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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسۀ فعالیت مغزی دانش آموزان دبیرستانی ،در زمان آموزش و نحوۀ عملکرد قلب،
از طریق ویدئوهای کامپیوتری بود .در یکی از ویدئوها تصاویر آموزشی دوبعدی و در ویدئوی دیگر تصاویر
سهبعدی ( 15تصویر) قابل رؤیت بود .این پژوهش به لحاظ دستکاری متغیر مستقل ،نیمه آزمایشی محسوب
میشود .در این پژوهش متغیر مستقل فعال شامل بعد تصاویر ارائه شده و متغیر مستقل هویتی ،شامل هوش
فضایی (باال و پایین) دانش آموزان بود .جامعۀ مورد مطالعه کلیۀ دانش آموزان دبیرستانی رشتۀ تجربی،
شهرستان بردسکن میباشند که در سال تحصیلی  39-31ثبتنام کردهاند .از این جامعه  50نفر با هوش فضایی
باال و  50نفر با هوش فضایی پایین (در هر گروه  05نفر زن و  05نفر مرد) به روش نمونهگیری خوشهای
انتخاب شدند .امواج مغزی دانش آموزان از طریق دستگاه  EEGاز نقاط مختلف مغز بهدست آمد .دادههای
نهایی بعد از حذف نویز و آرتیفکتها ،با تکنیک تحلیل واریانس دو راهه تحلیل شدند .نتایج نشان داد که
تفاوت معناداری در میزان فعالیت مغزی دانش آموزان با هوش فضایی باال و پایین ،وجود ندارد (p 0/05
> .)valueاین موضوع در مورد سطوح مختلف ابعاد تصاویر (دو بعد و سه بعد) و همچنین تعامل هوش
فضایی و ابعاد تصاویر صادق است .یافتههای جانبی نشان میدهند که میزان فعالیت مغزی دانش آموزان وابسته
به جنسیت است ( ،)p value<0/01از طرفی جنسیت با نوع تصاویر ارائهشده نیز تعامل معنادار دارد (p 0/01
<.)value

واژگان کلیدی :امواج مغزی ،هوش فضایی ،ابعاد تصاویر ،دو بعد ،سه بعد ،EEG ،جنسیت.
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مقدمه
شناخت فرآیند یادگیری در انسان سابقهای طوالنی دارد و به نظر میرسد تبیین آن همچنان
ادامه داشته باشد .این تبیین ،وابسته به این است که پژوهشگر چه دیدگاهی را برای شناخت
فرآیند یادگیری در نظر میگیرد .با این وجود ،درحالیکه این دیدگاههای متفاوت همگی
به گسترش فهم یادگیری کمک میکنند ،اما موفق نشدهاند ،آن را بهطور کامل مشخص
نمایند .یکی از دالیل مهم عدم موفقیت این است که بیشتر این مطالعات ،مبتنی بر مشاهدات
محققان و روشهای خودگزارشدهی هستند .اگر بتوان یادگیری را بر پایۀ عملکرد مغز
تعریف و چهارچوب آن را بر این اساس روشن نمود ،مسئلۀ تبیین شفاف و دقیق آن تا حدود
زیادی حل میشود .با پیشرفتهای فنی در حوزه علوم عصبشناختی ،محققان تالش
میکنند از طریق مطالعه رابطۀ بین یادگیری و ساختارها 1و کارکردهای 0مغز ،مسئلۀ یادگیری
و فرآیند آن را مشخص نمایند .یکی از عوامل مهمی که پژوهشگران حوزۀ مغز در مورد
ساختارهای متفاوت مغزی دستیافتهاند این است که تجارب و شرایط مختلف به
ساختارهای متفاوت مغزی منجر میشود .همچنین مغز بهمنظور شناخت خود ،به تعامالتش با
محیط پاسخ میدهد (مارکِم و گرینِف0002 ،؛ توبِت و همکاران .)0010 ،این پاسخدهی به
یادگیری منجر میشود.
مطالعات متعددی در خصوص اثرات رسانههای آموزشی بر یادگیری با تعریف عملیاتی
انرژی صرف شده مغزی که بر اساس ایای جی رصد میشود ،انجام شده است؛ اما این
یافتهها نتایج متناقضی دارند .این مطالعه قصد دارد با در نظر گرفتن هوش فضایی بهعنوان
متغیر تعدیلکننده به نتیجهای در مورد میزان فعالیت مغزی شرکتکنندگان زمانی که به آنها
تصاویر دوبعدی و سهبعدی ارائه میشود ،بپردازد.
حوزههای مورد مطالعه در این پژوهش ،مطالعات مغزی و آموزش است که هر دو
بهشدت ،تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفتهاند .امکان نقشهبرداری مغزی و رصد فعالیتهای
مغزی از طریق ابزار مختلف به وجود آمده است و از طرفی ابزارهای آموزشی مختلف دست
آموزشدهندگان را برای انطباقیتر کردن آموزشها فراهم آوردهاند .بهعنوانمثال در حوزۀ

1. structure
2. function
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یادگیری ،نظریات موجود و مربوط به پردازش اطالعات ،1بار شناختی ،0حافظه کاری 9و
رمزگذاری دوگانه 2در مطالعۀ همزمان یادگیری و فعالیتهای مغزی گسترش یافتهاند .نظریۀ
بار شناختی وّن مِرینبو و پاس )1331( 5بیان میکند که اگر اطالعاتی از طریق هر دو کانال
دیداری و شنیداری پردازش شوند ،ظرفیت حافظه کاری میتواند افزایش یابد (سویلر 9و
همکاران .) 1331 ،در خصوص تعمیم پردازش اطالعات ،با کارکردهای بلندمدت ،پایویو
( )1331پیشنهاد میکند که شناخت انسان دو نظام مجزا بهمنظور پردازش اطالعات دارد:
یکی برای اطالعات کالمی و دیگری برای اطالعات بینایی .اینها نمونهای از نظریات
یادگیریاند که بر عملکرد مغز متمرکز شدهاند .عالوه بر این دیداریسازی یکی دیگر از
قابلیتهایی است که به مدد گسترش ابزارهای آموزشی پیشرفته ،به لحاظ اجرا تسهیل شده
است (مانند ارائۀ تصاویر دوبعدی و سهبعدی) .یادگیری مبتنی بر ادراک دیداری اثرات
پایدارتر و به لحاظ یادگیری مفاهیم ،برای یادگیری مفاهیم عمیقتر استفاده میشود .بهعنوان
نمونه ،محققانی که از نظریۀ رمزگذاری دوگانه حمایت میکنند؛ معتقدند که اطالعات بینایی
که در حافظه بلندمدت ذخیره میشوند میتواند بیشتر از اطالعات کالمی باقی بمانند و تمام
اطالعاتی که در این حافظه ذخیره شدهاند برخی از کیفیتهای و ویژگیهای دیداری دارند
(کراسنی ،سادوسکی و پایویو.)0001 ،1
از طرفی ،پژوهشهای بیس ر )1333( 1در حوزۀ عصبشناختی پیشنهاد میکند که
نوسانهای عصبی (شدت و فراوانی 3امواج مغزی) در الکترو آنسفالوگرام ) (EEGبا بعضی
از عملکردهای مغزی مانند ثبت حسی ،10ردیابی ،11ادراک ،حرکت و فرآیندهای شناختی
مرتبط با توجه ،یادگیری و حافظه 10در ارتباطاند .با آزمون ارتباط بین فعالیت مغز و
1. information processing
2. cognitive load
3. working memory
4. dual coding
5. Van merrienboer & paas
6.Sweller
7. Krasny, sasoski
8. basar
9. amplitude and frequency
10. sensory registration
11. tracking
12.attention, learning, and memory
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فرآیندهای شناختی ،کِلِمِش ( )1333نشان داد که نوسانهای عصبی در امواج آلفا و تتا بیشتر
مربوط به عملکرد حافظه و شناخت میباشند ،باألخص اینکه آلفا بهعنوان ریتم غالب در
 EEGمغز افراد بالغ محسوب میشود .در این مطالعه فعالیتهای مغزی بهعنوان متغیر وابسته،
با استفاده از ایای جی ( )EEGرکورد میشود .تا اینجا به موضوعات ارتباط یادگیری
بهصورت دیداری با الگوی امواج مغزی پرداخته شد .به نظر میرسد این ارتباط که عموماً
بهصورت گزارههای کلی مطرح میشوند ،وابسته به متغیرهای تعدیلکنندۀ بسیاری باشد .در
این مطالعه هوش فضایی بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده در نظر گرفته میشود .هوش فضایی
با هرکدام از متغیرهای ذکر شد در ابتدا در ارتباط است .گاردنر (گاردنر )1333 ،هوش
فضایی را بهعنوان پتانسیلی برای شناسایی ،تشخیص و دستکاری الگوها در یک فضای
بازتعریف کرد؛ بهطوریکه الگوها با نواحی در نظر گرفتهشده منطبق شوند .بِرونِی 1و
همکاران ( )0010مشاهده کردند آزمودنیهایی با سطوح باالی هوش فضایی ،انرژی کمتری
را در مقایسه با افراد هوش فضایی در سطح پایین ،در تکالیف سنجش هوش فضایی ،مصرف
کردند که میتواند دلیل ی بر تالش مغز برای انجام تکالیف چرخش روانی باشد .به نظر
میرسد که هوش فضایی نقش مهمی را در فهم تکالیف دیداریسازی فضایی در
موقعیتهای مختلف بازی میکند؛ بهعنوانمثال کوژن نیکُو ،موتز و هگاتی )0001( 0مشاهده
کرد که یادگیرندگان با هوش فضای باال در حل مسائل حرکتی ،مثل تفسیر تصاویر
جنبششناسی بهتر عمل میکنند .ام .اُراین ،بینهایم و کالی )1331( 9نشان دادند که بین
هوش فضایی و استعداد دیداریسازی فضایی در دوره آموزش مقدماتی زمینشناسی
همبستگی وجود دارد .هوفلر )0010( 2در یک فراتحلیل روی  01آزمایش مختلف از 13
مطالعه نشان داد که  -1هوش فضایی از طریق بصری سازی نقش مهمی را در یادگیری بازی
میکند  -0یک اثر جبرانی از تصاویر متحرک برای یادگیرندگان با هوش فضایی پایین و
یک چنین اثری از تصاویر ایستا برای یادگیرندگان با هوش فضایی باال وجود دارد-9 .
نشانههای عمق در دیداریسازی سهبعدی ،به یادگیرندگان با توانایی هوش فضایی پایین
کمک کند تا فرآیند دیداری شده را بهتر درک کند و این نشانهها مانند مدلهای آمادهای
1. Barone
2. Kozhevnikov, Motes & Hegarty
3. Orion, Ben-chain, & Kali
4. Hoffler
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هستند که به فهم بهتر فضای سهبعدی به یادگیرندگان با هوش فضایی پایین کمک میکند.
در این مطالعه هوش فضایی بهعنوان متغیر تعدیلکنندۀ مطالعه در نظر گرفته شده است.
با بررسی رابطه بین امواج آلفا و آموزش چندرسانهای ،گرلیک و جازوِک ()0001
فعالیت مغز را در چهل دانشجو (که بهوسیله نمرات آزمون دانش فیزیک به افراد نخبه و
مبتدی تقسیمبندی شده بودند) بین ارائه متنی (متن ،تصاویر و دیاگرامهای پرینت گرفتهشده)
و ارائه چندرسانهای (متن ،صدا ،ویدئو و تصاویر متحرکی که در یک کامپیوتر ارائه میشد)
را بررسی کردند و نشان دادند که  -1ارائه چندرسانهای که در کامپیوتر نمایش دادهشده
بود ،قدرت امواج آلفای کمتری را نسبت به زمانی که تصاویر فقط در قالب دیاگرامهای
پرینتی ارائهشده بودند ،نشان داد-0 .افراد نخبه با توجه به نوع ارائه نتایج یادگیری بهتری را
نسبت به مبتدیها نشان دادند و  -9هیچ تفاوت معناداری در میزان یادگیری مرتبط با نوع
ارائه وجود نداشت.
با توجه به اندازههای قدرت آلفای پایین مشاهدهشده در نمایش چندرسانهای ارائهشده
از طریق کامپیوتر ،گرلیک و جازوِک )0001( 1معتقد بودند که ناآشنا بودن بعضی از
دانشجویان به کامپیوتر میتوانست بهعنوان یک دلیل احتمالی برای اندازههای قدرت پایین
امواج آلفا باشد (تالش روانی بیشتر) .عالوه بر این یادگیری چندرسانهای هنگام کار با یک
کامپیوتر ممکن است پرطرفدارتر از زمانی باشد که موضوعات در قالب پرینت ارائه
میشوند .عالوه بر این تقسیمبندی آزمودنیها به نخبه و مبتدی بر اساس نمرات دانش فیزیک
ممکن است با ارزیابی دقت تأثیر آموزشی ارائۀ چندرسانهای و متنی تداخل کند زیرا امکان
دارد که سطح دانش قبلی بر نتایج یادگیری اثر داشته باشد تا نوع ارائه.
درحالیکه شواهد تحقیقاتی برای حمایت از رابطه مثبت بین هوش عمومی و EEG
وجود دارد ،در حال حاضر مطالعات بسیار اندک یا هیچ مطالعهای در خصوص ارتباط بین
هوش فضای و فعالیت مغزی وجود ندارد .درحالیکه تحقیق گرلیک و جازویک ()0001
بر برخی اثرات آموزش چندرسانهای که بهوسیله فعالیت مغزی در طول آموزش ایجاد شده
پرداخته است؛ یافتههای تحقیقاتی آنها به برخی نتایج منتهی میشود که بعضی از آنها
عبارتاند از -1مواد یادگیری استفادهشده در این مطالعات به شکل سادهای از دانش توصیفی
محدود میشوند -0 .در این مطالعات کمتر به هوش فضایی بهعنوان یکی از توانمندیهای
1. Gerlic & Jausovec
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مهم مخصوصاً در آموزش چندرسانهای ،تأکید شده است .آموزشهای چندرسانهای بسیار
تجسمیاند و اغلب شامل حرکت یا تغییر در تصاویر میباشند.
همانطور که پیشتر بحث شد ،درحالیکه شواهد تحقیقاتی برای حمایت از رابطه مثبت
بین هوش عمومی و  EEGوجود دارد ،در حال حاضر مطالعات بسیار اندک یا هیچ مطالعهای
در خصوص ارتباط بین هوش فضای و فعالیت مغزی وجود ندارد .درحالیکه تحقیق گرلیک
و جازویک ( )0001بر برخی اثرات آموزش چندرسانهای که بهوسیله فعالیت مغزی در طول
آموزش ایجاد شده است؛ پرداخته است؛ یافتههای تحقیقاتی آنها به برخی نتایج منتهی
میشود که بعضی از آنها عبارتاند از -1مواد یادگیری استفادهشده در این مطالعات به
شکل سادهای از دانش توصیفی محدود میشوند -0 .در این مطالعات کمتر به هوش فضایی
بهعنوان یکی از توانمندیهای مهم مخصوصاً در آموزش چندرسانهای ،تأکید شده است.
آموزشهای چندرسانهای بسیار تجسمیاند و اغلب شامل حرکت یا تغییر در تصاویر
میباشند.
درنهایت ادبیات و پیشینه در مورد متغیرهای مورد مطالعه پیشنهاد میکند که رابطه قوی
بین تجربه یادگیری ،ساختها و کارکردهای مغزی وجود دارد و تجربههای رسانهای مانند
جستجوی اینترنتی و بازیهای ویدئویی بهصورت بالقوه میتوانند توانایی شناختی و کارکرد
مغز را افزایش دهند .به هرحال شواهد تحقیقاتی وجود دارد که پیشنهاد میکنند استفاده
بیشازحد از رسانه برای دورههای گسترده زمانی ،ممکن است اثرات منفی بر روی مغز مثل
1
اختالل اعتیاد به اینترنت  IADاثر داشته باشد .بهمنظور توصیف فرآیند یادگیری ،میلر
( )1359یادگیری انسان را با فرآیند پردازش اطالعات در کامپیوتر مقایسه کرد .او پیشنهاد
کرد که اطالعاتی که از طریق دریافتکنندههای حسی دریافت میشوند ،پردازش شده و
موقتاً در حافظه کوتاهمدت ذخیره میشوند و سپس برای ذخیره بلندمدت و امکان بازیابی
در حافظه بلندمدت رمزگذاری میشوند .او همچنین پیشنهاد میکند که اطالعات بزرگتر
به واحدهای کنترلپذیر و معنادار و بهمنظور غلبه بر ظرفیت محدود حافظه کوتاهمدت،
قطعهبندی میشوند.

1. Miller
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در ادامه مطالعۀ کارکرد حافظه کوتاهمدت ،بّدلی و هیچ )1312( 1مدلی از حافظه کاری
که ترکیبی از سه جزء است را پیشنهاد کردند که شامل مرکز اجرایی است که اطالعات را
کنترل میکند ،حلقه واجی است که اطالعات کالمی را ذخیره میکند و مرکز طراحی بینایی
فضایی است که اطالعات بینایی را ذخیره میکند و ذخیره موقت و کنترل اطالعات ضروری
را برای مجموعۀ پیچیدۀ فرآیندهای روانی یا وظایف شناختی بر عهده دارد .با شناسایی
ظرفیت محدود حافظه کاری ،سویلر ( )1311یادگیری معنادار را معرفی کرد .وی معتقد
است که یادگیری هنگامی اتفاق میافتد که بار شناختی در حافظه کاری کاهش مییابد.
سویلر معتقد است که اگر یادگیرنده موضوعات بسیار متفاوتی را بهطور همزمان در آموزش
تجربه کند ،حافظه کاری وی میتواند بهسادگی "غرق شود" چرا که بارِ شناختیِ

افزایشیافته و بنابراین کارآمدی یادگیری کاهش پیدا میکند.
با اتکا به نظریه پردازش اطالعات میلر ،پایویو ( 1319 ،1311الف )1331 ،پیشنهاد کرد
که شناخت انسان از دو نظام متمایز در پردازش اطالعات تشکیل یافتهاست؛ یکی برای
اطالعات کالمی و دیگری برای اطالعات بینایی .محققانی که از این نظریه دوگانه
رمزگذاری حمایت میکنند ،معتقدند که اطالعات بینایی که در حافظه بلندمدت ذخیره
شدهاند؛ ماندگاری بیشتری نسبت به اطالعاتی دارند که بهصورت شنیداری ذخیره شدهاند.
عالوه بر این تمام اطالعاتی که در حافظه ذخیره شدهاند؛ برخی از کیفیتهای بینایی را دارا
هستند (پایویو 1319 ،1311 ،الف1331 ،؛ کراسی ،سادُسکی و پایویو .)0001 ،0بهنظر
میرسد که استفاده از اطالعات بینایی در آموزش چندرسانهای میتواند اثرات مشابهی بر
یادگیری داشتهباشد .بهمنظور گسترش حافظه کاری و نظریه کدگذاری دوگانه بر آموزش
چندرسانهای میلر و همکاران  ،اثرات تصاویر را بر آموزش چندرسانهای بررسی کردند و
نشان دادند که بار شناختی آموزش کالمی که بهصورت بینایی ارائه شده است؛ در طول
آموزش بینایی به نسبت آموزش کالمی ،افزایش یافتهاست .این مطالعه نشان داد که -1
اطالعات بینایی و کالمی مرتبط ،باید بهصورت همزمان و بهطور پیوسته ارائه شوند و -0
اطالعات باید از طریق ماژولهای بینایی و شنیداری ارائه شوند (میر و همکاران.)0001 ،

1. Baddeley & Hitch
2. Sadoski, Krasny
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میر و مورینو ( )0000همچنین از آموزشهای کمک رایانهای بهمنظور آزمون ظرفیت
کانالهای کالمی و بینایی و بهمنظور کاهش بار شناختی در حافظه کاری در طرح
چندرسانهای استفاده کردند .یافتهها نشان داد که تصاویر متحرک (نوعی از آموزش بینایی)
میتواند یادگیری دانشآموزان را بهبود دهد .بهعالوه بهمنظور آزمون قدرت امواج آلفا
 EEGبه عنوان شاخصی از ظرفیت حافظه کاری ،محققان ارتباط بین درجات هوش و امواج
آلفا را بررسی کردند .موروسی 1و همکاران ( )1333رابطه هوش را که توسط مقیاس هوش
وکسلر برای افراد بالغ بهدستآمده بود و امواج  EEGرا بررسی کردند و مشاهده کردند که
همچنان که نمرات آزمون هوش افزایش مییابد قدرت امواج دلتا و تتا ،کاهش و قدرت
امواج آلفا و بتا افزایش مییابد .دوپلمی 0و همکاران ( )0000با استفاده از دو نوع هوش
متفاوت :یادگیری و آزمون حافظه (lgt-3) 9و آزمون ساختار هوش آمتاوئه،(ist-70) 2
نتایج مشابهی را گزارش کردند و همبستگی مثبتی بین هوش و امواج آلفا مشاهده کردند .با
استفاده از مقیاس هوش وکسلر برای کودکان ) ،(wisc-rاشمید ،تِیش و شِب)0000( 5
همبستگی مثبت معناداری را بین هوش و قدرت امواج آلفا در کودکان ده ساله مشاهده
کردند و نتیجه گرفتند که امواج  EEGممکن است با درجاتی از تواناییهای شناختی همراه
باشند .اگرچه روابط مثبت بین هوش و  EEGبه نظر میرسد که توسط یافتههای تحقیقات
مرتبط حمایت شود ،اما تحقیقات بسیار محدودی وجود دارد که رابطه بین هوش فضایی و
توانایی شناختی را بررسی کند که بر اساس آن قدرت چرخش روانی و دستکاری تصاویر
 0و  9بعدی در ذهن فرد و فعالیت مغز بررسی شده باشد .بورنه ،مارِن و راموس)0010( 9
گزارش کردند که تفاوتهای معناداری در سطوح فعالیت مغزی مبتنی بر امواج  EEGبین
افراد دارای سطوح باالی هوش فضایی و افراد سطح پایین وجود دارد .آنها سطوح انرژی
که توسط مغز در طول تکالیف چرخش روانی مختلف ،توسط  9دانشجوی کارشناسی ،انجام
پذیرفت را تحلیل کردند .طبقهبندی سطوح هوش فضایی بر رشتههای کارشناسی دانشجویان
به دانشجویانی با درجات باالی هوش فضایی که در رشتههای مهندسی عمران تحصیل
1. Morose
2. Doppelmayer
3. learning & memory test
4. Amthauer
5. Schmid, Tirsch & Scherb
6. Bbarone, Maron, & Ramos
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میکردند و تمایل به انجام تکالیف چرخش روانی بهصورت مکرر در حوزه دانشگاهی خود
داشتند در مقابل دانشجویانی با سطوح پایین هوش فضایی که اغلب در رشتههای انسانشناسی
و جامعهشناسی معموالً به تحصیل بودند صورت پذیرفت .بهعالوه برای این طبقهبندی،
محققان از یک مجموعه استدالل فضایی از منابع آزمونهای استدالل استفاده کردند
) (BPR5-SRتا از این طبقهبندی حمایت کنند .بِرونِی 1و همکاران ( )0010مشاهده کردند
آزمودنیهایی با سطوح باالی هوش فضایی ،انرژی کمتری را در مقایسه با افراد هوش فضایی
در سطح پایین ،مصرف کردند که میتواند دلیلی بر تالش مغز برای انجام تکالیف چرخش
روانی باشد.
پژوهش دیگری بر فیزیولوژی مغز تأکید کرده است .این پژوهش اگرچه بهصورت
مستقیم با مطالعۀ حاضر در ارتباط نیست ،اما ذکر آن بر اهمیت رابطۀ بین هوش و فیزیولوژی
تأکید دارد .پژوهشگران متعددی هوش انسان را از نقطهنظر فیزیولوژیکی بررسی کردند.
هایه 0و همکاران ( )1330تحقیق کردند که آیا آزمودنیهایی با توانایی باال که بیشترین میزان
متابولیک گلوکز 9مغزی را دارند در ادامه دادن یادگیری تکالیف پیچیده کاهش مییابد -
همانطور که فرضیه کارکردی مغز پیشبینی میکند که هوش بهعنوان تابعی از میزان فعالیت
مغزی نیست بلکه به کارایی استفاده از مغز برمیگردد .افراد با هوش باال کارایی مغزی
بیشتری نسبت به افراد کمهوش دارند .نتایج مطالعۀ آنها نشان داد که همبستگی منفی بین
 GRMو نمرات ماتریسهای پیشرونده ریون و سیالی کالمی 2وجود دارد .نتایج پیشنهاد
میکند ،افراد با توانایی باالتر افزایش بیشتری را در فرآیند خودکار پردازش دارند و بنابراین
مناطق کمتری از مغز درگیر هستند و از اینرو نرخ متابولیک مغزی آنها نیز کاهش مییابد.
بهطور مشابه نیوبانر و فریدِنتالر )1335( 5رابطه بین هوش روانسنجی را با استفاده از  rampو
الگوهای فضایی زمانی بررسی کردند و مشاهده کردند که افراد با نمرات هوش پایین ،فعالیت
قشری نسبتاً نامشخصی را که در طول زمان افزایش مییابد؛ دارند .درحالیکه افراد با نمرات
هوش باال قسمتهایی از مغز فعالیت بیشتری دارند که به مهارت الزم برای حل تکلیف
مربوطاند.
1. Barone
2. Haier
)3. glucose metabolic rate (GMR
)4. ravens advanced progressive matrices (ramp
5. Neubauer & Freudenthaler
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در تبیین همبستگی معکوس مشاهدهشده بین قدرت امواج آلفا و بار شناختی ،گِوِنز و
شِیفر )1310( 1فرض میکنند که فعالیت امواج آلفا در طول تکالیف شناختی به نسبت
عملکرد بهکارگیری سلولهای عصبی قشری در حل تکالیف ،رابطه معکوس دارد
(همانطور که توسط پارسیورمن 0وریزو 0009 ،نیز به نتایج مشابهی رسیدند) .بهطور مشابه
لوپز داسیلوا و همکاران ( )1310پیشنهاد کردند که تغییر در دامنه امواج آلفا وابسته به این
است که تا چه اندازهای نورونهای تکی و واحد بهصورت یکجا و یکپارچه عمل میکنند.
فورچلر و همکاران ( )1333این فرض را مطرح کردند که زمانی توان امواج آلفا کم میشود
که عمل یکپارچه و منظم شدۀ نورونهای پایهای کاهش یابد .اسمیت 9و همکاران ()0001
پیشنهاد کردند که با افزایش تکالیف ،مناطق مختلف قشر مغزی ممکن است درگیر شوند و
این موضوع به کاهش در نسبت کلی تولیدکنندههای منطقهای آلفا منجر میشود .کاهش
امواج موضعی آلفا به کاهش کلی توان امواج آلفا میانجامد (لی و رویتین.)0011 ،
درحالیکه هیچ تبیینی در خصوص ارتباط بین انطباق فعالیت سلولهای عصبی و
تکالیف شناختی وجود ندارد؛ اما تحقیقات اخیر نشان دادند که قشر اجرایی مغز که در کنترل
عملکرد شناختی نقش دارد؛ سلولهای عصبی مناطق مغزی را که با ارائۀ محرک فعال
میشوند را کنترل میکند .قشر پری فورنتال این کار را با یکپارچهسازی و همگام کردن
نواحی مختلف مغزی انجام میدهد (گرگوریو 2و همکاران .)0003 ،بر اساس این یافتهها،
میتوان گفت زمانی که فعالیتها و تکالیف شناختی افزایش مییابد ،قشر پیش پیشانی
درگیری بیشتری پیدا میکند و ممکن است بهسختی بیافتد .این قشر مسئولیت کنترل
سلولهای عصبی در مناطق مغزی مرتبط با تکالیف شناختی و ارتباط با مناطق مختلف مغزی
را بر عهده دارد که به تکلیف ارائهشده مربوطاند.
اثر انیمیشن سهبعدی ،بهعنوان نوعی از تجربه آموزش چندرسانهای میتواند بحثبرانگیز
باشد .درحالیکه برخی مطالعات نشان میدهند که تصاویر انیمیشنی سهبعدی مؤثرتر از انواع
دیگر آموزش دیداری مثل تصاویر ایستا و انیمیشنهای دوبعدی هستند ،مطالعات دیگری
وجود دارد که نتایج متناقض را به دست میدهند .با استفاده از تکنولوژی  EEGمحققان
1. Gevins & Schaffer
2. Parasuraman.
3. Smith
4. Gregoriau, gotts, zhou, & pesimane.
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نشان دادند که امواج مغزی  EEGبهشدت همخوان با کارکردهای مختلف مغزی مثل
فرآیندهای شناختی هستند .با توجه به رابطه بین بار شناختی ،هوش و فعالیت مغزی
اندازهگیری شده توسط  EEGپژوهشها پیشنهاد میکنند که یک رابطه معکوس بین بار
شناختی و قدرت آلفا و یک رابطه مثبت بین هوش و قدرت امواج آلفا وجود دارد که
نشاندهنده نقطه قوت  EEGبهعنوان مقیاسی برای مطالعۀ فرآیندهای روانی ،حافظه کاری
و تواناییهای شناختی ،است .بهعالوه برای بررسی اثرات انواع مختلف سبکهای آموزش
دیداری بر قدرت آلفا پژوهشها سؤاالتی مطرح میکنند :آیا این انواع مختلف سبکهای
آموزش ،در سطوح مختلف بار شناختی روی آزمودنیها با سطوح مختلف هوش فضایی اثر
دارد؟ کدامیک از سبکهای آموزش دیداری است که کارایی بهتری برای یادگیری دارند؟

روش
به لحاظ قابلیت دستکاری متغیر مستقل طرح حاضر یک طرح آزمایشی (نیمه آزمایشی)
محسوب میشود .طرح پژوهش حاضر ،یک طرح عاملی ( 0*0هوش فضایی و عمق ارائۀ
تصاویر ،هر یک با دو سطح) است .شکل یک ،تصویر طرح تحلیل مربوط به این پژوهش را
نشان میدهد .بهمنظور شناسایی دانش آموزان با هوش فضایی باال و پایین از آزمون وندبگ
و کیوز استفاده شد .این آزمون روی  015دانشآموز دبیرستانی که تمام دانش آموزان رشتۀ
تجربی بودند که در سال تحصیلی  31-31ثبتنام کردند ،اجرا شد تا اثر رشتۀ تحصیلی و
سال تحصیلی ،کنترل شود .این دانش آموزان همگی در مدارس تحت نظر آموزشوپرورش
شهرستان بردسکن مشغول به تحصیل بودند .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای
چندمرحلهای انجام شد .در مرحلۀ اول بهجای نمونهگیری ،سرشماری اتفاق افتاد تا میزان
خطای نمونهگیری خوشهای کاهش یابد؛ بنابراین آزمون در کلیۀ مدارس شهرستان اجرا شد.
در مرحلۀ دوم از هر مدرسه دو کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد و آزمون وندبگ و
کیوز روی تمام اعضای آن کالس اجرا شد .آزمون چرخش ذهنی (MRT)1یک مقیاس
پرکاربرد هوش فضایی میباشد و ثبات درونی آن (کودر ریچاردسون  )00برابر با  0/11و
پایایی بازآزمون برابر با  0/19به دست آمد (پیتِز ،چیشلم و النگز .)1335 ،0سپس  05نفر از
پسران و  05نفر از دختران (در حدود  11درصد کل افراد) که بیشترین نمرۀ هوش فضایی را
1. mental rotation test
)2. Peters, Chisholm, & Laeng (1995
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دارا بودند به عنوان افراد گروه با هوش فضایی باال انتخاب شدند .همین کار در مورد افراد با
هوش پایین نیز انجام شد .یکی از سؤاالتی که از شرکتکنندگان در پژوهش پرسیده شده
است ،وجود پروندۀ پزشکی یا روانپزشکی و روانشناسی است .همگی به ادعای خود آنها،
فاقد چنین پروندههایی بودهاند.
بنابراین درمجموع  100نفر در این مطالعه شرکت کردند که  50نفر آنها نمرۀ باالی
هوش فضایی و  50نفر نمرۀ پایین هوش فضایی داشتند ( 50درصد زن و  50درصد مرد).
میانگین و انحراف استاندارد هوش فضایی برای افراد با هوش فضایی باال به ترتیب  19و 9.2
است و برای افراد با هوش فضایی پایین به ترتیب  9.1و  0.5است (در آزمون وندبرگ نمرۀ
 10تا  02بهعنوان نمره هوش فضایی باال و نمرات  0تا  10بهعنوان هوش فضایی پایین
میباشند ) .بعضی از افراد انتخاب شده به هر دلیلی بعد از شناسایی ،عالقهمند به شرکت در
پژوهش نبودند که با افرادی که نزدیکترین نمرۀ هوش فضایی به آنها را داشتند ،جایگزین
شدند .درنهایت افراد با در نظر گرفتن جنسیت آنها ،بهصورت کامالً تصادفی در چهار گروه
قرار گرفتند و به صورت کامالً تصادفی هر گروه یک سطح از متغیر مستقل (در این مطالعه
تصاویر سهبعدی تصاویری است که دارای عمق یا ارتفاع است و تصاویر دوبعدی 2D

تصویر یا عکس است که در صفحه ارائه میشوند) و متغیر هم پراش (هوش فضایی با دو
سطح هوش فضایی باال و پایین) را دریافت کردند .در گام بعدی فعالیت مغزی هر یک از
دانش آموزان از طریق  EEGدر زمان آموزش ثبت شد .آموزش بدون دخالت معلم و از
طریق ویدیوهای تهیهشده (یک ویدیو دوبعدی و یک ویدیو سهبعدی) در کامپیوتر به
شرکتکنندگان ارائه شد .طول مدت زمان هر ویدیو یک دقیقه و بیست ثانیه بود که در آن
عملکرد قلب توضیح داده شده است .ثبت امواج مغزی در حین آموزش بهصورت فردبهفرد
از طریق دستگاه الکتروآنسفالوگرافی  92کاناله صورت پذیرفت که فرکانسهای تا 500
هرتز را ثبت کرده است .برای نصب الکترودها از سیستم  10-10بینالمللی استفاده شده
است .امپدانس الکترود زیر  5کیلو اهم حفظ شد .برای حذف آرتیفکتها و سیگنالهای
 EEGفیلتر در فاصلۀ بین  0.1تا  100هرتز قرار داده شد و از نرم افزار  BESAاستفاده شد.
در این پژوهش میزان فعالیت مغزی بر اساس امواج آلفا ثبت شده توسط دستگاه ،از کل
مغز تعریف عملیاتی شده است .ثبت ایای جی و نصب الکترودها و استخراج دادهها توسط
یک اپراتور آموزش دیده انجام شد و پژوهشگران در انجام آن دخالتی نداشتند .ازآنجاییکه
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 EEGبه تغییرات فعالیت کورتکس در سطوح مختلف دشواری تکلیف حساس است ،به
عبارتی در زمان انجام یک تکلیف سخت الگوهایی متفاوت از زمان انجام یک تکلیف نسبتاً
ساده دارد ،پژوهشگران فرض کردهاند که افراد با قدرت هوش فضایی باال و پایین نیز میزان
فعالیت مغزی آنها در انجام یک تکلیف واحد که ارتباط به هوش فضایی دارد ،متفاوت
باشد .از  EEGبرای انواع مختلفی از تکالیف شناختی و روشهای آزمایشگاهی استفاده شده
است.

تصاویر عمق
بعدیسه بعدی دو
باال
یهوش
فضای
پایین
شکل  .1طرح تحلیل دادههای پژوهش

یافتهها
پارامترهای توصیفی دادههای به دست آمده در جداول زیر ارائه شدهاند.
جدول  .1مقادیر توصیفی میزان فعالیت مغزی دانش آموزان در حین آموزش به تفکیک هوش فضایی
آنها

هوش فضایی

بعد تصاویر

حجم

میانگین

انحراف استاندارد

باال

50

9 /5

2/19

پایین

50

9/11

2

دو بعد

50

9 /9

9 /5

سه بعد

50

2/01

5/11

مقادیر میانگینهای حاشیهای فعالیت مغزی برای هوش فضایی باال  9/5و برای هوش
فضایی پایین  9/11است که نشاندهندۀ اختالف  0/99است .میزان پراکندگی فعالیت مغزی
برای افراد با هوش فضایی باال بیشتر از افراد با هوش فضایی پایین است .این میانگین در زمان
ارائۀ تصاویر دوبعدی  9/9با انحراف معیار  9/5و در زمان ارائۀ تصاویر سهبعدی برابر 2/01
با انحراف معیار  5/11است .به عبارتی به لحاظ مقدار عددی ،میانگین فعالیت مغزی برای
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دانش آموزان در زمان ارائۀ تصاویر سهبعدی بیشتر است .به دلیل هم مقیاس بودن دادهها
میتوان به مقایسۀ نمودار میانگینها برای چهار میانگین حاشیهای بهصورت همزمان پرداخت.

شکل  .2مقایسۀ میانگینهای حاشیهای فعالیت مغزی در سطوح هوش فضایی و بعد تصاویر

بررسی معناداری آماری نتایج بهدستآمده :برای بررسی معناداری اختالف میانگینهای
حاشیهای و همچنین تعامل متغیرهای مستقل در فعالیت مغزی دانش آموزان از آزمون تحلیل
واریانس دوراهه استفاده میشود .نتایج مربوط به این تحلیل در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس دو راهه در بررسی معناداری تفاوت فعالیت مغزی (هوش فضایی و
بعد تصاویر متغیرهای مستقل)
مجموع مجذورات نمرات

درجه

میانگین مجموع

انحرافی

آزادی

مجذورات

مقدار
F

ارزش
p

هوش فضایی

0/015

1

0/015

0/001

0 /1

بعد تصاویر

21/22

1

21/22

0 /9

0/125

91/19

1

91/19

1/39

0/151

0112/9

31

هوش فضایی* بعد
تصاویر
خطا

نتایج باال نشان میدهد که هیچکدام از اثرات اصلی و اثر تعاملی ،نه در سطح  35درصد
اطمینان و نه در سطح  33درصد اطمینان معنادار نشدهاند (تمام مقادیر معناداری بیشتر از
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 0/05اند) .میزان فعالیت مغزی دانش آموزان با هوش باال و پایین در زمانی که آموزش
میدیدند (هم ارائۀ تصاویر دوبعدی و هم تصاویر سهبعدی) ،با یکدیگر یکسان است
)1(, p>0/05و df=)31و  .)f=0/001این موضوع برای زمانی که دانش آموزان تصاویر
دوبعدی و سهبعدی را مشاهده میکنند (هم دانش آموزان با هوش فضایی باال و هم دانش
آموزان با هوش فضایی پایین) نیز صادق است .به عبارتی تفاوت معنادار در فعالیت مغزی
آنها مشاهده نمیشود)1(, p>0/05و df=)31و  .)f=0/9زمانی که اثرات اصلی معنادار
نباشند ،معناداری اثر تعاملی قابلتوجه نیست .بااینوجود اثر تعاملی بین دو متغیر نیز معنادار
نشده است )1(, p>0/05و df=)31و .)f=1/39001
بر اساس تحلیلهای آماری بهدستآمده ،معناداری تفاوت فعالیت مغزی در سطوح
مختلف هوش فضایی و بعد تصاویر معنادار نیست .یکی از فرضهای فرعی که بر اساس
دادههای بهدستآمده قابل آزمون است ،بررسی رابطۀ جنسیت و تعامل جنسیت با بعد تصاویر
ارائهشده است .ازآنجاییکه تعداد برابری از زنان و مردان در سطوح مختلف متغیرهای
مستقل وجود دارند ،امکان آزمون این فرض وجود دارد .جدول زیر نتایج مربوط به این
تحلیل را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس دوراهه در بررسی معناداری تفاوت فعالیت مغزی (جنسیت و بعد
تصاویر متغیرهای مستقل)
مجموع
مجذورات

درجه آزادی

نمرات انحرافی

میانگین مجموع
مجذورات

مقدار F

ارزش p

بعد تصاویر

21/22

1

21/22

0 /9

0/125

جنسیت

11/52

1

11/52

2 /0

*0/001

بعد تصاویر* جنسیت

15/13

1

15/13

9 /3

*0/01

خطا

1300/15

31

نتایج جدول باال نشان میدهد که میزان فعالیت مغزی برای زنان و مردان بهصورت کلی
با یکدیگر متفاوت است )1(, p<0/01و df=)31و  .).)f=2/0این نتایج بیانگر میزان فعالیت
بیشتر مغزی زنان نسبت به مردان در زمان آموزش از طریق کامپیوتر است (میانگین نمرۀ
فعالیت مغزی زنان  5.3و برای مردان  9.1است).
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از طرفی تعامل بین بعد تصاویر و جنسیت نیز یک مقدار معنادار است (p< 0/01

(1و df=)31و . )f=9/3به عبارتی بعد تصاویر ارائه شده (دو بعد یا سه بعد) و تأثیر آن بر
میزان فعالیت مغزی افراد ،به جنسیت آنها وابسته است .نمودار زیر وضعیت تعاملی آنها را
نشان میدهد .به عبارتی اگر تصاویر سهبعدی باشد ،میزان فعالیت مغزی زنان بیشتر از مردان
است و برعکس در تصاویر دوبعدی میزان فعالیت مغزی مردان بیش از زنان است.
10
8
6
4
2
0
دو بعدی

سه بعدی
بعد تصاویر آموزشی
جنسیت مرد

جنسیت زن

شکل  .3نمودار تعامل جنسیت و بعد تصاویر در میزان فعالیت مغزی افراد

نمودار تعاملی جنسیت و بعد تصاویر ،دارای تقاطع است .این تقاطع نشاندهندۀ وجود
تعامل بین این دو متغیر بر فعالیت مغزی آنها است .میزان این تعامل به لحاظ آماری معنادار
است.
بر این اساس ،میزان فعالیت مغزی در سطوح مختلف هوش فضایی و همچنین در سطوح
مختلف بعد تصاویر و همچنین تعامل آنها ،معنادار نیست؛ اما میزان فعالیت مغزی دانش
آموزان در حین آموزش از طریق کامپیوتر وابسته به جنسیت آنها است به عبارتی زنان میزان
فعالیت مغزی بیشتری نسبت به مردان دارند .از طرفی تعامل بین جنسیت و عمق تصاویر یا
بعد آنها (دوبعدی و سهبعدی) نیز بر فعالیت مغزی معنادار است .اگر تصاویر بهصورت
دوبعدی ارائه شود ،میزان فعالیت مغزی مردان و درصورتیکه بهصورت سهبعدی ارائه شود،
میزان فعالیت مغزی زنان بیشتر است.
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بحث و نتیجهگیری
استفادۀ از قابلیتهای تکنولوژیک در حوزۀ آموزش بهسرعت در حال رشد است؛ اما
پژوهشهای انجام شده بهمنظور بررسی اثرات آن روی یادگیری و آموزش به نتایج باثباتی
منجر نشده است .در این مطالعه اثرات آموزش بر فعالیتهای مغزی بررسی گردید .هیچ اثر
آماری معناداری روی قدرت امواج آلفا ،بر اساس سطوح مختلف ابعاد تصاویر و هوش
فضایی افراد مشاهده نشد .پژوهشهای قبلی بیانگر رابطه معکوس بین قدرت امواج آلفا و بار
شناختی بودهاند (اشنایدر ،شیفرن1311 ،1؛ کلیمِش 0و همکاران1339 ،؛ اسمِت 9و همکاران،
0001؛ گِوِنز و اسمِت)0009 ،2؛ یعنی زمانی که بار شناختی کم میشود ،توان امواج آلفا زیاد
میشود و برعکس .پژوهش حاضر فرض کرده است که ارائۀ تصاویر نزدیک به واقعیت
(سهبعدی) به کاهش بار شناختی کمک میکند و بنابراین به خوانش سطح باالی قدرت
امواج آلفا منجر میشود .دادههای آماری از این فرض حمایت نمیکنند .قبالً نشان داده شده
است که در پردازش دانش روشی ،امواج آلفا با توان باال مشاهده میشود .بهمنظور آزمون
بیشتر این فرضیه الزم است نوعی دانش روشی که محتوای اصلی آن ادراک ارتفاع (در حد
زیاد) و انیمیشنهای پیچیده است؛ در یک آزمایش بهکار گرفته شوند تا تفاوتهای معنادار
و قابلمشاهدهای را در بار شناختی افراد شرکتکننده ،مشاهده کرد .آموزش نحوۀ عملکرد
قلب که در مطالعه حاضر روی دانش آموزان دبیرستانی استفاده شد ،دربرگیرندۀ  15تصویر
دوبعدی و سهبعدی است که ممکن است سبب ایجاد بار شناختی کافی در آزمودنیها نشود
تا به یک تفاوت آماری معنادار بین سبکهای ارائه دیداری وابسته به ارتفاع را در قدرت
امواج آلفا ،منجر گردد .نتیجه یافتههای پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارند که الزم است
بهمنظور بررسی توان امواج آلفا بهعنوان شاخصی از سطح بار شناختی ،مطالعات بیشتری
صورت پ ذیرد؛ بنابراین مطالعات پیشینی که رابطه مثبتی بین قدرت امواج آلفا و بار شناختی
را نشان دادند ،ممکن است لزوماً در مورد تکالیف شناختی بهصورت دیداری مناسب نباشند.
بهعنوانمثال لو 5و همکاران ( )0001بیان کردهاند که توان آلفا بهخصوص امواج با دامنه
1. Schneider & schiffrin
2. klimesch
3. smith
4. gevins & smith
5. liu
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کوتاهتر ،بهصورت معناداری با توانایی جستجوی دیداری در یادگیرندگان با هوش باال،
دارای رابطۀ منفی است .درحالیکه یافتههای این پژوهش هیچ شاهد آماری معناداری را در
حمایت یا رد نتایج پژوهشهای مربوط به قدرت آلفا و بار شناختی تحقیقات قبلی ارائه نداده
است.
اگرچه میزان فعا لیت مغزی برای سطوح مختلف تصاویر معنادار نیست ،اما تفاوتهای
جزئی نشاندهندۀ فعالیت بیشتری مغزی در تصاویر سهبعدی است .جوزف و دوآیر)1312( 1
نشان دادند که رسمهای خطی ساده ،مؤثرتر از گرافیکها و ترسیمهای سهبعدی به درک
مطلب دانشجویان کمک میکند .گاگ و همکاران ( )1333نشان دادند که یک ارائه
دویعدی مزیت کلی بیشتری نسبت به ارائههای سهبعدی بر فهم دانشجویان در خصوص
آناتومی انسان دارند .تصور میشود ،یک مدل سهبعدی که سبب اضافهبار شناختی بر
یادگیرندگان میشود بهخصوص در افرادی با هوش فضایی پایین ،بر یادگیری آنها اثر
معکوس میگذارد (هاک .) 0009 ،0بر اساس پژوهش حاضر ،تصاویر سه بعد و دو بعد با
هوش فضایی افراد تعامل نداشته است و نتایج ارائهشده توسط هاک ( )0009تأیید نمیشود،
با این وجود ،منطبق بر نتایج پژوهش هاک ( ،)0009اطالعات غیرضروری که بهمنظور
واقعیت بخشی به تصاویر در پژوهش حاضر استفادهشدهاند ،مثل سایههای اضافی ،رنگها
جهت ارتفاعبخشیدن ،ممکن است سبب از بین رفتن تمرکز یادگیرندگان شود -افزایش بار
شناختی -و بهطور معکوس بر یادگیری آنها اثر داشتهباشد .باوجود این ،مطالعاتی وجود
دارند که از تأثیر سبک آموزش ارائه سهبعدی حمایت میکنند (تریندادِی و همکاران،
0000؛ کورکایی و همکاران .)0010 ،بعضی از محققان تصور میکنند که استفاده از
نشانههای ارتفاع که در تصاویر سهبعدی ایجاد میشوند ،به یادگیرندگان کمک میکند که
فرآیندهای دیداریسازی را بهتر درک کنند و به یادگیری بهتر آنها کمک میکند (هوفلر،
 .)0010یافتههای پژوهش حاضر در خصوص اثر واقعیت بخشی بر یادآوری ،از
چشماندازهایی حمایت میکند که پیشنهاد میکنند ،تصاویر دوبعدی میتواند در یادگیری
دانش روشی مؤثرتر از تصاویر سهبعدی باشد .به نظر میرسد که یک تبیین احتمالی در
خصوص اینکه چرا دانش روشی استفاده شده در این مطالعه از بهکارگیری تصاویر سهبعدی
1. joseph & dwyer
2. huk
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حمایت نمیکند میتواند این باشد که فرایند مطالعۀ عملکرد قلب ممکن است به فهم زیادی
از درک دیداری (ارتفاع) نیاز نداشته باشد.
تفاوت در سطوح هوش فضایی هیچ اثر معناداری بر توان آلفا ندارد .این یافتهها با
مطالعات قبلی که رابطه مثبتی بین قدرت امواج آلفا و هوش ،گزارش کردند؛ همسو نیست
(گرلیک و جازوک0001 ،؛ ماروسی 1و همکاران؛ دوپلمی 0و همکاران0000 ،؛ اشمید 9و
همکاران .)0000 ،با وجود این ،یافتههای بهدستآمده ،خیلی دور از ذهن نیست .مطابق با
نظر گاردنر ( )1319هوش شامل سبکهای متفاوت توانایی شناختی است که شامل ریاضی-
منطقی ،زبانشناختی ،فضایی ،موسیقایی ،بدنی-جنبشی و هوش شخصی است که همبستگی
بین آنها وجود ندارد .بعضی از محققان گزارش کردند که سطح هوش فضایی میتواند

درونگروهی از افراد با یک سطح هوش عمومی ،متغیر باشد (همانطور که توسط جی –
پاک و همکاران 0010 ،بیانشده است) .درحالیکه بعضی مطالعات قبلی ،همبستگی مثبتی
را بین هوش و قدرت امواج آلفا نشان داده است ،اما تحقیقی وجود ندارد که رابطه بین هوش
فضایی و قدرت امواج آلفا را بهصورت خاص بررسی کرده باشد (بورونِی 2و همکاران،
 .)0010سطح قدرت امواج آلفا ممکن است ،شاخص دقیقی از سطح هوش نباشد .همانطور
که پیشتر بحث شد یک مطالعه پژوهشی نشان داد که همبستگی معکوسی بین قدرت امواج
آلفا و هوش در تکالیف دیداری معین وجود دارد (لو و همکاران .)0001 ،یافتههای پژوهش
حاضر با تحقیقات پیشین که پیشنهاد میکنند رابطه مثبت بین قدرت امواج آلفا و هوش وجود
دارد ،همسو نیست و حوزهای را برای تحقیقات آینده باز میکند که دقت امواج آلفا را
بهعنوان شاخصی از سطح هوش شناختی بررسی کرده و تعمیم روابط به سبکهای دیگر
هوش شامل هوش فضایی را تعیین کنند.
در پژوهش حاضر ارتباط احتمالی بین قدرت امواج آلفا در سبک ارائه تصاویر بهصورت
دو بعد و سهبعدی مطالعه شد و هیچ ارتباط شفافی بین قدرت امواج آلفا و سبکهای ارائۀ
تصاویر وجود نداشت؛ اما تفاوت معناداری در میزان فعالیت مغزی جنسیتهای مختلف
وجود داشت و همچنین جنسیت با بعد تصاویر ارائهشده ،رابطه معنادار داشت .برای مطالعۀ
1. marosi
2. doppelmayr
3. schmid
4. barone
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حاضر نحوۀ عملکرد قلب انتخابشده بود .سؤاالتی که میتواند در پژوهشهای بعدی مطرح
شود این است که آیا امکان طرحریزی چنین مطالعهای برای حوزۀ دیگر آموزشی به نتایج
مشابه ای منجر میشود؟ آیا نتایج به سن و سطح تحصیالت وابسته است؟ اگر پویانمایی به
مجموعۀ متغیرهای مستقل اضافه شود ،آیا تعاملی با متغیرهای مستقل حاضر روی میزان
فعالیت مغزی دانش آموزان خواهد داشت؟ بااینوجود نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،تنها
برشی از اثرات کاربرد کامپیوتر در حوزۀ آموزش است ،دانشآموختگان رشتههای مختلف
مانند تکنولوژی آموزشی و روانشناسی تربیتی به نظر میرسد ،نیازمند هدایت برای انجام
مطالعات بیشتر در این حوزه میباشند .تعامل بین متغیرهای مختلف و اثر آنها بر میزان فعالیت
مغزی ،یک رابطۀ دینامیک و وابسته به بافت است و نیازمند مطالعات جدی و طوالنی در این
حوزه خواهد بود.
یکی از محدودیتهای عمدۀ این پژوهش این است که هوش فضایی بر اساس
اندازهگیری توانایی فرد در چرخش ذهنی موضوعات سهبعدی با استفاده از آزمون چرخش
ذهنی وندِبگ و کیور ( )1311بهصورت عملیاتی تعریفشده است و در عمل این تعریف
مبنای تمام نتیجهگیریها است .درحالیکه با توجه به بررسی اثر هوش فضایی و بعد تصاویر
آموزشی ،بر قدرت امواج آلفا این موضوع مورد سؤال است که آیا توانایی چرخش تصاویر
در ذهن فرد واقعاً با توان فرد در درک عمق و حرکت در سبکهای ارائه دیداری همراه
است؟ مطالعات بعدی میتوانند هوش فضایی را به گونۀ دیگری تعریف و دادههای آن را بر
اساس تعریف عملیاتی دیگر جمعآوری نمایند .از طرفی ،آموزش ارائهشده در این مطالعه
یک آموزش سادۀ نحوۀ عملکرد قلب شامل  15عکس متوالی دو بعد و سه 1بعد همراه با
توضیحات ضبطشدۀ یکسان بود که در زمان کوتاهی برگزار شده است (یک دقیقه و بیست
ثانیه)؛ بنابراین فراگیری دانش روندی میتواند ساده باشد .از اینرو ،احتمال دارد که دانش
روشی که در پژوهش حاضر استفاده شد بهاندازه کافی برای آزمودنیها ،پیچیده و مدتدار
نباشد تا بار شناختی کافی را برای نشان دادن تفاوت معنادار آماری بین دو گروه هوش فضایی
برای قدرت امواج آلفا و به خاطر آوری نشان دهد .احتمال دارد که استفاده از آموزش
دیداری با دانش روشی پیچیده که نیاز به زمان نسبتاً طوالنیتری به یادگیری دارد ،به نتایج

1. Expectation errors
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 در مطالعات بعدی از آموزشهای دیگری که هدف، پیشنهاد میشود.متفاوتتری منجر شود
. استفاده شود،آموزشی متفاوتی را دنبال میکند
 خطاهای اجرای آزمونها و،فق دان امکان کنترل خطاهای سهوی مانند خطاهای ثبت
 این. در کنار خطاهای انتظار میتواند به نتایج نادرست منجر شود،خطای کاربست ابزار
 عالوه بر این مشخصاً متغیرهای تعدیلکنندۀ بسیاری.پژوهش مبرای از این خطاها نیست
وجود دارند که بر میزان فعالیت مغزی شرکتکنندگان در هنگام مواجه با تصاویر دو بعد و
 به دلیل. بعضی از این متغیرها در بخش پیشینه مقاله اشاره شده است.سه بعد تأثیر میگذارند
محدودیت عملی پژوهشگران (مانند هزینه) امکان وارد کردن این متغیرها در این پژوهش
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی متغیرهای تعدیلکنندۀ دیگری به.وجود نداشته است
.مطالعه وارد شوند
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