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   چکیده

 گرفتن نظر در با غیرفعال و فعال گروه دو در ذهنی چرخش عملکرد تفاوت بررسی ،حاضر يمطالعه از هدف

 دانشجویان بین از هدفمند صورتبه هانمونه و ايمقایسه – علی نوع از حاضر پژوهش .بود جنسیتی تفاوت

 نفردانشجوي 40 ،نفر 80 شامل نمونه. شدند انتخاب انسانی علوم هايرشته دیگر و بدنی تربیت يرشته

. بودندگرفته قرار دختر نفر 20 و پسر نفر 20 گروه هر در که بود انسانی علوم دانشجوي نفر 40 و بدنیتربیت

 - کولموگروف آزمون از. شد استفاده پترز ذهنی چرخش آزمون از ذهنی چرخش عملکرد سنجش براي

 هامیانگین يمقایسه براي راههدو واریانس تحلیل آزمون از و هاداده بودنطبیعی بررسی براي اسمیرنوف

 با مقایسه در بدنیتربیت گروه دانشجویان ذهنی چرخش عملکرد داد نشان هاافته. یشد استفاده

 نسبت پسران در ذهنی چرخش عملکرد همچنین. )P<0.01( دارد معناداري تفاوت انسانیعلوم دانشجویان

 فعال دانشجویان برتري يدهندهنشان نتایج کلی طوربه). P<0.01( دادنشان را معناداري تفاوت دختران به

-می دهد،می افزایش را ذهنی چرخش جسمانی، فعالیت که جاآن از. بود ذهنی چرخش توانایی در پسران و

 اجرا ارزش مورد، این و دهدمی افزایش نیز را شناختی هايحوزه سایر ،جسمانی فعالیت که کرد فرض توان

  .  دارد را پرورش و آموزش فرایند در شدن

  

  .غیرفعال و فعال دانشجویان ت،یجنس تفاوت ذهنی، چرخش :کلیدي واژگان
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  مقدمه

طور خاص بر شناخت فضایی تأثیرگذار است. این به و همچنین فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی

رشدي در  هايپژوهش). اخیراً 1به شکل یک قاعده درآمده بود ( 1ارتباط پیش از این توسط پیاژه

). 2م اصلی در ایجاد تغییرات رشدي اشاره دارند (سي فعالیت وابسته به تجربه، به یک مکانیزمینه

جا که ارتباط بین رشد شناختی نیز آشکار است، آنروان هايپژوهششده در این ارتباط پذیرفته

- ) بررسی شده4( ی) و همچنین در کهنسال3حرکتی و رشد شناختی با جزئیات زیاد در کودکی (

ویژه در هاي آموزشی (بهاست. همراهی رشد شناختی در تعامل با رشد حرکتی در اکثر برنامه

دهد. شواهد گویاي مالت رشدي در فرد را نشان میآموزش و پرورش) مدنظر است که ضرورت تعا

تربیت بدنی  ). در5،6آن است که اختالل در رشد حرکتی با اختالل در رشد شناختی ارتباط دارد (

ي شده و همبستگی دوطرفهتحلیل آزمایشي فراوسلیهنیز ارتباط بین رشد حرکتی و شناختی به

  ).7،8است (مثبت را نمایان ساخته

 2طور ویژه به توانایی فضاییبهو  ی براي عملکرد شناختیعواملي حرکت به تی و تجربهرشد حرک

است و شامل فرآیندهاي شناختی  3هاي فضایی جزء کلیدي هوش سیال). توانایی9وابسته است (

). در میان این فاکتورها، 10شود (می 6و چرخش ذهنی 5، تشخیص موقعیت4متشکل از تجسم

شده براي تشخیص موقعیت، کردن چگونگی یک شئ چرخیدهتوانایی تصورچرخش ذهنی، یعنی 

است. تکالیف مهم و بررسی شده عامل)، یک 11است (طور واقعی ارائه شدهنسبت به آن چیزي که به

ي ذهنی از یک بارههاي چندیابیعنوان تمرینات نیازمند به موقعیتطور وسیع بهچرخش ذهنی به

  ).12است (توصیف شدهشئ دو یا سه بعدي 

توان قرارگرفته است که می گرانپژوهشتأثیر عوامل مختلفی بر توانایی چرخش ذهنی مورد بررسی 

)، تمرین و 15)، سطوح هورمونی (14هاي جنسی ()، تفاوت13به متغیرهایی چون افزایش سن (

که در این بین فعالیت ) اشاره کرد 18) و موسیقی (17اي (هاي رایانه)، بازي16فعالیت جسمانی (

  اند. هاي جنسی از اهمیت بیشتري برخوردار بودهجسمانی و تفاوت

سیقی و تربیتی، مو) تفاوت عملکرد چرخش ذهنی در دانشجویان علوم2012( 7پیتچ و جانسون

مدت بر تأثیر موسیقی و فعالیت جسمانی بلند ،دادند. در این مطالعه ورزش را مورد مطالعه قرار

                                                             
1. Piaget 
2. Spatial ability 
3. Fluid intelligence 
4. Visualization 
5. Orientation 
6. Mental Rotation 
7. Pietsch & Jansen 
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حال  گیري چرخش ذهنی مورد بررسی قرار گرفت. از سه گروه دري اندازهوسیلهفضایی بهشناخت 

عمل آمد. نتایج، تربیتی و موسیقی، آزمون چرخش ذهنی بهبدنی، علومهاي تربیتتحصیل رشته

تربیتی را نشان داد. بدنی و موسیقی در مقایسه با گروه علومچرخش ذهنی بهتر براي گروه تربیت

- توانند با شرایط ویژه بر توانایی چرخشدهد که فعالیت حرکتی و موسیقی میتایج نشان میاین ن

  ).18ذهنی تأثیرگذار باشند (

ي تمرین ورزشی را شاهدي براي تأثیر وسیله) افزایش توانایی فضایی به2012و همکاران ( ١موریا

ن مقطع کارشناسی، آزمون نفر از دانشجویا 62آموزش فعالیت حرکتی بر چرخش ذهنی دانستند. 

  ماهه در دو نوع ورزش متفاوت انجام دادند 10ي آموزش چرخش ذهنی را قبل و بعد از یک دوره

کشتی در آزمون نتایج یکسانی را ارائه دادند، اما گروهکشتی و دوومیدانی). هر دو گروه در پیش(

هاي خودسنجی گذشته، دادهاینآزمون عملکرد بهتري را نسبت به گروه دونده نشان داد. از پس

هاي سازگاري و انطباقی در پی آموزش شده بعد از هر دو جلسه، افزایش در استراتژيآوريجمع

ها، اثر معنادار آموزش در گونه نبود. این یافتهها به اینداد، ولی براي آموزش دوندهکشتی را نشان

ي واسطهشود که بهمشاهده می ،د. بنابرایندهذهنی را نشان میهاي ویژه بر توانایی چرخشورزش

ویژه هاي فضایی و بهتوان بر تواناییکند، میهاي فضایی را ایجاد میکاري بازنماییآموزشی که دست

  ).19اثرات معناداري ایجاد کرد ( ،چرخش ذهنی

- قرار داده)، تأثیر فعالیت جسمانی بر توانایی چرخش ذهنی را مورد مطالعه 2010جانسون و پیتچ (

تربیتی در این مطالعه شرکت داشتند که هر کدام تکلیف نفري از دانشجویان علوم 44اند. دو گروه 

ي کنندگان گروه فعالیت جسمانی در یک جلسهچرخش ذهنی را حل کردند. بعد از این، شرکت

یک  کنندگان گروه فعالیت شناختی بهآموزش فعالیت جسمانی شرکت کردند؛ در حالی که شرکت

طول انجامید. دقیقه به 45ي آموزشی شناسی پرداختند. هر دو جلسهي تئوریکی حرکتجلسه

شد. نتایج، بهبود در توانایی چرخش ذهنی تنها براي مجدداً آزمون چرخش ذهنی از دو گروه گرفته

ود ). شواهد حاکی از آن است که دانشجویان باید س16گروه آموزش فعالیت جسمانی را نشان داد (

شان بیشتري را از آموزش فعالیت جسمانی نسبت به آموزش تئوریکی، براي توانایی چرخش ذهنی

  کسب کنند.

) را 20فعالیت در قشرحرکتی در طول چرخش ذهنی ( ،شناختیروانهمچنین مطالعات عصب

) در همان نواحی مغزي که در چرخش 21( 2خوبی افزایش تغییرپذیري بعد از آموزش تردستیبه

                                                             
1. Moreau  
2. Juggle 
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فرض هاي بیشتر بررسی). این شواهد سرنخی براي 22دهد (است را نشان میذهنی درگیر شده

اي در راستاي کند که البته تاکنون مطالعهیجاد میاتأثیر فعالیت جسمانی بر عملکرد چرخش ذهنی 

 است و در اینزمان انجام نگرفتهطور همبررسی تعامل فعالیت جسمانی، جنسیت و چرخش ذهنی به

ها پیش مورد مربوط به جنسیت، بدون در نظر گرفتن فعالیت جسمانی و از سال هايپژوهشبین 

  است.ارزیابی قرار گرفته

)، وجود 1974( 2توسط مکوباي و جاکلین 1هاي جنسیتشناسی تفاوتي روانبعد از انتشار اولیه

 گرانپژوهشاست. این طور ثابت مورد بحث قرار گرفتههاي جنسی در تکالیف شناختی بهتفاوت

هاي جنسی در تکالیف فضایی و کالمی وجود دارد که بیشترین اختالف در اظهار کردند که تفاوت

هاي سوگیري مطالعات مربوط به جنسیت به دوره ،ارتباط با سن افراد و پس از بلوغ بوده و بنابراین

هاي فضایی، مکوباي و د تفاوتطور خاص قبل و بعد از بلوغ معطوف شد. در مورسنی متفاوت و به

پسران  ،ي آنهاي جنسی تا نوجوانی وجود ندارد که در نتیجهجاکلین پیشنهاد دادند که تفاوت

). بعد از انتشار مکوباي و جاکلین، مطالعات زیادي 13دار تا بزرگسالی را دارا هستند (برتري ادامه

ها در تأیید و یا رد کردند. نتایج فراتحلیلها را انتشار یافتند که وجود یا عدم وجود این تفاوت

هاي بالغ (بزرگسال)، ي تفاوت جنسی در چرخش ذهنی استناد به این دارد که روي جمعیتزمینه

در تکالیف فضایی یک برتري کلی در مردان وجود دارد و در زنان این برتري کلی در تکالیف کالمی 

هاي الکتروفیزیولوژیایی استفاده گیريی و اندازهکه از تکالیف چرخش ذهن هاییپژوهش). 10است (

هاي فعالیت مغزي بین زنان و مردان، نه براي پسران و دختران، در طول اند، وجود تفاوتکرده

  ). 24است (اجراي تکلیف را گزارش داده

هاي جنسی در جوانان (بلوغ و بعد از ي چرخش ذهنی از این اندیشه که تفاوتمطالعات در زمینه

ذهنی وجود ندارد، حمایت کند و در کودکان (قبل از بلوغ) تفاوت جنسی در چرخشبلوغ) ظهور می

ها و دانشجویان دانشگاهی ساله 9کند. در یک مطالعه که از تکلیف چرخش ذهنی دستی در می

د گونه نبوها اینساله 9هاي جنسیت در دانشجویان دانشگاهی مشاهده شد؛ ولی در انجام شد، تفاوت

ها که ساله 8) تفاوت جنسی در دانشجویان دانشگاهی را دریافتند، اما در 2000( 3). رابرتز و بل25(

). در مقابل، 14بود، این نتیجه مشاهده نشد (از تکلیف چرخش ذهنی دو بعدي استفاده شده

گیري ساله اندازه16تا  8صورت طولی عملکرد توانایی فضایی را براي کودکان اي که بهمطالعه

  ). 26هاي جنسی در عملکرد چرخش ذهنی را نشان نداد (بود، تفاوتکرده

                                                             
1. Psychology of Sex Differences 
2. Maccoby & Jacklin 
3. Roberts & Bell  
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و همکاران بررسی تفاوت چرخش ذهنی در کودکان را نسبت به بزرگساالن  1، تیتزه2010در سال 

طور خاص در چرخش هاي فضایی و بهترجیح دادند. نتایج این پژوهش برتري پسران را در توانایی

)، به بررسی تفاوت چرخش 2012( 2). در جدیدترین مطالعه آنجلیکا موئه26ذهنی نشان داد (

ذهنی مردان و زنان پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه نیز برتري چرخش ذهنی مردان نسبت به 

  ).14زنان را نشان داد (

هاي فضایی، هاي جنسی در تواناییمربوط به تفاوت هايپژوهشي با توجه به حجم گسترده

ها با عامل اثرگذاري چون فعالیت جسمانی، مورد توجه محققان متأسفانه تعامالت این تفاوت

طور ویژه بر فضایی و بهاست. به دلیل پذیرش تأثیرات متفاوت از عوامل مختلف بر توانایی نبوده

در  ،فعالیت جسمانی و جنسیت ،چرخش ذهنی، بررسی دو عامل اثرگذار بر توانایی چرخش ذهنی

 ،ي حاضرآشکار سازد. هدف از مطالعه گرانپژوهشتواند اطالعات مفیدي را براي تباط با هم میار

ي فعالیت جسمانی منظم بدنی با برنامهي تربیت ي عملکرد چرخش ذهنی دانشجویان رشتهمقایسه

نظر انسانی که فعالیت جسمانی منظم خاصی را نداشتند، با در هاي علومو دانشجویان دیگر رشته

  شناختی بود.عنوان متغیر جمعیتگرفتن عامل جنسیت به
  

 پژوهش روش

ي ي دانشجویان رشتههمه پژوهشي آماري این حاضر از نوع علی پس از وقوع بود. جامعه پژوهش

صورت هدفمند انسانی دانشگاه ارومیه بود که نمونه بههاي علومبدنی و دانشجویان دیگر رشتهتربیت

صورت داوطلبانه بود که افراد در گروه ي افراد بهانتخاب شد. شرکت در آزمون براي همهها ناز بین آ

 40نفر،  80گونه فعالیت جسمانی بودند. نمونه شامل انسانی، بدون هیچهاي علومدانشجویان رشته

وه انسانی بود که در هر گرهاي علومنفر از دانشجویان رشته 40بدنی و نفر دانشجوي رشته تربیت

سال،  21/20بدنی ي تربیتمیانگین سنی پسران رشته .بودندنفر دختر قرار گرفته 20نفر پسر و  20

- سال و دختران رشته65/19انسانی هاي علومسال، پسران رشته83/20بدنی ي تربیتدختران رشته

سال 94/19سال و کل دختران  92/19سال بود. میانگین سنی کل پسران  15/19انسانی هاي علوم

  بود.

                                                             
1. Titze  
2. Angelica Moè  
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 ) تشکیل1978( 2شده از سوي شپرد و متزلراین آزمون از اعداد ارائه: 1آزمون چرخش ذهنی

باشد کشی اتوکد و آزمون چرخش ذهنی وندربرگ و کیوس میي نقشهاست و در اصل، از نسخهشده

)11.(  

- ی مورد سؤالی است. آزمون چرخش ذهن K ،24سؤالی و  V،20ذهنی به دو شکل آزمون چرخش 

سؤالی بود. هر مسأله شامل یک شکل هدف در سمت راست و چهار شکل  24اي استفاده، مجموعه

ي شکل هدف شدهي چرخیدهمحرك در سمت چپ است. دو شکل از چهار شکل محرك، نسخه

مقدماتی،  پژوهش). در یک 27) (1تواند با شکل هدف یکسان باشد (شکلاست و دو شکل دیگر نمی

اصلی انجام و پایایی آزمون با استفاده  پژوهشي روي گروهی از دانشجویان غیر از نمونهاین آزمون 

  محاسبه شد. 87/0از روش آزمون مجدد 

  

  
  )1995اي از آزمون چرخش ذهنی (پترز و همکاران نمونه .1شکل 

  

کردن آزمون آمادهانسانی دانشگاه ارومیه، پس از بدنی و دانشکده علومبا هماهنگی با دانشکده تربیت

شد. آزمون شامل ها گرفتهشوندگان، آزمون چرخش ذهنی از نمونهو تشریح کامل آن براي آزمون

ي اول و دوم) براي آشنایی با آزمون و ساخته، مقدمه (صفحهلیست اطالعات شخصی محققیک چک

-ي مقدمه، روش نمرهبود. در دو صفحه ،گرفتمیبر صفحات سوم تا ششم که آزمون اصلی را در 

بود. ي مشابه با آزمون اصلی آورده شدهي انجام آزمون به همراه چند نمونه مسألهدهی و طریقه

شد. مدت زمان براي حل اي گرفتهمسأله 12صورت دو آزمون مسأله داشت که به 24آزمون اصلی 

گذاري این براي نمرهدقیقه بین دو آزمون بود. دو روش  2دقیقه با زمان استراحت  4هر آزمون 

ازاي هر آزمون وجود دارد. اولین روش این است که براي هر پاسخ صحیح یک نمره ثبت شود و به

از  ،شود. با این حالنمره می 48حداکثر امتیاز  ،یک نمره کسر شود. در این صورت ،پاسخ نادرست

یک نمره و به  ،و پاسخ درستتر در این مطالعه استفاده شد که به ازاي هر دگذاري رایجروش نمره

اي ثبت نشد (به ازاي فقط و فقط دو جواب درست، یک نمره در ازاي یک پاسخ درست هیچ نمره

                                                             
1. Mental Rotation Test 
2. Shepard & Metzler 
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بود. توصیف مناسبی از  24شد). این به آن معنا است که حداکثر امتیاز در این آزمون نظر گرفته

) پیدا کرد و 1995، 1و بریدنتوان درکار وویر (وویر عملکرد چرخش ذهنی و فرآیندهاي آن را می

توان در کار است را میشدهشده، که در اینجا شرح دادهنظرتجدید Kو  Vاطالعات ویژه براي آزمون 

  ).27) یافت (1995)، و پترز و همکاران (1995( 2پترز، چیشولم و لینگ

براي بررسی توزیع  3فواسمیرن - ها، از آزمون کولموگروف بندي دادهاز آمار توصیفی براي دسته

ها استفاده شد. ي میانگین گروهها و از آزمون تحلیل واریانس دوراهه براي مقایسهبودن دادهطبیعی

  انجام شد. SPSS 16افزار این مراحل، با استفاده از نرم

  

  نتایج

کنندگان در آزمون چرخش ذهنی در قالب جنسیت، هاي توصیفی براي شرکتشاخص 1جدول

دهد. در ات، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر نمرات را  نشان میمیانگین نمر

  است.شدهها آوردهبودن توزیع دادهنیز نتایج حاصل از آزمون طبیعی 2جدول 
  

  

  هاي توصیفیشاخص. 1جدول
  

  حداکثر  حداقل  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت  دانشجویان  

چرخش 

  ذهنی

  

  فعال

  21  3  048/1  412/0  04/5  60/9  پسر

  17  1  10/1  64/1  83/3  45/6  دختر

 21 1 12/1 06/1 70/4 025/8  کل

  

  غیرفعال

  14  1  643/0  467/0  25/3  45/6  پسر

  9  0  345/0  -995/0  79/2  95/3  دختر

 14 0 551/0 229/0 25/3 20/5  کل

 
 مجموع

 21 1 201/1 505/1 48/4 02/8  پسر

 17 0 014/1 745/1 54/3 20/5  دختر

 21 0 163/1 83/1 26/4 61/6  کل

  

  

  

  

                                                             
1. Voyer & Bryden 
2. Peters, Chisholm & Laeng 
3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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  پژوهشبودن متغیر آزمون طبیعی .2جدول

 k-s-z p  آماره

  074/0  283/1  عملکرد چرخش ذهنی

  

ها در چرخش ذهنی طبیعی توزیع نمرات آزمودنی ،دهدنشان می 2هاي جدول گونه که دادههمان

  ).P˃0.05است(

راهه استفاده شد که نتایج حاصل از ، از آزمون تحلیل واریانس دوپژوهشي منظور آزمون فرضیهبه

  است.شدهآورده 3این آزمون در جدول 

  

ي چرخش ذهنی در گروه فعال و غیرفعال با راهه براي مقایسهنتایج آزمون تحلیل واریانس دو .3جدول 

  توجه به جنسیت

مجموع   منبع تغییرات

 مجذورات

ي درجه

  آزادي

میانگین 

 مجذورات

F  P  ضریب

  اتا

 12/0 001/0 91/10 61/159 1 61/159  گروه (فعال، غیرفعال)

 12/0 001/0 91/10 61/159 1 61/159  جنسیت

 002/0 70/0 14/0 11/2 1 11/2 گروه (فعال،غیرفعال)جنسیت *

    6 76 65/1111  خطا

     80 4931  مجموع

  

بودن بین دو گروه دانشجویان فعال و دهد که در متغیر فعالنشان می 3در جدولنتایج مندرج 

دهد که دانشجویان ها نشان میي میانگین). مقایسهP≤0.01غیرفعال تفاوت معنادار وجود دارد (

اند. دست آوردهفعال در متغیر چرخش ذهنی بهفعال میانگین باالتري نسبت به دانشجویان غیر

ذهنی تفاوت معنادار غیر جنسیت بین پسران و دختران از لحاظ میزان چرخش همچنین در مت

فعال پسران نمرات باالتري را در ). به این معنا که در هر دو گروه فعال و غیرP≤0.01وجود دارد (

دهد که  اثر تعاملی اند. نهایتاً نتایج نشان میدست آوردهچرخش ذهنی نسبت به دختران به

نسیت و گروه (دانشجویان فعال و دانشجویان غیرفعال) در نمرات چرخش ذهنی معناداري بین ج

  وجود ندارد.
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  گیريبحث ونتیجه

بدنی  پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت چرخش ذهنی پسران و دختران دانشجو در رشته تربیت

نس دوراهه است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریاهاي علوم انسانی صورت گرفتهو دیگر رشته

انسانی در چرخش ذهنی، تفاوت معناداري بدنی و علومي تربیت نشان داد که بین دانشجویان رشته

سو است ) هم2011هاي پیتچ و همکاران (بدنی وجود دارد. این نتایج با یافتهبه نفع گروه تربیت 

ویان فعال) نسبت به ي تربیت بدنی (دانشجتوان بیان کرد که دانشجویان رشته). در واقع می18(

 ،طور خاصهاي فضایی و بهفعال) از نظر تواناییدانشجویان گروه علوم انسانی (دانشجویان غیر

تر در توان به فعالیت حرکتی بیشتر و منظمچرخش ذهنی برتري محسوسی دارند که دلیل آن را می

حرکتی یکی از عوامل مؤثر براي گونه که بیان شد، فعالیت بدنی نسبت داد. هماندانشجویان تربیت

عنوان یک فاکتور اثرگذار بر افزایش چرخش تواند بهتمرین می افزایش عملکرد چرخش ذهنی است.

). 28دانند (هاي تمرین را از علل این افزایش می، زمان و سالگرانپژوهششود. ذهنی در نظر گرفته

تر از بدنی به مراتب بیشتر و گستردهیتي تربمسلماً میزان تمرین جسمانی در دانشجویان رشته

  دانشجویان غیرفعال است.

ي تربیت بدنی و داراي یکی از دالیل عمده در ارتباط با چرخش ذهنی بهتر دانشجویان رشته

ي فعالیت جسمانی منظم، کارایی حرکتی باالتر در این افراد است. افرادي که چندین سال سابقه

). کارایی حرکتی 28دارند، داراي کارایی حرکتی باالتر هستند (ورزش و فعالیت جسمانی منظمی 

تواند به شود که میهاي مشابه در قشر مغز میهاي درگیر در فعالیتماندن قسمتباالتر باعث فعال

  ).28عنوان یک برتري به حساب آید (بازیابی و تشخیص موقعیت در توانایی چرخش ذهنی افراد به

جا که رشد فضایی هاست. آندر ورزشکاران نیز پیشنهادي بر این تفاوتتر توجه فضایی هماهنگ

کنند که نیاز به درك و شناخت هایی شرکت میصورت هماهنگ در ورزشبراي ورزشکارانی که به

). این هماهنگی در توجه فضایی در افراد فعال، به 29فضایی دارد، مانند تنیس، فوتبال یا گلف (

طلب کمک هاي توجهوانایی فضایی و افزایش میزان دقت در کسب فعالیتکردن توجه بر تکانونی

عنوان توجه فضایی و دقت باالتر افراد فعال در هنگام حل تکلیف چرخش ذهنی (به ،کند. بنابراینمی

  ).19،29تر توسط این افراد منتهی شود (تواند به کسب نتایج مطلوبیک توانایی فضایی) می

عنوان توان به درگیري عصبی در قشرحرکتی بهدر سطح فعالیت عصبی می نظر تجربی واز نقطه

شناختی بیانگر این مطلب است که مغز روانعاملی بر وجود این تفاوت اشاره کرد. مطالعات عصب

اي که در پردازش حرکتی ورزشکاران در مقایسه با غیرورزشکاران متفاوت است. تفاوت در نواحی

است که نواحی ها نشان دادهبررسی ،تومیکی نیز وجود دارد. از این گذشتهطور آنابه ،نقش دارند
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). 30تواند یکسان باشد (کاري، یا تردستی) و چرخش ذهنی میمغزي درگیر در ورزش (دست

توان انتظار داشت که فعالیت در قشر مغز هنگام انجام فعالیت جسمانی در همان نقاط بنابراین می

  چرخش ذهنی باشد.ي درگیر در حل مسأله

ي علوم شناختی هاي انجام گرفته در حوزهآنچه در حال حاضر مسلم است، حجم زیادي از بررسی

هاي جنسی در ارتباط با هاي جنسیتی مردان و زنان است. بررسی تفاوتدر ارتباط با تفاوت

هاي و توانایی هاي کالمی و زبانیمومی، تواناییهاي تحصیلی و شناختی، سطح هوش عتوانایی

هاي است. در پژوهش حاضر نیز براي بررسی تفاوت جنسیتی در تواناییفضایی صورت گرفته

شد. نتایج حاصل از این فضایی، به بررسی تفاوت چرخش ذهنی بین پسران و دختران پرداخته

یج داد که پسران نسبت به دختران در چرخش ذهنی عملکرد بهتري دارند که این نتابررسی نشان

آنجلیکا موئه  ، 2010تیتزه و همکاران  ، 2000سو است (مثالً رابرتز و بل مشابه هم هايپژوهشبا 

- ) برتري کلی زنان در توانایی1995گرفته توسط وویر و بریدن (انجام پژوهش). هرچند 2012

شد. داد، اما در بررسی توانایی فضایی باز هم برتري مردان مشاهده کالمی را نسبت به مردان نشان

)، سطوح هورمونی متفاوت و سطوح متفاوت عملکرد در مردان و زنان را 2008مارتین و همکاران (

هاي جنسیتی در ). همچنین در این پژوهش به بررسی تفاوت15ها برشمردند (از دالئل این تفاوت

). در کل، بهترین عملکرد 13سو بود (هاي پیشین همباز هم نتایج با یافتهشد که هر گروه پرداخته

دهدکه هرچند فعال نشان میترین عملکرد براي گروه دختر غیربراي گروه پسر فعال و پایین

- هاي فضایی در دختران نسبت به پسران میعواملی چون سطوح هورمونی باعث تضعیف توانایی

گونه تواند فاکتوري مناسب براي افزایش اینانشجویان تربیت بدنی) میشود، اما فعالیت حرکتی (د

  ).16ها باشد (از توانایی

هاي طور کلی با توجه به ظرفیت معادل کلی فکري مردان و زنان، محققان تعدادي از تفاوتبه

 هاي کالمی و مردان درطور متوسط زنان در آزموناند. بهجنسیتی شناختی را شناسایی کرده

 - هاي دیداري طرفی مردان در چرخش ذهنی و توانایی فضایی برتري دارند. از - هاي دیداريظرفیت

- پژوهش). برخی از 10شده بستگی ندارد (فضایی عملکرد بهتري دارند و این به نوع آزمون گرفته

زندگی  هايفضایی در طول زمان و رویارویی با تجربه -هاي دیداري بر این باورند که مهارت گران

- هاي فضایی در کودکان مدرسهیابد. مثالً شروع مدرسه با افزایش اساسی در مهارتواقعی بهبود می

هاي اي و جهت تغییرات نیز در تجربههاي رایانه). اسباب بازي، ورزش، بازي31اي مرتبط است (

اري در فضا دارند، کهایی که نیاز به دستفضایی دخیل هستند. پسران معموالً بیشتر با اسباب بازي

کنند. همچنین شرکت میبیشتر کنند و همچنین نسبت به دختران در فعالیت ورزشی بازي می

دهند. مردان همچنین تمایل بیشتري به گذراندن اي را بیشتر از دختران انجام میهاي رایانهبازي

  ).17انند هندسه دارند (هاي فضایی مي بیشتر در فاکتورطور بالقوه تجربههاي ریاضیات و بهدوره
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جا که دختران تجارب فضایی کمتري نسبت به پسران در خارج از مدرسه دارند (به دالیل از آن

ها بیشتر مربوط و محدود به هاي فضایی آنمختلفی چون فرهنگی، اجتماعی و قومی)، توانایی

از تجربه فضایی باشد، اي از محیط سرشار محیط مدرسه است. بنابراین اگر توانایی فضایی نتیجه

ي فضایی و طورکه قبالً ذکر شد، بین تجارب اولیهارتباط بین این دو بسیار حائز اهمیت است. همان

  ).32هاي فضایی ارتباط وجود دارد (عملکرد آزمون

توان به زمان شروع این در ارتباط با وجود تفاوت در توانایی چرخش ذهنی پسران و دختران، می

ي زمانی بسیار مهم براي ظهور برتري پسران در چرخش ذهنی در حدود ره کرد. بازهها اشاتفاوت

بیان کردند  گرانپژوهشها تا قبل از آن محسوس نیست). سالگی است (یعنی تفاوت 10سن 

تواند عاملی براي توجیه تفاوت جنسی در عملکرد سالگی، می 10تغییرات بیولوژیکی درحدود سن 

- ي سنی عبور کردهحاضر از این مرحله پژوهشي ). با توجه به اینکه نمونه33چرخش ذهنی باشد (

توان به تغییرات ها را میهاي جنسی در توانایی چرخش ذهنی با توجه به این یافتهاند، ظهور تفاوت

  بیولوژیکی متفاوت بین دختران و پسران نیز نسبت داد.

هاي اجتماعی و فرهنگی نیاز به بسط بیشتر تهاي هورمونی، تفاوتبیین ،طور که مشاهده شدهمان

اي آوردن شناخت کامل در این رابطه به تعامل پیچیدهفراهم ،تجربی دارد. در نتیجه هايپژوهشو 

). 14هاي فضایی نیاز دارد (محیطی اثر جنسیتی در عملکرد تواناییاز ژنتیک و عوامل زیست

چرخش ذهنی نه تنها مورد عالقه و کاربرد در ارتباط با تفاوت جنسیت در  ي شناخت درتوسعه

شناسان شناختی است، همچنین براي مربیان و معلمان نیز پرکاربرد و با اهمیت است. زیرا روان

مهارت فضایی براي موفقیت آموزشی (مثالً براي یادگیري ریاضیات و هندسه) و شغلی و همچنین 

  ).17دارد (جنسیتی هنوز هم وجودجا که شکاف هاي علوم فنی مهم است، آنحیطه

ي اثرگذاري این دهندهدرکل بررسی تفاوت در میزان فعالیت جسمانی و جنسیت دانشجویان نشان

دو عامل بر توانایی چرخش ذهنی است. دانشجویان فعال و پسران، نسبت به دانشجویان غیرفعال و 

هاي رشدي در نوع جنسیت و تفاوت دختران، توانایی چرخش ذهنی باالتري را نشان دادند که وجود

ها به دهد. این یافتههاي فضایی را نتیجه میاهمیت فعالیت جسمانی منظم بر رشد و ارتقاي توانایی

هاي ریزيهاي آموزشی و برنامهاهمیت درنظر گرفتن جنسیت و میزان تجارب متفاوت افراد در برنامه

  رشدي تأکید دارد. 

شود می ، اما پیشنهاداستبیشتري  هايپژوهشنیاز به  ،پژوهش حاضرهاي ط یافتههرچند براي بس

هاي ورزشی و ویژه دختران، از برنامههاي فضایی و چرخش ذهنی افراد، بهبراي افزایش توانایی

براي و خصوص در مدارس استفاده شود ي رشد و بههاي جسمانی منظم در طول دورهفعالیت
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کار هاي حرکتی بههاي تئوریکی و شفاهی، آموزشعالوه بر آموزشرسیدن به تعامل در رشد افراد، 

  ها ایجاد شود.شود تا افزایش مطلوبی در رشد حرکتی، رشد شناختی و تعامل آنگرفته
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