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اثربخشي آموزش چرخش ذهني بر عملكرد خواندن (دقت، سرعت و درك 

 ان نارساخوانآموزدانشمطلب) 

  3و فرناز شبان 2ل فريد، ابوالفض1رامين حبيبي كليبر

  

  چكيده

ان آمـوز دانـش هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش چـرخش ذهنـي بـر عملكـرد خوانـدن      

پس آزمون بـا گـروه كنتـرل اسـت. جامعـه       -نارساخوان بود. روش پژوهش، آزمايشي از نوع پيش آزمون 

 1394 -95ريز در سـال تحصـيلي   ان دختر و پسر پايه دوم نارساخوان تبآموزدانشآماري اين پژوهش كليه 

ان نارساخوان بودند كه به صـورت در دسـترس انتخـاب و    آموزدانشنفر از  30بودند. نمونه پژوهش شامل 

در يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل جايگزين شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس تجديد نظر 

خواني استفاده شد. بـراي تحليـل داده هـا از    شده هوش وكسلر كودكان و آزمون تشخيص خواندن و نارسا

مـره هـاي   ) چند متغيـري اسـتفاده شـد. يافتـه هـا نشـان داد كـه ن       MANCOVAآزمون تحليل كوواريانس (

 .)p>001/0( باالتر از گروه كنترل شده است عملكرد خواندنان گروه آزمايشي در پس آزمون آموزدانش

ديد كه تاثير چرخش ذهني در عملكرد خواندن مورد توجه قرار با توجه به نتايج به دست آمده، پيشنهاد گر
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  قدمهم

اي زندگي است كه هم به زندگي رونق و دوام ميهاي اساسي و پايهيكي از مهارت يادگيري

آورد. لذا يكي از مواردي كه روي ميبخشد و هم زندگي است كه ضرورت يادگيري را به وجود 

است. اين اختالل داراي ماهيتي ناهمگن است  1گذارد، اختالالت يادگيريفرايند يادگيري اثر مي

چنين در سيستم كه اين ناهمگني در الگوهاي تحصيلي، قوت و ضعف پردازش اطالعات و هم

تالل خواندن و يا اختالل بندي اصلي به عنوان اختالالت تحصيلي حوزه خاص مانند اخطبقه

هاي ترين اختاللترين و شايعيكي از مهم 3). نارساخواني2012، 2(كسي شودميرياضي منعكس 

در اياالت متحده و ديگر كشورهاي مختلف غربي مي  %7تا  %3يادگيري خاص با تخمين شيوع 

خي كودكان مشكالتي هاي اول دبستان، بر). طي سال2013، 4رامسون -باشد (لوم، اولمن و كانتي 

هاي كافي براي خواندن دارند و در خواندن، توانايي خيلي پايين تري از آن چه در اكتساب مهارت

شان شان دو سال يا بيشتر از سن تقويميآورند. اين كودكان سن خواندندست ميرود، بهانتظار مي

ين كه افراد، توانايي شناختي . با وجود اشودميتر است كه به اين كودكان نارساخوان گفته عقب

هايي در شناسايي دقيق باال و تجربه مؤثري در كالس درس دارند، اين اختالل، همراه با مشكل

كودكان مبتال به نارساخواني، در  ).2012، 5كلمه، توانايي تلفظ و رمزگشايي است (آگا و هورن

صوص حروفي كه از نظر تفكيك بين حروف از نظر شكل و اندازه دچار اشكال هستند، به خ

ويژگي اصلي ديسلكسيا يا  يابي فضايي و طول خطوط باهم تفاوت دارند. بنابراين،جهت

نارساخواني، اين است كه فرد در درست خواندن يا سريع خواندن و درك مطلب مشكل دارد 

و  ). امروزه روان پزشكان و كارشناسان تعليم1390(اهرمي، شوشتري، گلشني منزه و كمرزرين، 

تربيت، اتفاق نظر دارند كه بهترين شيوه مقابله با مشكالت يادگيري، آموزش كمكي است. يكي 

                                                                                                                            
1  . learning  disorders 
2  . Cacey 
3  . dyslexia 
4  . Lum, Ulman  &  Conti-Ramsden 
5  . Oga  &  Haron 
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هاي متعدد فضايي شناخته شده، از بين مهارت .است 1ها، آموزش چرخش ذهنياز اين روش

كند. چرخش ذهني به عنوان توانايي چرخش ذهني نقش مهم و به خصوصي در آموزش ايفا مي

تصاوير اشياي دو بعدي و سه بعدي، به صورت ذهني در مغز تعريف شده است توانايي چرخش 

). در چرخش ذهني، دو محرك به صورت هم زمان نشان داده مي شوند و 2015، 2(بروس و هاوز

ترين سرعت و دقت ممكن بتوانند تشخيص دهند كه آيا محرك سمت ها بايد با بيشآزمودني

ده است يا همان تصوير انعكاسي محرك سمت چپي است راستي با درجه معيني چرخش داده ش

شوند و زمانگويند؛ در حالي كه اختالف زوايا مرتباً تغيير داده ميمي» شكل مقايسه«كه به آن 

شوند. از اين رو با توجه به هاي واكنش و سرعت عمل به عنوان متغيرهاي وابسته ارزيابي مي

، 3باشد (كالتنر و جنسنتر ميعت عمل و واكنش آهستهان، اين سرآموزدانشخواني مشكل وارونه

هاي خواندن و نارساخواني، هاوز، موس، كاسول و در مورد رابطه چرخش ذهني و مهارت .)2014

ساله  8تا  6كودك  61هاي خواندن و چرخش ذهني، )، براي آموزش مهارت2015( 4پوليزكزاك

ها ها آموزش دادند. نتايج پژوهش آنپد به آنرا انتخاب كرده و به مدت شش هفته به وسيله آي

نشان داد كه در مقايسه با گروه كنترل، كودكاني كه آموزش چرخش ذهني را دريافت كرده 

گيري در دو بعد ذهني و تحول رواني از خود نشان دادند. هم چنين در بودند، پيشرفت چشم

كودكان نارساخوان و عادي )، چرخش ذهني و عملكرد حركتي 2014پژوهش كالتنر و جنسن (

ان آموزدانشان نارساخوان در مقايسه با آموزدانشبا هم مقايسه شد. نتايج پژوهش نشان داد، 

تري در خواندن حروف و شبه حروف دارند. در ايران نيز، عادي، دقت و زمان واكنش آهسته

العه خود گزارش ) در مط1393جديدي فيقان، عابدي، جمالي پا قلعه، صفري و جديدي فيقان (

شناختي (مهارت هاي زبان، حافظه كاري، تقويت توجه، روان -كردند كه مداخالت عصب

                                                                                                                            
1. mental  rotation 
2  . Bruce & Hawes 
3  . Kaltner  &  Jensen 
4 . Hawes, Moos, Caswell  &  Poliszczuk 
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هاي خواندن (سرعت، دقت و درك فضايي) بر مؤلفه - كاركردهاي اجرايي و پردازش بينايي

ان نارساخوان اثربخش است. هم چنين نتايج پژوهش افشاريان، يارياري، امين آموزدانشخواندن) 

فضايي  -)، نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات ديداري1393رعايا و قليچي سكه (ال

فضايي گروه  -و حافظه دختران و پسران نارساخوان و عادي وجود دارد؛ چنان كه توانايي بينايي

ر عادي بيشتر از گروه نارساخوان است. مرور پيشينه ها نشان مي دهد كه در ايران، پژوهشي كه د

ان نارساخوان انجام گرفته باشد، آموزدانشزمينه اثربخشي چرخش ذهني بر عملكرد خواندن 

وجود ندارد. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش چرخش ذهني بر عملكرد 

 .ان نارساخوان انجام گرفتآموزدانشخواندن (دقت، سرعت و درك مطلب) 

  روش

، كاربردي و از لحاظ روش، آزمايشي و از نوع پيش روش پژوهش حاضراز لحاظ هدف

پس آزمون با گروه كنترل است. بدين صورت كه آموزش چرخش ذهني براي گروه  –آزمون 

اي اجرا شد و گروه كنترل به برنامه مرسوم خود ادامه دادند. دقيقه 60جلسه  12آزمايشي به مدت 

  دو گروه، پس آزمون به عمل آمد.هاي هر هاي آموزشي از آزمودنيپس از اتمام دوره

جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شامل كليه جامعه، نمونه و روش نمونه گيري: 

نفر بودند، كه در سال  53شهر تبريز به تعداد  2ان دختر و پسر دوم ابتدايي ناحيه آموزدانش

، از طرف مدارس به عنوان واجدين اختالل يادگيري خواندن و نارساخواني 1394-95تحصيلي 

اند. نمونه آماري اين پژوهش شهر تبريز معرفي شده 2اين ناحيه به مراكز اختالالت يادگيري ناحيه 

تبريز مراجعه كرده بودند،  2اني كه به مركز اختالالت يادگيري ناحيه آموزدانشنفر از  30را 

ي در دسترس انتخاب ان جهت انجام اين پژوهش، به روش نمونه گيرآموزدانشدهد. تشكيل مي

ان به طور تصادفي ساده در گروه آزمايش و گروه كنترل، با تعداد مساوي آموزدانششدند. اين 

  نفر قرار گرفتند. براي گردآوري داده ها از ابزارهاي زير استفاده شد: 15يعني 

اين آزمون اندازه گيري هوش كلي و چهار نمره  آزمون هوش وكسلر ويرايش چهارم:



     Journal of  Learning Disabilities, winter 2018                                      1396زمستان  ري،هاي يادگيناتوانيي مجله
                  

 Vol. 7, No.2/27-39                                                                                27- 2/39ي ، شماره7ي دوره       

31 

ك مطلب كالمي، استدالل ادراكي، حافظه فعال و سرعت پردازش را فراهم مي كند شاخص در

) بر روي نمونه اي از كودكان ايراني انطباق داده و هنجاريابي 1390كه صادقي ، ربيعي و عابدي (

گزارش شده است و روايي آن با توجه به  86/0تا  71/0اند. ضرايب پايايي تنصيف آن از كرده

رونده ريون در بخشهاي پيشستگي مقياس تجديدنظر شده هوش وكسلر و ماتريسمعناداري همب

 دست آمد.به 70/0باشد. پايايي تنصيف اين آزمون در پژوهش حاضرهاي مرتبط مورد تاييد مي

ان دختر و پسر پايه آموزدانشاين آزمون براي »: نما«آزمون خواندن و نارساخواني 

توسط كرمي 1388(فارس) و دوزبانه (تبريزي، ياسوجي) در سال اول تا پنجم دبستان يك زبانه 

) هنجاريابي شده است و ضريب آلفاي كل آزمون در 1388نوري ، مرادي، اكبري و زاهديان (

باشد؛ آزمون فرعي مي 10دست آمده است. اين مجموعه شامل به 92/0) 1387وند (پژوهش زيني

ها، آزمون زنجيره هاي بدون معني، آزمون درك واژهژهها، آزمون خواندن واآزمون خواندن واژه

واژه، آزمون درك متن شامل دو آزمون فرعي عمومي و اختصاصي براي هر پايه تحصيلي، آزمون 

ها و آزمون قافيه مي، آزمون نشانه واژهآزمون نشانه حرف، ناميدن تصاوير، آزمون حذف آواها

تر از ميانگين اين آزمون انحراف استاندارد پايين 5/1اني كه آموزدانشباشد. در پژوهش حاضر، 

ان نارساخوان انتخاب شدند. پايايي اين آزمون با استفاده از آموزدانشعمل كردند به عنوان 

  به دست آمد. 74/0ضريب آلفاي كرونباخ 

ان و جلب رضايت والدين آن ها براي انجام پژوهش، آموزدانشپس از انتخاب روش اجرا: 

گري كودكان انجام شد و كودكاني كه بهره چهارم تست هوش وكسلر براي غربالويرايش 

داشتند، از شركت در اين پژوهش بركنار شدند. سپس براي تشخيص كودكان  80هوشي كمتر از 

ها درباره اهداف پژوهش، چنين براي آزمودنيواجد اختالل خواندن از آزمون نما استفاده شد. هم

ان جلسات آموزشي توضيح داده شد و پيش آزمون به عمل آمد. آموزش نحوه كار، زمان و مك

اي  اجرا شد و براي گروه كنترل دقيقه 60جلسه  12چرخش ذهني براي گروه آزمايشي به مدت 

هاي هر دو گروه، پسهاي آموزشي از آزمودنيهيچ گونه آموزشي ارائه نشد. پس از اتمام دوره



 ...اثربخشي آموزش چرخش ذهني بر عملكرد خواندن (دقت، سرعت و درك مطلب) دانش آموزان  

32 

آوري شده با آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره هاي جمعادهآزمون به عمل آمد و در پايان د

)MANCOVA.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (  

نحوه اجراي آموزش چرخش ذهني با استفاده از بسته آموزشي چرخش ذهني  شيوه مداخله:

و پيش ان و اولياء با نحوه انجام آموزش آشنا شدند آموزدانشبه اين صورت بود كه در جلسه اول، 

آزمون اجرا شد. در جلسات دوم تا ششم، توانايي چرخش ذهني با استفاده از چرخاندن اشكال در 

زواياي متعدد، با بسته آموزشي چرخش ذهني، آموزش داده شد. در جلسات هفتم وهشتم، با 

دو  ان آموزش داده شد تا با دقت بهآموزدانشاستفاده از بسته نرم افزاري كاركردهاي شناختي، به 

تصوير مجاور هم كه در صفحه مانيتور نشان داده شده است، توجه كنند و سپس مشخص كنند كه 

اين دو تصوير، مشابه هم هستند يا با هم تفاوت دارند. در جلسات نهم و دهم، سطح ديگري از اين 

دقت به  ان، آموزش داده شد باآموزدانشان ارائه شد، به اين صورت كه به آموزدانشنرم افزار به 

تصويري كه كنار هم ارائه شده توجه كرده و مشخص كنند در بين اين تصاوير، كدام يك با  9

ان آموزدانشافزار براي آموزش به بقيه تفاوت دارد. در جلسه يازدهم، سطح ديگري از اين نرم

دانشانتخاب شد، به اين صورت كه تصويري به مدت دو دقيقه ارائه شد و سپس محو شد. به 

ان ياد داده شد كه به جزئيات تصوير توجه كنند و مشخص كنند آيا اين تصوير همان تصوير آموز

ان و اولياء آن ها تشكر و آموزدانشارائه شده است يا با آن تفاوت دارد. در جلسه دوازدهم، از 

  قدرداني صورت گرفت و سپس، پس آزمون اجرا شد

  نتايج 

هاي اصالح شده و انحراف معيارهاي گروه يانگينهاي توصيفي شامل م، آماره1در جدول

  آموزش چرخش ذهني و گروه كنترل بر اساس پيش آزمون در بين گروه ها ارائه شده است.
  

. ميانگين هاي اصالح شده و انحراف معيارهاي عملكرد خواندن (دقت، سرعت و درك مطلب) در 1جدول 

  آزمون هاگروه آموزش چرخش ذهني و گروه كنترل بر اساس پيش 
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مولفه هاي عملكرد 

  خواندن

  M  SD  تعداد  گروه ها

  29/0  36/32  15  آموزش چرخش ذهني  دقت خواندن

  29/0  04/31  15  كنترل

  60/0  10/39  15  آموزش چرخش ذهني  سرعت خواندن

  60/0  76/35  15  كنترل

  45/0  27/22  15  آموزش چرخش ذهني  درك مطلب

  45/0  52/20  15  كنترل

، با توجه به تفاوت ميانگين ها در پس آزمون هاي شودمي، مشاهده 1ور كه در جدول همان ط      

اني كه با روش آموزدانش، شودميدقت خواندن، سرعت خواندن و درك مطلب نتيجه گرفته 

ان گروه كنترل داراي ميانگين آموزدانشاند، نسبت به آموزش چرخش ذهني آموزش ديده

  باالتري هستند. 

فرض) در ابتدا پيشMANCOVAاز استفاده از آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره (قبل      

اسميرنف براي متغيرهاي دقت  -هاي آن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون كولموگروف

). نتايج آزمون لون براي متغير P <05/0خواندن، سرعت خواندن و درك مطلب معنادار نيست (

) و براي متغير P=51/0و   F=7/0)، براي متغير سرعت برابر با (P=4/0و   F=5/0دقت برابر با (

) است كه معني دار نيست. نتايج آزمون ام باكس P=58/0و   F=3/0درك مطلب برابر با (

)09/6=BOX’S M ،88/0=F  55/0و=P ( براي هيچ كدام از متغيرها معنادار نبوده و مفروضه

چنين بررسي همگني شيب رگرسيون هم يت شده است.كوواريانس رعا-همگني ماتريس واريانس

براي هيچ كدام از متغيرهاي دقت، سرعت و درك مطلب معنادار نيست  Fنشان داد كه آماره 

)05/0> P .و حاكي از رعايت اين پيش فرض است (  

  
) MANCOVA. اطالعات مربوط به شاخص هاي اعتباري آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره (2جدول 

  اي مولفه هاي عملكرد خواندن (دقت، سرعت و درك مطلب)بر
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 P Eta خطا  df فرضيهF  df مقدار شاخص آماري

 55/0 001/0 23 3 44/9 55/0 اثر پياليي

 55/0 001/0 23  3 44/9 44/0 النداي ويلكز

 55/0 001/0 23 3 44/9 23/1 اثر هتلينگ

 55/0 001/0 23 3 44/9 23/1 بزرگ ترين ريشه روي

) در سطح 441/9المبداي وليكز ( F، مقدار شودميمشاهده  2مان طور كه در جدول ه

)001/0<P معني دار مي باشد. لذا مي توان گفت كه بين گروه آموزش چرخش ذهني و گروه (

كنترل، حداقل در يكي از متغيرهاي وابسته (دقت خواندن، سرعت خواندن و درك مطلب) تفاوت 

راي پي بردن به نقطه تفاوت در ادامه آزمون تحليل كوواريانس چند معناداري  وجود دارد. ب

  ) استفاده گرديد.MANCOVAمتغيري (
  

) بر روي عملكرد خواندن (دقت، MANCOVA.  نتايج آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري (3جدول 

 سرعت و درك مطلب) در گروه آموزش چرخش ذهني و گروه كنترل

 SS Df MS F P Eta غييراتمنابع ت متغيرهاي وابسته

  

  دقت خواندن

 

  976/0 001/0 03/1 707/789 1 707/798 كووريت

  22/0 014/0 053/7 467/5 1 467/5 بين گروهي

    775/0 25 367/19 خطا

     30 31319 كل

  

 سرعت خواندن

  824/0 001/0 956/116 957/371 1 957/371 كووريت

  305/0 003/0 947/10 815/34 1 815/34 بين گروهي

    80/31 25 508/79 خطا

     30  43069 كل

  

  درك مطلب

 

  824/0 001/0 285/117 639/216 1 639/216 كووريت

  172/0 032/0 182/5 572/9 1 572/9 بين گروهي

    847/1 25 178/46 خطا

     30 14264 كل
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هاي نمرات عملكرد گينبراي تعيين تفاوت ميان MANCOVA، نتايج آزمون 3در جدول

خواندن (دقت، سرعت و درك مطلب) در گروه آموزش چرخش ذهني و گروه كنترل ارائه شده 

و معنادار است  053/7براي اثر آموزش چرخش ذهني بر دقت برابر با  Fاست، مقدار آماره 

)014/0<P مقدار آماره .(F  نادار و مع 947/10براي اثر آموزش چرخش ذهني بر سرعت برابر با

 182/5براي اثر آموزش چرخش ذهني بر درك مطلب برابر با  F). مقدار آماره P>003/0است (

كه آموزش چرخش ذهني بر عملكرد  شودمي). بنابراين نتيجه گرفته P>032/0معنادار است (

  ان نارساخوان اثربخش بوده استآموزدانشخواندن (دقت، سرعت و درك مطلب) 

  گيريبحث و نتيجه

پژوهش به دنبال بررسي اثربخشي آموزش چرخش ذهني بر عملكرد خواندن (دقت، اين 

ان نارساخوان بود. نتايج حاصل از تحليل كوواريانس چند آموزدانشسرعت و درك مطلب) 

متغيري نشان داد كه با در نظر گرفتن نمرات پيش آزمون به عنوان متغير هم پراش، مداخالت 

هاي خواندن (سرعت، دقت و درك مطلب) بهبود مولفه مربوط به آموزش چرخش ذهني بر

هايي كه اثربخشي آموزش چرخش ذهني تعداد پژوهش ان نارساخوان تاثير داشته است.آموزدانش

الت خواندن مورد بررسي را در ارتباط با اختالالت يادگيري خاص به ويژه نارساخواني و مشك

ه طور كلي به توانايي هاي شناختي در حوزه فضايي اند، بسيار اندك است. از اين رو، بقرار داده

مانند حافظه كاري يا حافظه فعال در ارتباط با اختالالت يادگيري خاص و باالخص نارساخواني 

)؛ هاوز، موس، 2015و همكاران( ١هاي مانلهاي پژوهش حاضر با يافتهاشاره شده است. يافته

 4)؛ كارپنتر و جاست2013( 3ملبي و هولم )؛0142)؛ كالتنر و جنسن(2015( 2پوليسزوزاك و كسول

)؛ كاميابي، تيموري 1394زاده طباطبايي و ارجمندنيا()؛ دالوريان، افروز، توحيدخواه، رسول2010(

                                                                                                                            
1. Mannel 
2 . Hawes, Caswell & Poliszcuzak 
3  . Mellby  &  Hulme 
4 . Carpenter  &  Just 
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كه در تحقيقات خود نشان داده  )1391) و عباسي(1392كريمي و عسگري ( )؛1393و مشهدي(

 ، همسو است.شودميان نارساخوان آموزدانشبودند حافظه فعال موجب بهبود عملكرد خواندن در 

هاي پيچيده ساختار آدمي هاي شناختي از جمله بخشتوان گفت، تواناييها ميدر تبيين اين يافته

گيرند. چرخش ذهني و حافظه فعال از زيرمجموعههاي ذهني مختلف را دربرميهستند كه فعاليت

ند. اين دو عامل با اختالالت يادگيري به باشهاي شناختي در حوزه فضايي ميهاي توانايي

باشند، به طوري كه يكي از عالئم باليني نارساخواني، وارونه خصوص با نارساخواني در ارتباط مي

تمايل به برعكس كردن ترتيب حروف در يك كلمه و جهت حروف  آموزدانشخواني است كه 

ن ممكن است در حافظه ديداري، در ). كودك نارساخوا2014) دارد (كالتنر و جنسن، dو b(مثل 

تمييز قائل شدن و درك تفاوت ميان اشياء مشابه از نظر شكل و حروف، غربال كردن اطالعات 

ديداري نامربوط يا سازماندهي فضايي و فاصله اي مشكل داشته باشند. اين كودكان به درستي نمي 

هاي پردازش كنند. تواناييتوانند يك توالي از حروف و اعداد را به سرعت در حافظه خود 

ترين فضايي با توانايي خواندن در تعامل نزديك با يك ديگر هستند و يكي از مهم -شناختي 

مهارت هايي است كه نتايج يادگيري را پيش بيني مي كند. عملكرد نامناسب اين مهارت مي تواند 

ي از جمله چرخش فضاي -به اختالالت يادگيري خاص منجر شود. رشد توانايي هاي شناختي

كه كودكان در زمينه خواندن جهت يابي، بازبيني و سازماندهي مناسب تري از  شودميذهني باعث 

حروف يا كلمه ها داشته باشند در نتيجه مفاهيم انتزاعي بيشتري را درك مي كنند و اين امر موجب 

جهت، فاصله و موقعيت . هر چقدر كودكان بتوانند شودميبهبود و تقويت مهارت خواندن در آنان 

حروف را تشخيص دهند و بازنمايي درست تري از شكل، توالي و زاويه حروف در كلمات داشته 

باشند، به همان ميزان وارونه خواني در آن ها كاهش مي يابد و منجر به خواندن روان و در نتيجه 

ربيان در دوره پيش ). بنابراين بهتر است والدين و م1392(محمودي،  شودميدرك مطلب بيشتر 

دبستاني به آموزش راهبردهاي مناسب جهت تقويت مهارت هاي فضايي بپردازند تا عملكرد 

  خواندن، نوشتن و رياضيات در آن ها بهبود يابد. 
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ان نارساخوان پايه دوم ابتدايي به عنوان نمونه استفاده آموزدانشدر پژوهش حاضر، فقط از 

ساير مقاطع تحصيلي بايد احتياط كرد. در اين پژوهش از آزمودني  شد. بنابراين در تعميم نتايج به

. بنابراين در LDهمراه با  ADHDهايي استفاده شد كه داراي اختالالت همايند ديگر نبودند؛ مثل 

تعميم نتايج به كودكان نارساخواني كه اختالالت همايند ديگر نيز دارند؛ بايد احتياط كرد. هم 

در پژوهش هاي آتي عالوه بر چرخش ذهني، اثربخشي ساير توانايي هاي  شودميچنين، پيشنهاد 

فضايي مثل ادراك فضايي و تصويرسازي فضايي بر نارساخواني بررسي شود و نتايج آن با يافته 

 . هاي پژوهش حاضر مقايسه شود

 منابع

 - ). مقايسه توانايي ديداري1393افشاريان، ندا؛ يارياري، فريدون؛ امين الرعايا، فاطمه و قليچي سكه، مهين (

  .70 -78 )14 (4، فصل نامه كودكان استثناييفضايي و حافظه كودكان نارساخوان و عادي. 

). اثربخشي آموزش دقت 1390اهرمي، راضيه؛ شوشتري، مژگان؛ گلشني منزه، فرشته و كمرزرين، حميد (

فصل نامه روان شناسي شهر اصفهان. ان نارساخوان دختر پايه سوم ابتدايي آموزدانشبرتوانايي خواندن 

  . 40-154، 3 )1(افراد استثنايي

). اثربخشي 1393جديدي فيقان، مهناز؛ عابدي، احمد؛ جمالي پاقلعه، سميه و جديدي فيقان، مريم (

ان آموزدانشروان شناختي بر مولفه هاي خواندن (سرعت، دقت و درك خواندن)  -مداخالت عصب

  .115 -134)، 1(4، ن شناسي باليني و مشاورهپژوهش هاي روا نارساخوان.

دالوريان، مونا؛ افروز، غالمعلي؛ توحيد خواه، فرزاد؛ رسول زاده طباطبايي، كاظم و ارجمند نيا، اكبر 

). مقايسه حافظه فعال ديداري و شنيداري كودكان مستعد ديسلكسيا با كودكان بهنجار: توسط 1394(

  .43 - 53 )12 (5، جله ناتواني هاي يادگيريمشناختي طراحي شده.  -برنامه عصبي

  مقايسه اثربخشي روش هاي چند حسي فرنالد و اورتون عملكرد خواندن دانش). 1387( زيني وند، مريم
 .. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهاناصفهانر آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شه

سازي و اعتباريابي چهارمين ويرايش روا). 1390رضا (محمد احمد؛ ربيعي، محمد و عابدي،صادقي، 
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 .377 -386 )48(7 شناسي تحولي (روان شناسان ايراني)، مجله روانمقياس هوش وكسلر كودكان. 
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و حافظه فعال بر بهبود عملكرد خواندن  ). 1391عباسي، زينب (

. پايان نامه ان نارساخوان دختر دوره ابتدايي شهر كرمانشاهآموزدانش(دقت، سرعت و درك مطلب) 

  كارشناسي ارشد، دانشگاه رازي.
). اثربخشي آموزش حافظه كاري بر كاهش مشكالت 1393كاميابي، مرضيه؛ تيموري، سعيد و مشهدي، علي (

 .33 - 41 )2 (14، تعليم و تربيت استثناييان نارساخوان. آموزدانشخواندن و بهبود حافظه كاري 

آزمون خواندن و ). 1388كرمي نوري، رضا؛ مرادي، عليرضا؛ اكبري زردخانه، سعيد و زاهديان، حائده (
  تهرانك جهاددانشگاهي دانشگاه تربيت معلم. نارساخواني(نما).

). اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه فعال بر بهبود عملكرد 1392كريمي، سميه و عسگري، سعيد (

  .79 -90 )1(3، مجله ناتواني هاي يادگيريان نارساخوان. آموزدانشخواندن 

روان شناختي كودكان با اختالل هماهنگي رشدي   -مقايسه ويژگي هاي عصب). 1392محمودي، مرتضي (
  . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.و عادي شهر اصفهان
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The effectiveness of mental rotation training on reading 
performance (accuracy, speed & comprehension) in 

dyslexic students  
R. Habibi-Kaleybar1, A. Farid2 & F. Shaban3 

Abstract 

The purpose of the current research was to investigate the effectiveness 
of mental rotation training on reading performance of dyslexic students. The 
research method was a quasi-experimental and a type of pretest- posttest 
with a control group. Statistical population of this research included all male 
and female students with dyslexia in second grade in Tabriz in the academic 
year of 2015-16. The sample of the research consisted of 30 dyslexic 
students who were selected through available sampling and were randomly 
assigned to experimental and control groups. To collect data, Wechsler 
intelligence scale for children revised release and reading improvement and 
dyslexia test were used. Multivariate Covariance (MANCOVA) was used to 
analyze the data. The findings showed that the scores of the experimental 
group dyslectic students in reading performance posttest were higher than 
the control group (P<0/001). The results were discussed and the mental 
rotation training was recommended to be paid further attention.  
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