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چكيده

موضوع زیبایی و قدرت یک اثر هنری در انتقال حس خود به مخاطب جعبۀ سیاهی است که فیلسوفان سالها
در مورد آن نظریههای متفاوتی ارائه دادهاند و پژوهشگران بهتازگی برای یافتن دالیل آن به تحقیقات علمی و
ی در زمان مواجهه با
عصبی پرداختهاند .در این رابطه پژوهش حاضر برای بررسی میزان تأثیرگذاری زیبای 
آثار هنری آشنا و غیر آشنا موردبررسی قرار گرفت .زیباییشناسی از عوامل مهم و بحثبرانگیز تاریخ هنر
است و نمیتوان تأثیر آن را نادیده گرفت .همچنین تأثیرگذاری آثار هنری بر مخاطب در مدتزمان مواجهه
با آن،یکی از دالیل موفقیت یک اثر به شــمار میرود .هدف از این پژوهش بررســی تأثیر هنرهای تجسمی
آشــنا بر میزان تحریک امواج مغزی دانشــجویان هنر در منطقه دیداری مغز اســت .مطالعه حاضر از نوع
علی-مقایسهای و جامعه آماری کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سال تحصیلی 139۸ش
است .در این راستا ،ابتدا بهصورت تصادفی ساده از افرادی که واجد شرایط آزمایش بودند  30نفر انتخاب
و سپس سه مجموعۀ تصویر آمادهشده که یک گروه حاوی تصاویر بدون قواعد زیباییشناسی و غیر آشنا
و دو گروه دیگر حاوی تصاویر عکس و نقاشــی با قواعد زیباییشناســی و از آثار هنری آشــنا و معروف
بودند به آنها ارائه شد و همزمان از این افراد در باندهای فرکانسی دلتا ( ،)Deltaتتا ( ،)Thetaآلفا ()Alpha
و بتا ( )Betaثبت الکتروآنســفالوگرافی کمی ( )Electroencephalographyبه عمل آمد .ســپس دادههای
استخراجشده با روش تحلیل واریانس چند متغیره تجزیهوتحلیل شدند و کلیه مراحل توسط نرمافزار SPSS
نســخه  23محاسبه شد .یافتهها نشان میدهد که تفاوت معناداری در باند فرکانسی آلفا بین گروه یک و دو
و همچنین یک و سه وجود دارد ( .)P<0/05بر اساس یافتهها میتوان گفت قواعد زیباییشناسی و همچنین
آشنا بودن یک اثر هنری میتواند باعث تحریک دیداری و لذت بصری در زمان مواجه با آثار هنری شود .با
توجه به مغایرت آزمونشوندگان با آزمایشهای سمیر زکی میتوان به این نتیجه نیز دست یافت کسانی که
از اطالعــات پایهای در مورد آثار هنری برخوردارند ،زودتر از افرادی که این اطالعات را ندارند تحت تأثیر
آثار هنری قرار میگیرند.
کلیدواژهها :زیبایی ،زیباییشناسی ،هنرهای تجسمی ،الکتروآنسفالوگرافی کمی ،تأثیر آثار هنری آشنا.
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گونههای مختلف هنرهای تجســمی ازجمله هنرهایی محسوب میشوند که انسانها بیشترین ارتباط
را با آنها دارند .آثار تجسمی در همهجا ریشه دواندهاند و به اختیار یا بهناچار اکثراً با آنها مواجه
دارند .هربرت رید 1صوری بودن آثار هنری را یکی از مسائل مهم زیبایی میداند .اگرچه این مسئله
به حس اثر هم وابســته اســت ،اما بدون آن منسجم نخواهد بود (رید .)7 :1392 ،حس زیبایی امری
نظری و انتزاعی اســت که پایۀ فعالیت هنری اســت ( .)Zeki, 2001: 51از اینرو ،دانشــی که برای
شــناخت زیبایی الزم است مقداری ســخت و مبهم مینماید ،چنانکه سالهای متمادی اندیشمندان
و فیلســوفان تنها با نظریههایی در مورد زیبایی در مورد آن بحــث کردهاند و نتیجه تجربی برای
شناخت قطعی زیبایی حاصل نشده است .لو و دیگران در این رابطه زیباییشناسی 2را مطالعه علمی
ی میدانند ( .)Lu, 2015: 990زیباییشناســی در هنرهای تجسمی قواعد خاص
مفهوم و ادراک زیبای 
3
خود را دارد .الرســن اذعان دارد میتوان تجسم را نوعی آفرینش و در کنار هم نهادن اشیاء امور
بهمنظــور ایجاد تصویر قلمداد کــرد  )Larsen, 2006: 456(.در تحقیقــات ویتچالز 4با دریافت نحوه
عملکرد مغز انســان و واکنش آن نسبت به زیبایی یک اثر هنری میتوان تأثیرات زیباییشناسی را
بســط داد ( .)Witchalls, 2004: 1در حال حاضر محققــان از فنآوریهای  FMRIتصویربرداری با
تشــدید مغناطیسی عملکردی اســتفاده میکنند که جریان خون را در نواحی مختلف مغز در هنگام
مواجهه با محرکهای مختلف نشــان میدهد یا در پژوهش ســولنایس 5و دیگران مشاهده میشود
که دســتگاههای دیگری مثل  QEEGو  ERPمیتوانند واکنشهای عاطفی هنرمندان را بررسی کنند
( .)Solnais, 2013: 10از ایــن لحاظ به دســت آوردن واکنشهای مغــزی در مقابل آثار هنری قابل
دستیابی است .امروزه آثار هنری زیادی تولید میشود اما تعداد بسیار کمی از آثار جای خود را
در موزهها و گالریها پیدا میکنند .ازآنجاکه هنرهای تجســمی آثار تصویری هستند و دیده شدن
آنها از اهمیت باالیی برخوردار اســت اما کمتر آثار هنری مخاطبان بیشــماری دارند و ساعتها
نگاه تماشاگران را به خود اختصاص دادهاند و به نوشته جیمز الکینز در کتاب اشکها و تصویرها
حتی اشــک مخاطبان را درمیآورند (الکینز .)55 :2005 ،در این مقاله تأثیرات آثار هنری شــاخص
بر امواج مغزی دانشــجویان هنر در زمان مواجهه با آنها بررسیشده است که نتیجه آن میتواند
جواب احتمالی مناســبی برای این رویداد باشد .دانشــجویان هنر که مرتب ًا با آثار هنری در فضای
مجازی یا گالریها در ارتباط هســتند به شــکل ناخودآگاه بر روی این آثار شرطی میشوند و با
دیدن آنها احســاس خوب و یا لــذت یا واالیی و هر آنچه در تعاریف بــرای زیبایی به کار گرفته
میشود را حس میکنند.
نگاه کردن الزمة بحث در آثار هنرهای تجســمی اســت که این رفتار نیز تأثیرات خود را دارد.
بررســی این تأثیر در هنگام اندازهگیری امواج مغزی نیــز میتواند نتایج جدیدی را این پژوهشها
به همراه داشــته باشــد .در نحوه نگاه و رفتارهای آن ژانگ و دیگران معتقدند که چشــم انســان
دارای رفتارهای متفاوتی است که میتوان از آنها در بررسی زیباییشناسی استفاده کرد (Zhang
 .)and Sclaroff,2013:153در پیشــرفتهای اخیر دســتگاه رهگیر چشــم برای تحلیل رفتار چشم به
کار میرود که ازجمله این رفتارها جهش 6و تثبیت 7چشــم بهحســاب میآید .این سیستم بهتنهایی
میتواند برای تحلیل آثار هنرهای تجســمی پرکاربرد باشــد .همچنین در پژوهشهای انجامشــده
ل ســامتی و زندگی افراد در نظر گرفتهانــد .در پژوهشویدال 8و
رفتارهــای چشــم را برای تحلی 
دیگران همچنین اتینر 9و دیگران رفتار چشــم انسان در مقابل اشیاء پیرامون و یا در هنگام نگاه به

تلویزیون موردبررسی میگیرد تا الگوریتمهایی برای سالمتی آنها استخراج شود (Ettinger, 2003:
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622؛  )Vidal, 2013: 1306که نشاندهنده اهمیت موضوع ذکرشده است .در پژوهش آرلوت و دیگران
برای شناسایی بیماران اسکیزوفرنیک 10از جهش چشم نیز استفادهشده است )Ettinger, 2003: 622(.
همچنین در رابطه با پژوهش حاضر دیده میشــود که قرار رفتارهای چشــم و امواج مغزی بتا در
کنار هم میتوانند برای بررســی زیباییشناسی در آثار تجســمی به کار آیند .در ادامه به بررسی
برخی آراء و تعاریف فلسفی در رابطه با زیبایی و شیء زیبا پرداختهشده است.
تناســب یا هماهنگی ،وضوح و تمامیت یا کمال از مفاهیمی است که توماس آکوئینی در عناصر
ی برشمرده است .تعریف اولی که توماس ارائه میدهد به این شکل است که او اشیایی را زیبا
زیبای 
میخواند که نگاه کردن به آنها لذتی در بیننده ایجاد میکند و در تعریف دوم آن دسته از اشیا را
زیبا مینامد که ادراک حقیقی آنها موجب لذت میشود .اینگونه به نظر میرسد که یکی از تعاریف
مربوط به اشــیاء بصری میشــود و دیگری به محتوای شیء اشاره دارد توماس ادراک زیبایی را
تنها به احساســات محــدود نمیکند و ادراک عقلی و منطقی را هم به میــان میآورد (تاتارکوویچ،
 .)50 :1396افالطون نیز در جمهور میگوید زیبایی اشــیا ممکن اســت تغییر کند و یا از بین برود
ممکن اســت به نظر بعضی برسد و برای دیگری نرسد (افالطون .)1398 ،روالن بارت نیز اشیاء را
شامل نشانههای فرهنگی میداند که ممکن است هرکدام در فرهنگهای مختلف معنی خاصی داشته
باشد و اینگونه معنای تصویر برای هر فردی متغیر جلوه میکند (بارت .)35 :1397 ،اکو نیز زیبایی
را مربوط به ادوار تاریخی و فرهنگها میداند .او میگوید که ممکن اســت زیبایی امری اســت که
ظاهری زیبا داشــته باشــد اما الزمهی قطعی آن نیست و ادراک آن از طریق حواس نیز مهم هستند
(ساداتی.)94 :1398 ،
زیباییشناســی در زمینههــای مختلف همچون فلســفه دیدگاههای متفاوتی دارد .نویســند ه و
فیلســوف روسی تولســتوی 11در کتاب هنر چیســت 12زیبایی را به اخالق ربط میدهد (تولستوی،
 .)125 :1995از ســوی دیگر تجربهگرایان معتقدند هر شــیء که ذات زیبا دارد را ما باید زیبا تلقی
کنیم .در این میان فیلســوفی بنام ادموند بدن انســان را همچون ماشــینی تلقی میکند که برای هر
واکنش نیازمند یک دلیل اســت .گبریل استار که پژوهشــگر رشتههای علوم انسانی و علم عصب-
زیباییشناســی اســت در کتاب خود بنام احســاس زیبایی این فرضیه را مطرح میکند که تجربۀ
زیباییشناسی عصبی بر یک ســاختار و معماری عصبی گسترشیافته بناشده است (Starr, 2013:
 .)25در مقال ه نورواستتیک 13که پژوهشی دربارۀ زیباییشناسی عصبی است به این نتیجه رسیدهاند
ی مؤثر باشــد .این علم تاکنون در حیطهی درک زیبایی
کــه این علم میتواند درزمینهی درک زیبای 
14
بصری بیشتر موفق بوده است (بسکابادی و همکاران .)43 :1392 ،منیسال تاریخنگار معاصر هنر
در مورد هنر مفهومی و توانایی نورواســتتیک میگوید که این علــم میتواند به نتیجههای تجربی
برسد که نتایج نظری و فلسفی گذشته را نقض کند( .)Minissale, 2012: 43همینطور سمیر زکی در
پژوهش  2013موضوعی را طرح میکند که برخالف نتایج نظری و فلســفی است .او میگوید «من
معتقد هستم تنها چیزی که زیبا است هنر به شمار نمیرود و این تنها دلیلی برای آثار هنری نیست»
با این حساب شرط زیبایی برای الزمة یک اثر هنری بودن را نقد میکند (.)Zeki & Ishizu, 2013: 5
در رابطــه موضوعی که پیشتر مطرح شــد هینلی 15و همکاران بررســیهایی در مورد تأثیر
طراحــی خوب و بد بــر روی مغز انجام دادنــد .درواقع آنها میزان تأثیرگــذاری عوامل یک طرح
را بر روی مغز با اســتفاده از دستگاه الکتروانســفالوگرافی ارزیابی نمودند .درنتیجه این آزمایش
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آنها دریافتند مغز انســان واکنش سریعتری به طراحیهای بد دارد .در آزمایشهایی که در حیطه
زیباییشناســی عصبی انجام گرفت مشاهده شــد که خطوط منحنی بیشتر از خطوط تیز احساس
خوشآیندی در ذهن ایجاد میکنند و همینطور اشــکال قرینه بیشتر از اشکال غیر قرینه جلبتوجه
میکنند ( )Lee, 2009: 114تصویر  1از نمونههای موردتحقیق این آزمایش بودند.
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تصویر  .1مورد آزمایشی برای پژوهشی در رابطه طراحی خوب و بد در نتایج امواج مغزی)(Lee, 2009: 115
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در یافتههای کالس 16و ســیه 17مشــخص شــد که تصمیماتی که اکثر افراد در رابطه مواجه با
چیزی میگیرند مربوط به یافتههای از پیش تعیینشــده در مغزشــان است .بنابراین میتوان گفت
اکثــر افرادی که با موقعیت جدیدی روبرو میشــوند از پیشفرضها برای تصمیمگیری اســتفاده
میکنند .این موضوع میتواند در مســائل هنری قابلبررســی باشد .فردی که برای اولین بار با یک
اثر هنری جدید روبرو میشــود ممکن است در ابتدا بهصورت ناخودآگاه به دنبال پیشفرضهای
خود از هنر باشــد .در این پژوهش آثاری که برای ارزیابی به آزمونشــوندگان نشــان داده شــد
برخی از آثار شناختهشده بود که ممکن است آن قسمت از مغز را که مربوط به پیشفرضها است
را فعال کرده باشــد .یافته کالس و ســیه بر اهمیت عنوان گذاری و زیرنویس یک اثر هنری صحه
میگذارد .در رابطه با امواج مغزی میتوان گفت یافتههایی که بر اساس دستگاه الکتروآنسفالوگرافی
کمی هســتند اطالعات ارزشــمندی در مورد تصمیمگیری بشر ارائه میدهند که برای مطالعه روی
هنر نیز مفید هســتند ( .)Colas and Hsieh, 2014: 2924داماســیو 18معتقد است که انسانها عالوه بر
قســمتهای منطقی مغز ،در تصمیمگیری از قسمتهای عاطفی هم استفاده میکنند .در حال حاضر
محققان از فنآوریهای( FMRIتصویربرداری با تشــدید مغناطیسی عملکردی )19استفاده میکنند
کــه جریان خون را در نواحی مختلف مغز در هنگام خرید نشــان میدهــد (موحدی.)133 :1396 ،
تحقیقات مختلفی درزمینهی تأثیر تبلیغات بر امواج مغزی مصرفکنندگان و مشــتریان انجامگرفته
ت موج آلفا در
اســت (Ohme, 2010: 785؛  .)Plassmann, 2007صحنههای عاطفی و احساســی ،فعالی 
الکترودهای ســمت چپ را بیشــتر میکنند .تحقیقات مختلفی نیز در خصوص تأثیر عالقهمندی به
نامهای تجاری صورت گرفته است (. )Kenning and Plassmann, 2005: 343بهطورمعمول امواج آلفا
باحالت آرمیده ،گوشبهزنگ بودن اما بدون تمرکز مرتبط میشــوند و اغلب با خالقیت و تفکر رؤیا
گونه مشخص میشوند .این موج طی هشیاری مشاهده میشود ،زمانی که فرد در حالت آرامش به
ســر میبرد .افراد در حالت موج فرکانســی دلتا ،بیحال ،بیتحرک ،بیتوجه و دارای سطح کمی از
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برانگیختگی هستند .امواج تتا جزء امواج آهسته با ریتم سینوسی هستند .تتا با احساسات ،خالقیت،
بیتوجهــی و حواسپرتی ،فکر و خیال روزانه ،افســردگی و اضطراب رابطه دارد .موج فرکانســی
بتا نیز ســریعترین و فعالترین شــکل از امواج مغزی با دامنه کوتاه است و به فعالیتهای عقالنی،
تمرکز و کانونی بودن توجه و جهتگیری بیرونی مربوط میشود و بیانکننده وضعیت چشمباز و
حالت گوشبهزنگی است (موحدی .)138 :1396 ،در حالت دلتا ،بهطورمعمول افراد بیحال ،بیتوجه
و دارای ســطح کمی از برانگیختگی هستند .موج تتا ،در زمان خواب ،استراحت و رؤیا دیدن بیشتر
دیده میشود .بهطورمعمول فعالیت فرکانس تتا در خط وسط پیشانی (اف زد) با حافظه فعال مرتبط
است .فرکانس آلفا بهطورمعمول با خالقیت در ارتباط است و نیز رابطه مثبتی با عملکرد شناختی و
حافظه دارد و فعالیت زیاد آن سبب افزایش توجه و به یادسپاری میشود (.)Vecchiato, 2011: 2198
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روش پژوهش

مطالعــه حاضــر از نوع مطالعات علی-مقایســهای اســت .جامعه آماری این پژوهش شــامل کلیه
دانشــجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز در ســال 1398ش بودند که ابتدا بهصورت تصادفی
ساده از بین افرادی که واجد شرکت در پژوهش بودند  30نفر انتخاب و از آنها رضایتنامه اخالقی
کسب شد.

ابزار پژوهش

محمد درکاهی قرهباغ ،یزدان موحدی ،بهنام علیزاده اشرفی
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الکتروآنســفالوگرافی کمی :برای ثبت موج نگاره الکتریکی مغــز از آمپلیفایر  Neuroscanو از کاله
 Electrocapکه مبتنی بر نظام بینالمللی  10-20و شامل  64الکترود است ،استفاده شد .برای تحلیل
کمی نیز یک فرایند ریاضی پیچیده  FFTبه کار گرفته شــد که در آن امواج ثبتشده به عدد و اعداد
نیز بهنوبه خود به نمودارها و تصاویر تبدیل شــدند .این فرایند با نرمافزار  Neuroguideاجرا شــد.
الکترودهای مرجع  A1و  A2نیز به گوشها متصل بودند .الکترودها با اســتفاده از کاله مخصوص
بر اساس سیستم بینالمللی  10/20بر روی سر جاگذاری شدند .ثبت امواج با استفاده از sampling
 rateحدود  500هرتز و با دامنه فرکانسی  0/1الی  40هرتز صورت گرفت .فعالیت مغزی هر یک از
آزمودنیها ،به مدت  10دقیقه با چشمان باز و بسته در حالت آرامش ثبت گردید .ابتدا آرتیفکتهای
امواج ثبتشــده بر اساس قضاوت دیداری تا حد امکان حذف گردیده و تالش شد حداقل تراسهای
حدود  120ثانیه امواج عاری از آرتیفکت جهت تحلیل در اختیار باشد .درنهایت تحلیل فرکانسهای
دلتــا ،تتا ،آلفا و بتا با تکنیک الگوریتمی تغییر ســریع فوریه صورت گرفت .این اطالعات بهصورت
کمی وارد نرمافزار  SPSSنســخه  23شــده و با اســتفاده از آزمون تحلیــل واریانس چند متغیره
مقایسه الزم بین سه گروه تصاویر جهت تعیین تفاوت فرکانسهای مغزی صورت گرفت .مالکهای
ورود عبارت بودند از راستدســت بودن ،داشتن بینایی نرمال یا اصالحشده ،عدم وجود مشکالت
روانپزشــکی ،عدم ســابقه بیماریهای نورولوژیکی ،عدم مصرف دارو و دامنه سنی بین 18 -26
و مالک خروج نیز عدم تمایل آزمودنی برای شــرکت در پژوهش بود .آزمونشوندگان وجه تقریب ًا
مشــترک سنی ،راستدست بودن ،بینایی نرمال و سطح دانش با آزمونشوندگان پروفسور سمیر
زکی دارند اما ازنظر دانش هنری در اختالف با یکدیگر هستند.
گروه تصاویر هنری آشــنا و معروف و تصاویر غیر آشــنا :ســه گروه تصویر در این آزمون
اســتفاده شد که یک گروه شــامل تصاویر غیر آشــنا و یک گروه شــامل تصاویر هنری آشنا و
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نقاشــیهای مهم تاریخ هنر و گروه بعدی تصاویر عکاســی از ســه عکاس الک سوت ،هنر کارتیه
برســون و دوئین مایکلز وجود داشــت .واضح و مشخص اســت که آثار گروه دوم و سوم دارای
قواعد زیباییشناســی بوده و برای گروه اول سعی شده این ویژگی در پایینترین حد امکان وجود
داشــته باشد .قابلذکر است که نســبت دادن این موضوع برای گروه اول ازلحاظ شناسایی نسبی
ویژگیهای زیبایی شناســانه فرمی موجود انجامشده است .همانطور که در پژوهش (Lee, 2009:
 )114مشــاهده شد تصاویر دارای زیباییشناسی فرمی تأثیر خوشآیندی بر ذهن داشتند که دلیلی
بر انتخاب تصاویر با قواعد و بدون قواعد زیباییشناسی در سه گروه مطالعه شده است .همچنین
نداشــتن فرم که دلیلی برنداشــتن آرایش و نظم خاصی در اثر اســت و بر عدم زیبایی اثر صحه
میگذاشــت برای گروه اول نیز مقررشده است (تاتارکوویچ .)47 :1381 ،تصویر  2نمونهای از این
تصاویر را نشان میدهد.
نمودار  :1نمودارCONSORT

اعالم فراخوان :افراد شرکتکننده n= 30
آثار هنری آشنا که قواعد زیباییشناسی رعایت

آثار هنری غیر آشنا که قواعد زیباییشناسی رعایت

شده

نشده

تصاویر بدون قواعد زیباییشناسی و غیر آشنا
n= 30

تصاویر عکاسی با قواعد زیباییشناسی

ثبت امواج تتا ،دلتا ،آلفا و بتا
n= 30

n= 30
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ثبت امواج تتا ،دلتا ،آلفا و بتا

تصاویر نقاشی با قواعد زیباییشناسی و آشنا و

تحلیل دادهها با نرمافزار  spssنسخه 23
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تصویر .2نمونهای از تصاویر هنری آشنا در دو ردیف دوم و سوم و نمونهای از تصاویر غیر آشنا در باال ردیف اول

تصویر  ،3چند نمونه از آزمونشــوندگان را در محیط آزمایش و در حالت آماده شــدن برای
انجام آزمون نشان میدهد.

جدول  .1آمارهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)

باند فرکانسی

موقعیت

میانگین

انحراف استاندارد

آلفا پیک

گروه 1
گروه 2
گروه 3

10/84
11/87
12/15

2/81
2/66
2/81

محمد درکاهی قرهباغ ،یزدان موحدی ،بهنام علیزاده اشرفی

در این قسمت نتایج تجزیهوتحلیل دادهها در  2بخش توصیفی و استنباطی ارائهشده است.
جــدول  1آماره توصیفی مربوط بــه فرکانسهای مغزی آلفا پیک ،تتا ،آلفــا SMR ،و بتا را در
گروههای موردمطالعه را نشان میدهد.

بررسی تأثیر شاخصههای زیبایی هنرهای تجسمی آشنا و غیر آشنا در زمان مواجهه با آنها

تصویر .3سه نمونه از آزمونشوندگان در آزمایشگاه در حال آماده شدن برای آزمون یافتهها
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آلفا

گروه 1
گروه 2
گروه 3

9/40
9/53
12/37

2/18
2/01
1/77

گروه 1
گروه 2
گروه 3

8/09
7/26
9/62

3/56
2/57
3/46

گروه 1
گروه 2
گروه 3

8/11
9/47
13/52

2/93
2/71
1/46

.

تتا

گروه 1
گروه 2
گروه 3

12/90
13/12
14/00

2/87
2/24
2/04
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بتا

همانطور که مندرجات جدول شــماره  1نشان میدهد ،امواج مغزی آزمودنیها در حالت ارائه
تصاویر مختلف متفاوت میباشد.
جدول  .2آزمون کرویت ماخلی
آزمون ماخلی

مجذور کای

درجه آزادی

P

گروه
عامل
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0/158

9

168/86

کمترین میزان
گرین هوس گیسر

هیون-فلد

کرانۀ پایین

0/678

0/716

0/250

0/001

همانطور که نتایج جدول  2نشــان میدهد فرض همســانی کوواریانس درون خانهای رعایت
نشــده است  P >0/005؛ بنابراین از آزمون گریس هاوس-گیسر استفاده شد که نتایج آن در جدول
شماره  3گزارششده است.
جدول  .3نتایج آزمون مقایسه زوجی

متغیر
آلفا پیک

تتا

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

گروه 2

-0/41

0/84

0/001

گروه 3

-1/74

0/12

0/001

گروه 2

گروه 3

-1/74

0/33

0/001

گروه 1

گروه 2

-0/14

0/98

0/001

گروه
گروه 1

P

SMR

بتا

گروه 2

گروه 3

-0/37

0/73

0/001

گروه 1

گروه 2

-0/55

0/56

0/001

گروه 3

-1/52

0/72

0/001

گروه 2

گروه 3

-1/14

0/13

0/001

گروه 1

گروه 2

-1/09

0/91

0/001

گروه 3

-2/36

0/28

0/001

گروه 2

گروه 3

-0/63

0/44

0/001

گروه 1

گروه 2

-0/24

0/79

0/001

گروه 3

-4/74

0/57

0/001

گروه 3

-3/24

0/09

0/001

گروه 2

سال سیزدهم    .شماره   .  29پاییز 99

آلفا

گروه 3

-0/75

0/45

0/001

63

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود میان گروه یک و دو اختالف معناداری دیده میشود
این اختالف نیز در گروه یک و سه نیز قابلمشاهده است.

نتیجهگیری
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نتایج این پژوهش نشــان داد که تصاویری که در آنها قواعد زیباییشناســی رعایت شده است به
نســبت تصاویری که فاقد این قاعده هستند ،بیشتر باعث جلبتوجه و واکنش مخاطبان میشود که
این نتیجه با تحقیقاتی که درزمینۀ گشتالت انجامشده است همچون بروس و همکاران ( ،)2012کنیگ
( ،)2007اوهوم ( ،)2010وچیتو ( ،)2011لی و همکاران ( )2007که بهنوعی زیباییشناسی محسوب
ی که هنرمندان به آن شــیوه کار میکنند و با
میشــود همخوانی دارد ،اما در مورد زیباییشناســ 
شیوۀ پژوهش شده مقابله داشته و بحثهایی در بهکارگیری آن صورت میگیرد .زیباییشناسی در
هنرهای تجسمی شامل شکل ،سطح ،فرم و خطوط و تمهیدات بصری دیگری است که به صورتی در
اثر هنری ســازمانیافته باشد .کالینسون نیز تجربهای را زیباییشناختی تلقی میکند که بااحساس
شــفاف و گســتردهای همراه باشــد و حســی عمیق را به وجود آورد .همچنین قواعدی برای این
تمهیدات ســازماندهی شــده که آنها را به یک اثر هنری بدیع تبدیل میکند .هنرمند با اســتفاده از
این تمهیدات اثر را به هدفی که در ذهن دارد سوق میدهد .اصولی که به روانشناسی گشتالت نیز
نامیده میشود بر پایه بررسیهای تجربی زیباییشناسی و مبتنی بر ایدئالیسم کانتی و باهدف ثبت
ش انســان به پدیدههای بصری هستند که شــامل همین قوانینی هستند که بهصورت علمی نیز
نگر 
ثابتشــده است .برای مثال این قوانین سهم بســزایی در طراحی محصوالت تجاری دارند و برای
اینکه مخاطب را متوجه هدف محصول نهایی سازند از این قوانین گشتالت استفاده میکنند.
زمان مواجهه آزمونشــوندگان برای هر یک از آثار به یک نســبت تقسیمشــده است .بنابراین
مشاهده آثار در هر سه گروه به حالت عادی آزمونشونده ادامه دارد ،اما نتایج مشاهده آثار برای
هر گروه متفاوت اســت .در این قسمت میتوان تفاوت مشاهده را مطرح کرد که تنها با اندازهگیری
امــواج مغزی امکان ســنجیدن تغییرات در هنگام مواجهه وجود دارد .بــه عبارتی تمام تصاویر به
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یک اندازه و در یک حالت یکســان مشــاهدهشدهاند ،اما تأثیرات آثار هنری بیشتر است .با توجه به
پژوهشــی که انجام شــد و نتیجه تأثیرگذاری گروه دو و سه بر آزمونشوندگان مشاهده میشود
که هنر و آنچه معنای هنر در نزد دانشــجویان هنر شــناخته میشود دانشــی از قبل تأییدشده یا
شناختهشده است .سمیر زکی در مطالعهای که بر روی نقاشیهای فرانسیس بیکن در مورد زیبایی
داشتند به این نتیجه میرسد که در هنر امروز زیبایی شرط الزمه اثر هنری نیست .پژوهش حاضر
تا حدودی خالف این مســئله را برای دانشــجویان هنر نشان میدهد .باوجود اینکه نمیتوان تمام
تأثیرات زیبایی را در یک ناحیه از مغز بررســی کرد ،اما با توجه به فعال شــدن آلفا پسســری و
موج تتا مشــاهده میشــود ناحیه مربوط به لذت دیداری برای آثار هنری آشــنا بیشتر فعالشده
اســت .همچنین این موضوع در گروه دوم که مربوط عکسهای الک سوت ،هنری کارتیه برسون و
دویین مایکلز بودند تأثیر بیشتری نسبت به گروه اول داشتند .همانطور که تاتارکوویچ در رابطه با
زیباییشناسی آکوئینی مینویسد «لذت زیبایی بدون شیء زیبا ناممکن است» میتوان به این نتیجه
نســبی رسید که امواجی که برای گروه دوم و ســوم بیشتر فعالشدهاند در زمان مواجهه با شیء
زیبا رخدادهاند .
زیباییشناســی عصبــی در تکنیکی درزمینۀ علوم عصبی اســت که درزمینــۀ تجارب زیبایی
شناسانه به کار گرفته میشود .این علم توجه دانشمندان را به خود جلب کرده و با پژوهشهایی که
درزمینۀ هنرهای تجسمی و موسیقی شده است کمکهای زیادی به شناخت بهتر از هنر نموده است.
رویکردهایی همچون واکنشهای مغز به اشــیاء زیبا ،الگوهایی که باعث خوشایندی مغز میشود و
تعیین بخشهایی مختلف مغز که مربوط به واکنش آن به حرکت رنگ و فرم اســت نیز موردتحقیق
پژوهشگران بوده اســت .راماچاندارن در پژوهشی دریافته است که مشاهده فرایندی ساده نیست
و طی آن ،چیزی که باعث برانگیخته شــدن هیجان و عاطفه در ماســت مرکز بینایی به نام آمیگدال
نام دارد که باعث احساســات میشود که اگر این مرکز نباشد تصویری که در شبکیه نقش میبندد
برای ما بدون حس عاطفی است .در امواج مغزی زمانی که حالت آلفا فعال باشد شخص از خالقیت
و نیز رابطه مثبتی با عملکرد شــناختی و حافظه دارد و فعالیــت زیاد موج آلفا باعث افزایش توجه
و یادســپاری میشود که همین مسئله در این مقاله موردتوجه بوده است .همچنین در مو ج آلفا در
تحقیقات انجامشــده نیز در گروه دو و سه نسبت به گروه یک فعالیت بیشتری ثبتشده است و در
حالت دلتا افراد بیحال هســتند و در موج تتا بیشتر فرد در حالت خواب و رؤیا دیدن است .به نظر
میرســد با افزایش فعالیت موج تتا میزان تحلیل منطقــی فرد باال رفته و فرد در تصمیمگیری بهتر
عمل میکند .همانطور که مشخص است با در نظر گرفتن اینکه گروه دو و سه بیشتر از گروه یک
است این میزان در گروه سه که شامل نقاشیهای شاخص میباشد به نسبت عددی باالتر است.
در تحقیقاتــی که امروزه پژوهشــگران از آن بهره میگیرند تحقیقات پرســشنامه و فرمهای
نظرخواهی بیشــتر جــای خود را بــه تحقیقات شــناختی دادهاند .همچنین اســتفاده از دســتگاه
الکتروانســفالوگرافی ،کمــک شــایانی به فهم تصمیمات بشــر مینماید و دری جدیــد برای نحوه
تصمیمگیری بشــر پیش روی ما بــاز میکند .پژوهش حاضــر دارای محدودیتهایی بود ،ازجمله
اینکه پژوهش صرف ًا دربردارنده دانشجویان هنر پسر صورت گرفت که در تحقیقات آینده میتواند
بــر روی افراد عادی و در دو جنس مؤنث و مذکر مورد ارزیابی قرار گیرد .از دیگر محدودیتهای
تحقیق انجام پژوهش الکتروآنســفالوگرافی کمــی بر روی افراد عادی بــود .در پژوهشهای آتی
شبیهسازی یک گالری یا یک موزه برای اثربخشی مکان نیز پیشنهاد میشود که محدودیت تحقیق
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