فرهبد، 

فضايي كه فرايندي است كه  –ادراك ديداري   ).1386
ي يتوانا درواقعشود  ميدر نيمكره راست مغزي انجام 

حالت اشياء و اشكال در ارتباط با يكديگر و تشخيص 
را نيز ارتباط با يكديگر و ارتباط با فرد مشاهده كننده 

ينه اين مهارت كودك را در زمشود.  موجب مي
تشخيص توالي حروف و اعداد در يك كلمه يا توالي 

كند و از خرده آزمون ادراك  ميكلمات در جمله ياري 
 فراستيگ ييروابط فضائي آزمون پيشرفته ادراك بينا

براي سنجش آن  كل تجمعي آندره رييا آزمون ش
تبريزي  ،1384كنند (سيف نراقي و نادري  استفاده مي
حل مشكالت ادراكي براي  ).1388 و همكاران،

وساير مشكالت  حافظه ديداري ،فضايي-ديداري
پژوهشگران مطالعات  كودكان با اختالالت يادگيري

 برخي از آنها از هنردرماني و وزيادي انجام داده 
حل اين مسائل استفاده آموزش هنرهاي تجسمي براي 

توان به مطالعات و  ميدر زمينه هنردرماني  كرده اند
وي يك . اشاره كرد 1979در سال  7يناوهل پژوهشهاي

ي ها ههنردرمانگر رشدي بود كه در كارهايش به نظري
متكي بود واز آموزش  1950پياژه ولوون فلد در دهه 

چون نقاشي و طراحي براي تقويت تجسمي هنرهاي 
رشد شناختي و نيز مهارتهاي ادراكي چون دقت 

پذير استفاده  ذهني آموزش توان بينايي كودكان كم
اوهلين براين نكته تاكيد فراوان  ،1979درسال  .كرد

تاكيد  8كرد كه كودكان در نقاشي به تصور بدني
ي خود نشان داد كه هاكنند و نيز در بررسي مي

يادگيري از طريق آموزش نقاشي  يهاكودكان با ناتواني
 ،1970در دهه  .كنند ميپيدا  9درك بهتري از خود

براي   ميي ترسيهااوهلين فهرستي از شاخص
ادراكي و  ،ناتوائيهاي مختلف چون مشكالت يادگيري

تكنيكهاي  و عاطفي تهيه كرده  نيز اختالالت هيجاني ـ
تواند براي هر كدام از  ميهنري به ويژه نقاشي را كه 
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وي اولين  .باشد مشخص نمود مؤثر افراد اين گروه
فردي بود كه پيشنهاد كرد بهتر است در مورد كودكان 

ديداري  ي و يا مشكالت ادراكيكژنورولو با نقايص
در هنگام آموزش نقاشي از رنگهاي سفيد يا  فضايي

نيز از رنگهاي  ي سياه يا تيره وها هروشن روي زمين
كشيدن  ةبه عنوان نمون ،متضاد در نقاشي استفاده كرد

رنگ قرمز روي زمينه سبز و يا رنگ كردن دايره سياه 
نشان داد كه اين روي كارتي سفيد و از اين طريق 

 10توانند در زمينه تشخيص تصوير از زمينه ميكودكان 
درك مفهوم بهتري پيدا كنند  ادارك ديداري فضايي و

 ،به نقل از آندرياس 1996تامپسون  ،1979 ،(اوهلين
آندرياس نيز هنر  ).2008 ،لي و كيس، دا2005

تجسمي درمانگري است كه از آموزش هنرهاي 
ي افزايش مهارتهاي ادراك (نقاشي و سفال) برا

كودكان نارسا خوان و حساب نارسا استفاده ديداري 
ي او نشان داده كه هاكرده است و مطالعات و بررسي

تواند موجب افزايش  تجسمي ميآموزش هنرهاي 
ادراك ديداري چون مهارتهاي مرتبط با ادراك 

و تشخيص شكل از زمينه شده  حافظه ديداري،فضايي
ي را در اين گروه از كودكان ارتقاء بالطبع يادگير و

، نليها 2008كيس و دالي  2005(آندرياس  دهد
2002.(   

پژوهشگراني ديگر چون زايدل و همكارانش در 
زمينه نقش هنر در يادگيري و نيز نوروپسيكولوژي 

ي گوناگوني انجام داده و هاهنر مطالعات و بررسي
سمي ي آنها حاكي از اين است كه هنرهاي تجها هيافت

مغزي چپ  و چون نقاشي با تقويت نيمكره راست
فضايي شده  –تواند موجب افزايش ادراك ديداري  مي
اي و لوب پس سري راست و  با تقويت لوب آهيانه و

يادگيري را افزايش  فرايند افزايش ارتباط بين آنها
هنر  تأثير. بر اساس مطالعات ديگري كه در زمينه دهد

و راست مغز صورت گرفته ي چپ ها هنقاشي بر نيمكر
ي مغزي ها هحاكي از آن است كه هر دو نيمكر ها هيافت

ند و آموزش نقاشي و يادگيري آن مؤثردر درك هنر 
نيمكره چپ و راست رافعال كرده و  دو تواند هر مي

دكان را به حداقل شناختي كو مشكالت ادراكي و
به نقل از  1987 11لووي. (د و كاهش دهدرسان

استوارت و  2006 ،زايدل و همكاران ،2005 ،12زايدل
 .)2003همكاران، 

حال با توجه به مطالعات انجام شده و اهميت 
با فضايي و حافظه ديداري  –ادراك ديداري مشكالت 

 هدف از پژوهش حاضر ،كودكان حسابمشكالت 
اك رادبهبود سفال بر  آموزش نقاشي و تأثيرمطالعه 
است  انآموز انشدفضايي و حافظه ديداري در -ديداري

كه آموزش نقاشي و  شود ميمطرح  ها هو اين فرضي
فضايي و -ادراك ديداريي هامهارتبهبود سفال موجب 

حساب با مشكالت ان آموز دانشحافظه ديداري در 
  .شود مي

  
  روش

  گيري نمونه و روش نمونه جامعه،
آزمايشي نيمه پژوهش از نوع  ،نظر روش شناسي از

با گروه كنترل بود كه طي پس آزمون  –پيش آزمون 
 بر (متغير مستقل) گريو سفالآموزش نقاشي  تأثيرآن 

ي هاحافظه ديداري (متغيرو فضايي-ادراك ديداري
جامعه  گرفت. بررسي قرار موردارزيابي و وابسته)
بامشكالت  پسر انآموز دانش تمامي شامل ،پژوهش

به  1388-89 كه در سالحساب پايه سوم دبستان 
 والت يادگيري شهر تهران مراجعه نمودند. مراكز اختال

با  پسر انآموز دانشنفر از  30 نمونه پژوهش شامل
 قبالً كه حساب پايه سوم دبستان بود مشكالت

   .شته شده بوداآنها گذ تشخيص اختالل حساب بر
          ابزار

فضايي ونيزحافظه -براي ارزيابي ادراك ديداري
 استفاده شد ه ريآندراي  دومرحلهآزمون  ديداري از

فضايي و مرحله  -ادراك ديداري كه مرحله اول آزمون،
  .دهد ميقرار  ارزيابي مورد دوم آن حافظه ديداري را

                                                             ريآزمون آندره 
توسط ري  1930آزمون آندره ري ابتدا در دهه 
  يكي از شاگردان ،ابداع شده و سپس توسط استريث
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براي  زمونآ از اين .بسط و گسترش پيدا كرد ري
سنجش و ارزيابي سازماندهي اداركي فضائي و نيز 

كپي كردن  روش .شود مياستفاده  ديداري حافظه
كپي و باز "آزمون دراين آزمون كه به آن آزمون 

از  شود مينيز گفته  "پديدآوري شكل هندسي پيچيده
و ادراك ديداري  تجسميو ديداري چگونگي حافظه 

 .دهد ميرا در اختيار آزمونگر قرار  ياطالعاتفضايي  –
شهر  حآزمون آندره ري را در سط ،)1373(  ميشهامير

تهران هنجاريابي كرده است و ضريب پايائي 
% و با اطمينان 1و  %5بدست آورد كه در سطح 0.63

نتيجه گيري شد كه آزمون آندره ري از  95/0 و 99/0
، مارنات، 1386 ،ئي الزم برخوردار است ( كشاورزيپايا

      .)1386 پاشاشريفي، ، به نقل از2000
                     

                روش اجرا
كه  حساب با مشكالت انآموز دانشنفراز 30تعداد 

آزمونهاي خاص  با مركز اختالالت يادگيري در قبال
يات از جمله آزمون رياض اختالل حساب نارسايي
در  ،تشخيص داده شده بود ايراني كي مت و مالكهاي

(دو گروه آزمودني و  نفره قرار داده شدند. 10گروه  3
ابتدا از هر سه گروه پيش آزمون به  كنترل).گروه يك 

جلسه  24ي آزمودني ها هبعد يكي از گرو عمل آمد و
به گروه  تحت برنامه آموزشي نقاشي قرار گرفتند.

آموزش سفال داده شد و به  جلسه 24آزمودني ديگر 
جلسه  24در انتهاي  گروه كنترل آموزشي داده نشد.

 24برنامه  در گروه پس آزمون به عمل آمد. 3از هر 
شاخصهايي چون  توجه به اي آموزش نقاشي كه جلسه

فرم و فضا و تصوير دوبعدي مد  ،اندازه ،شكل، رنگ
 ،آندرياس،مرحله وازروشهاي كلوگ 3در  ،نظر بود

  كيس و دالي و اوهلين به شرح زير استفاده گرديد:
تركيب  -اي) دقيقه 45جلسه  8( مرحله اول: .1

ترسيم اشكال  روشهاي كلوگ و اوهلين كه درآن
 ي مختلف درداخل و ياها هانداز تركيبي درهندسي 

مراحل با رنگهاي متضاد انجام گرفت.  يكديگر ناردرك
 ل رسيد.و به ده شك شد از دو شكل شروعترسيم 

ان ابتدا اشكال را ازروي طرح كپي كرده و آموز دانش
 تصاوير آميزي براي رنگ بعد ازحفظ ترسيم ميكردند.

(آبي و  رنگ متضاد با يكديگر از تركيب دو ترسيمي
 (سفيد و سياه) و (سبز و (زرد و بنفش)، نارنجي)،

اي  به عنوان مثال ترسيم دايره قرمز) استفاده گرديد.
قرمز درداخل مستطيلي سبزرنگ يا ترسيم سه مثلث 

  آبي درداخل دو مربع نارنجي رنگ.
اي) روش  دقيقه 45جلسه  8.مرحله دوم: ( 2

 ياعكس و ،روي مدل كه كشيدن تصويرازآندرياس 
ان آموز دانش اين مرحله از در اشيا انجام گرفت.

خواسته شد تا با نگاه كردن به اشيايي چون ليوان، 
ظرف و...آنها را به همان شكلي كه  ،توپ ،گلدان

  هستند ترسيم كنند.
دقيقه اي) روش  45جلسه  8( .مرحله سوم:3

 .كيس ودالي كه به صورت نقاشي آزاد انجام گرفت
 ان خواسته شد تا هرآموز دانش بدين صورت كه از

 ،درخت ،خانه چيزي را كه دوست دارند مثل خورشيد،
  آميزي كنند. نگر دريا و... را ترسيم و ،آدم

در برنامه آموزشي نقاشي از ابزاري چون مدادرنگي 
  و مدادشمعي استفاده گرديد.

توجه به شاخصهايي  گريسفالبرنامه آموزش  در
حجم ودرك فضاي  ،چون تجسم شكل و فرم در فضا

 24و برنامه آموزشي سفال در  دسه بعدي مدنظر بو
براساس روشهاي  اي) و جلسه 8مرحله  3( ،جلسه

  دالي و آندرياس انجام گرفت. كيس و
اي) درست  دقيقه 45جلسه  8مرحله اول: ( .1

روي  از كردن اشيا با گل سفال از ساده به پيچيده و
ان شيئي داده شد آموز دانش كدام از به هر ؛مدل عيني

  از آنها خواسته شد تا آنرا با گل سفال درست كنند. و
رست اي) د دقيقه 45جلسه  8( مرحله دوم: .2

روي تصويري كه در اختيار  كردن اشيا با گل سفال از
  ان قرارداده مي شد.آموز دانش
اي) درست  دقيقه 45جلسه  8مرحله سوم (.3

در  .كردن اشكال مختلف با گل سفال و به روش آزاد
ان خواسته شد كه هرچيزي را آموز دانش اين مرحله از
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  كه دوست دارند با گل سفال درست كنند.
م اين كه درجلسات آموزشي مربوط به (نكته مه
با گواش  ان خواسته شد تاآموز دانشهرمرحله از

  .آميزي كنند) سفالهاي خشك شده را رنگ
ضمن جلسات آموزشي نقاشي و سفال به طور  در

  گروهي انجام گرفت.
  
  ها هيافت

 -در ابتدا به منظور بررسي وضعيت درك ديداري
ان با آموز نشدافضايي و حافظه ديداري سه گروه از 

استفاده از آمار توصيفي به ارائه ميانگين و انحراف 
معيار آنها در مرحله پيش و پس آموزش نقاشي و 

و پاسخ به  ها هداد براي تحليلسفال پرداخته و سپس 
آماري تحليل كواريانس   پژوهش، از مدل يها هفرضي

اثرات آموزش هنرهاي  (به منظور بررسي 11يك طرفه
  استفاده گرديد. يرهاي وابسته)تجسمي بر متغ

  
فضايي  –ميانگين و انحراف معيار ادراك ديداري  -1جدول 

  پيش آزمون و پس آزمون ان در مرحلهآموز دانش سه گروه ازدر

  سطوح  گروه
هاي گرايش  شاخص

  مركزي
هاي  شاخص

  پراكندگي

    
  انحراف معيار  ميانگين

    

  نقاشي
  11/4  40/17  آزمون پيش
  95/3  10/24  آزمون پس

  سفال
  69/5  30/14  آزمون پيش
  12/6  70/17  آزمون پس

  كنترل
  59/3  14  آزمون پيش
  75/3  90/13  آزمون پس

  

 هاو تفاوت اندك بين ميانگين 1با توجه به جدول 
توان از  ميدر مرحله پيش آزمون و پس آزمون 

ميانگين به عنوان شاخص گرايش مركزي استفاده 
به تفاوت اندك بين انحراف  نمود و همچنين با توجه

توان از  ميمعيار در مرحله پيش آزمون و پس آزمون 
انحراف معيار به عنوان معرف شاخص پراكندگي 

ي آمار پارامتريك براي تحليل هااستفاده كرد و از مدل
  استفاده نمود. ها هيافت

  
سه  در ميانگين و انحراف معيار حافظه ديداري -2جدول 

  پيش آزمون و پس آزمون ن در مرحلهاآموز دانش از گروه

هاي  شاخص  سطوح  گروه
  گرايش مركزي

هاي  شاخص
  پراكندگي

  انحراف معيار  ميانگين    

  نقاشي
  01/3  20/11  آزمون پيش
  30/3  70/17  آزمون پس

  سفال
  04/4  10/14  آزمون پيش
  08/4  60/18  آزمون پس

  كنترل
  15/8  70/12  آزمون پيش
  12/7  60/12  آزمون پس

  
و تفاوت اندك ميانگين در دو  2با توجه به جدول 

توان از ميانگين  ميمرحله پيش آزمون و پس آزمون 
معرف شاخص گرايش مركزي استفاده نمود  به عنوان

و همچنين با توجه به تفاوت اندك بين انحراف معيار 
توان از  ميدر دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون 

ي پراكندگي هاخصانحراف معيار به عنوان معرف شا
استفاده كرد و در نهايت براي تجزيه و تحليل 

ي آماري پارامتريك استفاده هاي پژوهش از مدلها هيافت
  .نمود

  
  فضايي -بر ادراك ديداري »هنرهاي تجسمي«بررسي اثرات آموزش يكطرفه مرتبط با  اريانسوكوتحليل  -3جدول 

  منبع
  تغييرات

  مجموع
  مجذورات

  درجة
  آزادي

  ميانگين
  مجذورات

  ميزان
F  

  سطح
  داري معني

  001/0  63/100  49/481  1  49/481  آزمون پيش
  001/0  58/23  83/112  2  67/225  گروه
      78/4  26  40/124  خطا
        30  11479  كل
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به نظر  ،بدست آمدهمقادير  3با توجه به جدول
ادراك (داري بين متغير وابسته  اكه ارتباط معنرسد  مي

)، ي تجسميهاهنر( مستقلمتغير  و )فضايي -ديداري
ميزان با توجه به  .) وجود داردآلفا =01/0( در سطح

فراواني و سطح معناداري كه به شناسايي اثر آموزش 
پردازد  ميبر ادراك ديداري فضايي تجسمي هنرهاي 

بر تجسمي هنرهاي  توان مطرح نمود كه آموزش  مي
  .است مؤثربهبود ادراك ديداري فضايي 

  
  ديداريبرحافظه  »هنرهاي تجسمي«بررسي اثرات آموزش تحليل كواريانس يكطرفه مرتبط با  -4جدول 

  منبع
  تغييرات

  مجموع
  مجذورات

  درجة
  آزادي

  ميانگين
  مجذورات

  ميزان
F  

  سطح
  داري معني

  001/0  44/45  38/448  1  38/448  آزمون پيش
  001/0  91/10  63/107  2  27/215  گروه
      86/9  26  51/256  خطا
        30  8885  كل

  
به نظر  ،بدست آمدهمقادير  و 4با توجه به جدول

 داري بين متغير وابسته اكه ارتباط معنرسد  مي
)، ي تجسميهاهنر( مستقلو متغير  حافظه ديداري)(

ميزان با توجه به  .) وجود داردآلفا 01/0( در سطح
فراواني و سطح معناداري كه به شناسايي اثر آموزش 

توان   ميپردازد  مي حافظه ديداريبرتجسمي هنرهاي 
حافظه  برتجسمي هنرهاي  مطرح نمود كه آموزش

  .است مؤثر ديداري
  

  گيري بحث و نتيجه
پژوهشهاي انجام گرفته اين موضوع را تاييد 

ان حساب نارسا در ادراك آموز دانشكنند كه  مي
نيز حافظه ديداري مشكالت  فضايي و –ديداري 

به لحاظ نوروپسيكولوژي با مساله  اين و زيادي دارند
آسيب لوب پس سري نيمكره راست مغزي درارتباط 

 همكاران، آندرياس و ،2005(زايدل وهمكاران، است
 سيف نراقي و نادري، ،2003كاپالن و سادوك، ،2005
به لحاظ نورو  ).1384 دانش، ،1996 لرنر، ،1384

پسيكولوژي هنر، نيمكره راست در درك روابط فضائي 
نيمكره چپ براي ايجاد حركات ظريف الزم  پيچيده و

طراحي و ترسيم و  ،براي كارهايي چون نقاشي
تجسمي ري اختصاص يافته و آموزش هنرهاي سفالگ

در واقع هم مهارتهاي حركتي ظريف انگشتان و هم 

فضائي را تقويت كرده و با فعالسازي   ادراك ديداري ـ
هد. د ميدو نيمكره مغزي روند يادگيري را افزايش 

بنابراين با توجه به اهميت  .)2006 ،(زايدل و همكاران
ان با اختالالت آموز دانشدر يادگيري  نقش هنر

آموزش  تأثيريادگيري پژوهش حاضر با هدف بررسي 
فضايي و - هنر نقاشي و سفال برافزايش ادراك ديداري

حساب انجام  با مشكالت انآموز دانشحافظه ديداري 
آموزش  نشان داد كه ضر نيزحا گرفت و نتايج پژوهش

 ييفضا بر افزايش ادراك ديداري ـتجسمي هنرهاي 
   .است مؤثر

دهد كه ارتباط معني داري بين  مينشان  1جدول 
  و افزايش ادراك ديداري ـتجسمي آموزش هنرهاي 

بر تجسمي فضائي وجود دارد يعني آموزش هنرهاي 
است و اين با  مؤثرـ فضائي ديداري افزايش ادراك 

 تامپسون ،)2005) آندرياس (2006مطالعات زايدل (
در واقع هنر  .) همخواني دارد1979اوهلين ( ،)1996(

فعال و تقويت  تواند نيمكره راست را كامالً تجسمي مي
مطالعات و پژوهشهاي . كرده يادگيري را افزايش دهد

نوروپسيكولوژيك حاكي از اين مطلب است كه آسيب 
مكره راست (اكسي پيتال وارده به لوب پس سري ني

موجب بروز اختالل در يادگيري به  تواند ميراست) 
اين ناحيه از  ويژه حساب نارسايي و نارساخواني شود.

مغز در واقع محل پردازش و تعبير و تفسير و به طور 
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ي بينايي است و خود ادراك بينايي ها هكلي ادراك داد
رياضي رابطه مستقيمي با يادگيري خواندن و نوشتن و 

به اين مطلب ضروري است كه  همچنينو  دارد.
يادگيري رياضي و خواندن و نوشتن فرايندي است كه 

دهد و با توجه به اينكه  در هر دو نيمكره مغز رخ مي
دو نيمكره از طريق جسم پينه اي بهم مرتبط هستند 

تواند ديگري را  پس تقويت يكي از دو نيمكره مي
  تقويت كند.

اي (پريتال) در فرايند  وب آهيانهعالوه بر اين ل
محاسبه عددي و درك و فهم رياضي دخيل است و 
آسيب وارد به اين قسمت بر اساس مطالعات و 

تواند منجر به بروز حالتي  پژوهشهاي انجام گرفته مي
و براساس ارتباط بين اين  به نام حساب نارسايي شود

سري راست كه مسوول پردازش و  لوب و لوب پس
بينايي است تقويت يكي ميتواند تقويت ديگري ادراك 

بر تجسمي آموزش هنرهاي . را به دنبال داشته باشد
ان با مشكالت آموز دانش ديداري افزايش حافظه

   .ثر استؤحساب م
دهد كه بين آموزش هنرهاي  مينشان  2جدول 
ان با آموز دانش ديداريو افزايش حافظه تجسمي 

جود دارد يعني رابطه معني داري و مشكالت حساب
ديداري بر افزايش حافظه تجسمي آموزش هنرهاي 

 ،)2005و اين با مطالعات آندرياس ( .است مؤثر
در  .) مطابقت دارد1979اوهلين ( و)1996تامپسون(

 تواند با فعالسازي تجسمي ميواقع آموزش هنرهاي 
كه مركز عملكرد راست مغزي لوب پس سري 

افظه ديداري است مهارتهاي ادراك ديداري از جمله ح
را تقويت كرده و ديداري   قدرت تجسم و يادآوري ـ

تر روي كاغذ ترسيم و  كودك اشيائي را كه ديده راحت
   .گل درست كند ايا ب

در  نشانگر اين نكته است كه حاضرنتايج پژوهش 
اين زمينه و بر اساس پژوهشها و مطالعات انجام گرفته 

 ) و واوهلين2005( )؛ آنورياس2006( توسط زايدان
با توجه به اينكه بين ادراك و يادگيري  و )1979(

- و مهارتهايي چون ادراك ديداري رابطه وجود دارد

فضايي و حافظه ديداري پيش نيازهاي يادگيري 
روشهاي مختلف از جمله كار با مواد  ،رياضي هستند

و نقاشي  ،آميزي  رنگ ،ترسيم ،طبيعي چون گل سفال
در ن رابطه را تقويت كند و تواند اي ميروي كاغذ 

اگر برنامه آموزش  .يادگيري را افزايش دهد نتيجه
حساب تا حدودي با ان با مشكالت آموز دانشرياضي 

 كودك به خاطر ،تلفيق شود هاي تجسميآموزش هنر
درك  ،درك و فهم اعداد، عمليات اصلي پذيري انعطاف

 يادگيري ،گيري و تناسب اندازه و مفاهيم روابط فضايي
و فاقد  ،جدي ،ي خشكهاآموزش .كند ميبهتري كسب 

زيبائي شناختي هنري سختي درسي چون رياضي 
از جمله كند.  ميرابراي اين كودكان دو چندان 

توان به عدم پيگيري  محدوديتهاي پژوهش حاضر مي
مجدد وضعيت آنان اشاره نمود؛ و  موردها و مطالعه

زمون ديگر اينكه سنجش حافظه ديداري صرفاً با آ
  ري هنوز جاي بحث دارد. آندره
  

  تشكر و قدرداني
آموزان، معلمان و والديني كه  در پايان از تمامي دانش

با همكاري صميمانه خود انجام اين تحقيق را ميسر كردند 
  .سپاسگزارم

  
  يادداشتها

1) dyslexia 
2) Gall 
3) Seperozim 
4) Parietal 
5) Grestman 
6) Ketoy 
7) Uhlin. D 
8) body image 
9) self - concept 
10) figure – ground discrimination 
11) Levy 
12) ANCOVA-ONE WAY 
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