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 مقدمه
 تقسیم سیّال هوش و کریستال هوش بخش دو به توان می را (کلّی) عمومی هوش

  سیّال هوش .است تجربه و دانش ها، مهارت از استفاده توانایی کریستال هوش .کرد
 که شود می گفته پیشین دانش هرگونه از مستقل جدید کامالً مسائل حلّ توانایی به

  گیری نتیجه برای اطّالعات منطقی برونیابی و آنها درون روابط و الگوها شناسایی
 .گیرد می بر در را ناخودآگاه، چه و خودآگاه چه جدید، های

 یادگیری و تمرین با توان می خوبی حدّ تا را شخص یک کریستال هوش گستره
 است ممکن آنها رفتاری های اختالل که افرادی به کمک برای امّا .داد افزایش

  آنها به سیّال هوش که باشد آنها مغز از ای نواحی کارکرد در اختالل از تاثیربردار
  نواحی بین ممکن روابط و ممکن نواحی شناسایی نیازمند ابتدا در باشد، می مرتبط
  هایی اختالل چنین از متاثّر افراد به کمک برای بتوان ادامه در تا باشیم می مرتبط

 .کرد تحقیق آمده بدست نتایج روی
  که انسان مغز از ای نواحی میان های ارتباط و نواحی است شده سعی تحقیق این در

 .شود داده تشخیص امکان، حدّ تا باشد، می افراد سیّال هوش با مرتبط

 متفاوت جلسه 4 در نفر 100 ی شده دینویز ICA-FIX های داده از که تحقیق این در
 ها داده روی و است شده استفاده باشد می مغز خاکستری سطحی قشر شامل فقط که

 ابتدا در تصویربرداری اول لسهج سه برای شده، اعمال هرتز 0.1-0.2 گذر میان فیلتر
 بودن معنادار به توجه با و شده انتخاب اند بوده معنادار آماری لحاظ از که هایی ارتباط
 منتخب های ارتباط جمع سیّال، هوش های نمره با آماری لحاظ از آنها همبستگی ضریب

 داده توضیح روند .است شده داده قرار او سیّال هوش ی نشانه عنوان به شخص هر برای
 :است زیر بصورت حاصل نتایج .است شده انجام LOOCV بصورت شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوش تخمین LOOCV روند مختلف حاالت از زیادی تعداد در که نیز مغز از ای نواحی
 :است آمده ادامه در (باال ماتریس در شده مشخص) اند بوده دخیل افراد سیّال

 
 
 

 
 
  

 جمع بندی
 های گیری اندازه و آی آر ام اف های داده میان ارتباط یافتن برای مدلی تحقیق این در

 با رابطه در حداقل که، شد آورده بدست ها داده از فرکانسی ی بازه و شد ارائه افراد رفتاری
 همچنین .دهد می بدست سیگنال تمامی به نسبت بهتری اطالعات نظر به سیّال، هوش
  با بیشتری ارتباط دارای نظر به که شد معرفی نیز مغز از ای نواحی میان های ارتباط و نواحی
 .باشد می افراد سیّال هوش
  های یافته از بزرگتر بسیار شده ارائه مدل از حاصل های همبستگی ضریب که است ذکر قابل

 باشد می افراد سیال هوش و استراحت آی آر ام اف های داده با ارتباط در حال به تا پیشین
 .(برابری دو حداقل افزایش)
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  400 تمامی در افراد سیّال هوش تخمین روند در که نیز مغز در ارتباطاتی همچنین
 چهار) اند شده مشخص زیر اشکال در اند داشته حضور LOOCV مختلف حالت
 :(تیره آبی ناحیه با روشن آبی نواحی ارتباط

 

 

 

 

 
  مختلف های زمان در روابط پایدارترین عنوان به را ارتباطات این توان می

 است این نیز توجه قابل نکته .گرفت نظر در سیّال هوش تخمین برای تصویربرداری
 ی نیمکره در که هستند ناحیه یک با ارتباط در شده مشخص ارتباط چهار هر که

  می ادامه در .(پررنگ آبی ناحیه) دارد قرار گیجگاهی لوب سطح روی و مغز چپ
 هوش واریانس خوبی حدّ تا توان می ارتباط، چهار این از استفاده با تنها که بینید
 :داد توضیح را افراد سیّال
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