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»آوري اشکال هندسی پیچیدهبازپدیدآزمون کپی و «

Andre Reyآندره ري 

:شکلی که براي آزمون انتخاب شده داراي مشخصات زیر است

نداشتن مفهوم واضحـ1

تحقق ترسیمی آسانـ 2

سـازمان دهنـده را   پیچیدگی ساخت مجموعه اي در حدي است که یک فعالیـت ادارکـی تحلیـل کننـده و    ـ3

.روري می سازدض

روش کپی کردن آزمودنی، چگونگی فعالیت اداراکی وي را مشخص می کند و ترسیم شکل از حفظ در مـورد وسـعت و   

.صحت حافظه وي اطالعاتی در اختیار ما می گذارد

نارسائی سازمان ادراکی ممکن است ناشی از کمبود معلومات یا ضعف روش باشد، خـواه بـدین علـت کـه فـرد آنهـا را       

.اموخته است و خواه بدلیل اینکه توانائی یادگیري آنها را در طی تحول نداشته استنی

پس در وهلۀ اول، آزمودنی هائی که به دلیل کمبود کارورزي و تمرین نتایج ضعیفی بدست می آورند و آنهـائی کـه داراي   

در (مئن باشیم کـه آزمـودنی در گذشـته    معلولیت مادرزائی یا زودرس تحول عقلی هستند، متمایز می گردند، بالعکس اگر مط

فعالیتی بهنجار داشته است، نارسائی ادراکی کنونی وي را مـی تـوان ناشـی از    ) زمینۀ تحصیلی، حرفه اي، فرهنگی و اجتماعی

.نوعی واپس روي احتمالی بدانیم

یل یا ضـعف حافظـۀ وي   مشاهدة مشکالت یک آزمودنی در یادآوري و بازسازي یک شکل را نمی توان مستقیماً دلیل تقل

دانست، چون باید اطمینان حاصل کرد که توانائی ادراك بهنجار را داشته است یا نه؟
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داده هاي ادراکی است و این داده ها تنهـا زمـانی دریافـت مـی     مشاهدات روزمرّه نشان می دهند که تثبیت، وابسته به فهم 

نستنی هاي ما باشند، ولی معانی، ساخت هـا و روابـط وابسـته بـه     شوند که داراي معنا، سازمان مشخص و روابطی معین با دا

.اشیاء نیستند بلکه ما آنها را از عمل ادراکی بیرون می کشیم

ادراك بصري فقط یک تماس ساده حسی نیست بلکه فعال سازي عادات بصري یـا ایجـاد عـادات جدیـد در تمـاس بـا       

ت و در مورد دوم، ما محرك را با تکیه بـر معلومـات کنـونی خـویش،     در مورد اول، ادراك نوعی بازشناسی اس. واقعیت است

.تحلیل کرده و سازمان می دهیم تا به ساخت معینی دست یابیم

در این صـورت فقـط تصـویري مـبهم و     . فرض کنیم که فرد نتواند به محرّکی که براي تثبیت به او داده شده سازمان دهد

معیوب را به ر به بازسازي آن نخواهد بود و بزرگترین اشتباه آن است که این خاطرةناپیوسته از آن را حفظ خواهد کرد و قاد

زیرا آزمودنی کامالً آگاه است که با داده هاي نامفهومی سروکار داشته و حتی دلیـل نـامفهوم   . وي نسبت دهیمنارسائی حافظۀ 

بنابراین آزمـودنی و حافظـۀ   . را نیز ذکر می کندآنها )هپیچیدگی زیاد، بی معنائی، تعدد عوامل، عدم ارتباط آشکار و غیر(بودن 

.خود چیزي را ضبط و نگهداري کرده که ساخت ادراکی رضایت بخشی نداشته است

بالعکس اگر آزمودنی داده ها را بر حسب ساخت معینی که در آن هر قسمت به تبع مجموعه نقـش دارد، متشـکل کنـد و    

.ي یا یادآوري آن نباشد آن وقت می توان از ضعف و نقصان حافظۀ او صحبت کردبعد از چنین ادراکی قادر به بازساز

:روش آزمایش

کپی کردن مدلـ1

ــرار داده            ــودنی ق ــوي آزم ــی جل ــورت افق ــه ص ــت و ب ــده اس ــیده ش ــوا کش ــود روي مق ــی ش ــد کپ ــه بای ــدلی ک م

د بدون خط در اختیـار آزمـودنی مـی    یک ورق کاغذ سفی). لوزي انتهائی در سمت راست و نوك آن به طرف پائین(می شود 

:دستور اجرا به قرار زیر است. گذاریم و پنج شش عدد مداد به رنگهاي متفاوت باید در دسترس داشته باشیم

الزم نیست شکلی که می کشید کامالً مثل مدل باشد ولی باید دقت کنید که . شما باید این شکل را روي این ورقه بکشید«

».با این مداد شروع کنید. عجله الزم نیست. خصوصاً هیچ چیز را فراموش نکنیدتناسب آن حفظ شود و م

. در اختیار آزمودنی می گذارد و اجازه می دهد که او چنـد لحظـه کـار کنـد    ) مثًال مداد قرمز(آزمایش کننده اولین مداد را 

سـپس مـدادي بـه رنـگ دیگـر بـه       ). شـود ثانیه شمار در آغاز ترسیم بدون اینکه توجه آزمودنی جلب شود بکار انداخته می(

رنـگ مـداد بطـور متـوالی بـه وي داده     6یـا  5آزمودنی می دهد و از او می خواهد که به کارش ادامه دهد و به همین ترتیب 

.با یادداشت کردن ترتیب توالی رنگ ها، می توان روش کپی کردن آزمودنی را مشخص کرد. شوندمی

مل می کنند؟اغلب افراد بهنجار چگونه ع

ساختمان مرکزي شکل مثل مستطیل و قطرها و نیمسازها فوراً توجه آنها را جلب می کند و بعد در اطراف این سـاختمان  

.اصلی جزئیات خارجی و داخلی را که ترتیب توالی آنها اهمیت چندانی ندارد رسم می نمایند
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کودکان و عقب افتاده هاي عقلی چگونه کار می کنند؟

به جزء شکل را ی از یک جزء شروع کرده و جزءنشی را دنبال می کنند که نتیجه اش یک کپی ناقص خواهد بود یعآنها رو

در این موارد تناسب بین قسمتهاي مختلف شکل نیز در نظر گرفته نمی شود و تدریجاً در جریان فرآیند ترسیم . رسم می کنند

.تغییر شکل محسوس تر می گردد

نی را براي تعویض مداد متوقف کرد؟چه موقع باید آزمود

اگـر  . تعویض مداد باید به گونه اي انجام پذیرد که در زمان ارزشیابی نتایج، ترتیب تـوالی ترسـیم کـامالً مشـخص باشـد     

آزمودنی با مستطیل بزرگ شروع کند و با رسم قطرها کارش را ادامه دهد، می توان اجازه داد که با یک رنگ مداد کار کنـد و  

بالعکس . به پایان رسیدن ساختمان اصلی یعنی زمانی که ترسیم جزئیات را آغاز می کند، به تعویض مداد مبادرت شودپس از

.دیگر، مداد عوض شوداگر آزمودنی کشیدن شکل را با یک جزء شروع کند، باید به محض شروع ترسیم یک جزء

می گذاریم کارش را ادامه دهـد و پـس از پایـان ترسـیم     ،دشروع کن)دور شکل(» محیط کلّی«اگر آزمودنی کار خود را از 

.محیط، مداد را عوض می کنیم

مشخص شده اند، به خوبی بشناسد ،آزمایش کننده باید مراحل مختلف تحول فرآیند کپی را که راه تحقیقات طولی متعدد

.تا بتواند سریعًا وضع آزمودنی را تعیین کند

وارسی نتیجۀ آزمون کپی

بـدین  . که آزمودنی روشی ابتدائی و غیر منطقی به کار برده باشد می توان نتیجۀ آزمون را مورد وارسی قـرار داد در صورتی

یـا  » آیا روش بهتري براي کپی کردن به نظـرش نمـی رسـد؟   «ترتیب که پس از اتمام ترسیم، از آزمودنی پرسیده می شود که 

که اگر طور دیگري شروع کنی، راحت تر بتوانی بکشی؟ کمی فکر کشیدن شکل کمی برایت سخت بود، فکر نمی کنی : اینکه

= می تـوان ایـن سـوال را بـا در نظـر گـرفتن قـدرت درك        . (کن و خط هائی را که بهتر است اول کشیده شوند، اینجا بکش

).آزمودنی ها تغییر داد

آن پی می برند و از اینکه قبًال به این بعد از طرح این سوال، بسیاري از آزمودنی ها بالفاصله به ارزش مستطیل و قطرهاي

گروه دیگر به سرعت دسته اول مساله را نمی فهمند اما پس از اندکی تفکّر آن را . نکته اساسی توجه نکرده اند تعجب می کنند

.حل می کنند و باالخره دستۀ آخر یا روش خود را تغییر نمی دهند و یا روشی مشابه روش نخستین خویش بر می گزینند

اگر در مرحلۀ وارسی، آزمودنی روش منطقی تري ارائه دهد می توان برداشت اولیه را به عنوان عالمت بـی تـوجهی، بـی    

اما اگر آزمودنی در روش نخستین خویش پابرجا بماند، . تفاوتی، تنبلی فکري، هیجانات آنی یا عجله زیاد به حساب آورد

بدین ترتیب اگر فرآیند ترسـیم و دگرگـونی هـائی کـه آزمـودنی در      . ر قرار دادی توان ساخت عقلی نارساي وي را مورد نظم

کرده باشند، ناتوانی وي در تغییر بازخورد با استفاده از تجربه، موجب شکل پدید آورده است، فرضیۀ کودنی ذهنی را به ما القاء

.تائید این فرضیه خواهد شد

ل انجام گیرد بلکه وقتی قسمت دوم تست که کشیدن از حفـظ باشـد بـه    این وارسی هرگز نباید بالفاصله بعد از کپی شک

.پایان رسید باید این کار را انجام داد
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کشیدن شکل از حفظـ2

. مرحله دوم آزمایش کشیدن شکل از حفظ است و بعد از مدت کوتاهی که نباید از سه دقیقه متجاوز باشد شروع می شود

. شکل هندسی را که کپی کرده است از حفظ بکشد) از هم روي یک کاغذ سفید بدون خطاین ب(از آزمودنی خواسته می شود 

.اگر عجله داشته باشیم می توان فقط یک مداد بکار برد و گرنه باید روش قبلی را که استفاده از چند مداد است از سربگیریم

براي این قسـمت از  . دن آن انجام می گیردگاهی در بعضی از آزمودنی ها، کشیدن شکل از حفظ به مراتب بهتر از کپی کر

.تست هم محدودیت زمانی وجود ندارد و از آزمودنی باید خواست که وقتی کارش تمام شد به ما خبر بدهد

تصحیح و هنجاریابی کپیـ 3

به همین دلیل این شکل به طریقی انتخاب شده است که کلیت آن هیچ شـیء  . ادراك بر حسب تعریف یک شناخت است

فکر تحول یافته، این تصـویر مجموعـه اي از عناصـر هنـري مشـخص اسـت کـه در        یکبراي . عینی را به خاطر نمی آوردم

پس شناخت آن تنها از راه یک فعالیت تحلیلی میسر اسـت  . صفی وجود داردوروابط مجاورت یکدیگر قرار دارند و بین آنها 

حال چگونه آزمودنی این اشکال را از یکـدیگر متمـایز   . ه بندي می کندفعالیتی که اشکال تشکیل دهنده را متمایز کرده و طبق

کرده و چه روابطی میان آنها برقرار می سازد؟ چگونه به صورت اشکال دربرگیرنده یـا در بـر شـده، اصـلی یـا فرعـی دیـده        

.می شوند؟ بررسی تحولی فرآیند کپی، پاسخی به این پرسش ها خواهد بود

سپس ریخت هاي اساسی متمایز و توصیف . د انواع فرایندهاي کپی، با یکدیگر مقابله و طبقه بندي شونددر وهلۀ اول بای

گردند و باالخره چگونگی توالی آنها در جریان تحول ذهنی تعیین شود تا در صورت امکان، هنجارهاي مشخص کنندة طـراز  

ل ادراك بصري را تشکیل دهندوتح.

ختلف کپی، از عقلی ترین تا ابتدائی ترین نوع آن را بر اسـاس عـادات عقلـی، سـرعت و     انواع مOsterriethاوستریت 

.به صورت زیر طبقه بندي کرده است،دقت

I شروع ترسیم از ساختمان اصلیـ

. آزمودنی ترسیم خود را با مستطیل بزرگ شروع می کند و در اطراف این هستۀ اصلی تمام عناصر را متشـکّل مـی سـازد   

یب، ساختمان شکل بر اساس مستطیل بزرگ بنا می شود و از این مستطیل به عنوان مرجع و نقطۀ شروع استفاده می بدین ترت

.گردد

II شروع از یک عامل متصل به ساختمان اصلیـ

)به عنوان مثال صلیبی که در باال و سمت چپ قرار دارد(متصل به مستطیل بزرگ شروع می کند آزمودنی از یکی از اجزاء

بعنوان مثال از مربع خارجی که به زاویـه  (یا اینکه مستطیل بزرگ را طوري رسم می کند که یکی از جزئیات را هم در بر دارد 

و بعداً مستطیل اصلی را می کشد و از آن به بعـد مسـتطیل را بعنـوان چهـارچوب     ) پائین در سمت چپ مستطیل متصل است

روش نادري که عبارت از کشیدن قطرهاي مستطیل قبل از محـیط  .قبلی ادامه می دهداصلی به کار می برد و کامًال مانند روش

.آن است در همین گروه دوم قرار دارد
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IIIکلیـ محیط

به این طریق در . آزمودنی کار خود را با کشیدن محیط کلی شکل شروع می کند بدون آنکه مستطیل مرکزي را متمایز کند

.کشیده می شود که جزئیات را در بر می گیرداین مورد هم یک ساختمان کلی

IVقرار دادن جزئیات پهلوي همـ

آزمودنی جزئیات را یکی بعد از دیگري می کشد در این روش عامل هدایت کننده اي وجود ندارد و مجموعه اي کـه بـه   

.این ترتیب ارائه می شود کًال قابل شناسائی و گاهی کامالً درست است

V مینه اي درهمجزئیات در زـ

ولـی  . کار ترسیمی آزمودنی در این مرحله داراي ساخت مشخصی نیست و نمی تـوان مـدل اصـلی را در آن بازشـناخت    

.قابل شناسائی اند،بعضی از جزئیات یا الاقل قصد آزمودنی در ترسیم آنها

VI تقلیل شکل به یک طرح مأنوس ـ

فقط گاهی به طور مبهم شکل کلی مدل یا بعضی از عناصر آن را بـه  آزمودنی شکل را به طرح مأنوسی تبدیل می کند که

).خانه، کشتی، ماهی، آدم و غیره(خاطر می آورد 

VII کشیدن خطوط درهمـ

ــوند        ــی ش ــناخته نم ــدل در آن ش ــی م ــکل کل ــر و ش ــک از عناص ــه هیچی ــد ک ــی کش ــوطی م ــودنی خط ــایج . آزم نت

)کپی کردن(بر حسب سن 

سالگی به 6سالگی مشاهده می شود ولی از 5ـ4این واکنش به ندرت در : به یک طرح مأنوستقلیل شکل ـVIنوع ـ1

.طور کلی از بین می رود

آزمودنی هائی که اینگونه واکنش ها را نشان می دهند معموًال از دایره شروع می کنند و آن را بعنوان صـورت قـرار داده و   

.یگر مدل را در نظر نمی گیرندبعدًا بسادگی یک آدم می کشند و قسمت هاي د

درهمی که فقط بعضی از جزئیات در آن قابل تشخیص استطخطوـVنوع ـ2

8و بعد از این سن به سرعت کـم شـده و در سـن    ) درصد50(ساله مشاهده می شود 4این نوع واکنش در اغلب اطفال 

.سالگی کامًال از بین می رود

.اً جزئیات در آن قرار داده می شودمحیط کلی که بعدـ IIIنوع ـ3

این نوع واکنش مخصوص سن خاص نیست و در مراحل مختلف تحول مشاهده می شود و در ده سالگی به حداکثر خود 

.سالگی کم شده و در بزرگساالن تقریبًا مشاهده نمی شود6ولی در مجموع از )درصد35(می رسد 

جزئیات پهلوي هم بدون توجه به ساختمان مرکزينقرار دادـIVنوع ـ4

به جزء پهلوي هم قرار می دهد و بر اساس یک عامل هدایت کننده به ترسـیم نمـی پـردازد    آزمودنی همۀ عناصر را جزء

.ولی نتیجۀ کار وي کم و بیش با موفقیت قرین و قابل شناسائی است
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سـالگی بـه   8سـالگی ازدیـاد یافتـه و در    7تا 4ی شود فراوانی آن از سالگی مشاهده م10تا 5این نوع واکنش غالباً بین 

.خود می رسد و سپس به طور منظم کم شده و در بزرگساالن به حداقل می رسد) درصد70(حداکثر 

جزئیات که درون ساختمان اصلی قرار می گیرندـ IIنوع ـ5

ــن نــوع ترســیم مخصــوص ســن خــاص نیســت و کــامالً ماننــد نــوع           ، تقریبــاً در همــه ســنین دیــده    IIIای

و سپس به تدریج تـا  ) درصد42(سالگی به حداکثر خود می رسد 12سالگی ظاهر شده و در سن 6در حدود سن . می شود

.سن بزرگسالی کم می شود

ترسیمی که با مستطیل مرکزي شروع می شودـIنوع ـ6

لگی هم مشاهده شده و به تدریج در طی تحول ازدیاد پیدا می سا4ولی گاهی از سن . این واکنش خاص بزرگساالن است

).درصد در بزرگساالن56(کند تا به حداکثر برسد 

به حسـاب آورد و هـر دو را بـه    Iرا متغیري از نوع IIتا حدود زیادي به هم شبیه اند بنابراین می توان نوع IIو Iانواع 

.عنوان بهترین نوع ترسیم قبول گردد

.صه می توان گفت که فرایند کپی در طی تحول از مراحل ذیل می گذردبه طور خال

)ساله ها4مخصوص (Vنوع 
مرحله اول

)تیپ ثانوي(IVنوع 

)سالگی12ـ11تا 5از (IVنوع 

)سالگی12ـ11تا 7بین تیپ ثانوي (IIIنوع مرحله دوم

)سالگی12ـ11تا 7تیپ ثانونی بین (IVنوع 

)سالگی12ـ11مخصوص (IIو Iنوع 
مرحله سوم

)تیپ ثانوي(IVنوع 

ــ    ــًال ب ــوان عم ــه بت ــراي آنک ــتریت   هب ــت، اوس ــایج پرداخ ــیابی نت ــائی    ارزش ــی، هنجاره ــف کپ ــواع مختل ــراي ان ب

اعداد جدول نشان می دهند که کودکان سنین پائین با ارائه نوع برتري از ترسـیم، پیشـرفته   . بر حسب چارك فراهم کرده است

که پیشرفته ترین نوع ترسیم است در بزرگساالن بیش از هر گروه دیگري مشاهده می Iولی نوع . بودن خود را نشان می دهند

بنابراین نمی توان به کمک این تست، سهولت هاي خاص را در بزرگساالن جستجو کرد بلکه بالعکس نارسائی دریافت . دشو

.ادراکی از راه آن مشخص می گردد
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بارم تیپ هاي کپیـ1جدول 

سن
)درصد(رتبه 

10255075100

VIIVIVIIIIIساله4
VIIIIIVIIIـ 6Vـ 5
VIIIIIVIIIـ 10Vـ7
IVIIIـ 12IIIIVIIـ11
15IIIIVIIIIـ 13

IIIIIIIIـIVبزرگسال

را باید خاطرنشان کرد که شناخت فرایند کپی هر چند اهمیت اساسی دارد ولی دّقت و صحت و چگونگی تمـام  این نکته 

.تکردن کار نیز متغیري است که نمی توان نادیده انگاش

اوستریت به منظـور اینگونـه ارزشـیابی    . براي ارزشیابی صحیح باید تعداد عناصر کپی شده و روابط آنان را در نظر گرفت

:واحد تقسیم کرده است18شکل را به 

.صلیب خارجی که به زاویه باالي مستطیل در سمت چپ متصل استـ 1

.مستطیل بزرگـ2

.یل ساخته شده استضربدري که بوسیله دو قطر مستطـ3

2خط افقی وسط مستطیل ـ4

2خط عمودي وسط مستطیل ـ5

.قرار دارد2که در سمت چپ مستطیل مستطیل کوچکی ـ6

.قرار دارد6خط کوچکی که باالي مستطیل ـ7

.قرار دارند6چهار خط موازي که در سمت راست و باالي مستطیل ـ8

.قرار دارد2در باالي نیمه راست مستطیل ـ مثلث قائم الزاویه اي که 9

.قرار گرفته است9قرار دارد و زیر عامل 2خط عمودي که در قسمت راست باالي مستطیل ـ10

.قرار دارد2دایره با سه نقطه که در قسمت باالي سمت راست مستطیل ـ11

2خط موازي و عمود بر قطر پائین سمت راست مستطیل 5ـ 12

.و خارج از آن کشیده شده است2لع مساوي مثلث متساوي الساقین که در سمت راست مستطیل ـ دو ض13

.قرار دارد13اي مثلث هـ لوزي اي که در انت14

.و به موازات ضلع راست مستطیل کشیده شده است13ـ خطی که در مثلث 15
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.را تشکیل می دهد13که ارتفاع مثلث 4ـ ادامه خط افقی 16

.5ب پائین مستطیل و ادامه خط ـ صلی17

.قرار گرفته و قطر آن2ـ مربعی که در گوشه پائین سمت چپ مستطیل 18

Osterrieth    اوستریت براي همه واحدهاي ساده یا پیچیده ارزش مشابهی قائل است اما چون امکـان دارد کـه بعضـی از

شند یا اینکه در شکل کلی به خـوبی قـرار نگرفتـه باشـند     آنها کامًال صحیح بوده و بعضی دیگر تا حدودي تغییر شکل داده با

.زیر را براي نمره گذاري پیشنهاد می کندقهطری

نمره2در محل صحیح       

صحیح

نمره1در محل غلط        

نمره1در محل صحیح 

با تغییر شکل یا ناقص ولی قابل شناخت   هر واحد

در محل غلط 
2
1

نمره

صفر نمره: قابل شناسائی نباشد یا وجود نداشته باشد
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)جمع نمرات(ـ غنا و صحت کپی 2جدول 

سن151413121110987654بزرگسال

202725242928252619141231

صدك

10

30312828293027252315188220

313130293030272827171911225

313230293030272829202012230

323231303132292829212218340

323331303233303030222319850

333332323334323331232419860

343434343435323432272421970

3434343434353234322725211075

3435343435353334332826221180

3535353535363434333126261590

36363536363636363531273119100

یعنی واحدهاي کشیده شده را معین کرده و بر . سانی می توان درجه غنا یا صحت یک کپی را ارزشیابی کردحاال به آ

.پس از آن مجموع نمرات را تعیین می کنیم. حسب معیارهاي داده شده به آنها نمره داد
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بارم زمان کپی به دقیقهـ3جدول 

)درصد(رتبه سن

10255075100

1510874الس4

1210873سال5

1511976سال6

1811975سال7

1110765سال8

87654سال9

109843سال10

65432سال11

85443سال12

55432سال13

55441سال14

64432سال15

65432سالگبزر

بسـیار  . توان مورد نظر قرار داد مدت زمانی است که آزمودنی به کپی کـردن اختصـاص مـی دهـد    آخرین متغیري که می 

براي این منظور ثانیه شمار را . بدانیم یک کار کامل و خوب یا بد و ناقص به کندي انجام گرفته است یا با سرعتبجاست اگر 

.به دقیقه باالتر تبدیل می نمائیمموقع شروع تست بکار انداخته و در پایان متوقف می کنیم و زمان را 

)هر دو سه دقیقه بحساب می آیند(30َ2ًو 15َ2بعنوان مثال فرمانهاي     ً

کشیدن شکل از حفظ

.در ارزشیابی قسمت دوم تست که ترسیم شکل از حفظ باشد همان معیارها را بکار می بریم
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)ظهحاف(غنا و صحت بازپدیدآوري ـ4جدول 

سن151413121110987654بزرگسال

151517131415121472620

صدك

10

172019151516151612873120

182019171517161616974125

1921201716171618171084130

21222119171819191714119140

222323191820201918141310250

242324222022212022171611360

262425222323222223181614570

272526232423222223181714575

282527232523222325181914680

292628242823242627222118990

35283233322726292928222314100

.چه اطالعاتی می توان از طریق این آزمون بدست آورد:نتیجه

:فرایند کپی در سطحی بسیار ابتدائی استالف ـ

مشـکالتی در  . آزمودنی معموًال از لحاظ عقالنی از تحول کمتري برخـوردار اسـت  : اگر زمان کپی کردن طوالنی باشدـ1

ـ  ز این مشکالت براي کودکان امري طبیعی است ولی باید عوامل محیط . فضائی و غیره داردمینه ادراك بصري، تحلیل بصري 

.فرهنگی، یادگیري آموزشگاهی و ارزشی که مدرسه و خانه براي نقاشی آزاد قائل می شوند در نظر گرفته شود

زمـان خیلـی کوتـاه    . اتوانی تحلیلی احتماالً بیش از مورد قبل استن: اگر زمان کپی کردن بطور غیر طبیعی کوتاه باشدـ2

.ساده یا فقط کشیدن خطوط بی معنی استنتیجه کپی کردن یک جزء

ابتدائی ولی کپی دقیق و غنی استفرایند کپی نسبت به سنب ـ

ع و منطقی ساخت هاي فضـائی  فردي که سعی می کند نتیجه خوبی ارائه دهد ولی از لحاظ تحلیل سری: زمان طوالنیـ1

.دچار اشکال است

بعضی از آزمودنی ها که استعداد نقاشی دارند داراي روشی غیر عقالنی براي کپی کـردن هسـتند ولـی بـا     : ـ زمان کوتاه2

.اطمینان عمل کرده و عوامل را یکی بعد از دیگري با دقت می کشند

ج ـ فرایند کپی بسیار عالی است
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ت و در زمان طبیعی و گاهی کمی طوالنی اجرا می شود در این صورت می توان گفت که آزمودنی با کپی دقیق و غنی اس

.فضائی را به خوبی سازمان می دهدپشتکار و دقیق است و داده هاي بصري ـ

ایـل  بعضی قسمت ها فراموش شده و زمان اجرا غالباً کوتاه است می توان حدس زد که آزمودنی تم: کپی دقیق نیستـ2

دارد که آزمایش را جدي تلقی نکند ولی گاهی یک نوع بی مهارتی در اجراي ترسیم هم سبب این نتیجه می شود در حالی که 

.ادراك کلّی تحولی کامل یافته است

ترسیم شکل از حفظ

ـ  رایط چون ادراك فرایند کپی طبیعی یا عالی است با وجود این آزمودنی قادر به کشیدن آن از حفظ نیست در این شالف 

ولی نـوعی  . می توان از ضعف حافظه بصري سخن به میان آورد. و سازمان دهی داده هائی که باید تثبیت شوند دخیل نیستند

.وقفه به دلیل وسواس مفرط را نیز نباید از نظر دور داشت

.ستب ـ فرایند کپی در سطحی ابتدائی بوده و در نتیجه ترسیم آن از حفظ نیز بسیار فقیر ا

در این شرایط نمی توان از حافظه بیش از ادراك انتظار داشت و نارسائی بازپدیدآوري شکل مؤید طراز کمتر آماده سازي 

ولی وقتی ترسیم در مرحلۀ دوم به مراتب بهتر از کپی کردن آن است، عامل ضعف حافظه باید در نظر . بصري ـ فضائی است 

.گرفته شود

ز مرحله اول اجرا می شود در این صورت می توان عامل کند بودن در جهـت یـابی بصـري ـ     گاهی نیز مرحله دوم بهتر ا

.فضائی را عنوان کرد

.این آزمون اجازه می دهد که بعضی مشاهدات را به عنوان عالئمی در نظر بگیریم

لوزي در (ی گذارند ـ جابجا کردن مدل گاهی بعضی از آزمودنی ها قبل از شروع به ترسیم مدل را به صورت عمودي م1

دستورالعمل این (شکلی که به این ترتیب قرار بگیرد شبیه به یک خانۀ کوچک می شود ). سمت باال و نوك آن به طرف راست

).است که شکل را به بصورت اولیه قرار دهیم

و بایـد آن را بـه   این واکنش در اطفال کم سن متداول است ولی در نوجوانان و بزرگساالن نشانه یک حالت ابتدایی است

.عنوان یک واکنش کودکانه و ابتدائی تلقی نمود

این نوع ترسیم نیز کودکانه و ابتـدائی  . دشگاهی نیز با وجود قرار داشتن صحیح شکل، آزمودنی آن را بطور عمودي می ک

.است

.نشانه عقب افتادگی عقلی احتمالی استVIIـ VIـ Vسالگی وجود انواع 12ـ از سن 2

در بیماران روانی که دچار تباهی عقلی شده اند، تکثّر عناصر و زوائد مشاهده می شوند و گرایش به پر کردن سـطوح  ـ3

این نوع واکنش ها معموالً در قسمت دوم آزمون ازدیاد می یابد و گـاهی فقـط در   . و ضخیم کردن خطوط به چشم می خورد

.مشاهده می شود) حافظه(قسمت دوم 


