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سنجش میزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر
همدان


محمدرضایوسف زاده ،صدیقه کاظم پور
چکیده

این تحقيق باهدف سنجش ميزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه
انجامشده است روش پژوهش توصيفی از نوع پيمایشی بود .جامعه آماري پژوهش کليه دانش-
آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحيه یک همدان در سال تحصيلی  41-49بود که تعداد آنها
 1910نفر بود .با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي نسبتی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان
تعداد  193نفر شامل  374نفر پایه اول و  334نفر پایه دوم بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه سنجش هوش فضایی خانگ و همکاران ( )1033بوده است .روایی
ابزار با استفاده از روایی محتوي مورد تائيد صاحبنظران قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از
آزمون الفاي کرونباخ  0/734محاسبه گردید .براي تجزیهوتحليل دادهها از آزمونهاي  tتک گروهی
و  tمستقل استفادهشد  .نتایج نشان داد که ميزان هوش فضایی دانشآموزان در سطح متوسط بود و
ميزان توانایی چرخش ذهنی دانش آموزان هر دوپایه کمتر از دو مهارت توانایی تجسم و حافظه
دیداري بود و بين ميزان مهارت تجسم فضایی دانشآموزان پایه اول و دوم تفاوت معنادار وجود
داشت .به طور کلی می توان با آگاهی از ميزان هوش فضایی دانش آموزان،ضمن فراهم ساختن
فرصت هاي مناسب براي تقویت و پرورش مهارت درک روابط فضایی،تصویرگري ذهنی و
اندیشيدن به زوایاي مختلف ،آن ها رابراي رویارویی سازنده با آینده نا متعين و انجام انتخاب هاي
بهتر مهيا ساخت.

واژگان کلیدی :هوش فضایی ،تجسم ،چرخش ذهنی ،حافظه دیداري.


دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان(نویسنده مسئول)



دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

fuman47@gmail.com
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مقدمه

متوسطه اول بهعنوان حلقه رابط بين آموزشوپرورش ومحيط واقعی زندگی از اهميت
زیادي برخوردار است(گادا .)1038،3این مقطع با تغييرپذیري اجتماعی ،عاطفی ،جسمی و
عقالنی دانش آموزان همراه است(بالفانز،هرزوگ و مک لور .)1033، 1دوره متوسطه،
مرحله رشد و پرورش تواناییهاي شناختی ویافتن جایگاه دانش آموزدر جامعه است (مک
لينز و سيد .)1033،1این دوره،دوره بسيار حساسی است زیرا ازیک طرف دانش آموز در
صدد شکلگيري و تحکيم هویت شخصی و روابط درون فردي و از سوي دیگر ،تحکيم
روابط بين فردي و ترسيم افق هاي اجتماعی براي زندگی آینده در بيرون از مدرسه با
استفاده از توانایی هاي شناختی چندگانه است( البرلی ،کراستی و رابينی. )1038 ،9
هوش اغلب به عنوان توانایی ذهنی مشترک براي یادگيري و استفاده از دانش جهت
دستکاري ،توانایی تفکر انتزاعی ،توانایی ارزیابی محيطهاي جدید ،درک ایدههاي
پيچيده ،توان یادگيري سریع ،یادگيري از تجربه و توانایی درک روابط است (کمال ساري،
یوسف ،دیدیک .)1037،5هوش فضایی شامل دستکاري اطالعات ارائهشده به صورت
بصري ،نمودار یا نمادین است.این هوش در بهبود سطح خالقيت دانش آموزان مؤثراست
(بابو ،گانسن .)10383،هوش فضایی توانایی مدیریت و خلق تصورات ذهنی مختلف براي
حل مسائل است و محدود به بعدبصري نيست(تریویو،روچو،هرناندزو پالسيوس.)1010،7
اندیشيدن به پدیدهها از زوایاي مختلف ،کسب دانش واقعی و عينی ،توجه به ابعاد
ناشناخته اشياء ،استفاده از توان بصري ،بهرهگيري از اشکال ارائه ثانویه ازجمله شرح و
بسطهاي کمکی و حافظهاي در فرایند طراحی و یاد دهی-یادگيري ،استفاده از برنامههاي
گرافيکی براي انتقال یادگيري و اهتمام به نقش نمادها و تصویرسازي ذهنی در تعليم و
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تربيت معرف نقش سازنده هوش فضایی و توجه برنامه ریزان به این هوش در بازه طراحی
برنامههاي درسی است(.ساوز.)1031،3
اولين تصویر از رشد فضایی را پياژه )3451( 1ارائه داد .او معتقد است که هوش
فضایی شامل دو مهارت فهم یا درک اوليه چرخشهاي موجود درشی و فهم تطبيق
چرخشها با ماهيت آن شی است (گاردنر .)1007،1هوش فضایی به هوشی اطالق میشود
که یک فرد براي تجسم اطالعات و ترکيب دادهها و مفاهيم به معيارهاي بصري یا
تصویري استفاده میکند (ساپراتو ،بناحمد ،چایدیر ،اردیانسياه ودیال .)1038،9
هوش فضایی-دیداري شامل توانایی تشخيص فرم ،مکان ،رنگ ،خط ،شکل و نمایش
گرافيکی ایدههاي دیداري و فضایی در خواندن نقشهها ،چارتها و نقاشی کردن است.
این هوش به افراد اجازه میدهد تا اطالعات دیداري را دریافت کرده و آن را بازسازي
کنند) سليمی .)3149،هوش فضایی موجب توانایی بازسازي ذهنی یا تغيير چشمانداز
اشياء در فضا و بازنمایی ایدهها می شود (سفرنج ،زوالک .)1038،5مهارت فضایی از
یکسو با طيف وسيعی از فرآیندهاي شناختی مبتنی بر کشف روابط ،تجسم ،پيشبينی
تحوالت ،چرخش یک شی به اشکال مختلف و از سوي دیگر با بازنماییهاي بصري،
تجسم سهبعدي و خلق نقشههاي شنوایی مرتبط است (فریک و وانگ.)1030،3
تقریباً هشتاد سال پس از ساخت نخستين آزمونهاي هوش ،گاردنر ( )3440به
مخالفت با نظریه سنجش هوش پرداخت و تنوع نيمرخهاي هوش را موردتوجه قرارداد
(واج ،لوبينسکی وبنهو .)1004 ،7گاردنرانواع مختلف هوش را با عنوان منطقی -ریاضی،
کالمی-زبانی ،موسيقی ،دیداري -فضایی ،بدنی-جنبشی ،ميان فردي ،درون فردي ،طبيعت-
گراووجودگرایانه مطرح نمود( .گاردنر .)1007،هوش فضایی یکی از انواع نظریه هوش

1

- Savas
-Piaget
3
-Gardner
4
-suprapto, Bin Ahmad,Chaidir,Ardiansyah&Dilla
5
-Šafranj & Zivlak
6
-Ferik&Wang
7
- Wai, Lubinski,& Benbow
2

303

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  93پاییز 33

چندگانه گاردنر است که دیدگاهها را در مورد هوش متحول ساخت .گاردنر افراد داراي
هوش فضایی را واجد توانایی حل مسائل فضایی ،تصویرسازي از زوایاي مختلف و توجه
به جزئيات میداند (بوتينو ،کنسا و تاوال.)1039 ،3
هوش فضایی از منظر لين وپيترسون )3485( 1شامل سه توانایی ادراک سریع یا
حافظه دیداري که با رمزگردانی سریع سنجش شکلهاي دیداري مرتبط است؛ توانایی
شناسایی روابط فضایی در چرخش سریع اشيا و توانایی تجسم فضایی یعنی تخيل دیداري
است .ابتداییترین مرحله هوش فضایی ،توانایی درک و مشاهدۀ دقيق یک شیء است.
حافظه دیداري به توانایی کودک در بازشناسی و یادآوري اطالعات دریافت شده از طریق
ادراک دیداري – فضایی و توانایی تشخيص حالتهاي گوناگون اشياء و اشکال ارتباط
آنها با یکدیگر اشاره دارد .حافظه دیداري همانند هوش زبانی کامالً به کانالهاي
شنوایی-گفتاري وابسته نيست و میتواند در فردي که از این دو شيوۀ ارتباطی محروم
است نيز پرورش یابد (گاردنر .)3440،قدیمیترین توانایی فضایی که توسط روانشناسان
شناختی مطالعه شده ،چرخش ذهنی است چرخش ذهنی توانایی تصویرگري ذهنی یک
شی ،فرآیند خلق تصویر ذهنی سهبعدي یا چندبعدي و تجسم مبتنی بر مهارت شبيهسازي
ذهنی و استعاره است (هگارتی.)1030،1
براي سنجش هوش فضایی ازآزمونهاي کالسيک مثل آزمون تا کردن کاغذ اکستروم،
فرنچ،هرمان و درمن ،)3473(9آزمون چرخشهاي ذهنی (وندنبرگ )3478( 5و آزمونهاي
فنگ ،اسپنس و پرت)1007(3
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ترلسکی ونيوکمپ و ليتل )1008(3وآزمون رایت ،تامسون،جنيس ،نيوکمپ وکاسلين
.)1008(1استفاده شده است .درتصویر شماره یک ،نمونه اي ازآزمون تازدن کاغذ و
چرخش دهنی ارائه شده است:

الف :تکلیف تا زدن کاغذ
ب :تکلیف چرخش ذهنی

تصویر  3نمونه آزمون :الف تکليف تا زدن کاغذ ب :تکليف چرخشهاي ذهنی وندنبرگ

هوش فضایی در پژوهشهاي مختلفی موردبررسی قرارگرفته است .یوسف زاده
چوسري وراهی ( )3148در پژوهشی با عنوان بررسی ميزان تأکيد برنامه درسی دوره
ابتدایی بر هوش فضایی نشان دادند که در برنامه ي درسی دوره ي ابتدایی به مؤلفه هاي
تخمين ،تجسم ،نمادها و سمبل هاي گرافيکی در حد زیاد و به مؤلفه هاي تخيل و طراحی
ذهنی در حد کم توجه شده است،نقيب ،ميرزابيگی و البرزي ( )3147در پژوهشی با عنوان
رفتار جستجوي اطالعات دانش آموزان دبيرستانی با توجه به تجربه ،هوش فضایی ،و
پيچيدگی وظيفه نشان دادند که ميانگين نمره چهار متغير رفتار جستجوي اطالعات ،یعنی
طول پرسش جستجو ،فرمول بندي مجدد پرسش جستجو ،صفحات نتایج مشاهده شده،
وپيوندهاي مشاهده شده در دانش آموزان با هوش فضایی کم ،کمتر از دانش آموزان با
هوش فضایی متوسط و باال بوده است،رئيسی ،محمودیزاده و جهانشاهی افشار ( )3145در
پژوهشی با عنوان بررسی تاثير هوش کالمی و فضایی دانش آموزان در یادگيري درس

-Terlecki., Newcombe & Little
- Wright, , Thompson, Ganis, , Newcombe & Kosslyn
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ریاضی نشان دادند که دانش اموزان برخوردار از هوش کالمی و فضایی توجه و تمرکز
کامل به محتواي درس دارند و از کنجکاوي ،شور و نشاط ،خالقيت ،توانایی تعميم و حل
مسأله باال برخوردارند،طاعتيان و اصغرزاده ( )3149در پزوهشی با عنوان بررسی هوش
دیداري فضایی و عوامل موثر بر آن نشان دادند افراد داراي هوش فضایی ،ترجيح می
دهند به شکل تصویري فکرکنند و استفاده و کاربرد اشکال و انواع مختلف نقشه ،نمودار،
جدول ،منحنی ،تصویر،فيلم ،معماهاي بصري ،نرم افزارهاي گرافيکی رایانه اي ،اشکال سه
بعدي ،استعاره هاي تصویري ،مجسمه سازي ،طراحی ذهنی و تمامی حوزه هاي هنرهاي
تجسمی در رشد و پرورش هوش فضایی و بصري دانش آموزان تاثير شگرفی دارند،اصلی
آزاد،عابدي ویارمحمدیان( .)3149در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش درک
روابط فضایی بر عملکرد ریاضی دانشآموزان پسر با ناتوانی یادگيري ریاضيات نشان
دادند آموزش درک روابط فضایی بر بهبود عملکرد تحصيلی ریاضی کودکان پسر با
ناتوانی یادگيري ریاضی اثربخش بوده است،سفرنج و زیوالک ( )1038در پژوهشی با
عنوان هوش فضایی و آموزش دانش آموزان،دریافتند معلم با استفاده از ایجاد یک محيط
غنی یادگيري و با استفاده از ابزارهاي مناسب میتواند موجب ارتقاء و توسعه هوش
فضایی شود.دیوید )1031( 3در پژوهشی تحت عنوان تأثير آموزش بر چرخش ذهنی،
جهت گيري فضایی و تجسم با توجه به سطح توانایی فضایی نشان داد که آموزش به
افزایش توانایی فضایی کمک میکند ملکيان ،فضل پورو سعيدي پور )1031( 1در
پژوهشی با عنوان بررسی تأثير تصاویر آموزشی بر روي هوش فضایی دانش آموزان پسر
پایه دوم متوسطه نشان دادند که تفاوت معنیداري بين حافظه دیداري دانشآموزانی که از
پازل ،نقشه ،اسالید و تصاویر تکميلی در طول یادگيري برخوردار بودند و دانشآموزانی
که فقط از تصاویر کتاب درسی استفاده میکردند ،وجود داشت و هوش فضایی گروه اول
بهتر از گروه دوم بود .خانگ ،یاسوکا و ایشی )1033( 1در پژوهشی به بررسی و سنجش
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هوش فضایی دانش آموزان ژاپنی در سنين  35-33سال پرداختند و یافتههاي پژوهش
نشان داد که در هر سه مؤلفه حافظه دیداري ،چرخش ذهنی و تجسم دانش آموزان در
سطح باالتر از متوسط قرار دارند سامسودین ،رافی و حنيف )1033( 3در پژوهشی تحت
عنوان بررسی تأثير هوش فضایی بر عملکرد طراحی نشان دادند که تفاوت معناداري بين
ميزان چرخش ذهنی و کيفيت عملکرد طراحی دانش آموزان وجود دارد اما تفاوت
معناداري بين هوش فضایی و سرعت عملکرد دانش آموزان وجود ندارد .نيوکمپ و فریک
( )1030در پژوهشی با عنوان آموزش هوش فضایی :چرایی ،چه چيزي و چگونگی؟ نشان
دادند که مهارتهاي گشتار ذهنی طی دوران اوليۀ کودکی رشد مییابد و تفاوت از طریق
آموزش افزایش مییابد.
هوش فضایی بزرگ ساالن توسط محققان مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است ،اما
پژوهشهاي نسبتاً کمی جهت سنجش هوش فضایی نوجوانان صورت گرفته است و علت
اصلی آن فقدان دانش کافی درزمينه ابزارهاي سنجش هوش فضایی کودکان و نوجوانان
بوده است(راهی.)3141،طراحی فعاليت هایی براي پرورش و توسعه هوش فضایی دانش
آموزان ومؤلفه هاي آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر همه نظام هاي آموزشی است (سامو،1
 )1031آموزش و یادگيري یک فعاليت هيجانی و اجتماعی است و پيشرفت شناختی دانش
آموزان به زمينه هاي روان-شناختی آنان نظير رغبت ،عزت نفس  ،خودپنداره ،اعتماد به
نفس ،حس پيشرفت و کاميابی وابسته است .در سال هاي اخير ،توجه به زمينههاي رشد و
هوش ازجمله هوش فضایی به منزله یک پيش شرط براي بهبود یادگيري دانش آموزان
افزایش یافته است .اگر دانش آموزان از سطح هوش فضایی خود آگاه باشند درجهت
بهبود آن تالش خواهند کردوبهترميتوانند به انتخاب رشته تحصيلی درکالج و دانشگاه
بپردازند (تاي،یو،الي و لين .)1039 ،1هوش فضایی در دوره هاي مختلف تحصيلی و رشد
قابل مشاهده است از توانایی نوزاد در حرکت به شيوه هاي مختلف در فضا ،تا توانایی

1

-Samsudin,Rafi &Hanif
-Samu
3
-Tai,Yu,Lay&lin
2
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کودک نوپا درایجاد تصاویر ذهنی و مهارت کودکان در سن مدرسه در خلق تخيل هاي
گوناگون و توانایی نوجوانان درترسيم گزاره هاي مختلف براي ایجاد ارتباط بين پدیده ها
و کشف علل نمونه هایی از توانایی هاي فضایی هستند(گاردنر .)1007 ،استعداد فضایی
بهعنوان یکی از مهمترین استعدادها در همه فعاليتهاي زندگی نقش تعيينکننده دارد و
افراد را براي آینده مبهم آماده میسازد و با تجهيز افراد به مهارت آیندهنگري و با خلق
تصاویر روشن از امور فرارو به رفاه و کيفيت زندگی افراد میافزاید .تجهيز افراد به این
قابليتها و تدارک رفاه مستلزم شناخت کم و کيف استعدادها و قابليتهاي افراد است .بر
این اساس هدف این پژوهش سنجش ميزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول
متوسطه است و علت سنجش هوش فضایی دختران این بوده است که ابزار اندازهگيري
مورداستفاده در این پژوهش توسط متخصصان براي سنجش هوش دختران طراحیشده
است .براین اساس سؤال اصلی این است که دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تا چه
ميزان از هوش فضایی برخوردارند؟
روششناسی پژوهش:

این تحقيق بر اساس هدف ،کاربردي؛ و نحوه اجرا توصيفی از نوع پيمایشی بود.
جامعه آماري پژوهش کليه دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه (پایه هفتم و هشتم) ناحيه
یک همدان در سال تحصيلی  41-49بودند که به علت تغييرات در نظام آموزشوپرورش
کشور درزمان انجام پژوهش ناحيه مربوطه فاقد پایه نهم بوده است .حجم جامعه آماري
 1910شامل  3771دانشآموز پایه اول و  3357دانشآموز پایه دوم متوسطه بود و بر
اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  193نفر به تفکيک (پایه اول  374نفر و پایه دوم
 334نفر) با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي نسبتی به عنوان نمونه آماري انتخاب
شدند.براي انتخاب نمونه ابتدا ناحيه یک و سپس از ناحيه ،مدارس متوسطه دخترانه و از
مدارس دخترانه ،کالس هاي پایه اول و دوم به عنوان نمونه انتخاب شدند و با توجه به
این که حجم دانش اموزان پایه اول و دوم یکسان نبود و براي این که نسبت نمونه با
نسبت جامعه برابریاشد از روش نمونه گيري طبقه اي نسبتی نيز استفاده شد.ابزار گردآوري
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دادهها پرسشنامه خانک ،یاسوکا و ایشی ( )1033بود .این پرسشنامه سه مهارت حافظه
دیداري ،چرخش ذهنی و تجسم را میسنجد و براي سنجش هوش فضایی افراد سنين -35
 33سال طراحیشده بود و براي اولين بار جهت سنجش هوش فضایی دختران
مورداستفاده قرارگرفته است .این پرسشنامه حاوي سؤاالتی پيرامون تکميل اشکال،
چرخش اشکال ،تازدن کاغذ و چرخش بلوک بود  .پرسشنامه اوليه داراي چهل گویه بوده
است و بعد از اجرا بر روي  750دانشآموز در این مقطع سنی و انجام تحليل عاملی به 33
گویه تقليل یافته است و بر اساس طيف سهدرجهاي درست ،نادرست و بیپاسخ تنظيمشده
بود و پایایی آن  0/831بود .در این پژوهش نيز با استفاده از روایی محتوایی ،روایی آن
توسط متخصصان مورد تأیيد قرار گرفت و با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ ميزان
پایایی آن  0/734محاسبه گردید؛ و براي تجزیهوتحليل دادهها از آزمون  tتک گروهی براي
سنجش ميزان برخورداري دانش آموزان دوپایه از هوش فضایی و آزمون tمستقل براي
مقایسه هوش فضایی دانش آموزان پایه اول و دوم استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادهها:

-3تا چه ميزان دانش آموزان دوره اول متوسطه از هوش فضایی برخوردارند؟
براي پاسخ به این سؤال ابتدا ميانگين هوش فضایی دانش آموزان دوپایه محاسبه شدد
و سپس با استفاده از آزمون تی تک گروهی که نتایج آن در جدول شماره ( )3آمده است،
ميانگين نظري و مشاهدهشده مورد مقایسه قرار گرفت.
جدول شماره  :3ميزان برخورداري دانش آموزان دوره اول متوسطه از هوش فضایی
شاخصهاي آماري
تعداد

ميانگين

انحراف

ميانگين نظري = 3
مقدار

درجه

سطح

T

آزادي

معناداري

هوش فضایی پایه اول متوسطه

338

3/50

9.33

43.9

337

./000

هوش فضایی پایه دوم متوسطه

330

3/51

5.93

77.9

354

./000

متغير

استاندارد
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همان گونه که در بخش روش اشاره شد آزمون مورد استفاده سه مهارت اساسی را
بر مبناي چها ر نوع آزمون که براساس مقياس چهار گزینه اي تنظيم شده اند ،می سنجد و
پاسخ ها بر اساس درست،نادرست و بدون پاسخ تحليل می شوند به.پاسخ درست هرسؤال
نمره دو وبه پاسخ هاي نادرست و بدون پاسخ نمره صفر تعلق می گيرد .در تفسير،گزینه
هاي بدون پاسخ و پاسخ غلط یک طبقه محسوب می شوند .بر این اساس ميانگين نطري
ازصفر باضافه دو،تقسيم بر دو عدد ( )3به دست آمده است و ميانگين مشاهده شده
،ميانگين پا سخ هاي درست دانش آموزان به هرسؤال بر مبناي صفر تا دو است  .با توجه
به اطالعات مندرج در جدول ( )3ميانگين مشاهدهشده پایه اول و دوم به ترتيب ( )3/50و
( )3/33از ميانگين نظري جامعه یعنی ( )3بزرگتر است و همچنين ميزان  tمحاسبهشده
یعنی  43/9و  77/9در سطح  0/03معنادار است؛ و  p< 0/03و بنابراین با  %44اطمينان
میتوان گفت که بين ميانگينهاي مشاهدهشده و ميانگين نظري تفاوت وجود دارد و ميزان
هوش فضایی دانش آموزان پایه اول و دوم باالتر از حد متوسط است.
-1تا چه ميزان دانش آموزان دوره اول متوسطه از حافظه دیداري برخوردارند؟
براي پاسخ به این سؤال از شاخصهاي آمار توصيفی شامل ميانگين و انحراف معيدار
استفاده شد و سپس ميانگين برخورداري دانش آموزان دوپایه از حافظه دیدداري محاسدبه
شد و سپس با استفاده از آزمون تی تک گروهی ميانگين نظري و مشاهدهشده مورد مقایسه
قرار گرفت .نتایج در جدول شماره ( )1گزارششده است:
جدول  1تحليل ميزان برخورداري دانش آموزان از حافظه دیداري
شاخصهاي آماري
تعداد

ميانگين

انحراف

ميانگين نظري = 3
مقدار

درجه

سطح

T

آزادي

معناداري

حافظه دیداري پایه اول

338

3/93

1/01

91/13

337

./000

حافظه دیداري پایه دوم

330

3/18

1/3

94/84

354

./000

متغير

معيار

سؤاالت حافظه دیداري برمبناي چها ر نوع آزمون وبراساس مقياس چهار گزینده اي
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تنطيم شده بود .بر اساس ابزار سنجش ،پاسخ ها بر اساس درست،نادرست و بدون پاسدخ
تحليل می شوند به.پاسخ درست هرسؤال نمره دو وبه پاسخ هاي نادرست و بددون پاسدخ
نمره صفر تعلق می گيرد .در تفسير،گزینه هاي بددون پاسدخ و پاسدخ غلدط یدک طبقده
محسوب می شوند .بر این اساس ميانگين نطري ازصفر باضافه دو،تقسديم بدر دو ( )3بده
دست آمده است و ميانگين مشاهده شده ،ميانگين پاسخ هاي درسدت داندش آمدوزان بده
هرسؤال حافظه دیداري بر مبناي صفر تا دو است.
با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )1ميدانگين مشداهدهشدده حافظده دیدداري
پایههاي اول و دوم به ترتيب ( )3/93و ( )3/93از ميانگين نظري جامعه ( )3بزرگتر است
و ميزان tمحاسبهشده یعنی  91/13و  94/84در سدطح  0/03معندادار اسدت؛ و p< 0/03
بنابراین با  %44اطمينان میتوان گفت که بين ميانگين مشاهدهشده و نظري تفداوت وجدود
دارد و ميزان برخورداري دانش آموزان از حافظه دیداري باالتر از حد متوسط است.
-1تا چه ميزان دانش آموزان دوره اول متوسطه از چرخش ذهنی برخوردارند؟
براي پاسخ به این سؤال از شاخصهاي آمار توصيفی شامل ميانگين و انحراف معيدار
استفاده شد و سپس ميانگين برخورداري دانش آموزان دوپایه از چدرخش ذهندی محاسدبه
شد و سپس با استفاده از آزمون تی تک گروهی ميانگين نظري و مشاهدهشده مورد مقایسه
قرار گرفت .نتایج در جدول شماره ( )1گزارششده است:
جدول  1تحليل برخورداري دانش آموزان از چرخش ذهنی
شاخصهاي آماري
تعداد

ميانگين

انحراف

ميانگين نظري = 3
مقدار

درجه

سطح

T

آزادي

معناداري

چرخش ذهنی پایه اول

338

3/14

3/40

50/11

337

./000

چرخش ذهنی پایه دوم

330

3/91

1/10

93/81

354

./000

متغير

معيار

سؤاالت چرخش ذهنی بر اساس چها ر نوع آزمون وبراساس مقياس چهار گزینده اي
تنطيم شده بود .بر اساس ابزار سنجش ،پاسخ ها بر اساس درست،نادرست و بدون پاسدخ

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  93پاییز 33

339

تحليل می شوند به.پاسخ درست هرسؤال نمره دو وبه پاسخ هاي نادرست و بددون پاسدخ
نمره صفر تعلق می گيرد .در تفسير،گزینه هاي بددون پاسدخ و پاسدخ غلدط یدک طبقده
محسوب می شوند .بر این اساس ميانگين نطري ازصفر باضافه دو،تقسديم بدر دو ( )3بده
دست آمده است و ميانگين مشاهده شده ،ميانگين پاسخ هاي درسدت داندش آمدوزان بده
هرسؤال چرخش ذهنی بر مبناي صفر تا دو است .
با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )1ميانگين مشاهدهشده چرخش ذهندی پایده
اول و دوم یعنی ( )3/14و ( )3/91از ميانگين نظري جامعه ( )3بزرگتر اسدت و ميدزان t
ماي محاسبه شده یعنی  50/11و  93/81در سطح  0/03معنادار است؛ و  p< 0/03بنابراین
با  %44اطمينان میتوان گفت که بين ميانگين مشاهدهشده و نظري تفداوت وجدود دارد؛ و
ميزان برخورداري دانش آموزان از مؤلفه چرخش ذهنی باالتر از حد متوسط است
-9تا چه ميزان دانش آموزان دوره اول متوسطه از تجسم برخوردارند؟
براي پاسخ به این سؤال از شاخصهاي آمار توصيفی شامل ميانگين و انحراف معيدار
استفاده شد و سپس ميانگين برخورداري دانش آموزان دوپایه از مهارت تجسم محاسبه شد
و سپس با استفاده از آزمون تی تک گروهی ميانگين نظري و مشاهدهشدده مدورد مقایسده
قرار گرفت .نتایج در جدول شماره ( )9گزارششده است:
جدول  9تحليل ميزان برخورداري دانش آموزان از تجسم
شاخصهاي آماري
تعداد

ميانگين

انحراف

ميانگين نظري = 3
مقدار

درجه

سطح

T

آزادي

معناداري

تجسم پایه اول

338

3/71

3/71

45/3

337

./000

تجسم پایه دوم

330

3/80

3/73

47/18

354

./000

متغير

معيار

سؤاالت تجسم بر اساس چها ر نوع آزمون وبراساس مقياس چهار گزینه اي تنطديم
شده بود .بر اساس ابزار سنجش ،پاسخ ها بر اساس درست،نادرست و بدون پاسخ تحليدل
می شوند به.پاسخ درست هرسؤال نمره دو وبه پاسخ هاي نادرست و بددون پاسدخ نمدره
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صفر تعلق می گيرد .در تفسير،گزینه هاي بدون پاسخ و پاسخ غلط یک طبقه محسوب می
شوند .بر این اساس ميانگين نطري ازصفر باضافه دو،تقسيم بر دو ( )3به دست آمده است
و ميانگين مشاهده شده ،ميانگين پاسخ هاي درست دانش آموزان بده هرسدؤال تجسدم بدر
مبناي صفر تا دو است.
با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )9ميانگين مشاهدهشده تجسم پایههاي اول و
دوم یعنی ( )3/71و ( )3/80از ميانگين نظري جامعه ( )3بزرگتر اسدت و ميدزان  tهداي
محاسبهشده یعنی ( )45/03و ( )47/18در سطح  0/03معنادار است؛ و  p< 0/03بندابراین
با  %44اطمينان میتوان گفت که بين ميانگين مشاهدهشده و نظري تفداوت وجدود دارد؛ و
ميزان برخورداري دانش آموزان از تجسم باالتر از حد متوسط است.
-5آیا بين ميزان هوش فضایی دانش آموزان پایه اول و دوم متوسطه تفاوت وجود
دارد؟
براي پاسخ به این سؤال از آزمون تی درگروهاي مستقل استفاده شد و ميانگين ميزان
هوش فضایی دانش آموزان دوپایه مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج در جدول شماره ()5
گزارششده است:
جدول شماره  5مقایسه ميزان هوش فضایی دانش اموزان پایه اول و دوم متوسطه
شاخصهاي آماري

تعداد

ميانگين

پایه اول

337

3/50

3/23

پایه دوم

330

3/51

3/23

متغير
هوش فضایی (ميانگين مؤلفه ها)

انحراف

T

معيار
3/107

سطح
معناداري
./915

با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )5چون  tمحاسبهشده یعنی  3/107در سدطح
 0/05معنیدار نيست بنابراین با  45درصد اطمينان میتوان گفت بين ميدانگينهداي مدورد
مقایسه تفاوت معنی دار وجود ندارد بنابراین بين ميزان هوش فضایی دانش آمدوزان پایده
اول و دوم تفاوت وجود ندارد .
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بحث ونتیجهگیری:

پژوهش حاضر باهدف سنجش ميزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه
شهر همدان انجامشده است .یافتهها نشان داد که ميزان هوش فضایی (حافظه دیداري ،قددرت
تجسم و چرخش ذهنی) دانش آموزان پایه اول و دوم باالتر از حد متوسط است .این یافته بدا
نتایج پژوهش خانک ،یاسوکا و ایشی ( )1031که به بررسی و سنجش هدوش فضدایی داندش
آموزان ژاپنی در سنين  35-33سال پرداختند و نشان دادندد کده در هدر سده مؤلفده حافظده
دیداري ،چرخش ذهنی و تجسم دانش آموزان در سطح باالتر از متوسط قدرار دارندد،پژوهش
یوسف زاده و راهی ( )3148که نشان دادند در برنامه درسی به مؤلفه هداي تخمدين ،تجسدم،
نمادها و سمبل هاي گرافيکی در حد زیاد توجه شده است ،پژوهش رئيسدی،محمودي زاده و
جهانشاهی افشار ( )3145که دریافتند دانش آموزان برخوردار از هوش فضایی از کنجکداوي،
خالقيت و توانایی تعميم باالیی برخوردارندد ،پدژوهش طاعتيدان و اصدغرزاده ( )3149کده
دریافتند افراد داراي هوش فضایی ترجيح می دهند از استعاره ها و طراحی هاي ذهنی ،اشکال
سه بعدي و قدرت تجسم استفاده کنند،دیدگاه بوتينو ،کنسا و تاوال(  )1039که معتقدد بودندد
افراد داراي هوش فضایی واجد توانایی تصویرسازي ذهنی از زوایداي مختلدف و توجده بده
جزئيات هستند ،دیدگاه بابوو گانسن ( )1038که معتقد بودند هوش فضایی در قالب تواندایی
هدداي بصددري ،مجسددم و نمددادین قابددل شناسددایی اسددت و دیدگاه.تریویو،روچو،هرناندددز و
پالسيوس( ) 1010که معتقد بودند هوش فضایی توانایی مددیریت و خلدق تصدورات ذهندی
مختلف براي حل مسائل است ،همخوانی دارد .یافتهها نشان داد که ميدزان تواندایی چدرخش
ذهنی دانش آموزان هر دوپایه کمتر از دو توانایی تجسم و حافظه دیداري است؛ این یافتهها با
نتایج پژوهش ،دیوید ( )1031که نشان داد توانایی چرخش ذهنی و جهتگيري فضایی تدابع
آموزش و متغير هاي محيطی است ،پژوهش سامسودین ،رافدی و حنيدف ( )1033کده نشدان
دادند تفاوت معناداري بين ميزان چرخش ذهنی دانش آموزان وجود دارد،پژوهش نيوکمدپ و
فریک ( )1030که دریافتند مهارتهاي چرخش ذهنی بهتدریج و با تمرینات مسدتمر و فدراهم
شدن فرصتهاي مقایسه چندبعدي بهبود مییابد و نسبت به سایر تواناییهاي فضایی ازجملده
حافظه دیداري از پيچيدگی بيشتري برخوردار اسدت واز طریدق تمدرین و ورزیددگی ذهندی،
ترغيب تفکر سهبعدي بسط و توسعه مییابد ،همخوانی دارد .نتایج پژوهش نشان داد کده بدين
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ميزان مهارت تجسم فضایی دانشآموزان پایه اول و پایه دوم تفاوت معنادار وجدود دارد ایدن
یافته با نتایج پژوهش ملکيان ،فضل پدورو سدعيدي پدور ( )1031کده نشدان دادندد .تفداوت
معنیداري بين تجسم و حافظه دیداري دانشآموزانی که از پدازل ،نقشده ،اسدالید و تصداویر
تکميلی در طول یادگيري برخوردار بودند و دانش آموزانی که فقط از تصداویر کتداب درسدی
استفاده می کردند ،وجود دارد و پژوهش راهی ( )3141که نشان داد تجسم فعاليتی شخصی و
نيازمند متمایز نگریستن و خالقيت است و ميدزان آن در ندزد افدراد مختلدف متفداوت اسدت
همخوانی دارد .نتایج نشان داد درمجموع بين ميزان هوش فضایی داندش آمدوزان پایده اول و
دوم تفاوت معنیدار وجود ندارد .ایدن یافتده بدا نتدایج پدژوهش تریویو،روچدو ،هرنانددز و
پالسيوس ( )1010که نشان دادند تفاوت بين مهارت هاي فضدایی داندش آمدوزان معندی دار
نيست و اعلب دانش اموزان داراي عملکرد فضایی مشابه هستند ،نتایج پژوهش تداي،یو،الي و
لين ( ) 1039که دریافتند بين دانش آموزان دوره متوسطه از لحاط مهارت درک روابط فضایی
و تصویر سازي ذهنی تفاوت معنی دار وجود ندارد و با دیدگاه واج ،بلونسکی و بنهو ()1004
که معتقد بودند تجليات هوش فضایی در یک گروه سنی تقریباً بهصدورت مشدابه بدروز و از
واریانس و تنوع گسترده برخوردار نيست ،همخوانی دارد.
با توجه به موارد مطرحشده میتوان گفت که هوش فضایی داراي کارکردهاي گوناگون
و ماهيت متکامل و پيشرونده است .هر موجود زندهاي براي اینکه قادر به هدایت حيات
خویش باشد باید هوش فضایی خود را به کارگيرد .توانایی بشر در ساخت ابزار یکی از
مصادیق کاربست هوش فضایی است .هوش فضایی مکمل اصلی تفکر کالمی است ویک
مفهوم چندبعدي است که شامل مجموعهاي از تواناییهاي ذهنی از قبيل تواناییهاي کالمی،
ادراکی ،تصویرسازي ذهنی و چرخش ذهنی است .هوش فضایی منجر به پرورش مهارت
استدالل ،استعاره ،ترسيم تصاویر فضایی ،فهم روابط پيچيدۀ و بهبود مهارت ایجاد فاصله
ادراکی میگردد (نيوکمپ و فریک.)1030 ،
یکی از مؤسساتی که نقش بیبدیل در امر سنجش ،شناسایی و هدایت استعدادها ایفا
میکند ،مدرسه است .بدون شک یکی از شيوههاي پرورش هوش فضایی آوردن تفکر فضایی
به کالس درس و پيوند آن با تجارب روزانه است .شيوه دیگر ترغيب آن در خارج از کالس،
از طریق ایجاد فرصتهاي تمرین مهارتهاي فضایی در فعاليتهاي گوناگون زندگی شخصی
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روزمره است .در این زمينه برخی از نظامهاي آموزشی تجارب موفقی داشتهاند براي مثال در
مدرسۀ بروکساید ایالت ميشيگان از طریق تدارک برنامه درسی من کجا زندگی میکنم؟
مهارت جهتیابی ،مکانیابی ،نقشهخوانی ،بازیابی و ترسيم که از مصادیق هوش فضایی
هستند را در حداقل بازه زمانی به بچهها آموزش دادند (تسائی و ینب.)1031،3
پرورش هوش فضایی و انواع استعدادها با توجه به تأکيدداتی کده در دهده اخيدر در مدورد
شناسایی و هدایت استعدادهاي برتر توسط مسئوالن عالیرتبه نظام و نظام تعليم و تربيت در قالب
طرح شهاب صورت گرفته است ،ضرورت دوچندان یافته است براي مثال مقام معظدم رهبدري در
دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی در مهرماه هزار و سيصد نود فرمودند کده مدا مسدئله
شناسایی نخبگان راداریم ،پيش از شناسایی نخبگان ،شناسایی استعدادهاي برتر راداریم ،پدس اول
شناسایی این استعداد برتر است ،بعد مسير این صاحب استعداد برتر به سمت نخبه شددن (مرکدز
روابط عمومی و اطالعرسانی بنياد ملی نخبگان )3141،بنابراین مدارس رسالت خطير دارند و نباید
فقط به انتقال دانش و معلومات بپردازند و فعاليتهاي خود را معطوف به کتاب درسی نمایند .بلکه
باید با فراهم ساختن فرصت تخيل ،تجسم ،تصویرسازي ذهنی ،طراحدی و طدرحریدزي در مدواد
درسی گوناگون و استفاده از رسانههاي سه بعدي زمينه بهبود این استعداد را فراهم سازند بندابراین
طراحان آموزشی باید برنامه درسی را در راستاي بهرهگيري از انواع فعاليتهاي تدریس و همچنين
ابزارها و منابع مختلفی براي پرورش و توسعه هوش فضایی طراحی کنند .تا زمينه شناسایی طيف
گسترده استعدادها و مهارتهاي دانش آموزان فراهم شود.
با توجه به این که اخيراً نسخه جدید آزمون هوش قضایی توسط محققان مختلف اعتباریابی و
منتشر شده است و در زمان انجام این تحقيق این نسخه هدا وجدود نداشدت ،پيشدنهاد مدی شدود
پژوهشگران ازنسخه جدید آزمون براي سنجش ميزان هوش فضایی دانش آموزان استفاده کنند .هم
چنين پيشنهاد می شود در پژوهشی ميزان هوش فضایی دختران و پسران ایدن گدروه سدنی مدورد
مطالعه تطبيقی قرار گيرد.
از مهم ترین محدودیت هاي پژوهش ميتوان به مقررات مربوط به تأیيد ابزار سدنجش هدوش
فضایی ،همکاري مدارس و معلمان جهت تخصيص وقت براي اجراي آزمون و محدود کدردن بده
سنجش هوش فضایی دانش آموزان دختر اشاره کرد.

- Tsaia & Yenb
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