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Introduction: The aim of the present research was to 
investigate the effects of blocked thinking in spatial 
learning involving searching for a target in both spiral and 
stepwise paths in store enclosures.  
Method: This was an experimental study designed to 
investigate store enclosures of 350 boutiques. A sample 
of 100 random selected participants had to search for the 
target using both spiral and stepwise paths with a verbal 
address and visual training (map reading). The variables 
of the study were training with both verbal and map levels 
and path with both spiral and stepwise levels.  
Results: The overall results showed that the effects of 
blocked thinking were significantly stronger when 
participants were released into a spiral enclosure with 
verbal training. According to the results of the two-way 
ANOVA, the means of the path variables were more 
significant than those of the training variables. In 
addition, the interaction between training and path was 
significant. 
Conclusion: These results showed that the interaction of 
training and path was significant in experiments of human 
spatial learning. The results of this research proved that 
spatial training blocks thinking less than verbal training. 
Keywords: Spatial Learning, Implicit Searching, Blocked 
Thinking 

  

  

  

  
 

   

  دانشگاه الزهراء، تهران، ايران ،يو روانشناس يتيگروه روانشناسي، دانشكده علوم ترب �

  دانشگاه الزهراء، تهران، ايران ،يو روانشناس يتيعلوم ترب گروه روانشناسي، دانشكده  - 1

� Corresponding Author: Department of  Psychology, 
Faculty of Education and Psychology, Alzahra 
University, Tehran, Iran 
E-Mail: smyazdi@alzahra.ac.ir 



��� ����	
�� ��� �   _____________________________________________  

 

����� ���	 
���                                ����� ����� �� �����������             Vol. 5, No. 4, Winter 2011J. Behavioral Sciences                          

  مقدمه

 پاولفآمد آن توسط  و پي) Sign(اولين بار اثرات تعامل نشانه 

وي مطرح نمود كه يادگيري در  .]1[مورد بررسي قرار گرفت 

طور همزمان  تواند به آمد آن، مي و پي Aمورد رابطه بين نشانه 

همچنين وي مطرح  .قرار دهد تاثير  را تحت Bيادگيري عالمت 

تواند يادگيري  مي Aكرد كه تحت شرايط مشابه، يادگيري نشانه 

 Aيادگيري اين موضوع كه نشانه ]. 2[را تسهيل كند  Bنشانه 
كند، مقدم بر يادگيري است كه مركب  بيني مي آمد را پيش يك پي

تواند  در موارد مشابه است، و مي ABبيني  هاي پيش از نشانه

را در مقايسه با شرايطي كه ظهور اوليه نشانه  Bيادگيري نشانه 

A فرضيه اصلي نظريه ]. 3[گيرد مسدود كند  را در بر نمي

طور  كه تغييرات در محيط، بهكند  برداري شناختي مطرح مي نقشه

خودكار در سيستم دانش فضايي انسان در طي كاوش، بروز 

اند كه  هاي ديگر به اين نتيجه رسيده پژوهش]. 4[شوند  رساني مي

، در بخش  هاي هندسي محيط يادگيري فضايي براساس ويژگي

  ].  6،  5[دهد  آهيانه مغز رخ مي

طور  ي فضايي و همينتوان مانند بازنماي تصاوير ذهني را مي

رسد جستجو در  نظر مي به. اشياي فيزيكي مورد جستجو قرار داد

تر،  تر نسبت به فواصل كوتاه تصاوير ذهني، با فواصل طوالني

در پژوهش ديگري، اثر ]. 7[كشد  زمان بيشتري طول مي

در اين ]. 8[جستجوي نهفته ذهني كامال مورد بررسي قرار گرفت 

در افراد نابينا و افراد عادي با هم پژوهش، جستجوي ذهني 

كنندگان بينا، تصاوير يك  در اين آزمايش شركت. مقايسه شدند

افراد نابينا نيز تصاوير همان نقشه را از . نقشه را مشاهده كردند

كنندگان خواسته  سپس از شركت. كردند طريق المسه ادراك مي

سخ به اگرچه سرعت پا. طور ذهني تصور كنند شد تصاوير را به

كنندگان نابينا كندتر از  همه تكاليف از سوي شركت

كنندگان نابينا به  كنندگان بينا بود ولي الگوي پاسخ شركت شركت

هاي  كنندگان بينا شباهت داشت؛ يعني زمان الگوي پاسخ شركت

تر، سريعتر از جستجو در  پاسخ، براي جستجو در فواصل كوتاه

توان نتيجه گرفت كه يادگيري  بنابراين مي. تر بود فواصل طوالني

  .    فضايي تا چه حد به جستجوي نهفته ذهني مرتبط است

هاي هندسي، در  در پژوهشي نشان داده شد كه يادگيري نشانه

وجود نشانه . شرايط وجود و عدم وجود نشانه هندسي وجود دارد

در مقابل، فقدان نشانه . كند هندسي يادگيري را تقويت مي

كند اما به معني فقدان يادگيري نيست  ف مييادگيري را تضعي

صورت ] 10[ ويلسون و الكساندردر پژوهشي كه توسط ]. 9[

گرفت، زمان واقعي كاوش، در يك محيط كامپيوتري ابتدا بدون 

عالئم راهنما و سپس همراه با عالئم راهنما، مورد بررسي قرار 

اد نتيجه اين شد كه يادگيري فضايي در هر مرحله انسد. گرفت

يابي  كنندگان در مكان يعني در هر دو محيط، شركت. پيدا نمود

ليكن نتايج نشان دادند كه اثر . هدف دچار انسداد فكر شدند

جستجوي نهفته و انسداد يادگيري چنانچه فقط محوطه مجازي 

مورد كاوش قرار بگيرد، ) محيط كامپيوتري بدون عالئم راهنما(

در . م راهنما وجود داشته باشندخيلي بيشتر از زماني است كه عالئ

اين آزمايش اثر جستجوي نهفته ذهني، به كمك عالئم راهنما 

زيرا نتايج نشان دادند كه وجود عالئم . كامال نشان داده شده است

صورت  كنندگان محوطه را به شوند كه شركت راهنما موجب مي

يك نقشه شناختي رمزگذاري كرده و در هنگام نياز به پاسخ، آن 

ديزمن و اين نتايج در پژوهشي كه توسط . ا عمال جستجو كنندر

هاي  توان توانايي صورت گرفت، نشان داد كه مي] 11[ لوري

هاي رشد  يادگيري فضايي افراد را از طريق تامين نيازمندي

حركتي در  -هاي ديداري هاي فضايي و تنوع فعاليت مهارت

توانستند با  در اين پژوهش آنها. تكاليف رياضي، تحريك نمود

يابي  هاي ديداري فضايي و جهت ايجاد تصاوير سه بعدي، توانايي

از نتايج پژوهش آنها در ساخت . فضايي افراد را تقويت كنند

هاي كامپيوتري خاص، جهت تقويت يادگيري فضايي افراد و  بازي

] 12[ كالنهاي  پژوهش. خصوص كودكان استفاده شده است به

ها و تكاليف  ها، موزيك، اندازه ري رنگكارگي به كه نشان دادند

فضايي متنوع، يادگيري فضايي افراد را صرف نظر از  -ديداري

اين . دهد سن، سبك يادگيري، جنس يا سطح هوش افزايش مي

هاي  هاي پيچيده كه مملو از محرك     دهد كه محيط نشان مي

در توانند  يابي هستند، تا چه اندازه مي رنگ، شكل، اندازه و جهت

  .كننده باشند هاي فضايي كمك آموزش مهارت

شده فوق، اثر آموزش فضايي و  هاي انجام هيچ يك از پژوهش

آموزش كالمي را در انسداد فكر و در يادگيري فضايي بررسي 

شده بر روي يادگيري  رغم آزمايشات انجام علي. نكرده بودند

ي كمي در زمينه يادگير يها هاي فضايي، هنوز آزمايش مهارت

در . فضايي و جستجوي نهفته بر روي انسان صورت گرفته است

آزمايشي كه در اين پژوهش صورت گرفت، هدف اين بود كه اثر 

تعامل آموزش و مسير، بر روي يادگيري فضايي انسان مورد 

محيط در اين پژوهش، يك محيط فيزيكي . بررسي قرار گيرد

فكر در  توان يادگيري فضايي و انسداد بنابراين مي. است

بلكه  صورت ذهني  فقط بهجستجوي ذهني حاصل از آن را، نه 

جنبه نوگرايانه اين . همراه با فعاليت بدني مورد بررسي قرار داد

شكل ذهني  كنندگان جستجو را به پژوهش در اين است كه شركت

براين خطاي جستجوي نهفته در اين  دهند، بنا و جسمي انجام مي

آزمايش صورت گرفته توسط ويلسون . رسد آزمايش به حداقل مي

ر محيط كامپيوتري صورت گرفت، فرد و الكساندر، از آنجا كه د

در اين . رسيد، نبود قادر به كاوش مسيرهايي كه به ذهنش مي

توانست مسيرهاي فرضي خود را  كننده مي آزمايش هر شركت

عاملي كه ضرورت اين پژوهش را موجب  .مورد كاوش قرار دهد

شد، بررسي جستجوي نهفته و اثر انسداد فكر در محيط فيزيكي 

هايي كه قبال اثر انسداد فكر را  پژوهش. عاليت بدني بودهمراه با ف
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مورد بررسي قرار داده بودند، اكثرا بر روي آزمودني غيرانسان 

در  ويلسون و الكساندرو يا اينكه همانند ] 14،  13[متمركز بودند 

. محيط مجازي اين دو مولفه فوق را بر روي انسان بررسي كردند

آموزش و مسير، انسداد فكر در سوال اين بود كه آيا تعامل 

رسانند؟ آيا افراد در مسير مارپيچ بيشتر  يادگيري را به حداقل مي

 شوند؟  از افراد در مسير پلكاني دچار انسداد فكر مي

  

  روش

در اين آزمايش . پژوهش حاضر، به روش آزمايشي صورت گرفت

اثر تعامل مسير و آموزش بر روي يادگيري فضايي مورد بررسي 

. گرفت تا اثر يادگيري فضايي و انسداد فكر بدست آيد قرار

پژوهش در يك مجموعه فروشگاهي حلزون شكل كه سه دور به 

هدف از انتخاب اين مجموعه، . دور خود پيچيده بود صورت گرفت

كنندگان يادگيري فضايي و انسداد فكر در  اين بود كه شركت

، بلكه صورت ذهني جستجوي ذهني حاصل از آن را نه فقط به

نتايج توسط يك آنواي دو راهه . همراه با فعاليت بدني انجام دهند

كننده با جنس  نفر شركت 100در اين آزمايش . استخراج شدند

سال كه همگي داراي سالمتي نرمال  2/32مذكر با ميانگين سن 

بوده و پيش از اين در هيچ آزمايش مشابه ديگري شركت نكرده 

كنترل متغير جنس، اين بود كه بر  دليل. بودند، انتخاب شدند

هاي جنسيتي در  طبق مطالعات نوروپسيكولوژي، تفاوت

براي زنان به يادآوردن محل . هاي فضايي نقش دارند مهارت

در . تر است آسان) حافظه مكان فضايي(اند  چيزهايي كه ديده

تر  حالي كه انجام چرخش ذهني تصاوير فضايي براي مردان ساده

هاي توانايي فضايي، شامل چرخش  كه بيشتر آزموناز آنجا . است

هاي رايج  ذهني است و مردان در مقايسه با زنان در آزمون

، لذا براي اين كه ]15[هاي فضايي، عملكرد بهتري دارند  مهارت

. نتايج آزمايش دقيق باشند، گروه نمونه از مردان انتخاب شدند

دفي تفكيك طور تصا تايي به 25هاي  كنندگان در دسته شركت

. كننده موجود باشد شركت 25شدند تا براي هر سطح از آزمايش، 

ابزار مورد استفاده در اين آزمايش، محيط يك فروشگاه بزرگ بود 

هاي داخل  متر و تعداد بوتيك 10.000كه مساحت زير بناي آن 

شكل يك حلزون درست  اين مجموعه به. عدد بود 350آن بالغ بر 

ر خود پيچيده بود و هر دور حكم يك طبقه شده كه سه دور به دو

هاي  بنابراين اين مجموعه، سه طبقه اصلي از فروشگاه. را داشت

پاساژ از مسير  23داد و در هر طبقه حداقل  متنوع را تشكيل مي

براي آزمايش يادگيري فضايي افراد در . شدند اصلي منشعب مي

طبقه دوم  اين مجموعه، يك رستوران به عنوان نشانه در انتهاي

متر و از  503در نظر گرفته شد كه مسافت آن تا درب اصلي 

الزم به توضيح است كه . متر برآورد شده بود 254مسير پلكاني 

سري پله بود كه يكي  3مسير پلكاني تا رستوران مربوطه، شامل 

متغيرهاي مستقل . برقي و دو سري ديگر پلكان معمولي بودند

د كه به دو صورت مارپيچ و پلكاني آزمايش، يكي متغير مسير بو

و ديگري متغير آموزش  داشتند فروشگاهي قراردر اين مجموعه 

كه به دو طريقه آدرس كالمي و داشتن نقشه براي 

طرح آزمايش به صورت . كنندگان در نظر گرفته شده بود شركت

و هريك داراي دو ) مسير و نوع آموزش(يعني دو متغير  2*2

 . نشان داده شده است 1شماره سطح بود كه در جدول
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نفر از  25براي اينكه آزمايش دچار خطا نشود، در هر شرايط، 

كنندگان در آزمون شركت كردند و در هيچ يك از شرايط،  شركت

زمان رسيدن افراد به . كنندگان دو بار شركت نداشتند شركت

طور مجزا ثبت  هدف و بازگشت به درب اصلي در هر شرايط، به

  . دصورت انفرادي انجام ش آزمايش به. گرديد

  

  ها افتهي

تاثيرات اصلي . آمده با آنواي دو راهه تحليل شد هاي بدست داده

ها براي  ميانگين( F  ،05/0 < p)1و  96= (3/160معنادار در رديف 

 6/15و  4/23و در رديف دوم برابر  8/21و  2/34مسير در رديف اول 

= 4/208: ها تاثيرات معناداري را نشان داد مقايسه ستون). بودند

: تعامل مسير و نوع آموزش نيز معنادار بودند.  p >05/0و  F)1و96(

 دهنده وضعيت نشان 2جدول شماره . >p 05/0و  F) 1و96= (2/13

  .باشد منابع پراكندگي در آنواي دو راهه فوق مي
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مسير، با شده براي هر دو  ميانگين زمان صرف 1نمودار شماره 

توجه به نوع آموزش، يك تعامل تقريبا موازي منفي را نشان 

  .دهد مي
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  بحث

ها اثر انسداد فكر را در يادگيري فضايي بين مسير مارپيچ و  يافته

طور كه بر  همان. مسير پلكاني همراه با نوع آموزش نشان دادند

نشان داده شده است، اثر انسداد فكر در زماني كه  1نمودار روي 

صورت آدرس كالمي بود، در  مسير مارپيچي و نوع آموزش به

شده توسط  باالترين حالت خود قرار داشت و زمان واكنش صرف

كنندگان در اين سطح از آزمون، باالترين سطح خود را  شركت

كه آموزش از نوع ها نشان دادند كه زماني  همچنين داده. داشت

همراه داشتن نقشه است، زمان واكنش در مسير مارپيچ بيشتر از 

انتظار ما اين بود . آيد شده در مسير پلكاني پايين مي زمان صرف

كه زمان واكنش افراد در مسير مارپيچ همچنان يكسان باشد، ولي 

تدريج سرعت افراد در يافتن هدف در  ها نشان دادند كه به يافته

آمده در آزمون،  هاي بدست طبق يافته. يابد ه افزايش ميهر دفع

دليل درك بيشتر فضايي افراد از مجموعه، نسبت به  اين كاهش به

تر پلكاني را طي كرده  درك فضايي افرادي بود كه مسير ساده

زيرا افراد در مسير مارپيچ، بيشتر با مجموعه و نحوه . بودند

اي انجام شده بوسيله ه طبق بررسي. ساختماني آن آشنا شدند

عالئم راهنما در اين (، وجود عالئم راهنما ]7[كاسلين و كونيگ 

ها و بروشورهاي تبليغاتي بودند كه هر  آزمايش بوتيك

) كرد گذاري انتخاب مي كننده بنابر سليقه خود، براي نشانه شركت

صورت يك نقشه  كنندگان محوطه را به موجب شدند كه شركت

رده و در هنگام نياز آن را عمال جستجو شناختي رمزگذاري ك

همين دليل در آزمون همراه با نقشه، عملكرد بهتري  به. كنند

بنابراين، افراد تحت . نسبت به افراد در مسير پلكاني داشتند

آموزش كالمي نسبت به افراد واجد نقشه بيشتر دچار انسداد فكر 

ر پلكاني شوند و انسداد فكر در مسير مارپيچ بيشتر از مسي مي

انسداد فكر در تعامل آموزش و مسير پلكاني . گيرد صورت مي

. تر از انسداد فكر در تعامل آموزش و مسير مارپيچ است پايين

كنندگان در مسير مارپيچ نسبت به  همچنين زمان واكنش شركت

دليل  كنندگان در مسير پلكاني، به زمان واكنش ديگر شركت

مجموعه در هنگام داشتن  افزايش در درك فضايي و تماس با

-Dual(با توجه به نظريه دو رمزي . آيد تر مي نقشه، خيلي پايين

code theoryصورت تصاوير ذهني و  ، بازنمايي دانش هم به

 Symbolic(اي  و نظريه گزاره) صورت نمادهاي كالمي هم به

code theoryهاي كالمي  صورت گزاره ، بازنمايي دانش تنها به

كنندگان در  اي كه طبق مصاحبه از شركت ، نتيجه]15) [زيربنايي

دهنده اين مطلب بودكه اكثريت  آخر آزمون گرفته شد، نشان

هاي  رقص نور: كنندگان از عالئم راهنماي تصويري، مثل شركت

هاي تبليغاتي، براي يافتن مسير و رمزگذاري  ها يا صورتك ويترين

كنندگان نيز  كتعده بسيار معدودي از شر. كردند آن استفاده مي

گزارش كردند كه به توضيحات يا جدول راهنماي هر طبقه 

هاي ما عمال نشان دادند كه در به  يافته. مراجعه كرده بودند

صورت تصاوير ذهني كاربرد بسيار  يادسپاري مسيرها، بازنمايي به

 .بيشتري نسبت به بازنمايي كالمي دارد

تر از  لكاني پايينانسداد فكر در تعامل آدرس كالمي و مسير پ

در كل . انسداد فكر در تعامل آدرس كالمي و مسير مارپيچ است

اين . زمان واكنش هر دو مسير، با وجود نقشه بسيار پايين آمد

خيلي بيشتر از ) ارائه نقشه(دهد كه آموزش فضايي  نشان مي

بنابر نظريه . آموزش كالمي در يادگيري فضايي موثر است

طور خودكار در  تغييرات در محيط، بهبرداري شناختي،  نقشه

شوند  رساني مي روز سيستم دانش فضايي انسان در طي كاوش به

هاي يادگيري فضايي انسان نشان  ها در پژوهش يافته]. 4[

شوند  دهند كه اشكال هندسي در ناحيه آهيانه مغز پردازش مي مي

 - و اين نوع يادگيري بيشتر حاصل آموزش تصويري] 6،  5[

ها در اين پژوهش،  يافته]. 15[و نه آموزش كالمي است فضايي 

نقش مهم يادگيري فضايي از طريق آموزش تصويري را نشان 

وساز بسيار مورد  امروزه كاربرد تصاوير فضايي در ساخت. دادند

در جهان امروز در صنعت طراحي داخلي . توجه قرار گرفته است

افراد را تحت  هايي كه خالقيت و درك فضايي ساختمان، به مدل

در واقع . ميزان بسيار زيادي توجه شده است تاثير قرار بدهد، به

آور  هاي يكنواخت و مالل هاي مهندسي جديد، از معماري طرح

هاي مدرن روي آورده است كه در آن با  سمت طرح گذشته به

وجود فضاي اندك، به يادگيري فضايي و درك فضايي توجه 

هاي انجام شده توسط  طبق پژوهش از طرفي،. شود روزافزوني مي

ها و تكاليف  ها، موزيك، حركات، اندازه كارگيري رنگ كالن در به

هاي يادگيري فضايي،  فضايي براي افزايش مهارت -ديداري

هاي هندسه و رياضي در  اي از آموزش توان سطح گسترده مي

آموزان ارتقا بخشيد  مدارس را، با تقويت يادگيري فضايي دانش

نتايج اين پژوهش نيز نشان دادند كه يادگيري فضايي ]. 12[

يابد و انسداد فكر در  فضايي افزايش مي -همراه با تكاليف ديداري

٠

١٠

٢٠

٣٠

�٠

آدرس نقشه

مسير پلكاني

مسير مارپيچ
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همچنين جستجوي نهفته ذهني در اين . اين حالت كمتر است

  .يابد حالت افزايش مي

  

  گيري نتيجه

هاي پژوهش، تعامل آموزش و مسير، يادگيري  با توجه به يافته

هاي اين  همچنين يافته. دهند نسان را تحت تاثير قرار ميفضايي ا

د كردند كه آموزش فضايي نسبت به آموزش كالمي، ييپژوهش تا

. كند كمتر فرد را دچار انسداد فكر در يادگيري فضايي مي

تواند در آموزش تكاليف فضايي، در  هاي اين پژوهش مي يافته

  .هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد زمينه

  

  ر و قدردانيتشك

اين پژوهش با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء  

عالوه از  به. انجام گرفته است كه مجريان كمال تشكر را دارند

كنندگاني كه براي اين پژوهش وقت گذاشتند و در  كليه شركت

 .تحقق اجراي آن، ما را ياري كردند سپاسگزاريم
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