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چکیده
هدف :بسياري از شکستهاي يادگيري به علت نداشتن توانايیهاي هوشی ،خالقيت و قدرت تجسم در يادگيرندگان
است .آموزش معنايی  -نمادي يکی از راهبردهاي شناختی است که میتواند بر توانايیهاي شناختی تأثير داشته باشد.
هدف از اين پژوهش،بررسی ميزان تأثير آموزش معنايی  -نمادي بر قدرت تجسمی و هوش شناختی دانشجويان بود.
روش :اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشی با طرح پيشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماري شامل کليه
دانشجويان دانشگاه آزاد همدان بود .دانشجويانی که در دروس ترسيمی نمرات کمی داشتند بهطور تصادفی به دو گروه آزمايشی
و کنترل (هر گروه  51نفر ) تقسيم شدند .گروه آزمايشی بهمدت  8جلسه مورد آموزش معنايی-نمادي قرار گرفت .ابزارهاي اصلی
جهت جمعآوري اطالعات در اين پژوهش شامل پرسشنامههاي قدرت تجسم و خالقيت عابدي بود.
یافتهها :جهت تحليل دادهها از آزمون کلموگراف اسميرونف و آزمون لون براي محاسبه پيشفرضها و از آزمون تحليل کوواريانس
چند متغيره و دو متغيره  MANCOVAاستفاده شد ،نتايج نشان داد که آموزش مدل معنايی-نمادي بر قدرت تجسم دانشجويان
مؤثر بوده است ولی بر هوش شناختی دانشجويان تأثيري نداشته است.
نتیجهگیری :نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش مدل معنايی-نمادي در افزايش قدرت تجسم دانشجويان معماري تأثير دارد
و در نتيجه به ارتقاي سطح کيفی دانشجويان معماري در قدرت ترسيم و طراحی کمک میکند .ولی بر ميزان هوش دانشجويان
مؤثر نبوده است.
کلید واژهها :دانشجويان معماري ،قدرت تجسم ،مدل معنايی-نمادي ،هوش شناختی.
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 .1مقدمه
در طی تاريخ ،يافتن افرادي با توانايیهاي برتر شناختی موردنظر بوده است .اغلب معلمان ،اساتيد،
والدين و خود افراد از استعدادهاي خود بهدرستی آگاه نيستند( ،شکلتون وفلچر .)5992، 5هرگاه
معلمان ،اساتيد و والدين ،استعداد دانشآموزان ،دانشجويان و کودکان خود را شناسايی کنند ،آنها را
در مسير درست هدايت میکنند عدم توجه محيطهاي آموزشی به رشد خالقيت ،باعث افت ايشان در
يادگيري میشود (کافمن.)2152 ،2
با توجه به اينکه شناخت به مجموعهاي از فرايندها و فعاليتهاي ذهنی و اعمال مربوط به کاربرد
اين فرايندها براي يادآوري ،ادراک ،تفکر و فهميدن گفته میشود؛ راهبردهاي شناختی سازوکارهايی
هستند که براي پردازش اطالعات مورداستفاده قرار میگيرند ،و در سه دسته قرار دارند ،مرور يا تکرار،
بسط يا گسترش معنايی و سازماندهی .روانشناسان شناختی گسترش معنايی را بهعنوان افزودن
معنی به اطالعات تازه براي ربط دادن آنها به اطالعات قبالً آموخته شده تعريف کردهاند .بهعبارتديگر
يادگيرنده به کمک راهبرد گسترش ،بين آنچه از قبل میدانسته و آنچه قصد يادگيري آن را دارد ،پل
ارتباطی ايجاد میکند .اين کار از راه افزودن جزئيات بيشتر به مطالب تازه ،خلق مثالها و مواردي
براي آن ،ايجاد تداعی بين آن ،و انديشههاي ديگر ،و استنباط کردن دربارهي آن انجام میشود.
راهبردهاي شناختی را میتوان بهعنوان فرآيندها يا جريانهايی که به کمک آنها يادگيري ،يادآوري،
و تفکر صورت میپذيرد ،تعريف کرد؛يعنی شناخت به فرآيندهاي درونی ذهنی و راههايی که ما
بهوسيلهي آنها اطالعات را موردتوجه قرار میدهيم ،آنها را درک میکنيم و به رمز درمیآوريم و در
حافظه ذخيره میسازيم ،و هر وقت نياز داشته باشيم آنها را از حافظه فرامیخوانيم و مورداستفاده
قرار میدهيم ،اشاره میکند (بايلر و اسنومن ،391 :5993 ،به نقل از سيف.)5391 ،
يادگيرندگان به بازنمايیهاي تجسمی عالقهمندند ،اما متأسفانه معلمان و متون درسی ،آنها را در
اين مسير هدايت نمیکنند .يکی از روشهاي آموزش درک ترسيمات به دانشپژوهان ،آموزش روش
ترسيم براساس يادگيري مولد است .در آن بر اساس متن دريافتی دست به طراحی میزنند
(شوامبورن 3و همکاران .)2151 ،استرنبرگ  )2112( 2در پژوهشی نشان داد ،که میتوان مهارتهاي
خالق ،تحليلی و عملی افراد را به کمک مداخله آموزشی بهبود بخشيد اين آموزشها با بستههاي
آموزشی ميکر شباهت دارد .ازآنجايیکه هوش براي مشاغل حرفهاي قابلآموزش است (دري)2152 ،1
؛لذا مدل معنايی-نمادي يکی از اين مداخلههاي آموزشی است که براساس خرده مقياسهاي هوش
ميکر طراحیشده و پيشبينی میشود میتواند قدرت خالقيت و هوش را باال ببرد .مدل معنايی نمادي
1. Shackleto & Felcher
2. Kaufman, J. C.
3. Schwamborn, A., et al.
4. Sternberg, R. J.
5. Deary, Han J.
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بر ميزان خالقيت شناختی دانشجويان مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده که توانسته است ميزان
سيالی ذهن ،انعطافپذيري ،اصالت تفکر ،بسط تفکر در دانشجويان را افزايش دهد (گروسی.)5391 ،
در مدل معنايی -نمادي به آموزش تصوير ،نماد و معنا میپردازد .در بحث تصوير مفاهيم طبقات
تصويري ،واحدهاي تصويري .توليد واگراي واحدهاي تصويري ،توليد همگراي واحدهاي تصويري،
ارزشيابی واحدهاي تصويري ،ارزشيابی طبقات تصويري ،حافظه واحدهاي تصويري ،شناخت نظامهاي
تصويري- ،شناخت تبديالت تصويري آموزش داده میشود .در بحث نماد با توليد واگراي روابط نمادي،
توليد همگراي تلويحات نمادي ،توليد همگراي نظامهاي نمادي ،توليد همگراي تبديالت نمادي،
ارزشيابی طبقات نمادي ،ارزشيابی نظامهاي نماد ،حافظه نظامهاي نمادي ،حافظه تلويحات نمادي،
حافظه واحدهاي نمادي-بينايی ،حافظه نظامهاي نمادي – بينايی ،حافظه واحدهايی نمادي -شنوايی،
شناخت روابط نمادي ،شناخت نظامهاي نمادي آشنا میشود و در نهايت در بحث معنا به توليد واگراي
واحدهاي معنايی ،شناخت واحدهاي معنايی ،شناخت روابط معنايی ،شناخت نظامهاي معنايی
میپردازد (ميکر .)2115،مکانيزم هاي معنايی مرجع ،به وصل کردن و ترکيب کردن نمادها با يکديگر
میپردازد (پولورمو.)2153 ،5
آموزش مبتنی بر آزمون ميکر در افزايش توانمنديهاي شناختی تأثير دارد و به کمک بستههاي
ميکر ،میتوان ناتوانیهاي يادگيري دانشآموزان را بهبود بخشيد (هراتی و مورلی .)2111 ،2مدل
معنايی-نمادي يکی از اين مداخلههاي آموزشی است که براساس خردهمقياسهاي هوش ميکر
طراحیشده و پيشبينی میشود میتواند قدرت خالقيت و هوش را باال ببرد .اين مدل بر ميزان
خالقيت شناختی دانشجويان موردبررسی قرار گرفته و نشان داده که توانسته است ميزان سيالی ذهن،
انعطافپذيري ،اصالت تفکر ،بسط تفکر در دانشجويان را افزايش دهد (گروسی.)5391 ،
مداخلههايی که براي افزايش هوش طراحی میشوند عموماً بر بهبود يک مهارت تحصيلی خاص،
مثل رياضيات يا درک مطلب ،تمرکز نمیکنند؛ در عوض ،آموزش هوش بر افزايش توانايیهاي ذهنی
عمومی مثل استدالل يا حل مسئله ،تأکيد میکند،که در موضوعات تحصيلی مختلف نقش دارند .در
نتيجه ،آموزش هوش ممکن است بهطور مستقل صورت گيرد يا در برنامههاي کالسی گنجانده شود.
همچنين ارزيابی مداخلههايی که هدفشان هوش است با آزمونهاي هوشی انجام میشود نه آزمونهاي
پيشرفت تحصيلی .انتخاب آزمون هوشی که براي تعيين ميزان موفقيت برنامهي مداخلهاي به کار
میرود معموالً به نظريه هوشی وابسته است که طراح برنامهي مداخلهاي به آن اعتقاد دارد .و انتظار
میرود تأثيرات مثبت آموزش هوش به زمينههاي ديگر گسترش يابند (استرنبرگ)2152 ،
خردهآزمونهاي خاصی از آزمون ميکر ،پيشبينی کننده موفقيت در هندسه دبيرستان هستند.
دانشآموزان پسر نمرات باالتري نسبت به دختران در خردهآزمونهاي شناخت نظامهاي نمادي،
1. Pulvermu Friedemann
2. Heraty, Noreen, Morley, Michael J
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شناخت روابط نمادي و شناخت نظامهاي معنايی به دست آوردند و اين خردهآزمونها پيشبينی
کننده موفقيت در رياضی و هندسه هستند .همچنين سنجش و آموزش مبتنی بر ساختار هوش،
توانايیهاي رياضی -هندسه دختران را افزايش داده و ورود به شغلهايی مانند (مهندسی ،علوم،
پزشکی ،هوانوردي ،علوم کامپيوتر و معماري) را براي زنان هموار میسازد (اسالبی .)5982 ،5با اجراي
آزمون ساختار هوش کودکان آفريقايی نشان داد که پسران در خردهآزمونهاي شناختی -نمادي
آزمون ميکر نمرات باالتري را کسب کردند (کاپالند)2111 ،2؛ و نيز پسران در خردهآزمونهاي شناخت
تبديالت نمادي ،تصويري و شناخت نمادي نمرات برتري دارند (ويگيل.)2113 ،
با توجه به نقش آموزشهاي مبتنی بر الگوي ساختار هوش در افزايش توانمندي شناختی ،تخصصی
کردن هر محيط آموزشی باعث افزايش خالقيت میشود (مورفی .)2153 ،3هوش شناختی به فرد
اجازه میدهد تا بداند اطالعات چگونه پردازش میشود .شناختها ،شباهتها ،تفاوتها ،استنباط و
استنتاج همه بهطور واضح در قلمرو شناختی و عقلی قرار دارند .آلفرد بينه 2معتقد است هوش ،چيزي
است که آزمونهاي روانی آن را اندازهگيري میکند .به نظر وکسلر 1هوش ،چگونگی حل مسائل در
موفقيتهاي جديد است .پياژه 2هوش را سازگاري فرد با محيط تعريف کرده است اما در بيشتر
تعاريف،به اين جنبه ها توجه شده است:توانايی و استعداد کافی براي يادگيري و درک امور ،هماهنگی
و سازش با محيط ،بهرهبرداري از تجربيات گذشته و به کاربردن قضاوت و استدالل صحيح و پيداکردن
راهحل منطقی در مواجهشدن با مشکالت.
يکی از مهمترين و بحثانگيزترين پشتوانههاي نظري امر آموزش و يادگيري ،رويکردهاي هوشی
هستند .آموزش هوش بهمنظور افزايش عملکرد در آزمونهاي هوشی و پيشرفت تحصيلی سالهاست
که موردتوجه روانشناسان و محققان تربيتی بوده و هست ،زيرا از زمانهاي دور تصور شده است که
هوش نقش مهمی در موفقيت تحصيلی دارد (استرنبرگ . )2112 ،آزمون ساختار هوش ميکر بر نظريه
چندعاملی گيلفورد )5927( 7مبتنی است .گيلفورد از يک تحليل عاملی و استدالل منطقی استفاده
کرد تا به اين نتيجه برسد که عملکرد ذهن از  521عامل  ،تشکيل میشود .هر يک از اين عوامل ،از
سه عنصر (تعامل مؤلفههاي سه عنصر) تشکيل میشود .5 :عمليات :انواع پردازشهاي شناختی
(ارزيابی ،توليد همگرا ،توليد واگرا ،حافظه و شناخت)؛  .2محتويات :نوع اطالعات پردازششده
(تصويري ،رمزي ،معنايی و رفتاري)؛  .3توليدات :اشکالی که اطالعات به خود میگيرند (واحدها،
طبقات ،روابط ،نظامها ،تبديلها و تلويحات).
1. Slaby, R.
)2. Copeland, C. F. (2005
3. Murphy, J.
4. Binet Alfred
5. Wechsler David
6. Peaget Jean
7. Guilford
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مقايسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهاي ساختار هوش ميکر و اعتباريابی اين مجموعه
آزمونها موردمطالعه قرار گرفته ،يافتهها نشان داد که تفاوت معنیداري ميان پسران و دختران در
خرده آزمونهاي ميکر مثل متغيرهاي شناخت نظم تصويري ،روابط نمادي ،واحدهاي تصويري ،حافظه
بينايی وجود دارد و نيز مشخص شد که مداخله آموزشی به روش ميکر (مدل معنايی-نمادي)به افزايش
نمرات دانشآموزان گروه آزمايشی در آزمون تصوير و معنا منجر میشود( .محمدزاده و عريضی،
.)5387
شناختن استعدادها ،از طريق آزمونهاست .بيشتر آزمونها مانند وکسلر و بينه فقط هوش عمومی
را میسنجند؛ يا فقط برخی استعدادها مثل توانايیهاي کالمی ،حرکتی ،ادراکی ،عملکردي و عددي
را در آزمونهاي مک کارتی ،5میسنجند يا اينکه فقط براي گروهی از کودکان در مجموعه آزمونهاي
ارزيابی کودکان کوفمن ،2مناسب هستند .آموزش مبتنی بر هوش موفق بر بازدههاي شناختی يادگيري
دانشجو معلمان موردبررسی قرار گرفته؛ نتايج پژوهش نشان داده که آموزش مبتنی بر هوش موفق بر
درک ،مهارت تحليل ،مهارت خالق ،مهارت عملی تأثير معناداري دارد (آزادمرد؛ کجباف؛ فرامرزي و
طالبی.)5391 ،
تأثير آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادي دانشجويان نيز بررسیشده و به اين نتيجه رسيد که
آموزش مؤلفههاي هوش موفق توانسته است تفکر انتقادي را در دانشجويان افزايش دهد .دو
خردهمقياس شناسايی مفروضات و تعبير و تفسير ،از متغير تفکر انتقادي ،تحت تأثير آموزش هوش
موفق ،بهبود يافتند (بابايی و همکاران .)5391 ،پژوهشهاي متعدد نيز تفاوت بين هوش تحصيلی و
هوش عملی يا هوش روزمره را نشان دادهاند (نيسر.)5979 ،3
فرآيندهاي شناختی دخيل در هوش و خالقيت يکی هستند (بندک 2و همکاران .)2152 ،هوش
عامل پيشبينی کننده ولی نه ضروري براي خالقيت است (سيمونتون .)2152 ،1مطالعات گيلفورد2
پيرامون محدوديتهاي آزمونهاي هوشی و طرح مفهوم تفکر واگرا تحوالت اساسی در تعاريف ،مدلها
و رويکردهاي خالقيت را سبب شد .ازجمله پيامدهاي اين تحوالت ،شکلگيري بحثهايی پيرامون
حوزه وابسته بودن خالقيت بود .خالقيت شناختی را پژوهشگران و نظريهپردازان از ديدگاههاي متفاوتی
بررسی و تعريف کردهاند؛ برخی تعاريف فرايندمدار (نوعی خاص از تفکر) ،برخی توليدمدار (پديدههاي
ديدنی و محسوس) و برخی ديگر شخصمدار هستند (صفات و ويژگیهاي فرد خالق) .در اين راستا
مدلهاي متعددي نيز ازجمله مدلهاي اوليه ،مدلهاي حل مسئله خالق ،مدلهاي چرخشی،
مدلهاي تيزهوشی ،مدلهاي صفتی و مدلهاي نظاميافته عناصر و ابعاد خالقيت شناختی را تبيين
1. McCarthy
2. Kaufman Assessment Battery for Children
3. Nesser
4. Benedek, E., Jauk, A., Fink, K., Koschutnig, G., Reishofer, F., Ebner, A. C.
5. Simonton, D. K.
6. Guilford, J. P.
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کردهاند .در بين کليه مدلها ،مراحل آمادگی به معناي کسب اطالعات (تعريف موضوع ،مشاهده و
مطالعه) ،مرحله نهان يا کمون (توجه نکردن به مسئله در يک فاصله زمانی) ،مرحله روشننگري (ظهور
ايده جديد) و در نهايت مرحله بازنگري (بررسی محصول ذهنی) مشترک است .ابعاد متفاوت سيالی،
انعطافپذيري ،بسط ،اصالت و پيچيدگی تفکر نيز از شاخصها و مالکهاي خالقيت شناختی است
که در مدلهاي متفاوت به آنها توجه شده است (گيلفورد .)5911 ،خالقيت باعث افزايش کارآمدي
میشود (پري و کارپووا .)2152 ،5توليد خالق شامل همبستگی افکار و ايدهها ،انعطافپذيري ايدهها،
عمق ايدهها و اصالت ايدهها است(اسکات و همکاران .)2112 ،البته پيشبينی ميزان خالقيت بدون
اندازهگيري ميزان هوش امکانپذير نيست (سيمونتون)2152 ،و هوش تنها عامل پيشبينی کننده
ميزان خالقيت نيست (فيست و بارون . )2113 ،2تجسم ،يک بازنمايی تصويري و تجسم کردن ،فرآيند
ايجاد يک نمايش تصويري در ذهن و معموالً مترادف تصوير سازي ذهنی است(فليپس ،نوريس و مک
ناب.)2151،3
قدرت تجسم يکی از عناصري است که بهشدت موجب افزايش خالقيت در کودکان و حتی
بزرگساالن میشود .فرآيند تجسم کردن در هندسه که به بررسی ،کشف و درک مفاهيم منجر میشود،
مستلزم فرآيند تشکيل و دستکاري تصاوير با قلم و کاغذ ،فنآوري و يا فرآيندي ذهنی است (جونز،
.)2115
نظريهپردازان شناختی ،مدلهاي شناختی توسعهيافتهاي دارند که چگونگی فرآيندهاي ذهنی
انسان براي ساخت معنا را توضيح میدهند .رويکرد مجسم ساختن براي يادگيري مفاهيم هندسی نيز
همواره موردتوجه اين نظريهپردازان بوده است .ريورا ( )2155معتقد است تفکر هندسی ،با ويژگی
حرکت آزادانه ميان حالتهاي تجسمی ،شهودي ،نمادين ،رسمی ،غيررسمی ،تحليلی ،ادراکی و کالمی
مشخص میشود .لذا تجسم کردن و تفکر مبتنی بر تجسم همواره جزء اصلی فرآيند فهم هندسی
است و آموزش میتواند آن را افزايش دهد.
2
خالقيت تجسمی نقش اساسی در طراحی و معماري دارد (عزيززاده و همکاران )2153 ،خالقيت
تجسمی توانايی شکستن تصاوير و طرحها در ذهن و ساختن الگوهاي جديد با اطالعات آنان
است(سوزا 1و همکاران .)2151 ،يادگيرندگانی که با رويکرد مبتنی بر تجسم ،آموزش میبينند،
میتوانند يک مسئله را از ديدگاههاي متفاوت ،بررسی کنند که اين موضوع ايجاد راهحلهاي گوناگون
را در پی خواهد داشت (ريحانی ،حاجیبابايی و عربزاده.)2155 ،

1. Perry, A. & Karpova, E.
2. Feist, G. J., & Barron, F. X.

3 . Phillips, L. M., & Norris, S. P., & Macnab, J. S.
4. Azizzadeh, S., Liew, F., Dandekar
5. Souza, E., Volle and et al.
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تأثير آموزش توانايی فضايی بر عملکرد هندسه ،رسم فنی و تجسم فضايی در دانش آموزان
موردبررسی قرارگرفته و بر اين اساس چارچوبی براي آموزش توانايی فضايی (شامل اريگامی ،گره،
بازي رايانهاي و  )...طراحیشده است (لک.)5393 ،
تجسم فضايی در دانشآموزان پايه اول ابتدايی که براساس برنامهريزي چندبعدي آموزش ديدهاند
بيشتر از گروهی است که اين آموزش را نديدهاند .همچنين بين هوش فضايی دانشآموزان دختر و
پسر پايه اول ابتدايی که براساس برنامهريزي چندبعدي آموزشديدهاند تفاوت معنادار آماري وجود
ندارد (محمدزاده.)5395 ،
معلمان نقش اساسی در رشد خالقيت شخصی دانشآموزان دارند (وولفولک .)2152 ،لذا آموزش
مبتنی برتجسم در يادگيري رياضی -هندسی دانشآموزان بررسیشده و نتايج تحقيق نشان داد که
بين متغيرهاي توانايی فضايی و مهارتهاي تجسمی و عملکرد حل مسئلهي رياضی ارتباط معناداري
وجود دارد .ضمن اينکه بين عملکرد دانشآموزان قبل و بعد از دورهي آموزشی نيز تفاوت معناداري
وجود داشته است (سخيرواي.)5389 ،
با توجه به اينکه توانايی تجسم فضايی بهعنوان مؤلفهي هوشی است و در اموري که به تجسم
فضايی نياز دارند ،دخيل است .لذا در پژوهشی اثر آموزش بر توانايی تجسم فضايی در دانشجويان
رشتههاي معماري ،عمران و برق بررسیشده و نشان داده که آموزش بر ميزان توانايی تجسم فضايی
تأثير نداشته است ولی در بين پسران و دختران دانشجو تفاوت معناداري وجود داشته و اين تفاوت به
نفع دختران بوده است .همچنين نتايج نشان داده که توانايی تجسم فضايی افراد با ميزان هوش آنها
نيز همبستگی معناداري نداشته ولی قدرت تجسم در بين دانشجويان با رشتههاي گوناگون (برق،
عمران ،معماري) تفاوت معناداري وجود داشته و دانشجويان رشته معماري از توانايی بيشتري برخوردار
بودند (کاظمی .)5387 ،تمرين دادن خالقيت باعث افزايش رشد آن میشود چون رابطه مثبتی بين
توليد خالق ،خودکارآمدي و عملکرد اجرايی با خالقيت وجود دارد (پري و کادپووا.)2157 ،
ازآنجايیکه رشته معماري از رشتههاي مهم آموزشی است که عالوه بر نياز به هوش شناختی باال،
نيازمند قدرت تجسم باال نيز است .ازاينرو با استفاده از روشهاي آموزشی کارآمد میتوان هوش
شناختی و قدرت تجسم اين گروه از دانشجويان را باال برد .يکی از اين مداخلههاي آموزشی که میتواند
بر ساختار شناختی تأثير گذارد ،مدل معنايی-نمادي با زيرساخت نظري مبتنی بر مدل ميکر است.
در اين پژوهش اثربخشی آموزش معنايی -نمادي بر هوش شناختی و قدرت تجسم فضايی دانشجويان
موردبررسی قرار میگيرد .سؤال اصلی تحقيق اين است که آيا با آموزش معنايی-نمادي میتوان هوش
شناختی و قدرت تجسم دانشجويان را افزايش داد؟
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 .2روش پژوهش
ازآنجايیکه هدف اصلی پژوهش تعيين تأثير آموزش معنايی-نمادي بر ميزان هوش و قدرت تجسم
دانشجويان معماري بود لذا پژوهش از نوع نيمه آزمايشی با طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل است .طرح موردنظر به شکل زير است:
T2

گروه آزمايش
گروه کنترل T2

X

T R5
T R5

 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه دانشجويان معماري دانشگاه آزاد همدان بود که تعداد آنان
5118نفر است .براي انتخاب نمونه ،از بين دانشجويان معماري ليست دانشجويانی که درس ترسيم
فنی ،پرسپکتيو و هندسه ترسيمی نمرات کمی (پايينتر از نمرهي  )52گرفتهاند بهصورت هدفمند و
در دسترس انتخاب ( 31نفر) و آنها را بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمايشی ( 51نفر گروه
آزمايش و  51نفر گروه کنترل) جايگزين شدند.
 .2-2ابزار پژوهش
ابزارهاي مورداستفاده در اين پرسشنامه به قرار زير است:
 -1آزمون هوش ریون :آزمون ماتريسهاي پيشروندهي ريون يکی از آزمونهاي هوشی غيرکالمی
است که توسط ريون بهمنظور سنجش و اندازهگيري هوش کلی(عامل )Gساخته شده است .اين فرم
 32تصوير دارد که براي سنجش هوش بزرگساالن و کودکان طراحیشده است .جهت محاسبهي پايايی
از روش باز آزمايی استفاده شد .بر روي  11نفر دانشجو اجرا شده و ضريب همبستگی بين نمرات خام
1/95بهدست آمده است .روايی مالکی همزمان با آزمون وکسلر 1/73است (رحمانی.)5382 ،
 -2پرسشنامه قدرت تجسم :تست تورانس از قويترين پيشبينیکنندههاي خالقيت و هوش تجسمی
است (تورانس .)5999 ،آزمون سنجش خالقيت عابدي بر اساس آزمون تورنس 5تدوينشده است .
براساس تعريف تورنس از خالقيت يک تست  71سؤالی (چندگزينهاي) براي اندازهگيري خالقيت تهيه
کرد .مواد اين تست در چهار طيف سيالی ،ابتکار ،انعطافپذيري و بسط قرار دارد .تست خالقيت
تورنس نيز روي يک گروه  211نفري از همين دانشآموزان اجرا شد و از تست تورنس بهعنوان شاخص
روايی همزمان ،استفاده شد (عابدي .)5372 ،ضريب پايايی بخشهاي سيالی ،ابتکار ،انعطافپذيري و
بسط که از طريق بازآزمايی بهدست آمد بهترتيب  1/81 ،1/82 ،1/82 ،1/81بود ضريب همبستگی
بين نمره کل آزمون تورنس و نمره کل تست جمال عابدي (آزمون سنجش خالقيت) ،معادل 1/22
بهدست آمد.

1. Torrance, P. E.
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 .3-2روش اجرا

جهت اجراي اين پژوهش ،پس از انتخاب دانشجويان براساس نمرات درسی ايشان ( 31نفر) بهصورت
تصادفی به دو گروه کنترل و آزمايشی (51نفر گروه آزمايش و  51نفر گروه کنترل) جايگزين شدند.
ابتدا از هر دو گروه آزمون هوش و قدرت تجسم (پيشآزمون) گرفته شد و بعد از گذراندن  8جلسهي
آموزشی در گروه آزمايشی مجدداً از هر دو گروه آزمون هوش و قدرت تجسم (پسآزمون) گرفته شد.
گروه آزمايشی در دانشکدهي معماري دانشگاه آزاد همدان توسط پژوهشگر مورد آموزش قرار گرفتند.
در اين مدل به آموزش تصوير ،نماد و معنا بر اساس خرده مقياس هاي هوش ميکر ،پرداخته میشود.
خالصه محتواي برنامهي آموزشی در جدول ذيل آمده است.
جدول  :1خالصه برنامه آموزشی مدل معنایی -نمادی
عناوین جلسات

محتوای آموزشی

جلسات
اول

معرفی اعضاي گروه به
يکديگر و بيان اهداف

در جل سه اول ضمن معارفه و آشنايی دانشجويان به يکديگر در خصوص
اهداف طرح و اهميت آن براي آنان صحبت میشود ،همچنين ضرورت
آموزش ،شرح روش کار جلسات بعدي براي آنان ارائه میگردد.

دوم

ارائه تعريفی از تصوير ،نماد،
معنا و آشنايی با انواع

افراد شرکتکننده در طرح ،با تعريف تصوير ،نماد ،معنا آشنا میشوند.

سوم

آشنايی با تصوير

چهارم

آشنايی با تصوير

پنجم
ششم

آشنايی با نماد
آشنايی با نماد

هفتم

آشنايی با معنا

هشتم

جمعبندي و ارزيابی آموزش
از طريق پر کردن پرسشنامه

شناخت طبقات و واحدهاي تصويري ،توليد واگرا و همگراي واحدهاي
تصويري
ارزشيابی واحدها و طبقات تصويري  ،ارزشيابی حافظه واحدهاي
تصويري
شناخت طبقات و واحدهاي نمادي ،توليد واگرا و همگراي روابط نمادي
ارزشيابی نظامهاي نمادي ،ارزشيابی حافظه نظامهاي نمادي
شناخت واحدها  ،روابط ونظام هاي معنايی ،توليد واگرا و همگراي
واحدهاي معنايی ،ارزشيابی حافظه معنايی
مرور جلسات و ارائه تصويري جلسات

 .3یافتههای پژوهش
براي تجزيهوتحليل دادهها عالوهبر آمار توصيفی نظير ميانگين و انحراف استاندارد از آزمونهاي آمار
استنباطی نظير آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره و تک متغيره با رعايت پيشفرضهاي تحليل
کوواريانس شامل شروط نرمال بودن دادهها ،خطی بودن رابطه بين متغيرها ،همسانی واريانسها،
همگنی شيبهاي رگرسيون و همسانی کوواريانسها موردبررسی قرار گرفت.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار هوش شناختی دو گروه ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

گروه
آزمايش

هوش شناختی
کنترل

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

19/81
22/19
28/73
25/22

51/22
1/91
9/99
51/13

جدول  :3میانگین و انحراف معیار تجسم دو گروه ،در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه

متغیر

آزمايش
تجسم
کنترل

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

51/27
22/27
59/17
58/17

2/12
3/22
2/23
2/11

 .5شرط نرمال بودن دادهها :براي آگاهی از نرمال بودن دادهها از آزمون ناپارامتريک کولموگراف
اسميرونف ( )K-Sاستفاده شد ،جدول  ،2نتيجه تحليل را گزارش میکند.
جدول  :4آزمون کلموگراف اسمیرونف ( )K-Sبرای بررسی نرمال بودن دادهها
مراحل آزمون

خرده مقیاسها
هوش شناختی

پيشآزمون
تجسم
هوش شناختی
پسآزمون
تجسم

مقادیر آماری
مقدار ()K-S
معناداري sig
مقدار ()K-S
معناداري sig
مقدار ()K-S
معناداري sig
مقدار ()K-S
معناداري sig

گروه آزمایش
1/27
1/72
1/19
1/88
1/72
1/28
1/81
1/22

گروه کنترل
1/75
1/29
1/23
1/82
1/77
1/19
1/82
1/29

با توجه به مقادير ( )K-Sو مقدار ( )sigدر مورد هر يک از آزمونها ،توزيع دادهها نرمال است و
وجود نرمال بودن دادهها مورد تائيد قرار گرفت.
 .2بررسی خطی بودن رابطه بين متغيرها با استفاده از نمودار پراکندگی:
با استفاده از نمودار پراکندگی رابطه بين ميزان هوش شناختی و تجسم دو گروه موردبررسی قرار
گرفته است و رابطه بين آن متغيرها خطی لِون و از پيشفرض الزم برخوردار است.
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نمودار  :3پراکندگی هوش شناختی

نمودار  :4پراکندگی تجسم

 .3شرط همسانی واريانسها با آزمون لِون
براي بررسی شرط برابري واريانسها از آزمون لِون استفاده شده است .دادههاي مربوطه در جدول 1
آمده است.
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جدول  :5آزمون لون برای بررسی برابری واریانسها
متغیرهای وابسته

F
2/28
1/53

هوش شناختی
تجسم

Df2
28
28

Df1
5
5

sig
1/53
1/73

با توجه به دادههاي جدول شماره ،5و مقادير  Fو  ،sigواريانس متغيرهاي وابسته دو گروه با همديگر
تفاوت معنیداري ندارند و شرط برابري واريانسها مورد تأييد است.
 .2شرط همگنی شيبهاي رگرسيون با استفاده از تحليل واريانس
جدول  :6تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون
مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

گروه * هوش
شناختی

321/53

22و5

321/53

2/252

1/182

گروه * تجسم

5778/7

22و5

5778/7

52/881

1/179

منبع تغییر

اطالعات جدول  2نشان میدهد که سطح معنیداري مقدار  Fبهدستآمده در مورد تفاوت شيب
خطوط رگرسيون نمرات پيشآزمون و پس آزمون هوش شناختی و تجسم بين دو گروه کنترل و
آزمايش ،باالتر از  1/11است ( ،)P <1/11بنابراين شيب خطوط رگرسيون اين نمرات ،بين دو گروه،
تفاوت معنیداري نداشته و فرض همگنی شيبهاي رگرسيون تأييد میشود.
 .1شرط همسانی کوواريانسها با آزمون ام باکس
جدول  :7ام باکس
sig

Df2

Df1

F

Box sM

1/21

525521

3

1/11

5/79

با توجه به مقادير جدول  F =1/11( ،7و  )sig =1/21بنابراين تفاوت معناداري بين کوواريانسها
دو گروه وجود ندارد و شرط همسانی کوواريانسها نيز در مورد دادهها وجود دارد.
فرضيه اصلی :آموزش روش معنايی  -نمادي بر هوش شناختی و تجسم تأثير دارد.
با توجه به وجود پيشفرضهاي موردنياز براي اجراي تحليل کوواريانس ،با استفاده از اين آزمون
آموزش روش معنايی  -نمادي بر هوش شناختی و تجسم فضايی بررسی میشود.
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جدول  :8نتایج تحلیل آزمون کوواریانس چندمتغیره روی نمرات پسآزمون هوش شناختی و تجسم با
کنترل نمرات پیشآزمون

گروه

درجه

درجه

آزادی

آزادی

فرضیه

خطا

معناداری

مجذور

sig

اتا

27

1/113

./17

1/113

./17
./17
./17

اثر

ارزش

مقدار F

اثر پياليی

1/32

7/22

2

المبداي ويلکز

1/22

7/22

2

27

اثر هوتلينگ

1/11

7/22

2

27

1/113

اثر بزرگترين
ريشه روي

1/11

7/22

2

27

1/113

با توجه به دادههاي جدول شماره ،8مقدار المباداي ويلکز ( f =7/22و  )sig =1/113گروه اثر
معناداري بر متغيرهاي وابسته داشته است ،بنابراين میتوان گفت :اجراي آموزش روش معنايی-نمادي
بر هوش شناختی و تجسم فضايی تأثير داشته است.
براي بررسی اثر اجراي طرح بر هر يک از متغيرهاي وابسته از جدول  9و  51استفاده میشود.
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جدول  :9نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرات پسآزمون متغیر هوش شناختی با کنترل نمرات پیشآزمون
منابع تغییر

متغیر

مجموع

درجات

میانگین

انحراف

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

معیار

321/53

5

321/53

2171/27
71198

28
31

521/38

2391/8

29

اثر گروه
خطا
جمع
جمع
تصحيحشده

هوش
شناختی

12 .2

نسبت f
2/2

سطح

مجذور

معناداریsig

اتا

1/51

./55

23 .2

جدول  :11نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرات پسآزمون متغیر تجسم با کنترل نمرات پیشآزمون
متغیر

مجموع

درجات

میانگین

انحراف

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

معیار

اثر گروه

5778/7

5

5778/7

72 .2

خطا

3322/27

28

559/15

1/212

89115

31

1522/97

29

منابع تغییر

جمع
جمع
تصحيحشده

تجسم

نسبت f

52/88

سطح

مجذور

معناداریsig

اتا

1/115

1/22
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فرضيه  .5آموزش روش معنايی-نمادي بر هوش شناختی دانشجويان تأثير دارد.
دادههاي جدول  ،9بيانگر اين است که f =2/2( ،و  )sig =1/51است ،مقادير آماري نشان می دهد
آموزش روش معنايی بر هوش شناختی تأثيري نداشته است.
فرضيه .2آموزش روش معنايی بر تجسم دانشجويان تأثير دارد.
دادههاي جدول  ،51بيانگر اين است که f =52/88( ،و  )sig =1/115است ،مقادير آماري نشان
میدهد آموزش روش معنايی باعث افزايش تجسم فضايی دانشجويان شده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير مدل معنايی  -نمادي بر ميزان هوش و قدرت تجسم دانشجويان
انجام شده است .نتايج تجزيهوتحليل دادهها نشان داد که آموزش روش معنايی –نمادي بر هوش
شناختی دانشجويان تأثير نداشته است .هوش شناختی به توانايیهاي کلی فرد در زمينه مسائل
مختلف اشاره دارد که بيشتر ريشه وراثتی دارد و طول زمان شکل میگيرد .در آموزش معنايی -نمادي
دامنه شناخت افراد افزايش میيابد اما اين افزايش شناخت بهقدري نيست که بتواند توانايیهاي پايهاي
و کلی فرد را افزايش داده و موجب ارتقاي معنادار هوش شناختی آنان گردد .بهويژه شرايط سنی و
اجتماعی دانشجويان به حدي است که امکان تغيير هوش در آنان در حد بسيار پايينی است .شايد در
سنين پايين انتظار اين افزايش وجود داشت ،اما در اين سن امکان آن عمالً کم است .اين يافته با
پژوهش ريحانی و همکاران()5392همخوانی دارد.در اين پژوهش ،تأثير تدريس بر ميزان درک
دانشآموزان دختر سال سوم رياضی از مفهوم حد و رشد توانايی فضايی آنها با تأکيد بر فعاليتهاي
مبتنی بر تجسم بررسی شده و يافتههاي تحقيق نشان داد که تدريس از طريق ارائه فعاليتهاي مبتنی
بر تجسم بر درک دانشآموزان تأثيرگذار است ولی بر افزايش توانايی هوشی دانشآموزان بیتأثير
است.
در تحقيق عربزاده ( )2119نيز آموزش نتوانسته است هوش را باال ببرد .اما با نتيجه تحقيقات
ديگري ازجمله قربانی ( )2119متناقض است .به عبارتی در آن پژوهش توانايی هوشی  -فضايی
دانشآموزان گروه آزمون نسبت به دانشآموزان گروه کنترل رشد نکرده است .کيسی ،5نوتال  ،2و
پزاريس )2115(3معتقدند اگر دانشآموزان موقع ورود به دبيرستان توانايیهاي هوشی را کسب نکرده
باشند ،توسعهي مهارتهاي فضايی آنها سخت خواهد بود .بنابراين؛ اين تفاوت با توجه به جامعهي
موردمطالعه در تحقيق قربانی سی سخت( )2119که دانشآموزان ابتدايی بودند و جامعهي موردمطالعه
در تحقيقات عرب زاده ( ،)2119و همچنين تحقيق حاضر که از ميان دانش آموزان دبيرستانی و
1. Casey
2. Nuttall
3. Pezaris
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دانشجويان انتخاب شده بودند قابلتوجيه است؛ زيرا به نظر میرسد آموزش توانايیهاي هوشی در
سنين پايين مؤثرتر است و نتايج بهتري در پی دارد.
نتايج يافتهها ي پژوهش همچنين نشان داد که آموزش روش معنايی –نمادي بر تجسم فضايی
دانشجويان تأثير داشته است .يافتهها با نتايج مورفی ( ،)2153دري ( )2152آزامرد و همکاران
( )5391همخوانی دارد .اين پژوهشها نقش آموزش معنايی نمادي در افزايش دانش هندسه و ترسيم
اشکال را مورد تأييد قرار دادهاند .با آموزش معنايی دانشجو نسبت به ابعاد و نحوه برجستهسازي ابعاد
و حجم دهی اشکال آشنايی پيدا میکند.
به عبارتی وقتی دانشجو تحت آموزش معنايی نمادي قرار گيرد میتواند بهطور همزمان همه ابعاد
يک مفهوم را بياموزد و قدرت تجسم بااليی پيدا میکند آگاهی از نوع نگاه خاص به يک بعد از شکل
و آگاهی از خطاهاي احتمالی در نگاه و ترسيم اشياء به او کمک میکند تا قدرت تجسم فضايی بااليی
داشته باشد .آموزش معنايی تأثير معناداري بر هوش شناختی دانشجويان رشته معماري نداشته است
اما تجسم فضايی دانشجويان را افزايش داده است .خالقيت تجسمی توانايی شکستن تصاوير و طرحها
در ذهن و ساختن الگوهاي جديد با دانش يادگيرندگان است (سوزا و همکاران .)2151 ،خالقيت
تجسمی نقش اساسی در طراحی و معماري دارد(عزيززاده و همکاران .)2153 ،بنابراين نتايج نشان
میدهد که با بهرهگيري از روش تجسمی در آموزش میتوان به يادگيرندگان کمک کرد تا در يادگيري
هندسی فعالتر باشند .اين يافته همچنين با پژوهش سليمانی و همکاران ( )5398مبنی بر اينکه
توانايی تجسم فضايی قابل آموزش است ،همخوانی دارد.
درک اطالعات مربوط به يک ساختمان از طريق نقشهها و تصاوير دوبعدي ،بهطورکلی نشاندهنده
اين است که هر معمار بايد با نگاه کردن به طرحهاي دوبعدي ،در ذهن خود به تصويرسازي سهبعدي
از آن ساختمان بپردازد و از اين طريق ،يعنی تجسم سهبعدي از يک ساختمان ،ابعاد مختلفی از آن
ساختمان را بهراحتی درک کند .اين تحقيقات در حوزه آموزش معماري نشان داده است که توانايی
تجسم فضايی ،نقش مهمی در انجام طراحی معماري ايفا میکند .همچنان که توانايی فضايی ،بهعنوان
مهارتی ضروري براي معماران در تصويرسازي سهبعدي ذهنی ،شناخته شده است .در اين زمينه
تحقيقاتی صورت گرفته است که مؤيد ارتباط مستقيم تجسم سهبعدي و توانايی فضايی با استفاده از
آزمونهاي مختلف بوده است (يوخينا .)2117 ،ترلکی ،ليتل و نيوکامب ( )2118نشان دادند که
پيشرفت توانايی فضايی که از طريق آموزش حاصل شود بادوام و ديرپاست .اين اظهارات براي اين
عقيده که تمام افراد میتوانند بهطور بالقوه مهارتهاي فضايی خود را با تمرينات مناسب و آموزش
بهبود بخشند و داشتن توانايی ذاتی برتر لزوماً پيشنياز موفقيت نيست ،بسيار ضروري و حياتی
مینمايد .همچنين يافتهها براهمين پايانی تمرينات و توزيع مناسب زمان تمرين و آموزش براي
مهارتهاي فضايی تأکيد کردند .بنابراين تحقيقات نشان دادند که توانايیهاي فضايی تغييرناپذير
نيستند و میتوان آنها را بهبود بخشيد.
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با توجه به اينکه در ده سال اخير استفاده از تکنولوژيهاي ديجيتال در طراحیهاي معماري افزايش
يافته(پرسمن .)2152 ،5و با توجه به تأثير روش آموزش مبتنی بر هوش معنايی-نمادي بر بيشتر
بازدههاي شناختی يادگيري دانشجو ،میتوان چنين پيشنهاد داد که بهتر است اساتيد از اين شيوه
آموزشی بهعنوان يکی از راهبردهاي ياددهی-يادگيري مؤثر جهت طراحی و ترسيم نقشههاي معماري
استفاده نمايند .اساتيد میتوان ند در مراحل مختلف آموزش از تکاليف عملکردي مبتنی بر هوش
معنايی -نمادي بهعنوان يک راهبرد آموزش استفاده کنند .معلمان و اساتيد در اين زمينه میتوانند
از اين برنامه کاربردي بهره ببرند و برتوانايی هاي فراگيران خود تمرکز کنند(اعراب شيبانی و
آخوندي .)5392،نهتنها اين آموزش ،بلکه اکثر نظريههاي شناختی در سادهترين شکل خود میگويند
که يکی از مؤلفههاي مهم فعاليت هوشمندانه کارکرد شناختی است و چيزي که براي اساتيد و معلمان
اهميت بسياري دارد اين باور بسيار موردقبول است که اين کارکردها تا حد زيادي اکتسابی هستند،
و میتوان آن را تدريس کرد.

1. Pressman, A.
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