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 چكیده
یکی از . ن هستندمبتنی بر مشاهدات محققا یت باشند،نیبر ع یمبتن بیشتر از آنکه یادگیریوقوع  نظری مرتبط با رویکردهای هدف: زمینه و

 یاثربخشی نحوه یی اثرات تحوالت در آموزش مجازی، بر اساس رویکرد فیزیولوژیک است. هدف پژوهش حاضر، مقایسهرویکردهای مطالعه
 باشد. های دیداری بر عملکرد مغز دانشجویان میتصاویر در آموزش یارائه

برای مقایسه اثرات سه متغیر مستقل، هوش فضایی )پایین ، باال(، عمق  2×  2×  2پژوهش حاضر، یک طرح تحقیق آزمایشی عاملی  روش بررسي:
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  یآماری، کلیه یو یادآوری بود. جامعه )دو، سه بعدی( و حرکت )ثابت، پویا( روی دو متغیر وابسته قدرت آلفا

های آزمایشی قرار گرفتند، آزمون چرخش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه گیری هدفمند،اهلل تهران بودند که با روش نمونهدانشگاه بقیه
فضایی باال و پایین، آزمون محقق ساخته برای سنجش یادآوری و الکتروآنسفالوگرام بندی به دو گروه با هوش برگ و کیوز به منظور دستهنذهنی وند

 برای ضبط امواج مغزی استفاده شد.

دیداری وجود ندارد، اثرات تعاملی هوش فضایی و  یهای ارائهی آلفا بین سبکنتایج تحلیل واریانس نشان داد، تفاوت معناداری در دامنه ها:يافته
 مواج آلفا معنادار است. حرکت بر قدرت ا

، و نیز در حالت ستا پایینبرای گروه با هوش فضایی باال کمتر از هوش فضایی  میانگین نمرات موج آلفا، در حالت تصاویر ایستا، نتیجه گیری:
افراد با هوش  یبراشود ه گرفته میبر این اساس نتیج .بیشتر از افراد با هوش فضایی پایین است انیمیشن، امواج آلفا در افراد با هوش فضایی باال،

 .تراندموثرتر و مناسب یادآوریدر  یمتحرک سه بعد ریباال تصاو ییافراد با هوش فضا یمتحرک و برا یدو بعد ریتصاو نییپا ییفضا

 .تصاویر، آموزش دیداری، عملکرد مغز یارائه ینحوه واژگان کلیدی:

 

 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:

Javadi N, Rahmanian M, Alipour A. Comparison of Effectiveness of Presenting Images in Visual Educations on Brain 

Function of Students. J Med Educ Dev. 2019; 11 (32) :1-12 
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 مقدمه

آموزش از راه دور یا آموزش مجازی، یادگیری  امروزه   

های فیلم و زهای آموزشیها و شبیه ساموبایلی، انیمیشن

ی آموزش باز مواردی است که راه خود را به حوزه ،آموزشی

شوند اند که تحت عنوان آموزش الکترونیکی قلمداد میکرده

 هایچالش. انقالب در فناوری اطالعات موجب ظهور (1)

 (.2) آموزش گردیده استی حوزهجدیدی در 

حاضر شتاب عصر  هایویژگیترین یکی از مهمبنابراین 

از سوی  ،در آن است فزاینده تحوالت علمی، تکنولوژیکی

انتظار  رورش وپ آموزشدیگر تقریباً در همه جوامع از نهاد 

های فرهنگ و انتقال روش بازآفرینیکه ضمن  رودمی

تغییرات و  ءارزشمند پیشینیان به نسل آینده، سر منشا

است که  اجتماعی باشد، این مطلب بدان معنی هاینوآوری

عالوه بر هماهنگ  تواندباید ب پرورش و آموزشدستگاه 

 سوی و سمتنمودن خود با تحوالت جامعه امروزی 

نموده و تغییرات را  بینیپیشو تغییرات آینده را  هادگرگونی

این در جهت ایجاد تحوالت مطلوب در آینده، هدایت نماید. 

ری در افراد افتد که یادگیتغییر و تحوالت زمانی اتفاق می

 (. 2)جامعه اتفاق افتد 

یکی از عواملی که در تغییر تجارب یادگیری دانشجویان در 

ای و به های چندرسانهها نقش دارد، استفاده از آموزشکالس

( و 9) آموزشی است هایانیمیشنیش خصوص افز

های ایستا ها را به تصاویر دیگر مثل عکسدانشجویان انیمیشن

تحقیقات  یحوزههای اخیر در پیشرفت (.4دهند )ترجیح می

های آموزشی در و افزایش استفاده از انیمیشن عصب پژوهی

نظیری را برای پیشبرد فهم ما از های بیها، موقعیتکالس

بعدی در آموزش استفاده های سهاینکه، چگونه از انیمیشن

کنیم؛ تا بر مغز و فرآیند یادگیری اثر بگذارند، ایجاد کرده 

بر آن در بستر  مؤثری یادگیری و عوامل مطالعهت. اس

 هاینیازمندییکی از  عنوانبه تواندمیمجازی  هایآموزش

آموزش تلقی شوند.  یحوزهاساسی و مطالعات بنیادین در 

کردن محتوی آموزشی را  ایچندرسانهآموزش مجازی امکان 

مختلف به  هایانیمیشنتصاویر و  یارائه. آوردمیفراهم 

است.  پذیرامکانبه راحتی  بعدیسهو  دوبعدیصورت 

از رویکردهای  تواندمیبررسی اثرات این امکانات بر یادگیری 

اثرات  یمطالعه رویکردهای. یکی از مختلف صورت پذیرد

تحوالت موجود در آموزش مجازی، مطالعه بر اساس رویکرد 

 فیزیولوژیک است.

یادگیری از طریق  یهمقایسمطالعات زیادی وجود دارد که به 

. پردازدمیانیمیشن )تصاویر متحرک( و تصاویر ایستا یا ساکن 

. برخی شفاف نیست هاییپژوهشنتایج مربوط به چنین 

ها روی معتقدند تصاویر ایستا اغلب مؤثرتر از انیمیشن

(. در حالی که بعضی دیگر معتقدند 5یادگیری اثر دارند )

(، برخی 0، 1یر ایستا دارند )ها مزیتی فراتر از تصاوانیمیش

که تصاویر ایستا برای مطالعه مناسب است  دهدمینتایج نشان 

. همچنین مناسب است و انیمیشن برای یادگیری فرآیندی

دیگری از پژوهشگران معتقدند که استفاده از انیمیشن  یعده

-( و به نگه2سه بعدی بر یادگیری دانش فرایندی اثر دارد )

(. در بعضی از 3) کنندمیطالعات کمک ا بلندمدتداری 

یکی از اجزای هوش  عنوانبهمطالعات موجود هوش فضایی 

در رابطه با یادگیری بررسی شده است. نتایج چنین مطالعاتی 

کند که بیشتر به دانشجویان با هوش فضایی پایین، پیشنهاد می

( درحالی که 11، 17از طریق انیمیشن مطالب را بیاموزند )

که افراد با هوش  کنندمیطالعات دیگر پیشنهاد بعضی م

فضایی باال بیشتر از انیمیشن )مایه و سیمز،( و به طور اخص 

آنچه این لذا ( سود خواهند برد. 12، 2بعدی )انیمیشن سه

های علمی و ادبیات رشته روانشناسی و پژوهش به پژوهش

 یهاانیمیشنافزاید این است که اثرات تکنولوژی آموزشی می

را روی یادگیری بررسی کرده و تالش  بعدیسهو  دوبعدی

تری از چگونگی یادگیری انسان در انداز دقیقتا چشم کندمی
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 دهدمی. کمکی که این مطالعه انجام رائه دهدفرآیند آموزش ا

شواهدی در تبیین فرایند  یارائه منظوربهگامی است که 

م شده نشان همچنین جستجوهای انجا. داردبرمییادگیری، 

ترکیبی  صورتبهای وجود ندارد که که هیچ مطالعه دهندمی

-فعالیت مغز، هوش فضایی و نتایج یادگیری مرتبط با سبک

، ثابت و پویا( را بررسی بعدیسههای ارائه تصاویر )دو و 

کرده باشد. بنابراین محقق به دنبال این مسئله است: بین 

دیداری بر عملکرد مغز  یهاآموزشتصاویر در  یارائه ینحوه

 دانشجویان چه تفاوتی وجود دارد؟

 

 بررسي روش

آزمایشی عاملی طرح تحقیق حاضر یک طرح تحقیق    

اثرات سه متغیر مستقل هر یک با دو  برای مقایسه 2×2×2

( و بعدیسهسطح هوش فضایی )پایین و باال(، عمق )دو و 

 ج مغزیی موحرکت )ثابت و پویا( روی دو متغیر وابسته

 یآماری تحقیق شامل کلیه یآلفا و یادآوری است. جامعه

تهران در  اهللبقیهدانشگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

اجرای پژوهش در  منظوربهبودند.  1934-1935سال تحصیلی 

ابتدا نیاز به شناسایی افراد با هوش فضایی باال و پایین بود. 

جویان عالقمند و داوطلب در برای شناسایی این افراد به دانش

گ و کیوز داده شد تا ربنپژوهش، آزمون چرخش فضایی وند

نفر  17نفر دانشجوی با هوش فضایی باال و  17در نهایت 

دانشجوی با نمره هوش پایین به صورت هدفمند انتخاب 

هوش فضایی باال و  یعنوان نمرهبه 24تا  12شدند. نمره 

. تمام جلسات بودضایی پایین عنوان هوش فبه 17تا  7نمرات 

افراد هر کدام از  .آزمایشی به صورت انفرادی اجرا شد

با هوش فضایی باال و پایین به صورت کامال  هایگروه

 دوبعدیبا اشکال ثابت،  دوبعدیتصادفی در چهار گروه )

با تصاویر  بعدیسهبا اشکال ثابت و  بعدیسهمتحرک، 

فعالیت مغزی هر دانشجو  در گام بعدی گرفتند. متحرک( قرار

 ،پس از آموزش ودر طول آموزش ثبت شد.  EEGاز طریق 

با هدف سنجش به یادآوری هر  سؤالی 17ای آزمون چندگزینه

 ینمرهآنان به هر فرد  هایپاسخدانشجو اجرا شده و بر اساس 

 بین صفر تا ده تعلق گرفت.

پرسشنامه چرخش تصویری وندنبرگ و ابزار پژوهش، شامل، 

 ، بود.و آزمون یادآوری الکتروانسفالوگرامکیوز، 

زمون به منظور شناسایی افراد با هوش فضایی باال و پایین از آ

که آزمونی همخوان با اهداف  چرخش فضایی وندبگ و کیوز

ها باشد، استفاده گردید؛ بدین صورت که آزمودنیپژوهش می

ر است و ه سوال 24تکالیف مربوط به آزمون را که شامل 

را پاسخ  سوال شامل یک یک مالک یا شکل هدف است

سواالت شامل اشکال سه بعدی هستند که به صورت دادند، 

ها در هر سوال آزمودنیشوند؛ دوبعدی و در کاغذ ارائه می

چرخاندن و دستکاری یک شیء یا تصویر  بایست تکلیف می

ی قرار گرفتن آن در فضای سه بعدی را و تشخیص نحوه

ها و دادند و نیز سواالت شامل کشف شباهتانجام می

فرهنگ نیست  های بین اشیاء بود. این آزمون وابسته بهتفاوت

و  22/7( برابر با KR-20ثبات درونی آن )کودر یچاردسون 

 (.  14، 19است ) 29/7پایایی بازآزمون آن برابر با 

ها در ثبت امواج مغزی، وقتی آزمودنی ثبت امواج مغزی:

-آموزش دیداری هستند، انجام می آزمایشی ،تحت هایگروه

یک روش جراحی انکساری برای  ،آموزش مجازیگیرد. 

تصحیح دید تار است. برای این آموزش در حالت انیمیشن 

بعدی به مدت یک دقیقه و یازده سه بعدی، یک انیمیشن سه

ثانیه که ساخته شرکت امرآ است، استفاده شد که هر مرحله 

ای وبر نماید.بعدی مشخص میرا در حالت سهفرآیند لیزیک 

ی سه بعدی که آموزش در حالت سه بعدی ایستا، یک صفحه

روش جراحی لیزیک  شامل هفت عکس از هر مرحله از

 های سه بعدی بود، ایجاد شد.انیمیشن

برای آموزش در حالت انیمیشن دو بعدی یک فلش یک 

لیزیک در ای انیمیشن ایجاد شد که هر مرحله روش دقیقه

داد و برای آموزش در حالت دو حالت دو بعدی را نشان می
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ای ایجاد شد که شامل هفت بعدی یک صفحه یک دقیقه

عکس که در هر مرحله روش لیزیک در انیمیشن دو بعدی را 

 داد.نشان می

 یهای مختلف ارائهشیوه ها تحتثبت امواج مغزی آزمودنی

شود انجام می Mindsetوع دیداری ،توسط الکتروآنسفالوگرام ن

که دارای یک بازوی حسی است که در سمت جلوی 

گیرد. این بازوی حسی سروباالی چشم آزمودنی قرار می

 9است. حداقل فرکانس قابل کشف  EEGشامل یک الکترود 

 هرتز است. 1777هرتز و باالترین آن 

های مختلف آموزش به گروه یبعد از ارائه: آزمون یادآوری

 به منظور سنجش یادآوری  ن ده سؤالی طراحی شده،آزمو

شود. این آزمون دارای ده سؤال می دانشجویان،انجام

ای است که یک گزینه درست برای هر سؤال چهارگزینه

ی پزشکی و های ارائه شده در حوزهآموزشوجود دارد 

و سواالت آزمون که، محقق ساخته است  جراحی لیزیک است

 شی ارائه شده طرح و اجرا گردید.ی مواد آموزدر حوزه

ها از روش تحلیل واریانس دو عاملی استفاده برای تحلیل داده

افزار از طریق نرم ات به دست آمده،تجزیه و تحلیل اطالعشد. 

spss19 .در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت 

 

 هايافته

دو  های ارائه ی دیداریسبکاثربخشی  یبه منظور مقایسه    

و سه بعدی به صورت ایستا و پویا بر قدرت امواج آلفای 

EEG از آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده شد و نتایج به ،

 شود.دست آمده در زیر ارائه می

میانگین و انحراف استاندارد مربوط به نمرات  ،1در جدول 

یادآوری در تعامل هوش فضایی، ارتفاع و حرکت ارائه شده 

 است.

 
 میانگین نمرات یادآوری به تفکیک هوش فضایي، ارتفاع و حرکت :1 لجدو

 هوش فضایی

 
 

 باال

 

میانگین و انحراف   

 استاندارد

22/2±16/6 دو بعدی ایستا  

01/0±77/6 سه بعدی  

 

11/0±16/6 دو بعدی انیمیشن  

13/2±77/6 سه بعدی  

 پایین

 

 

 ایستا

43/0±71/6 دو بعدی  

72/3±89/0 سه بعدی  

4/2±53/6 دو بعدی انیمیشن  

17/0±22/2 سه بعدی  

 
های برای بررسی اثرات اصلی سطح هوش فضایی و سبک

از ها امواج آلفای آزمودنی ها بری آنتعامل تصاویر و اثر یارائه

 ،ی نتایجتحلیل واریانس سه راهه استفاده شد. پیش از ارائه

 شود.سی میهای تحلیل واریانس بررپیش فرض

های به منظور بررسی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش از آزمون

د که نتایج ـکولموگراف اسمیرنف و شپیروویلکز استفاده ش

 ها به قرار زیر است .آن
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 : بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها 2جدول 

 آزمون شپیروویلکز اسمیرنف–آزمون کولموگراف 

 نام مقیاس
 معناداری درجه آزادی آماره معناداری درجه آزادی آماره

 یادآوری 131/7 13 311/7 *277/7 13 123/7

 هوش فضایي 125/7 13 392/7 750/7 13 134/7

 ی تصاویرسبک ارائه 152/7 13 314/7 *277/7 13 172/7

 

آید، تمامی برمی 2طور که از اطالعات جدول همان

 شند.باهای پژوهش دارای توزیع نرمال میمقیاس

ها از آزمون لون به منظور بررسی برابری واریانس

 استفاده شد.  
 

 

 ها: آزمون لون جهت برابری واریانس 2جدول

 معناداری  2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره آزمون 

121/7 2 112 142/7 

 

 

های نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس 9جدول 

های مختلف هوش ین گروهوری در بآیاد یخطای نمره

تصاویر مختلف را نشان  یفضایی باال و پایین و سبک ارائه

 Fدهد. در این جدول از آنجا که سطح معنی داری آماره می

است ، بنابراین باید گفت که واریانس خطای  75/7تر از بزرگ

ها مشاهده دو گروه با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آن

 نشده است.

در متغیر   ی تحلیل واریانس سه راههمه جدول خالصهدر ادا

بر اساس نتایج تحلیل واریانس سه  شود.گزارش می مقدار آلفا

درصد  35توان نتیجه گرفت که در سطح راهه انجام شده می

ی اثرات قابل مطالعه، اطمینان تنها تفاوت معنادار در بین کلیه

ج آلفا است اثر تعاملی هوش فضایی و حرکت بر قدرت اموا

(F(1,112)=3.9  وP value=0.05بنابراین روش .)ی های ارائه

تصاویر آموزشی مربوط به حرکت )انیمیشن و ایستا( اثرات 

متفاوتی روی امواج آلفا در دو گروه هوش فضایی دارد. سایر 

باشند. مقدار میانگین نمرات امواج آلفا تعامالت معنادار نمی

اال زمانی که تصاویر به صورت برای گروه با هوش فضایی ب

آلفا در گروه با  یشود، کمتر از مقدار دامنهایستا ارائه می

( و زمانی 405در برابر  9071هوش فضایی پایین است )مقدار 

شود، امواج آلفا افراد با که تصاویر به صورت انیمیشن ارائه می

هوش فضایی باال بیشتر از افراد با هوش فضایی پایین است 

 (. 902در برابر  4002)
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 آلفا یاثرات اصلي و تعاملي هوش فضایي، حرکت و ارتفاع بر مقدار دامنه :4جدول 

مجموع مجذورات   

 نمرات انحرافی

میانگین مجموع  درجه آزادی

 مجذورات

 ضریب ایتا pارزش  Fمقدار 

773/7 هوش فضایی   1 772/7  7 3/7  772/7  

29/42 ارتفاع  1 29/42  2/2  14/7  12/7  

41/2 حرکت  1 41/7  12/7  02/7  774/7  

5/90 هوش فضایی* ارتفاع  1 1/90  31/1  11/7  73/7  

71/05 هوش فضایی* حرکت  1 71/05  3/9  75/7*  21/7  

2/99 حرکت*ارتفاع  1 2/99  0/1  1/7  70/7  

75/9 هوش فضایی * حرکت* ارتفاع  1 75/9  15/7  0/7  771/7  

05/2272 خطا  112        

 

 

 
 و ساکن يشنیمیان یامواج آلفا در ارائه نیانگیم سهیمقا :1نمودار

 

دهد که میانگین تحلیل واریانس نشان می 5نتایج جدول 

ی متغیرهای مستقل در نمرات یادآوری در تعامل سه گانه

 , F(1,112)=33.8) درصد اطمینان معنادار است 35سطح 

df=0.001.)  ،ارتفاع بنابراین تعامل معناداری بین هوش فضایی

و حرکت روی نمرات یادآوری وجود دارد. به عبارت دیگر 

حرکت و ارتفاع اثرات متفاوتی روی یادآوری در دو سطح 

-نمودار اثر تعاملی گزارش می یهوش فضایی دارند. در ادامه

 شود.
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 : اثرات تعاملي هوش فضایي، حرکت و ارتفاع روی نمرات یادآوری5 جدول

مجموع مجذورات   

 نحرافينمرات ا

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات

ضریب  pارزش  Fمقدار 

 ایتا

93/7 هوش فضایي  1 93/7  14/7  0/7  712/7  

4/2 ارتفاع  1 4/2  74/9  72/7  19/7  

54/17 حرکت  1 54/17  9/2  759/7  11/7  

3/7 هوش فضایي* ارتفاع  1 3/7  95/7  5/7  791/7  

33/7 هوش فضایي* حرکت  1 33/7  9/7  54/7  723/7  

23/7 حرکت*ارتفاع  1 23/7  1/7  0/7  711/7  

هوش فضایي * حرکت* 

 ارتفاع

2/99  1 2/99  5/12  771/7*  742/7  

03/912 خطا  112 0/2     

 

 

 
 یيو هوش فضا ریتصاو یارائه یهابر اساس سبک یادآوری یهانیانگیم سهیمقا :2نمودار
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 بحث 

 یئهارا یهدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نحوه   

های دیداری بر عملکرد مغز دانشجویان تصاویر در آموزش

هیچ  ،دیداری و حرکتوح در سطبود. نتایج نشان داد با تغییر 

. مشاهده نشداثر آماری معناداری روی قدرت امواج آلفا 

بین قدرت امواج  معکوس یرابطه گربیان قبلی هایپژوهش

زمانی که  . یعنی(12 ؛10 ؛11 ،15) اندبوده و بارشناختیلفا آ

شود و شود، دامنه امواج آلفا زیاد میبار شناختی کم می

تصاویر  یارائهکه  کرده استپژوهش حاضر فرض برعکس. 

به  (و حرکت در سطح باال و نزدیک به واقعیت )سه بعدی

به خوانش سطح  بنابراینکند و کاهش بار شناختی کمک می

های آماری از این ادهد .شودمنجر میباالی قدرت امواج آلفا 

های آماری داده کنند. با وجود این کهفرض حمایت نمی

تصاویر نزدیک به واقعیت اما هم حرکت و هم  معنادار نیستند،

 .دنبه کاهش بار شناختی کمک کن توانندمی به لحاظ ارتفاع،

 ،های پژوهش حاضر با توجه به اثر حرکت بر یادآورییافته

تصاویر کند است که پیشنهاد می اندازهاییهمسو با چشم

ری گیهنگام یاد ثابتممکن است مؤثرتر از تصاویر  متحرک

باشد. یک تبیین احتمالی برای اینکه چرا دانش  ایرویهدانش 

بیشتری  استفادهمتحرک  مواد آموزشیممکن است از  ایرویه

د این باشد که دانش روشی اغلب شامل تکالیف توانمی ،ببرد

اغلب  ،این تکالیف وابسته به عملکرد .لکرد استعم به وابسته

مواد  .شامل مراحل چندگانه حرکات پیوسته است تا گسسته

ی این حرکت باشد، با واقعیت آموزشی که در برگیرنده

لو و کند. تر است و بنابراین یادآوری را تسهیل مینزدیک

های ( در پژوهش خود نشان دادند که توانایی13همکاران )

ی ایفا ـفضایی در پزشکی و مهندسی نقش به سزای دیداری

های فضایی و گر تمایز کنشتواند نشانکنند. این یافته میمی

های وابسته به زبان باشند و این فرض را ایجاد کنند که کنش

ه به آن از ـی وابستـهای فضایچرخش ذهنی و مهارت

های کالمی مستقل هستند. همچنین نتایج پژوهش توانایی

( نشان داد که تغییرات وابسته به 27ن و همکاران )جانسو

زندگی  تجاربهای فضایی، استفاده از کامپیوتر که با کنش

ان تغییرات فضایی بیشتری را برای کاند، امروزمره آمیخته شده

ها در این اند که برتری آندانشجویان پزشکی فراهم آورده

 کند.توانایی را تضمین می

نتایج نشان داد که  ،ثر حرکت بر یادآوریبا توجه به اهمچنین 

مؤثرتر از تصاویر  تصاویر متحرکاطمینان  %35با بیش از 

 مطالعات بعضی ازها یافته ها در این بخش باهستند. یافتهثابت 

را  تصاویر متحرکمؤثر  آموزشکه اثرات همراستا است قبلی 

تصاویر افزون بر این تأثیرات آموزش . (21نشان دادند )

 (.2 ،29 ،22) بیشتر استبر یادگیری دانش روشی،  حرکمت

یک تبیین احتمالی از تأثیر آموزشی انیمیشن، آن است که 

سازی همراه گاهسازی ذهنی یادگیرندگان با تکیهفرآیند دیداری

گیرد. از ، کمک می"شدهساخته -آماده"است که از  یک مدل 

(. 11، 24ند )کها کمک میاین رو به یادگیری دانش روشی آن

از تأثیر آموزش تصاویر  قبلی مطالعاتاز  با این وجود، بعضی

 تصاویر( نشان داد 25لین )کنند. چانمینمتحرک حمایت 

 موثراند. در دانش روشی ثابت هر دو به یک اندازهمتحرک و 

تصاویر متحرک  که اگر چه( نشان دادند 21) یر و همکارانما

اما تصاویر  ، اثر بیشتری دارندنسبت به متن به تنهایی ثابتو 

( 20هینوجوسا )مؤثرتر نیستند.  ثابته تصاویر بمتحرک نسبت 

در پژوهش خود نشان داد که استفاده از تصویرسازی ذهنی و 

روش تخصیص جایگاه در طول ده هفته، عملکرد حافظه و 

یادآوری در مورد چهره و اسم افراد بهبود معناداری داشته 

ژوهش حاضر با توجه به اثر حرکت بر های پیافتهاست. 

کند اندازهایی است که پیشنهاد میهمسو با چشم ،یادآوری

هنگام  ثابتممکن است مؤثرتر از تصاویر  تصاویر متحرک

ری دانش روشی باشد. یک تبیین احتمالی برای اینکه گییاد

متحرک  مواد آموزشیچرا دانش روشی ممکن است از 
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د این باشد که دانش روشی اغلب توانمی ،بیشتری ببرد استفاده

این تکالیف وابسته به  .عملکرد است به شامل تکالیف وابسته

اغلب شامل مراحل چندگانه حرکات پیوسته است تا  ،عملکرد

ی این حرکت باشد، با . مواد آموزشی که در برگیرندهگسسته

 کند.تر است و بنابراین یادآوری را تسهیل میواقعیت نزدیک

گرایی بر با توجه به اثر واقعیتن نتایج نشان داد همچنی

تصاویر دو بعدی مؤثرتر از  %39یادآوری در سطح اطمینان 

که از تأثیر  ندوجود دار یمطالعات ،بعدی هستندتصاویر سه

بعضی  (.22کنند )بعدی حمایت میسه یسبک آموزش ارائه

اع که در های ارتفنشانهاستفاده از که  کنندمیتصور  از محققان

کند به یادگیرندگان کمک می، شوندبعدی ایجاد میتصاویر سه

یادگیری  به د ونسازی را بهتر درک کنکه فرآیندهای دیداری

 (. 19، 22) کندکمک میها آنبهتر 

همچنین نتایج نشان داد که تفاوت در سطوح هوش فضایی 

لفا آ سطح قدرت امواجآلفا ندارد.  یهیچ اثر معناداری بر دامنه

طور شاخص دقیقی از سطح هوش نباشد. همان ،ممکن است

ه کپژوهشی نشان داد  یکه پیشتر بحث شد یک مطالعه

لفا و هوش در تکالیف آبین قدرت امواج  یهمبستگی معکوس

نتایج بعدی پژوهش نشان داد (. 23معین وجود دارد ) دیداری

که تفاوت در سطح هوش فضایی هیچ اثر معناداری بر 

هایی در خصوص اینکه چرا هوش تبیینوری ندارد. یادآ

وجود دارد. سطح  ؛ندارد یادآوریفضایی هیچ اثر معناداری بر 

هوش فضایی حتی در میان افرادی با سطوح مشابه هوش 

گیری هوش فضایی با استفاده از اندازه عمومی متغیر است.

آزمون چرخش روانی وندربرگ و کیو اگرچه برای اندازه 

شود، اما ممکن است سطح ش فضایی استفاده میگیری هو

دقت ارزیابی به ی حاضر،مطابق با مطالعه ایی شناختی راتوان

بر ارتفاع حاضر بیشتر تاکید دیداری . چرا که در آموزش کندن

 .  و حرکت است تا بر چرخش

های های پژوهش حاضر با نتایج پژوهشدر حالی که یافته

هوش فضایی و یادگیری بین  یرابطه صوصقبلی در خ

ای را برای تحقیقات بعدی در اما حوزه ،باشدهمسو نمی

های هوش نوعی از آزمون توانمی خصوص بررسی اینکه آیا

ی فضایی خاص را اندازه توانایکه یک  کردطراحی را فضایی 

در این پژوهش  .) مثل کاغد تاشو( دهدمی پیشنهاد، بگیرد

غزی و با استفاده از دستگاه فعالیت مغزی مبتنی بر امواج م

 الکتروآنسفالوگرام بدست آمده است. 

با به دلیل محدودیت زمانی و مالی، پژوهش در یک مرکز

بدون امکان حذف صداهای اضافی اجرا شد  اهداف چندگانه،

 ر به حواسـها که منجیـبر توجه آزمودن می توانستهکه 

 و احتماالً شدبااثر داشته های مربوط به بیرون مرکز بود پرتی

دقت اندازه گیری سطح بار شناختی در طول آزمایش اثر  ،به

 بگذارد. 

های این مطالعه به محقق این پژوهش امیدوار است که یافته

ها پیرامون اینکه چگونه از ها تبدیل شود که در آنبحث

گیریم و اینکه چگونه ممکن های متفاوت دیداری یاد میسبک

از طریق آزمون پاسخ  –ی افزایش یابد است فهممان از یادگیر

کمک کند. با افزایش استفاده از مواد  -مغز و نتایج یادگیری

های تکنولوژیکی در دیداری در کالس درس و پیشرفت

کامپیوتر، زمان آن فرارسیده -های رابط مغزآوریخصوص فن

است تا در خصوص آنکه کدام نوع از اثرات مواد آموزشی بر 

ی اطالعات، یادگیری کوتاه و بلندمدت و اینکه دارفهم و نگه

چگونه یادگیری مغز ممکن است بهبود پیدا کند، اشراف 

 بیشتری پیدا شود.

 

 نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر تعامل معناداری را بین هوش فضایی    

و حرکت بر قدرت امواج آلفا، نشان داد. در خصوص گروه 

ه نسبت تصاویر ثابت با هوش فضایی باال، تصاویر متحرک ب

اما در خصوص .آلفای باالتری شدند  امواجمنجر به قدرت 

گروه با هوش فضایی پایین تصاویر ثابت به نسبت تصاویر 

نتایج به  .متحرک سبب قدرت امواج آلفای بیشتری شدند
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دهد که امواج آلفا در افراد با نشان می دست آمده ازپژوهش،

، دارای دامنه بیشتری هوش فضایی باال در تصاویر متحرک

 باشند. می

پژوهش حاضر تعامل معناداری را بین هوش فضایی، ارتفاع و 

. برای گروه با نمرات یادآوری مشاهده کردحرکت روی 

به دی منجر عهوش فضایی پایین، تصاویر متحرک دو ب

معناداری به نسبت تصاویر ثابت دو بعدی و  و باالتر یادآوری

و برای گروه با هوش فضایی باال، تصاویر متحرک سه بعدی 

نسبت  باالتر و معناداریبعدی منجر به یادآوری انیمیشن سه

. برای افراد با هوش فضایی پایین بعدی شدتصاویر ثابت سه

تصاویر دو بعدی متحرک و برای افراد با هوش فضایی باال 

تراند. تصاویر متحرک سه بعدی در یادآوری موثرتر و مناسب

کمک به –انیمیشن  یگاهممکن است توسط اثر تکیهاین یافته 

های از پیش ذهنی با استفاده از مدلسازی فرایند دیداری

شناختی تصاویر دو  و کاهش بار -(19، 91) ساخته شده

بنابراین علوم مغز و اعصاب  (.15، 12، 92تبیین شود ) ،بعدی

های گران کمک کند زمینهاین پتانسیل را دارد که به پژوهش

های شود و نیز زمینهژنتیکی که در مغز هر فردی آشکار می

طبیعی که از طریق تربیت و آموزش، در توسعه فرد موثر است 

 (.99را درک نمایند )

 

 تقدير و تشكر

این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی با کد     

ی دانشجویان بوده و نویسندگان این مقاله از کلیه2915145

ه  و کارشناسان محترم که در انجام این پژوهش شرکت کنند

 نمایند.اند ، قدردانی مییاری نموده

 
References 

1- Taylor, P., Parker, K., Lenhart, A., & Patten, E. 

The Digital Revolution and Higher Education. 

Washington. Medical teacher. 2011 Jan 1; 29(2-

3):85-8. 

2- Ferk, V., Vrtacnik, M., Blejec, A., & Gril, A. 

Students' understanding of molecular structure 

representations. International Journal of Science 

Education. 2003 25(10), 1227-1245. 

3- Boyer TA, Briggeman BC, Norwood FB. 

Demand for Multimedia in the Classroom. 

Journal of Agricultural and Applied economics. 

2009 Dec 3; 41(3):791-808. 

4- Kim SI, Yoon M, Whang SM, Tversky B, 

Morrison JB. The effect of animation on 

comprehension and interest. Journal of Computer 

Assisted Learning. 2007 Jun; 23(3):260-70. 

5- Tversky B, Morrison JB, Betrancourt M. 

Animation: can it facilitate? International journal 

of human-computer studies. 2002 Oct 1; 

57(4):247-62. 

6- Park OC, Gittelman SS. Selective use of 

animation and feedback in computer-based 

instruction. Educational Technology Research 

and Development. 1992 Dec 1;40(4):27-38. 

7- Höffler TN, Leutner D. Instructional animation 

versus static pictures: A meta-analysis. Learning 

and instruction. 2007 Dec 1; 17(6):722-38. 

8- Perry JL, Cunningham LD, Gamage JK, Kuehn 

DP. Do 3D stereoscopic computer animations 

improve student learning of surgical procedures? 

International Journal of Instructional Media. 

2011 Dec 1; 38(4). 

9- Miller ST, James CR. The Effect of Animations 

within PowerPoint Presentations on Learning 

Introductory Astronomy. Astronomy Education 

Review. 2011 Dec 1; 10(1). 

10- Hays TA. Spatial abilities and the effects of 

computer animation on short-term and long-term 

comprehension. Journal of educational computing 

research. 1996 Mar; 14(2):139-55. 

11- Höffler TN. Spatial ability: Its influence on  



 11       جوادی و همکاران

 97 زمستان ،22 یشماره ،11 یدوره پزشکي، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

learning with visualizations—a meta-analytic 

review. Educational psychology review. 2010 Sep 

1; 22(3):245-69. 

12- Huk T. Who benefits from learning with 3D 

models? The case of spatial ability. Journal of 

computer assisted learning. 2006 Dec; 22(6):392-

404. 

13- Vandenberg SG, Kuse AR. Mental rotations, a 

group test of three-dimensional spatial 

visualization. Perceptual and motor skills. 1978 

Dec; 47(2):599-604. 

14- Peters M, Laeng B, Latham K, Jackson M, 

Zaiyouna R, Richardson C. A redrawn 

Vandenberg and Kuse mental rotations test-

different versions and factors that affect 

performance. Brain and cognition. 1995 Jun 1; 

28(1):39-58. 

15- Russell IS. Brain size and intelligence: a 

comparative perspective. In Brain, behaviour and 

evolution 2018 Feb 19 (pp. 126-153). Routledge. 

16- Veide Z, Strozeva V. Effect of augmented 

reality technology on spatial skills of students. 

InInternational Conference: Enginering Graphics 

BALTGRAF 2013, 12, Riga (Latvia), 5-7 Jun 

2013 2013. Riga Technical University. 

17- Newcombe NS, Frick A. Early education for 

spatial intelligence: Why, what, and how. Mind, 

Brain, and Education. 2010 Sep; 4(3):102-11. 

18- Vigneau, F., & Bors, D. A. What does the 

Mental Rotation Test measure? An analysis of 

item difficulty and item characteristics. Open 

Psychology Journal. 2009; 2(1):94-102. 

19- Lu H, Li Y, Chen M, Kim H, Serikawa S. 

Brain intelligence: go beyond artificial 

intelligence. Mobile Networks and Applications. 

2018 Apr 1; 23(2):368-75. 

20- Johnson CL, Schwarb H, Horecka KM, 

McGarry MD, Hillman CH, Kramer AF, Cohen 

NJ, Barbey AK. Double dissociation of structure-

function relationships in memory and fluid 

intelligence observed with magnetic resonance 

elastography. NeuroImage. 2018 May 1; 171:99-

106. 

21- Star JR, Johnston J, Petty LI. Using broadcast 

television to remediate adult learners' 

mathematical attitudes and understandings. 

International Journal of Instructional Media. 

2008 Jan 1;35(1):17. 

22- Hegarty, M., Kozhevnikov, M., & Waller, D. 

Perspective taking/spatial orientation test. Santa 

Barbara. Spatial Cognition & Computation. 2004 

Apr 1;13(2):103-28. 

23- Elen J, Van Gorp E. The effects of multimedia 

design features on primary school learning 

materials. International Journal of Instructional 

Media. 2008 Jan 1; 35(1):7-16. 

24- Hegarty M, Kriz S. Effects of knowledge and 

spatial ability on learning from animation. 

Learning with animation: Research implications 

for design. 2008:3-29. 

25- ChanLin LJ. Attributes of animation for 

learning scientific knowledge. Journal of 

Instructional Psychology. 2000 Dec 1; 27(4):228. 

26- Mayer RE, Sims VK. For whom is a picture 

worth a thousand words? Extensions of a dual-

coding theory of multimedia learning. Journal of 

educational psychology. 1994 Sep; 86(3):389. 

27- Hinojosa AJ. Investigations on the impact of 

spatial ability and scientific reasoning of student 

comprehension in physics, state assessment test, 

and STEM courses. 2002. 

28- Colombo JA. A critical view of the quest for 

brain structural markers of Albert Einstein’s 

special talents (a pot of gold under the rainbow). 

Brain Structure and Function. 2018 Feb: 1-4. 

29- Curtin A, Ayaz H. The age of 

neuroergonomics: Towards ubiquitous and 

continuous measurement of brain function with 

fNIRS. Japanese Psychological Research. 2018 

Oct; 60(4):374-86. 

30- Hegarty M, Kriz S, Cate C. The roles of 

mental animations and external animations in 



 انیدانشجو مغز عملکرد بر یدارید یهاآموزش در ریتصاو ارائه نحوه        12

 97 زمستان ،22 یشماره ،11 یدوره پزشکي، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

understanding mechanical systems. Cognition and 

instruction. 2003 Dec 1; 21(4):209-49. 

31- Korakakis G, Boudouvis A, Palyvos J, 

Pavlatou EA. The impact of 3D visualization 

types in instructional multimedia applications for 

teaching science. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences. 2012 Jan 1; 31:145-9. 

32- Peters M, Chisholm P, Laeng B. Spatial 

ability, student gender, and academic 

performance. Journal of Engineering Education. 

1995 Jan; 84(1):69-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- Trindade J, Fiolhais C, Almeida L. Science 

learning in virtual environments: a descriptive 

study. British Journal of Educational Technology. 

2002 Sep; 33(4):471-88. 


