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تقویت هوش بصری ، فضایی

 سوسن بالغی زاده 
دکترای تکنولوژی آموزشی

هوش بصری/ فضایی
هوش بصری/ فضایی از توانایی های مهم برای پیشرفت در بسیاری از 
تخصص ها و مهارت ها، مانند مجسمه سازی، جراحی، دریانوردی، خلبانی، 
هندسة فضایی و توپولوژی است. درواقع توانایی در زمینة هوش بصری / 

فضایی زمینه ساز بسیاری از اختراعات است.
یکی از مهم ترین توانایی های هوش بصری/ فضایی توانایی تجسم 
حرکت و چرخش اشیا از زاویه های متفاوت در ذهن است. اما از دیدگاه 
گاردنر )واضع نظریة هوش های چندگانه1(، توانایی ارائة استعاره و تجسم 
خالق نیز تجلی هوش فضایی است. درواقع بسیاری از نظریه های علمی 
با استعاره ها و تصویرهای ذهنی شکل گرفته اند. برای مثال، جان دالتون 
اتم را به منظومة شمسی تشبیه کرد و داروین از استعارة درخت زندگی 
بهره گرفت. فردریک ککول شیمی دان برجسته، ساختمان بنزن را به 
صورت حلقوی تجسم کرد و همین امر باعث شد تا دریابد، برخی ترکیبات 

آلی ساختمان باز ندارند.
فضایی  و  بصری  تجسم  قدرت  معتقدند:  روان شناسان  از  بسیاری 
سرچشمة تفکر است. زیرا مهم ترین عملیات تفکر از درک دنیای اطراف 
فرد سرچشمه می گیرد. حتی برخی مانند آرهیم پا را فراتر گذاشتند و عنوان 
کردند: اگر ما نتوانیم تصویر برخی از مفاهیم و فرایندها را تجسم کنیم، 

نمی توانیم در مورد آن ها به روشنی بیندیشیم.

هوش بصری / فضایی یکی از مهم ترین توانمندی های ذهن است 
که موجب می شود فرد در بسیاری از مهارت ها و تخصص ها، مانند 
دریانوردی، خلبانی، مجسمه سازی و مهندسی مکانیک تبحر پیدا 
کند. یکی از فعالیت هایی که موجب تقویت هوش بصری / فضایی 
که  آنجا  از  است.  روبیک  مکعب  با  کار  می شود،  دانش آموزان 
تهیة مجموعة جامع و متنوع این مکعب ها ممکن است برای همة 
دانش آموزان امکان پذیر نباشد، کاربران می توانند از برنامة مکعب 
روبیک مجازی استفاده کنند. در این مقاله به معرفی مکعب روبیک 

و چگونگی دانلود این برنامه می پردازیم.
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تقویت هوش بصری موجب پیشرفت در بسیاری از شاخه های مهندسی 
شده است. برای مثال، نیکوال تسال )مهندس برق و مکانیک که سهم 
باالیی در طراحی سیستم نوین برق رسانی براساس جریان متناوب دارد( 
توانش بسیاری در هوش بصری داشت. تجسم وی آن قدر قوی بود که 
می توانست دستگاه پیچیده ای را بدون آنکه روی کاغذ بکشد، در ذهن 
مجسم کند. وی حتی ادعا می کرد می تواند اشکال های دستگاهی را که در 

ذهن تجسم کرده بود، در ذهنش بررسی کند.

با وجود نقش هوش بصری/ فضایی در پیشرفت صنعت، اختراعات و 
بسیاری از مهارت هایی که مورد نیاز جامعه هستند، به پرورش این هوش 
در مدرسه توجه کمی می شود. حتی در برنامة درسی رسمی مدرسه ها 
فعالیت هایی که موجب پرورش این هوش می شوند، نقش کم رنگی دارند. 
اما معلمان می توانند با معرفی برخی از بازی ها و سرگرمی ها به دانش آموزان، 
توانمندی های هوش بصری/ فضایی آن ها را تقویت کنند. مکعب روبیک 
یکی از سرگرمی هایی است که به تجسم فضایی دانش آموزان کمک 
می کند. با توجه به اینكه بسیاری از دانش آموزان امکان تهیة انواع آن را 

ندارند، می توانند با مکعب روبیک مجازی به این بازی بپردازند.

تاریخچه مکعب روبیک
توسط   1974 سال  در  که  است  سه بعدی  پازلی  روبیک  مکعب 
مجسمه سازی مجارستانی به نام ارنو روبیک  ساخته شد. نام اولیة آن 
»مکعب جادویی«2 بود که توسط سازنده اش انتخاب شده بود. مکعب 
روبیک شش وجه )با رنگ های آبی، قرمز، زرد، سفید، نارنجی و سبز( دارد 

و هر وجه آن به 9 قسمت مساوی تقسیم می شود. سازوکار آن به گونه ای 
است که براساس حرکات مکانیکی در نظر گرفته شده در آن، می توان 9 

قسمت را در تمام وجه ها با یک رنگ تشکیل داد.
مکعب روبیک تأثیر بسیار زیادی در بهبود عملکرد ذهنی کودکان دارد و 
باعث هوشیار شدن ذهن نسبت به رویدادها و عکس العمل سریع در برخورد 
با آن ها می شود. از دیگر مزایای آموزش روبیک می توان به افزایش تمرکز 
و سرعت در پردازش اطالعات و تجسم فضایی اشاره کرد. اما مهم ترین 
قسمت آموزش را شاید بتوان هماهنگی هوش منطقی و فضایی در کنار 
خالقیت برشمرد. فرد در حل مکعب روبیک بارها با چیدمان های متفاوتی 
از مربع های رنگی مواجه می شود و می تواند با تمرکز و تصویر سازی ذهنی، 

به مرور در کمترین زمان راه حل را بیابد.

مکعب روبیک مجازی
برای نصب مکعب روبیک مجازی می توانید از فروشگاه »گوگل پلی«3 

آن را به صورت رایگان دانلود کنید.
پس از نصب برنامه، صفحة اول برنامه که روی آن تصویر مکعب روبیک 

قرار دارد، ظاهر می شود )تصویر 1(.
کاربر می تواند تعداد مربع ها را در هر وجه کم یا زیاد کند. به این منظور 
کافی است روی عالمت مکعب کوچک در باالی صفحه کلیک کند. در 
این حالت دو شکل مکعب و هرم ظاهر می شود. روی هر کدام از این 
شکل ها می تواند کلیک کند تا وجه هایی با اندازه های متفاوت ایجاد شوند. 
کاربران ابتدا می توانند با تعداد چهار مربع در هر وجه شروع کنند و به تدریج 
که مهارت پیدا کردند، تعداد مربع ها را بیشتر کنند. این برنامه همچنین به 
کاربران امتیاز می دهد. هنگام انتخاب برنامه از کاربر سؤال می شود که آیا 
خانه های رنگی در هم شوند و یا به صورت مرتب قرار گیرند؟ اگر گزینة 
»در هم«4 را انتخاب کنید، برنامه به صورت تصادفی مربع های هر وجه را 
در کنار یکدیگر می چیند. در غیر این صورت مکعب را به صورتی تحویل 
کاربر می دهد که هر وجه آن شامل یک رنگ باشد. در این صورت کاربر 

می تواند با سلیقة خود رنگ ها را کنار یکدیگر قرار دهد.
از فروشگاه گوگل پلی همچنین می توانید برنامه هایی را دانلود کنید که 
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شکل های سه بعدی دیگری در اختیار کاربر قرار می دهند؛ مانند برنامة 
تولید  سه بعدی  متعدد  شکل های  برنامه  این   .  »Vistalgy Cube«
می کند که کاربران می توانند آن ها را مرتب کنند. با استفاده از این برنامه 
معلمان می توانند شکل های سه بعدی تولید کنند و از دانش آموزان بخواهند 
مساحت، حجم و محیط آن ها را حساب کنند. از آنجایی که با این برنامه 
کاربران می توانند با چرخش شکل های سه بعدی آن ها را از زاویه های 
گوناگون بررسی کنند، درک و تجسم سه بعدی دانش آموزان از این شکل ها 

عمیق تر می شود.

پی نوشت ها
1. Multiple Intelligences 2. Magic Cube
3. Google Play  4. Scramble
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جمع بندی
نه تنها  فضایی  بصری /  هوش  زمینة  در  دانش آموزان  توانایی 
می تواند زمینة پیشرفت آن ها را در بسیاری از رشته های تحصیلی 
فراهم کند، بلکه از طریق تقویت این هوش، تجسم خالق رشد 
می یابد و زمینه برای پرورش کودکان مخترع فراهم می شود. یکی 
از ابزارهایی که به تجسم خالق دانش آموزان کمک می کند، مکعب 
روبیک است. با این ابزار معلم می تواند هوش ریاضی و فضایی 
دانش آموزان را به کار گیرد و از آنان بخواهد، مسائل متعددی را 
حل کنند. اما از آنجا که ممکن است تهیة این مکعب برای همة 
دانش آموزان میسر نباشد، آن ها می توانند این برنامه را از گوگل پلی 
رایگان دانلود کنند. با توجه به آنکه امروزه دسترسی به گوشی 
هوشمند برای بسیاری از دانش آموزان امکان پذیر است، می توانند 

به راحتی به این برنامه دست یابند.
از مزایای مکعب روبیک مجازی آن است که کاربر می تواند به 
تدریج که در حل پازل پیشرفت می کند، تعداد مربع های هر وجه را 
اضافه کند و با پازل پیچیده تری کار کند. این برنامه همچنین به 
کاربران امکان می دهد، با شکل های دیگر فضایی، مانند هرم نیز 
 »Vistalgy Cube« کار کنند. به عالوه، برنامه های مشابه مانند
به کاربران این امکان را می دهد که با اجسام فضایی دیگر مانند 
منشور نیز کار کنند و مهارتشان را در حل پازل های متعدد باال برند. 
اگر دانش آموزان به تلفن همراه هوشمند دسترسی نداشته باشند، 

می توانند به صورت آنالین با مکعب روبیک مجازی کار کنند.

باشند،  نداشته  دسترسی  هوشمند  همراه  تلفن  به  دانش آموزان  اگر 
می توانند به آدرس »/https://rubiks-cu.be« مراجعه کنند و از طریق 

لپ تاپ یا دسک تاپ به صورت آنالین با مکعب روبیک مجازی کار کنند.


