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 چکیده
کودکان هدف از انجام  یآن بر ابعاد هوش ریو تأث یدبستان شیپ نیدر سن یباز تیبا توجه به اهم

است. روش  یدبستان شیکودکان پ ییبر هوش فضا یوانمود یها یباز ریتأث یپژوهش حاضر، بررس

موردنظر در  آماریآزمون با گروه کنترل( بود. جامعه  پس آزمون، شی)پ یشیآزما مهیپژوهش از نوع ن

جامعه به روش  نیشهر اصفهان بود، که از ا یدبستان شپی مراکزساله  6پژوهش، کودکان  نیا

در دو  یت تصادفصور از دانش آموزان انتخاب و به ینفر 71دو گروه  ،یا خوشه یتصادف یریگ نمونه

( 7013کهس ) یها اطالعات از آزمون مکعب یآور جمع یو کنترل قرار گرفتند. برا شیگروه آزما

شده  )آنکووا( استفاده یریمتغ کی انسیکووار لیها، از تحل داده لیوتحل هیتجز یشده است. برا استفاده

طور  به شیان گروه آزمارا در کودک ییهوش فضا یوانمود یها ینشان داد که باز ها افتهیاست. 

 ییتوانا کی فضایی – یداریاز هوش د یمند بهره یمدرن امروز یایداد. در دن شیافزا یمعنادار

 یها دارند و مهارت یشترینوع هوش بهره ب نیکه از ا یو معموالً افراد شود یفرد محسوب م منحصربه

که دارند نسبت به  یتخصص ایشده است در هر رشته، شغل و  پرورش داده یخوب الزم در آنان به

 نییپا نیدر سن یمودوان یها یبا آموزش باز نیدارند، بنابرا یشتریب تیخود، در صد موفق انیاطراف

 کرد. تیهوش را تقو نیا توان یم
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 مقدمه

شده است و  انسان معاصر تبدیلبه دغدغه  1و بهره هوشی 7هاست که موضوع هوش سال

اغلب مردم درصدد این هستند که جایگاه هوشی خود یا فرزند خود را در بین افراد جامعه 

را به جهان معرفی  IQآزمون هوش یا  0میالدی که آلفرد بینه 7030پیدا کنند. از سال 

 یمسئله های هوش تا امروز مسیر پرفرازونشیبی را پیموده است. کرد. بحث هوش و آزمون

مهمی که در طول زمان دستخوش تغییر شده این است که بینه در اصل آزمون هوش یا 

IQ ها از دیگران طراحی  منظور تشخیص دانش آموزان سرآمد و تیزهوش و تفکیک آن را به

های ویژه بودند  آموزانی را که نیازمند کمک نکرد. هدف بینه از این کار این بود که دانش

رنگ شد و از آزمون هوش در مراکز  تدریج کم گذشت زمان این هدف بهتشخیص دهد. با

تر برای تفکیک دانش آموزان سرآمد استفاده شد. با جدا کردن دانش آموزان  آموزشی بیش

ها ذاتاً یا باهوش  شد که انسان باهوش از دانش آموزان دیگر، به جامعه این پیام داده می

 8های چندگانه شدن نظریه هوش ل، با مطرحسا 43هستند یا نیستند. پس از گذشت 

(، امروزه دیدگاه محققین به هوش اساساً تغییر کرده یا در حال 7040) 5وسیله گاردنر به

شوند.  بندی نمی ها دیگر از باال به پایین طبقه تغییر است. با توجه به این نظریه، انسان

ها وجود دارد و تا  انسان یگاردنر هشت هوش یا توانایی را مطرح کرده است که در همه

تر شدن هر یک از  تر یا ضعیف تواند تغییر کند و باید توجه داشت که قوی پایان عمر می

ها تا حد بسیار زیادی به محیط پیرامون فرد بستگی دارد. همچنین تفاوت میزان  هوش

که تنها به ها نسبت به هم نیست، بل وجه به نشانه برتری یا ضعف آن هیچ ها در افراد به هوش

 (.0، ص:6،7006هاست )فلیتهم های فردی آن ویژگی ینشانه

های تربیتی استفاده کرد  هوش، در زمینه یگانه هشت یگاردنر از مفاهیم نوین نظریه 

مند کرد. هرچند،  های فردی عالقه های یادگیری دانش آموزان و تفاوت و معلمان را به سبک

اش، معیارهای  این است که در ساختار سازی نظریه شود انتقادی که به گاردنر وارد می

عنوان یکی از  هوش چندجانبه، به یگاردنر درباره یعلمی دقیقی رعایت نشده، ولی نظریه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intelligence 

2. IQ 

3. Alfred Binet 

4. Theory of Multiple Intelligence 

5. Gardner 

6. Fleetham Mike 
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، 7006شود )کامکاری، افروز، های هوش در قرن بیست و یکم شناخته می معتبرترین نظریه

 (.714ص:

 کرده است: ین موارد اشارههوش، به ا یگانه ابعاد هشت یگاردنر درزمینه

اعداد و ارقام و همچنین  ی: یعنی توانایی محاسبه7هوش منطقی یا ریاضی .7

 استدالل و اثبات قضایا.

)بصری(: یعنی توانایی و ظرفیت درک دنیای بصری و قابلیت خلق  1هوش فضایی .1

 مجدد تجارب بصری و دیداری.

نی ظریف و کنترل : یعنی توانایی انجام اعمال بد0جسمانی –هوش جنبشی  .0

 حرکات بدن.

 : یعنی توانایی استفاده از کلمات.8هوش زبانی .8

ای از عناصر مربوط به موسیقی  : یعنی توانایی استفاده از مجموعه5هوش موسیقی .5

 مثل ریتم و....

نموداری از  ی: یعنی توانایی توصیف دقیق خود و ارائه6هوش درون فردی .6

 مختصات وجودی خویشتن.

: یعنی توانایی تماس و گفتگو و معاشرت با دیگران و برانگیختن 1هوش بین فردی .1

 افراد در جهت دستیابی به هدف مشترک.

علمی همه ابعاد  ی: یعنی توانایی درک طبیعت و مطالعه4گرایانه هوش طبیعت .4

 (83، ص:7006دنیای طبیعت )بلوچ،

اهمیت، یکسان در نظر  گانه را از میزان الزم به ذکر است که گاردنر، تمامی این عوامل هشت

کند )کامکاری،  مراتب خاصی را در بین این عوامل مطرح نمی گرفته و حتی سلسله

کاری  فضایی شامل توانایی حل کردن مسئله از طریق دست –(. هوش دیداری 7006افروز،

و ایجاد تصاویر ذهنی و اندیشیدن از راه تجسم دیداری است. این هوش که مربوط به تجسم 

اشیا است، بیش از هر چیزی باهنر در ارتباط بوده و باعث تقویت درک کودک از  بعدی سه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Logical Intelligence 

2. Spatial Intelligence 

3. Badily- Kinesthetic Intelligence 

4. Linguistic Intelligence 

5. Musical Intelligence 

6. Intrapersonal Intelligence 

7. Interpersonal Intelligence 

8. Naturalistic Intelligence 
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 -شود. محققان معتقدند، پرورش هوش دیداری محیط پیرامون و اشیای موجود در آن می

های طراحی، عکاسی،  سالی در رشته ها در بزرگ شود تا آن فضایی کودکان باعث می

های مختلفی برای  بازی و بازی ال حاضر اسبابمعماری، مهندسی و هنر موفق شوند. در ح

شده است. ازآنجاکه روان شناسان پایان  پرورش این جنبه از هوش کودکان طراحی و ارائه

این نوع  یدانند، تهیه دوسالگی را بهترین زمان برای تقویت هوش فضایی کودکان می

ترین  ند. یکی از مهمک ها کمک زیادی به پرورش ذهنی کودکان می ها و بازی بازی اسباب

کند، رشد تفکر فضایی است. بازی با وسایل  هایی که بازی در دنیای واقعی فراهم می ویژگی

بعدی از جهان را برای کودکان  واقعی، لمس اشیا و حرکت در بین سطوح مختلف، درک سه

های  ترین مؤلفه کند. تفکر فضایی در تمام دوران رشد ذهنی، یکی از مهم نو پا فراهم می

 (.7000رود )طاعتیان، اصغر زاده،  درک و فهم و هوش به شمار می

های کودکانه است نخستین بار در اوایل سال دوم  های نمادی که نقطه اوج بازی بازی

شود؛ پیدایش آن به  شود و از حدود یک و نیم و دوسالگی آغاز می زندگی کودک پدیدار می

سالگی نیز  رسد و تا هشت و نه به کمال خود میسالگی  نسبت ناگهانی است و در پنج و شش

یابد. در بازی نمادین یا وانمود سازی کودک ممکن است تصور کند که یک بشقاب  ادامه می

مقوایی موشک است. درواقع، شواهد روزافزونی وجود  یخالی، پر از غذاست، یک جعبه

دهند،  م زندگی را نشان میدارند که رابطه بین توانایی بازی خیالی و درک زبان در سال دو

ها با توانایی کار کردن با نمادها سروکار دارند  شاید بدین سبب که هردوی آن

 (.7،7000)هیوز

های فکری بر تقویت  ( تحت عنوان اثربخشی بازی7006افروز ) در پژوهشی که آتش

 های فکری توانسته است هوش فضایی کودکان انجام داد، به این نتیجه رسید که بازی

داری توانایی هوش فضایی گروه نمونه را بهبود بخشد. در پژوهش دیگری که  طور معنی به

ای در تقویت  های رایانه ( تحت عنوان نقش بازی7008توسط احمدی گل و همکاران )

توانند ابزاری برای  ها می هوش فضایی دانش آموزان انجام گرفت، نشان داد که این بازی

( نیز در پژوهشی تحت 7000باشند. مرادی پور و همکاران ) های فضایی پرورش توانایی

دبستانی، نتیجه گرفتند که  های وانمودی بر رشد ذهنی کودکان پیش عنوان تأثیر بازی

 شوند. های وانمودی سبب رشد ذهنی کودکان می بازی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fergus Hughes 
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( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عواملی چون 7008اطاعتیان و اصغر زاده )

های کامپیوتری، اینترنت،  بعدی، کامپیوتر، بازی ی، بازی کودکان با احجام سهموسیق

توانند در تقویت تجسم فضایی نقش بزرگی را ایفا نمایند. به  های الکترونیکی و ... می آموزش

های فضایی  ( تحت عنوان تأثیر مهارت1371) 7دنبال نتایج پژوهشی که گیلیگان و همکاران

های فضایی در  ساله به انجام رساندند، نقش مهارت 1کودکان  در پیشرفت ریاضی در

عنوان یک هدف جدید در طراحی  های فضایی به پیشرفت ریاضی باعث شد مهارت

( در 1373) 1سال در نظر گرفته شود. فریک و نیوکامب 1های ریاضی برای کودکان  برنامه

بصری نشان داد  –فضایی  پژوهشی تحت عنوان روابط بین خالقیت، توانایی نقاشی و هوش

ها،  دبستان ها مبنایی برای تفکر در مورد چگونگی ترویج تفکر فضایی در پیش که این یافته

در خانه و در بازی کودکان است. ادغام محتوای فضایی به آموزش رسمی و غیررسمی 

های  وتطورکلی بهبود بخشد، بلکه باعث کاهش تفا تواند عملکرد کلی فضایی را به تنها می نه

شود که ممکن است مانع مشارکت  اقتصادی می-مربوط به جنسیت و وضعیت اجتماعی

 کامل در یک جامعه تکنولوژیک شود.

فضایی یک توانایی  –مندی از هوش دیداری  در دنیای مدرن امروزی بهره

شود و معموالً افرادی که از این نوع هوش بهره بیشتری دارند و  فرد محسوب می منحصربه

شده است در هر رشته، شغل و یا تخصصی که  خوبی پرورش داده های الزم در آنان به رتمها

(. هر چه 7008دارند نسبت به اطرافیان خود، در صد موفقیت بیشتری دارند )صادقی،

های  تر در هوش فضایی قوی باشند در دوران مدرسه شاهد توانایی کودکان در سنین پایین

هندسه، جغرافی، نقاشی و ... هستیم و متأسفانه توجه به این ریاضیات،  یبیشتری درزمینه

ها در کودک  وپرورش مدارس بسیار کمرنگ است. این نوع بازی مهارت در سیستم آموزش

شود.  کند، همچنین باعث پرورش قدرت تخیل در کودکان می مهارت تفکر را ایجاد می

فضایی  -نی که از هوش دیداریفضایی نیز با تخیل در ارتباط است و کودکا -هوش دیداری

پردازی، تصویرسازی ذهنی و نقاشی  باالیی برخوردارند، مهارت خوبی در تخیل، خیال

توان ابعاد مختلف هوش را  کشیدن دارند، همچنین بر طبق نظرات افرادی چون گاردنر می

رحی (. با توجه به اهمیت موضوع و ش7006تقویت نمود و تا سطح باالیی پیش برد )فلیتهم،

نشده است  که گفته شد و همچنین با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gilligan et al 

2. Newcombe & Frick 
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های وانمودی تأثیر معناداری  پژوهش حاضر بر آن است که به این سؤال پاسخ دهد آیا بازی

 دبستانی دارد؟ برافزایش هوش فضایی در کودکان دختر پیش

 روش پژوهش

آزمون با گروه کنترل( است. جامعه  آزمون و پس )پیش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی

دبستانی شهر اصفهان است، که  ساله مراکز پیش 6آماری موردنظر در این پژوهش، کودکان 

صورت تصادفی در دو گروه  نفری از دانش آموزان انتخاب و به 71از این جامعه دو گروه 

ای بود.  گیری تصادفی خوشه نمونه گیری از نوع آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش نمونه

گیری در مورد انتخاب مدرسه بدین منظور انجام گرفت که از بین نواحی شهر  نمونه

دبستانی  صورت تصادفی انتخاب و سپس در این ناحیه مرکز پیش اصفهان، ناحیه سه به

های این مرکز دو کالس  صورت تصادفی انتخاب گردید و همچنین از بین کالس دوست به

صورت تصادفی  که ازلحاظ فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ازلحاظ تحصیلی همگن بودند به

عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد. پس از اجرای  عنوان گروه کنترل و دیگری به یکی به

ای(، تحت تأثیر  دقیقه 03جلسه ) 1ماه و هر هفته  7آزمون گروه آزمایش به مدت  پیش

ای وانمودی( قرار گرفتند؛ و پس از پایان جلسات آموزشی مجدداً ه متغیر مستقل )بازی

 آزمون در مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل مورداجرا قرار گرفت. عنوان پس آزمونی به

 اجرای پژوهش یشیوه

آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود، که  آزمون و پس صورت پیش روش اجرای پژوهش به

های وانمودی برای  های کهس گرفته شد و سپس بازی ون مکعبابتدا از هر دو گروه آزم

جلسه به کودکان آموزش داده شد و پس از اتمام  73گروه آزمایش انتخاب شدند و طی 

های کهس گرفته شد. جلسات بازی به  جلسات بازی مجدداً از هر دو گروه آزمون مکعب

 شرح زیر است:

 جلسه اول .1

 صورت پانتومیم. ها به ای آنبعدی و اجر بازی تشخیص صداهای سه

بعدی در کالس پخش شد و از  با استفاده از یک سیستم صدا تعدادی از صداهای سه

کودکان خواسته شد چشمان خود را ببند و آن صدا را شناسایی کنند و بعد از حدس زدن 
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ایی صورت پانتومیم برای دیگر کودکان اجرا کنند تا بقیه نیز آن صدا را شناس آن صدا را به

 کنند.

 جلسه دوم .2

 ناتمام و نقاشی آن. یبازی کامل کردن قصه

اوج آن قصه برای  یصورت که یک قصه توسط محقق انتخاب شد و تا نقطه بدین

ناتمام را تمام کرده و نقاشی  یکودکان بازگو شد و سپس از کودکان خواسته شد که قصه

 آن را بکشند.

 جلسه سوم .3

 اشی آن.بازی رفتن به جنگل و ترسیم نق

ها خواسته شد که  برای کودکان داستانی در مورد رفتن به جنگل بازگو شد و از آن

جای شخصیت اصلی داستان در جنگل هستند و سپس مواردی که در  وانمود کنند به

 بینند را نقاشی کنند. جنگل می

 جلسه چهارم .4

 بازی تصور کنید کجا هستید؟

را حس کند و از او خواسته شد تا  به کودک به قطعه یخ داده شد تا سرمای آن

کند فکر کند )مثل روی کوه یخ، جلوی یخچالی  هایی که احساس سرما می موقعیت یدرباره

جاهایی که  بازی و...(، سپس از او خواسته شد به که درش باز است، فصل زمستان، موقع برف

تو، زیر آفتاب و ...(. در تواند برود تا دوباره گرم شود فکر کند )مثل نزدیک بخاری، زیر پ می

بعد از او خواسته شد جاهای خیلی گرم را تصور کند )مثل کوپر، بیابان، نزدیک  یمرحله

تواند برود یا کارهایی که  آتش و...( و سپس از او خواسته شد در مورد جاهایی که می

هایی که  این مراحل در مورد مکان یتواند بکند تا دوباره خنک شود فکر کند. در همه می

 شد. کردند گفتگو می کودکان بازگو می

 جلسه پنجم .5

 بازی فکر کن آشپز هستی.
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شد که وانمود کنند که یک آشپز هستند و  در این بازی از کودکان خواسته می

خواهند غذای موردنظر )پیتزا( را که مواد آن توسط محقق با استفاده از مواد بازیافتی  می

 شده بود را دست کنند. تهیه

 سه ششمجل .6

 های تخیلی. بازی رفتن به مکان

فروشی  بازی اسباب یخواست که تصور کنند در یک مغازه محقق از کودکان می

های مختلف  ها حرف بزنند. مکان بینند را بیان کنند و در مورد آن هستند و چیزهایی که می

 دیگر هم به همین صورت بود.

 جلسه هفتم .7

 بازی تو یک معمار هستی.

ی از کودکان خواسته شد که وانمود کنند که یک معمار هستند و در مورد در این باز

خود بکشند و سپس با لگو آن  یآینده یآینده خود گفتگو کنند و یک نقشه از خانه یخانه

 خانه را بسازند.

 جلسه هشتم .8

 بازی سفر به ماه.

سفر برای در این بازی در خصوص رفتن به ماه با فضاپیما و اطالعات مرتبط با این 

ها و تصاویری از این سفر به کودکان نیز نشان داده شد و  کودکان بازگو شد همچنین فیلم

 سپس از کودکان خواسته شد که یک فضانورد بشوند و به ماه سفر کنند.

 جلسه نهم .9

 بازی تو یک باغبان هستی. 

این بازی از کودکان خواسته شد وانمود کنند که یک باغبان هستند و با وسایل در 

 شده بود یک بذر بکارند و از آن مراقبت کنند. ها تهیه موردنیازی که برای آن

 جلسه دهم .11

 بازی بیا نقش حیوانات را بازی کنیم.
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ان زم محقق یک داستان در مورد حیوانات یک مزرعه برای کودکان بازگو کرد و هم

هایی در مورد آن حیوانات به کودکان نشان داد و سپس از کودکان خواسته شد که  عکس

 حرکات حیوانات گوناگون را تقلید کنند.

 آوری اطالعات ابزار جمع

های  شده است. آزمون مکعب استفاده 7های کهس آوری اطالعات از آزمون مکعب برای جمع

منظور حذف عامل  توسط کهس به 7013های عملی است در سال  کهس که از نوع آزمون

 15مکعب رنگی و  76گیری هوش ساخته شد است. این آزمون در آغاز شامل  زبان در اندازه

تصویر رساند، در  13های اولیه تعداد تصاویر را به  تصویر بوده است. کهس پس از آزمایش

 76رد و در کل به علت طوالنی بودن زمان اجرا سه تصویر دیگر را نیز حذف ک 7010سال 

تصویر باقی ماند که تاکنون همین تعداد مورداستفاده بوده است. این آزمون از  71مکعب و 

 (.7007استفاده است )کرمی، سالگی قابل 75تا  5سن 

گیرد. تنها به  ای تعلق نمی ها به آزمون تمرینی نمره گذاری آزمون مکعب در نمره

شود. وقتی آزمودنی  ساخته شود نمره داده می که در زمان الزم درصورتی 71تا  7تصاویر 

طور کامل بسازد،  شده را به ها مدل ارائه تواند به کمک مکعب شود، یعنی می موفق می

کند. تعداد امتیازات و  گیرد برحسب زمان صرف شده فرق می ای که به او تعلق می نمره

ی و زمان الزم برای نمرات زمان الزم برای ساختن تصاویر نیز متفاوت است. شیوه نمره گذرا

مختلف، روی برگ نمره گذرای قیدشده است. اعتبار محتوای این آزمون توسط چند نفر از 

ریزی درسی مورد تأیید قرارگرفته است و از  متخصصین عرصه مدیریت آموزشی و برنامه

اده از باشد، همچنین در این پژوهش ضریب پایایی با استف اعتبار محتوایی الزم برخوردار می

 به دست آمد. 47/3روش باز آزمایی برای این آزمون، 

 ها روش تجزیه تحلیل داده

های پژوهش، از تحلیل  های حاصل از پرسشنامه وتحلیل داده در این پژوهش برای تجزیه

ها توسط  وتحلیل داده ها، نتایج تجزیه آوری داده کوواریانس استفاده شد و پس از جمع

 گرفت. صورت 10SPSSافزار  نرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Knox’s cube test 
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 ها یافته

دختر بودند.  71دختر و در گروه کنترل نیز  71در نمونه موردمطالعه در گروه آزمایش 

دبستان در  سال بود و همگی در مقطع پیش 6های پژوهش  همچنین سن تمامی آزمودنی

 حال تحصیل بودند.

یش و های آزما آمار توصیفی در خصوص میانگین و انحراف معیار گروه 7اطالعات جدول 

دهد، بر اساس این  آزمون هوش فضایی کودکان را نشان می آزمون و پس کنترل در پیش

های وانمودی  اطالعات، میانگین هوش فضایی کودکان گروه آزمایش قبل از اجرای بازی

 7بوده است. همچنین شکل  61/708های وانمودی  بوده و پس از اجرای بازی 54/770

های  دو گروه کنترل و آزمایش، قبل و بعد از بازی میانگین هوش فضایی کودکان در

 .دهد وانمودی را نشان می

 های آزمایش و کنترل های وانمودی در گروه : میانگین و انحراف معیار هوش فضایی بازی1جدول 

 شاخص آماری
 گروه آزمایش گروه کنترل

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 71 71 71 71 تعداد

 61/708 54/770 34/777 71/771 نمیانگی

 401/0 801/77 181/13 116/73 انحراف معیار
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 های وانمودی : مقایسه میانگین هوش فضایی در دو گروه آزمایش و کنترل پس از اجرای بازی2شکل 

هایی است که باید تحقق یابند تا بتوان از روش مذکور  تحلیل کوواریانس، دارای مفروضه

ر این فرضیه نیز سه مفروضه اساسی تحلیل کوواریانس شامل نرمال بودن استفاده کرد. د

 ها و همگنی رگرسیون موردبررسی قرار گرفت. فرض همگنی واریانس توزیع نمرات، پیش

فرض انجام آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی  : اولین پیش1در جدول  -الف

 فرضیه تحقیق آمده است.

آزمون و  فرض نرمال بودن توزیع نمرات پیش رنوف در مورد پیش: آزمون کلموگورف اسمی2جدول 

 آزمون در رابطه با هوش فضایی پس

 شاخص آماری
 گروه آزمایش گروه کنترل

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 800/3 170/3 006/3 171/3 آزمون کولموگورف اسمیرنوف

 366/3 783/3 354/3 780/3 داری سطح معنی



 

 

 

 

 

   
 

 7006 زییسال سوم، شماره نهم، پادبستان و دبستان،  شیفصلنامه مطالعات پ  
 

08 

 
آزمون در رابطه با هوش فضایی  آزمون و پس رض نرمال بودن توزیع نمرات پیشف پیش

 شود. دبستانی در هر دو گروه آزمایش و کنترل تأیید می کودکان پیش

درصد  05است با   06/7بین  Kolmogorv – Smirnov Zبا توجه به اینکه مقدار 

شده و مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد،  های مشاهده توان گفت بین فراوانی اطمینان می

Asymp.Sig. (2taild )ها نرمال است. همچنین با توجه به مقدار  دیگر توزیع داده عبارت به

 ها نرمال است. توان گفت توزیع داده ( است می35/3داری ) که بیشتر از سطح معنی

ها توسط  ریانسفرض دوم: انجام آزمون تحلیل کوواریانس با عنوان همگنی وا پیش -ب

 0ها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در جدول  آزمون لون برای همسانی واریانس

 مشاهده است. قابل

 ها در رابطه با هوش فضایی : نتایج آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانس3جدول 

F داری سطح معنی گروهی درجه آزادی درون درجه آزادی بین گروهی آماره 

016/1 7 11 787/3 

های موردمطالعه همگن و  گردد، خطای واریانس گروه مشاهده می 0گونه که در جدول  همان

باشد،  معنادار نمی 35/3است که در سطح  016/1آمده برابر  دست به Fبرابر است. مقدار 

ها  توان ادعا کرد که این مفروضه از تحلیل کوواریانس، یعنی همگنی واریانس بنابراین می

 ار است.برقر

فرض سوم: انجام آزمون تحلیل کوواریانس با عنوان همگنی رگرسیون  پیش -ج

 8ها موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  وسیله آزمون فرض همگنی شیب به

 مشهود است.
 ها در رابطه با هوش فضایی : نتایج آزمون فرض همگنی شیب4جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 داری معنی

 341/3 508/8 366/058 1 707/134 گروه-پیش آزمون

آزمون و  اثر متقابل )تعامل پیش 35/3نتایج این آزمون حاکی از آن است که چون در سطح 

 فرض همگنی رگرسیون نیز برقرار است. دار نیست بنابراین پیش گروه( معنی
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 های وانمودی بر هوش فضایی واریانس مربوط به تأثیر اجرای بازی: نتایج تحلیل کو5جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

داری  معنی
P 

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

 055/3 776/3 777/3 161/1 678/513 7 678/513 آزمون پیش

 051/3 834/3 337/3 813/78 763/1048 7 763/1048 گروه

 - - - - 101/136 17 060/8003 خطا

 - - - - - 18 333/013501 مجموع

گردد فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل  مشاهده می 5طور که در جدول  همان

=( تأیید 35/3p< ،470/14Fآمده ) دست آزمون با توجه به مقدار به کوواریانس با کنترل پیش

دبستانی تأثیر معناداری  ر هوش فضایی کودکان پیشهای وانمودی ب شود و اجرای بازی می

( تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان نمرات 834/3دارد. بر اساس ضریب تأثیر )

 4/83های وانمودی معنادار بوده است و این بدین معناست که  مربوط به تأثیر اجرای بازی

های  تغیر مستقل یعنی بازیآزمون با استفاده از م درصد تغییرات موجود در نمرات پس

آزمون در مقایسه با نمرات  دیگر تغییرات نمرات پس بیان وانمودی قابل تبیین است. به

عنوان  های وانمودی بوده است که توانسته است به آزمون ناشی از اجرای بازی پیش

دبستانی گردد. همچنین توان  ای مؤثر موجب افزایش هوش فضایی در کودکان پیش مداخله

 درصد به دست آمد. 1/05ماری این آزمون آ

 گیری بحث و نتیجه

های وانمودی بر هوش فضایی کودکان  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی

هوش فضایی  یآمده از تحلیل نمره دست دبستانی شهر اصفهان بود. با توجه به نتایج به پیش

های وانمودی در افزایش  بازیآزمون گروه آزمایش و کنترل، مداخله  آزمون و پس در پیش

فضایی که با ادراک بصری و تجسم فضایی سروکار دارد در کودکان مؤثر  -هوش دیداری 

(، احمدی گل و 7006افروز ) های این پژوهش با پژوهشی که توسط آتش است. نتایج یافته

 های فکری و ( که همگی به تأثیر بازی7000(، مرادی پور و همکاران )7008همکاران )

باشد. در  اند، همسو می کرده فضایی اشاره –ای بر تقویت و پرورش هوش دیداری  رایانه

توان چنین گفت که بازی با وسایل واقعی، لمس اشیاء و  های این پژوهش می تبیین یافته

کند و در  بعدی از جهان را برای کودکان فراهم می حرکت در بین سطوح مختلف، درک سه
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های وانمودی استفاده کرده که با شرکت دانش آموزان در این  ازیاین پژوهش، محقق از ب

ها  ها رشد و گسترش پیداکرده است. باوجوداینکه بیشتر بازی ها هوش فضایی آن بازی

های وانمودی به طرز  رسید اما هوش فضایی کودکان در همین بازی خیالی به نظر می

تواند مربوط به  هوش فضایی مییافته است و یکی از دالیل ضعف  صحیحی رشد و گسترش

رو  بعدی اجسام و وضعیت فضایی باشد، ازاین درک سه یانگیز درزمینه کمبود تجارب چالش

 های مذکور توانسته با ایجاد این تجارب باعث افزایش هوش فضایی در کودکان شود. بازی

بر هایی نیز همراه بود از جمله اینکه این پژوهش فقط  پژوهش حاضر با محدودیت

ها به سایر کودکان و  یافته دبستانی شهر اصفهان انجام شد لذا در تعمیم روی کودکان پیش

های این  های سنی دیگر باید جانب احتیاط رعایت شود، همچنین از دیگر محدودیت گروه

توانند در  پیگیری اشاره کرد که پژوهشگران می یتوان به عدم وجود دوره پژوهش می

های پژوهشی،  این موضوع را در نظر بگیرند. در خصوص پیشنهادهای آتی خود  پژوهش

ای بر روی دانش آموزان پسر نیز  شود که موضوع پژوهش با رویکرد مقایسه پیشنهاد می

هایی برای  شود که کارگاه های کاربردی نیز پیشنهاد می انجام شود و در خصوص پیشنهاد

ها در مدارس برگزار شود،  های پرورش آن ها و راه آشنایی مربیان و والدین با انواع هوش

های  عنوان بخشی از برنامه دبستان به های وانمودی در مقطع پیش همچنین آموزش بازی

 آموزشی قبل از ورود به دبستان انجام شود.

 سپاسگزاری

دبستانی دوست و  وسیله تشکر و قدرانی خود را از مسئوالن محترم مرکز پیش بدین

قدر سرکار خانم دکتر  پژوهش شرکت کردند و همچنین استاد گرانکودکانی که در این 

 نمایم. آرازشی که مرا در این پژوهش یاری رساندند را اعالم می
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