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Abstract 

Background & Objective: The development of reading abilities in children requires the maturation of numerous complex linguistic skills and 
other basic cognitive abilities. In the nonverbal domain, children who display difficulties in reading performance and children with developmental 

dyslexia (DD) have demonstrated impairments in at least one or more of the underlying cognitive basic functions like mental rotation. Research 

points to cognitive problems, including mental rotation, which has been regarded as one of the main reading problems in dyslexic students. 
Therefore, the present study aimed to determine the effect of training the reading assistant package on dyslexic students’ mental rotation. 

Methods: The present study was a multi-baseline experimental project with a follow-up period. The statistical population included all male and 

female students of the third grade of elementary school referred to Sarvabad Learning Disorders Center due to the reading problems in the 
academic year of 2019-2020. Six students, including three qualified volunteer boys and girls, entered the study, they were categorized into two 

groups of boys and girls and gradually entered the experimental position. The intervention performed individually; two sessions per week, a total 

of eight sessions in four weeks for each subject. Research instruments included: 1: Wechsler Intelligence Scale for Children, fourth edition, 
(Wechsler 2003). The scale was published by Wechsler in 2003 and is one of the most comprehensive clinical group assessment instruments in 

intelligence and can measure for screening and diagnosing learning disabilities. This instrument includes four scales and 15 subtests. Wechsler 

has used quasi-semantic and retest methods to assess the validity of subtests and IQ. The coefficient validity of the total IQ was 0.97.  The 
correlation method between subtests and IQ and factor analysis method was used, which confirmed the scale's reliability. Also, in 2011 Sadeghi 

et al. constructed the validity and reliability of this test. The retest method's validation was done, and the total coefficient validity of total IQ was 

reported to be 0.91. The reliability results showed a significant correlation between Wechsler Children's IQ scale of the fourth edition and Raven's 

progressive matrices in the related sections. Another tool was the reading and dyslexia test (NEMA) (Kormi-Nouri and Moradi 2005), This test 

was prepared and standardized for monolingual (Persian) and bilingual students (Tabrizi and Sanandaji) girls and boys in the first to fifth grade 

of primary school in 2005 by Kormi-Nouri and Moradi. This test consists of ten subtests. This test has been standardized on 1614 students in 
three cities; Tehran, Tabriz, and Sanandaj, in which the alpha coefficient of the total test in this study was 0.82. Thus, after collecting data and 

performing statistical operations for each base in each city, raw scores and norm scores have been calculated. Besides, in this study, the validity 

of this test using Cronbach's coefficient was 0.71. The last tool was the mental "rotation" test (Shepard and Metzler 1971). This test is a computer 
version of Shepard and Metzler's mental rotation task, developed in 1971 and challenging the subject's visual memory and spatial perception. In 

the present study, a computer version of the Mental Rotation Test was used, which was performed by PEBL software. Morovati and Yadegari 

reported this reliability using the test-retest method to be 0.87 and Cronbach's alpha for the test to be 0.96. Data analyzed using visual mapping, 
improvement percentage, in situ, and intra-position analysis in SPSS and Excel software. 

Results: The results of the improvement percentage of total mental rotation scores in the intervention stage in boys (59.49) and girls (59.25) and 

in the follow-up stage in boys (89.57) and girls (89.43) showed a positive effect of the intervention. Visual analyzes and the results of in situ and 
intra-position analysis showed a significant difference between baseline and intervention stage for all subjects (PND=100). This study confirmed 

the reading assistant package's persistence on the subjects' mental rotation in the follow-up stage. 

Conclusion: According to this study's findings, training the reading assistant package improves the dyslexic students' mental rotation. Therefore, 
the reading assistant package is recommended as a complementary tool for dyslexia treatment. 

Keywords: Reading Assistant Package, Mental Rotation, Dyslexia. 
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  .1۳1:(1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ مرداد برخط انتشار 

 

 با خاص یریادگی اختالل یدارا آموزاندانش یذهن چرخش بر اریخواندن بستٔه آموزش یررسب
 هیپاخط چند یآزمودنتک پژوهش -( نارساخوان) خواندن کنندٔهمشخص

 ۳، مسعود اسدی۲، *قمر کیانی1شیرزاد ضیائی

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یا زنجان، ،یاسالم آزاد دانشگاه زنجان، واحد ،یشناسروان گروه ،یتیترب یشناسروان یدکتر یدانشجو. 1
 ران؛یا زنجان، ،یاسالم آزاد دانشگاه زنجان، واحد ،یشناسانرو گروه ار،یاستاد. ۲
 .رانیا اراک، اراک، دانشگاه ،یانسان علوم دانشکدٔه ،یشناسروان گروه ار،یاستاد. ۳
 yahoo.com739kherad@: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۹مرداد۷ تاریخ پذیرش: ؛1۳۹۹ریت1۴ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی جاررتیغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 پژوهش لذا دارند، اشاره نارساخوان آموزاندانش در خواندن مشکالت نیتریاصل از یکی عنوانبه یذهن چرخش ضعف جمله از یشناخت مشکالت به هاپژوهشهدف: زمینه و 
 .شد انجام نارساخوان آموزاندانش یذهن چرخش بر اریاندنخو بستٔه آموزش ریتأث نییتع هدف با حاضر
 مرکز به شرردهدادهارجاع ییابتدا سرروم ٔهیپا دختر و پسررر آموزاندانش پژوهش، یآمار  ٔجامعه. بود یریگیپ دورٔه با یاهیپاخط چند نوع از یآزمودنتک پژوهش طرح بررسییی:روش

. شدند مطالعه وارد یپلکان صورتبه و انتخاب ط،یشرا واجد داوطلب( دختر سه و پسر سه) آموزدانش شش. بودند 1۳۹۸-۹۹ سال در سروآباد شهرستان یریادگی اختالالت
 و خواندن آزمون ،(۲۰۰۳ وکسرررلر) چهارم شیرایو کودکان وکسرررلر یهوشررر اسیمق پژوهش، یابزارها. دیگرد اجرا یانفراد صرررورتبه هاآن از کیهر یبرا یدرمان جلسرررات
 ،یبهبود درصرررد ،یدارید میترسررر روش به هاداده. بودند( 1۹۷1 متزلر و شررردارد) PEBL افزارنرم با یذهن چرخش آزمون ،(1۳۸۴ یمراد و ینوریکُرم) «نما» یواننارسررراخ
 .شدند یبررس ،Excel و SPSS یافزارهانرم در یتیموقعنیب و یتیموقعدرون یهالیتحل

 دختران در و( ۸۹٫۵۷) پسررررران در یریگیپ مرحلٔه در و( ۵۹٫۲۵) دختران در و( ۵۹٫۴۹) پسررررران در مداخله مرحلٔه در یذهن رخشچ نمرات یبهبود درصررررد جینتاها: افتهی
 یبرا مداخله و هیپاخط مرحلٔه نیب معنادار تفاوت از یحاک یتیموقعنیب و یتیموقعدرون یهالیتحل جینتا و یدارید یهالیتحل. بود مداخله مثبت ریتأث دهندٔه نشرررران( ۸۹٫۴۳)
 .شد دییتأ یریگیپ مرحلٔه در هایآزمودن یذهن چرخش بر اریخواندن بستٔه آموزش اثر یماندگار(. PND=1۰۰) بود هایآزمودن همٔه

 درمان جهت اریخواندن بسررررتٔه نیبنابرا اسررررت، مؤثر نارسرررراخوان آموزاندانش یذهن چرخش بهبود بر اریخواندن بسررررتٔه آموزش پژوهش، نیا یهاافتهی براسرررراس: یریگجهینت
 . گرددیم شنهادیپ یکمک یابزار عنوانبه هانارساخوان

 .نارساخوان ،یذهن چرخش ار،یخواندن بستٔه: هادواژهیکل
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۲ 

 مقدمه ۱
 براساس. است ۲رشدی-یک اختالل عصبی، 1اختالل یادگیری خاص

 پزشررررکی آمریکاتشررررخیصرررری و آماری انجمن روان هپنجمین مجموع
(5-DSM )۳ ،یادگیری تغییر یت اختالل  به ماه ته و  نام اختالل  یاف

ش ضی  امال، های خواندنشود و اختاللناخته مییادگیری خاص  و ریا
اکنون هم، شرررردندیک اختالل مسررررتقل شررررمرده می هرکدامکه قبالً 

. اندشرررردهدر اختالل یادگیری خاص ثبت  4کنندهمشررررخص عنوانبه
و  ادراک دیررداری، هررادر تنظیم داده اختالل دارای این آموزاندانش

شته مشکل شناختیهای و مهارت حافظه، توجه، شنیداری بدون و  دا
از پیررامرردهررای . غررالبررال عملکرد ضررررعیفی دارنررد، خرراصهررای کمررک

، کفایتی از دیدگاه اطرافیانبی، نارسرراخوانی برای این دسررته از کودکان
ضعیف ل یتمایل زیاد به ترک تحص، کمتحصیلی  ٔهانگیز، عزت نفس 
 (. 1) های اجتماعی استو اختالل در فعالیت
با  5( نارسرررراخوان) خواندن هکنندخاص با مشررررخصاختالل یادگیری 
کردن و هجی، واژگانراه با بازشررررناسرررری دقی  و روان مشررررکالتی هم

آموزش کافی و ، داشرررتن هوش متوسرررط رغمبهرمزگشرررایی ضرررعیف 
  (.۲) شودمشخص می، درمانی مالحظات
 1۵تا  ۵حدود شرریوع اختالل یادگیری خاص  نرخ DSM-5 براسرراس
در  نوشررتن و ریاضرری، خواندن هایکنندهصسرره نوع مشررخ دردرصررد 
درصد از  1۷تا  ۵همچنین در حدود . شودتخمین زده می آموزاندانش
خواندن مبتال  ٔهکنندبه اختالل یادگیری خاص با مشخص، آموزاندانش

مسررررتلزم  تنهانههای خواندن در کودکان رشررررد توانایی (.۳) هسررررتند
بلکه نیازمند سررررایر ، ودهزبانی متعددی ب ٔههای پیچیدرسررررش مهارت

سی توانایی سا شناختی ا شدمینیز های  غیرکالمی کودکان  ٔهدر حوز. با
در یک خواندن حداقل  ٔهنندکدارای اختالل یادگیری خاص با مشررخص

دچار اختالل  6مانند چرخش ذهنیهای اساسی شناخت کارکردیا چند 
ستند شیایچرخش ذهن (.۴) ه ی یا دبعدو ی توانایی ذهنی چرخاندن ا
توانایی در  بهنیز  توانایی چرخش ذهنی، در فضررررا اسررررت بعدیسرررره

آن شیء گیری دربارٔه ی از یک شیء و سدس نتیجهساختن بازنمایی ذهن
  (.۵) اشاره دارد، بعد از آن که دچار تحوالتی شده است

وجود ، با آن مواجه هسررررتند نارسرررراخوان آموزاندانشاز مسررررائلی که 
هارت کل در م یداریهای ادرمشرررر این . اسرررررت ۷فضرررررایی -اک د

بررا  چون، تمرکز کننررد موردنظرروی محرک تواننررد آموزان نمیدانش
ها بین این دو برای آن جداسررازیو  شرردهزمینه گمراه محرک پس وجود

و جانسن در پژوهشی نشان دادند که بین  رکالنهمچنین . مشکل است
قص در آموزان عررادی از لحررا  نو دانش نررارسررررراخوانآموزان دانش

فاوت وجود داردچرخش ذهن نابراین روشرررری . ی ت یت ب که برای تقو
آموزش ، گیردر میآموزان مورد اسررررتفرراده قرامهررارت خوانرردن دانش
  (.۶) چرخش ذهنی است

آموزان یادگیری در دانش ٔهترین وسررریلی که خواندن اسررراسررریوجود با

                                                      
1. Specific Learning Disorder (SLD) 

2. Neuro-Developmental 

3. Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth 
Edition) 

4. Specifier 

5. Dyslexia 
6. Mental Rotation 

ی اختالل یادگیر شرررریوع باالیهای موجود بیانگر اما واقعیت، اسررررت
این اختالل ، اینبرعالوه (.۷) خواندن اسرررت ٔهکنندمشرررخصخاص با 
، و نوشتن ریاضی هایکنندهاختالل یادگیری خاص با مشخص بیش از

اختالل  ٔهدامنزیرا ، شررررودآموزان میمانع پیشرررررفت تحصرررریلی دانش
آموزی در خواندن ضعف داشته ؛ مثالً اگر دانششودیادگیری بیشتر می

بنابراین ، نبوده هالهمسئتورخواندن صاضی قادر بهدر درس ری، باشد
یدا  یل بهآموز این دانش همچنین. کندمیدر ریاضرررری هم اختالل پ دل

در ، های درسررریکتابسررررعت و درک مطلب ، دقتدر نارسررراخوانی 
  (.۷) شودمینوشتن نیز دچار اختالل 

در تالش برای یررافتن مؤثرترین روش درمررانگری اختالل یررادگیری 
متعددی به بررسرررری  هایپژوهش، خواندن ٔهکنندص با مشررررخصخا

یا  اما کامالً مؤثر واقع نشررده، اندهای مختلف پرداختهاثربخشرری روش
مد بوده کارآ ندنا ته. ا یاف یل یکی همچنین  های حاصرررررل از دو فراتحل

توسط بانینگر و نیوکامب و دیگری توسط اوتال و همکاران نشان داده 
جلسررات آموزشرری مبتنی بر تمرین تفالیف و مواد اسررت که با برگزاری 

  (.۸،۹) های چرخش ذهنی را بهبود بخشیدتوان تواناییمی، فضایی
 ٔهموجود در زمینپژوهشی  ٔهپیشینو  نظریبندی پایانی از مبانی در جمع

 های درمان آنخواندن و روش ٔهکننداختالل یادگیری خاص با مشخص
توان گفررت کرره می(، 1۰) کررارانکلیبر و همحبیبیمرراننررد پژوهش 
مانی  ند پژوهشبهبود چرخش ذهنی برای مداخالت در و  وزها مان

و  های مؤثر برای ارتقای عملکرد تحصرررریلیاز روش( 11) همکاران
آموزان دارای اختالل یادگیری خاص با دانش خواندن ٔهیادگیری در زمین

 هسرراخت محق بسررتٔه انلذا پژوهشررگر. باشرردخواندن می ٔهکنندمشررخص
 در چرخش ذهنی و لحا  های موجودمدل اسررراسبررا « ۸یارخواندن»
آن را  ۹و روایینموده تدوین طراحی و ، شررناختی شررناسرریصررول روانا

به  ند کردهمحاسرررر به کار برد با این اسررررراس بر. و در این پژوهش  و 
شناختی درنظر شکالت  صلی عنوانبهگرفتن م شکالت یکی از ا ترین م
دن خوان ٔهکنندمشخصدارای اختالل یادگیری خاص با آموزان در دانش

های رایج در درمان این کودکان و گاهال ناکارآمد کامل نبودن روش و
تٔهآموزش  تأثیرتعیین  هدف پژوهش با این، هابودن برخی از آن  بسرررر

آموزان دارای اختالل یادگیری خاص بر چرخش ذهنی دانش یارخواندن
 .جام شدانخواندن  ٔهکنندبا مشخص

 یبررس روش 2
تجربی  یپژوهش حاضرررر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت طرح

یهچند خط 1۰آزمودنیتک با دور 11پا فاده از افراد مختلف   ٔهبا اسررررت
این پژوهش در مرکز کررارآزمررایی بررالینی بررا شررررمرراره . پیگیری بود

IRCT20200216046516N1 پژوهش در دو . ثبت شرررررده اسرررررت
شدمرحله  و اعتباریابی محتوای  تهیهاول پژوهش به  ٔهدر مرحل ؛انجام 

7. Visual-Spatial Perception 

8. Reading Assistant Package 

9. Validity 
10. single case experimental design 

11. multiple baseline  
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۳ 

با ، اول پژوهشررررگران این پژوهش ٔهدر مرحل. پرداخته شرررردمداخله 
براسرراس ، درمان اختالالت یادگیری ٔهدر زمینهمکاری دو متخصررص 

 -های ذهنی جانسررررنو مدل( 1۳) مدل کاسررررلین(، 1۲) دیدگاه کوپر
نارساخوانی و لحا   ٔهدر حوزدرمانی  کتبو با استفاده از ( 1۴) الیرد

با هدف تقویت چرخش ذهنی  شررناختی شررناسررینمودن اصررول روان
دارای اختالل یادگیری خاص با مقطع ابتدایی آموزان متناسب با دانش

سردس . را تهیه کردند «یارخواندن» ٔهاولی بسرتٔه، خواندن ٔهکنندمشرخص
ز شاخص نسبت ا« یارخواندن» بستٔه 1بررسی روایی محتواییبا هدف 

  (.1۵) استفاده شد الوشه( CVR) ۲روایی محتوایی
 ٔهدر زمینخبره و متخصررررص  ۲۵ این شرررراخص از نظر ٔهمحاسررررب برای

علمی ت ئهی یاز اعضااین افراد . مورد نظر استفاده شد بستٔهمحتوای 
شناسی با مدرک دکتری تخصصی روان ایران کشور داخل هایدانشگاه

اختالالت یادگیری و مسائل ، ییودکان استثناهای کبودند که در حوزه
 . تخصص داشتند، رشدی کودکان

تقویت  ٔهتمرین در حوز ۲۰که حاوی « یارخواندن» هساختمحق  بستٔه
 ٔهوسرریلبه مشررخص و هماهن  ٔهدر یک پرسررشررنام، چرخش ذهنی بود

سرردس از طری  ارسررال لینک آن به . تنظیم گردید« الینپُرس»افزار نرم
. در اختیار ایشررران قرار گرفت« وب برخط تحت»صرررورت به خبرگان

ای الکترونیکی نسخه، خبرگانضمن توضیح اهداف بسته به هر یک از 
سته شامل  نظرخواهیبه همراه فرم  از ب سه  گویٔه ۲۰که  مجزا در طیف 
مفید اسرت ولی تمرین » گویٔه، «ضرروری اسرتتمرین » شراملبخشری 

ارسال ، بندی شده بودطبقه« نداردضرورتی تمرین »و « ضروری نیست
سته هاگردید و از آن را با هدفی که  گویهشد تا میزان مطابقت هر  خوا

سه گوی، روداز هر تمرین انتظار می ساس  پس . کنندتعیین ، مذکور ٔهبرا
فت لینک نظرسررررنجی توسررررط  یا یتدر ، خبرگاناز در ها  خبرٔه ۲۵ ن

 . کردنددر نظرسنجی شرکت ، متخصص
 بسرررتٔه، آماری ضرررمن انتخاب جامعه و نمونٔه، دوم پژوهش ٔهمرحلدر 
آماری شررامل تمامی  جامعٔه. ها اجرا شرردبر روی آزمودنی« یارخواندن»

دلیل داشرررتن سررروم ابتدایی بودند که به ٔهآموزان پسرررر و دختر پایدانش
به مرکز آموزشرری و  1۳۹۸-۹۹ خواندن در سررال تحصرریلی مشررکالت

یادگیری شهرستان سروآباد کردستان ارجاع   ٔبخشی مشکالت ویژهتوان
های که در طرحازآنجا. داشررتندقرار درمان و در فهرسررت انتظار  شررده
کاربردی و میزان تأثیر متغیر مستقل بر  آزمودنی برای بررسی رابطٔهتک

در پژوهش (، 1۷،1۶) متغیر وابسرررته حداقل سررره آزمودنی نیاز اسرررت
سن نُه سال و سه کودک دختر با  سن نُه سالحاضر سه کودک پسر با 

را داشتند، برای مطالعه انتخاب شدند. به پژوهش  ورودکه معیارهای 
های ورود  یار مل مع مادگی دانششرررررا قت و اعالم آ آموزان برای مواف
، آموزانکتبی والدین دانش ٔهنامرضررایت یامضررا، شرررکت در پژوهش
واندن بنا به عملکرد ضعیف خ، سوم در مقطع ابتدایی ٔهتحصیل در پای

به  ۸۵ ٔهکسررب نمر) بهر عادیهوشداشررتن ، گزارش آموزگار مربوطه
داشرررتن دو (، مقیاس هوشررری وکسرررلر کودکان ویرایش چهارم باال در

پا نارسرررراخوانی نییانحراف معیار  ندن و  تر از میانگین در آزمون خوا
حرکتی قابل توجه های دیگر مثل ناتوانی جسمینداشتن اختالل، «نما»

                                                      
1. content- related validity 
2. Content Validity Ratio 

معیارهای خروج نیز . بودند پزشررررکیم مصرررررف داروهای روانو عد
بارت ند از وجود سرررررایر اختالل ع جانیبود ند  -های هی مان تاری  رف

، داشررتن مشررکالت خاص بینایی، فعالیاختالل نارسررایی توجهب بیش
، داشرررتن اختالالت گفتار و زبان، داشرررتن مشرررکالت خاص شرررنوایی
پزشکی داروهای روان مصرف، داشتن مشکالت فرهنگی و دو زبانگی

 . شرکت در پژوهش ٔهو عدم تمایل به ادام
، داری علمیمالحظات اخالقی شررررامل رعایت صررررداقت و امانت

نام بودن رعایت ح  بی، رضررررایت آگاهانه برای شرررررکت در پژوهش
داشررتن اطالعات ها و محرمانه نگهماندن آزمودنیها و ناشررناسمقیاس
اخالق در پژوهش دانشررگاه آزاد  ٔهوباین پژوهش دارای مصرر. بودها آن

 بررره کرررد اخرررالق شرررررررمرررارٔه اسرررررررالمررری واحرررد زنرررجررران
IR.IAU.Z.REC.1399.019 بود . 

طور بههر دو دسررررته  ولی یطور تصررررادفبهدختر و  های پسرررررآزمودنی
ها در تعداد تفاوت بین آزمودنی. شدند« پایهخط» ٔهوارد مرحلهمزمان 

 ین دو تا شررررش جلسرررره مرحلٔهکه ب امعنبدین، پایه بودجلسررررات خط
پسررررران و  ٔهدسررررتدر هر دو صررررورت که را گذراندند؛ بدین« پایهخط»

های آزمودنی، پایه در دو هفتهخط دو جلسرررٔههای اول آزمودنی دختران
شررش ، های سررومپایه در چهار هفته و آزمودنیخط چهار جلسررٔه، دوم
ها آزمودنی. دندصورت انفرادی گذرانپایه در شش هفته را بهخط جلسٔه
صورت انفرادی و شدند؛ مداخله نیز به« مداخله» ٔهترتیب وارد مرحلبه

جمعال هشت جلسه در چهار هفته برای هر کدام از ، هر هفته دو جلسه
ها آزمودنی، بعد از دریافت جلسررررات آموزش. گردید ها اجراآزمودنی

ت انفرادی و صورشدند؛ پیگیری نیز به« پیگیری» ٔهترتیب وارد مرحلبه
ها در وضرررعیت آزمودنی. چهار هفته و هر هفته یک جلسررره اجرا شرررد

ارائه شررررده  1پیگیری در جدول مداخله و ، پایهجلسررررات مراحل خط
 .است

آزمون چرخش ذهنی ، «پایهخط» ٔههای پسر و دختر در مرحلاز آزمودنی
را دریافت « یارخواندن» بستٔه ودنی هشت جلسٔهآزمو هر  برگزار گردید

ای هفتهپیگیری یک آزمودنی در چهار جلسررٔه« پیگیری» ٔهدر مرحل. کرد
مداخله و پیگیری و ، پایههای مراحل خطتمام ارزیابی. شرررررکت کرد
های الزم زمینه آموزش توسررط پژوهشررگر اول که در اینفرآیند مداخله 
 ۶۰مدت زمان هر جلسرررره ، ر تمام مراحلد. انجام گرفت، را دیده بود
طول هفته به 1۴پژوهش  یترتیب تمامی مراحل اجرابدین. دقیقه بود
بر چرخش ذهنی « یارخواندن» بستٔهجلسات آموزش  خالصٔه. انجامید
اسررتفاده شررده در ابزارهای  .اسررت ارائه شررده ۲آموزان در جدول دانش

 ند از: این پژوهش عبارت
: (۲۰۰۳وکسررلر ) ۳مقیاس هوشرری وکسررلر کودکان ویرایش چهارم -
یکی از منتشر شده است که  ۲۰۰۳در سال  4مقیاس توسط وکسلر این
سنجش گروه بالجامع ست و برای ترین ابزارهای  ینی مطرح در هوش ا

بالگری و تشررررخیص اختالل یادگیریغر ندازه، های  نایی ا گیری را توا
باشررد: آزمون میخرده 1۵شررامل چهار مقیاس و  ابزار این (.1۸) دارد
یاس فهم کالمی .الف مل دارای سررررره خرده، مق آزمون اصررررلی شرررررا

العات آزمون جانشین شامل اطفهمیدن و دو خرده، واژگان، هاشباهت

3. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) 
4. Wechsler 
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۴ 

دارای سرررره ، مقیاس اسررررتدالل ادراکی .و اسررررتدالل کلمه اسررررت؛ ب
اسرتدالل ، مفاهیم تصرویر، آزمون اصرلی شرامل طراحی با مکعبخرده

 .آزمون جانشررین شررامل تفمیل تصررویر اسررت؛ جماتریس و یک خرده
آزمون اصلی شامل ظرفیت عدد و دارای دو خرده، فعال مقیاس حافظٔه
آزمون جانشین شامل محاسبات است؛ هحرف و یک خرد-توالی عدد

آزمون اصررررلی شررررامل دارای دو خرده، مقیاس سرررررعت پردازش .د
کردن آزمون جانشرررین شرررامل حذفرمزگذاری و نمادیابی و یک خرده

دیگر فرق دارد و هم باها آزمونتعداد و نوع سررررؤاالت خرده. اسررررت
، دنیبراسررراس سرررن آزموتعداد سرررؤاالت هر آزمودنی با آزمودنی دیگر 

، توقف دهی بر مبنای قاعدٔهدهی و میزان پاسرر زمانی پاسرر  محدودٔه
هر  هشرررردنمرات خام و نمرات تراز ٔهپس از محاسررررب. متفاوت اسررررت

های مربوط به آزمونخرده ٔهشرررردترازکردن نمرات با جمع، آزمونخرده
اسررررتردالل ، در چهرار مقیراس فهم کالمینمرات هوش ، هر مقیراس

و در پایان نمرات  شدهمحاسبهعال و سرعت پردازش ف حافظٔه، ادراکی
کلبهر کالمی و عملی و هوشهوش یدبه دسرررررت می بهر   (.1۸) آ

 هایهوشرری از روش ٔهو بهر هاآزمونخردهوکسررلر برای بررسرری اعتبار 
 ٔهرضرررریب اعتبار به. سرررازی و بازآزمایی اسرررتفاده کرده اسرررتنیمهدو

بررسی روایی این آزمون از برای . گزارش شده است ۰٫۹۷هوشی کلی 
های هوشرری و روش تحلیل ها و بهرهآزمونروش همبسررتگی بین خرده

سب مقیاس  شده که هر دو روش مؤید روایی منا ستفاده  بوده عاملی ا
صرررادقی و توسرررط  1۳۹۰این آزمون در سرررال  همچنین (.1۹) اسرررت

به روش بازآزمایی  یابیاعتبار. رواسررررازی و اعتباریابی شرررردهمکاران 
نتایج . گزارش شد ۰٫۹1هوشی کلی  ٔهنجام شده که ضریب اعتبار بهرا

روایی نشان داد که بین مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم 
شروندو ماتریس ستگی معنادار ریون در بخش ٔههای پی های مرتبط همب
(.1۹) وجود دارد

 مداخله و پیگیری، پایهها در جلسات مراحل خطوضعیت آزمودنی. 1جدول 

 هاهفته 1 ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 1۲ 1۳ 1۴

نی
ود
زم
آ

سر
ی پ
ها

 

 

 پیگیری مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

 مداخله مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۸

 پایهخط مرحلٔه
 هفته ۲
 جلسه ۲

 آزمودنی
 اول پسر

 

 پیگیری مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

 مداخله مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۸

 پایهخط مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

آزمودنی 
 دوم پسر

 پیگیری مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

 مداخله مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۸

 پایهخط مرحلٔه
 هفته ۶
 جلسه ۶

آزمودنی 
 سوم پسر

 هاهفته 1 ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 1۲ 1۳ 1۴

نی
ود
زم
آ

ختر
ی د
ها

 

 

 پیگیری مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

 مداخله مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۸

 پایهخط مرحلٔه
 هفته ۲
 جلسه ۲

آزمودنی 
 اول دختر

 

 پیگیری مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

 داخلهم مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۸

 پایهخط مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

 آزمودنی
 دوم دختر

 پیگیری مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۴

 مداخله مرحلٔه
 هفته ۴
 جلسه ۸

 پایهخط مرحلٔه
 هفته ۶
 جلسه ۶

 آزمودنی
 سوم دختر

 
-۸1۳۹تحصیلی سوم ابتدایی شهرستان سروآباد در سال ٔهآموزان نارساخوان پایبر چرخش ذهنی دانش «یارخواندن» بستٔهجلسات آموزش  خالصٔه. ۲جدول 

۹۹ 
 محتوا عنوان هدف جلسات

 هاسُرسُره بازی نشانه تقویت چرخش ذهنی اول
آیند را براساس چهار حالت چرخش ین مییهای فارسی که از سُرسُره پاآموز نشانهدانش

 .کندبندی میدسته

 هاسُرسُره بازی نشانه تقویت چرخش ذهنی دوم
آیند را براساس چهار حالت چرخش های فارسی که از سُرسُره پائین میآموز نشانهدانش

 .کندبندی میدسته

 .کندشده در سمت راست را در سمت چپ دوباره ترسیم میآموز الگوهای دادهدانش ترسیم خطوط بر اساس الگو تقویت چرخش ذهنی سوم

 .کندشده در سمت راست را در سمت چپ دوباره ترسیم میآموز الگوهای دادهدانش ترسیم الگو ذهنیتقویت چرخش  چهارم

 .کندهای سمت چپ را به هم وصل مینقطه، سمت راست ٔهآموز مانند نموندانش نقطه به نقطه تقویت چرخش ذهنی پنجم
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۵ 

 .کندهای سمت چپ را به هم وصل مینقطه، سمت راست ٔهآموز مانند نموندانش نقطه به نقطه تقویت چرخش ذهنی ششم

پیدا نموده و ، اندآموز اشکال مختلف الگوها را که نسبت به هم چرخش داشتهدانش آمیزی مطاب  الگورن  تقویت چرخش ذهنی هفتم
 .کندآمیزی میرن 

 آمیزی مطاب  الگورن  تقویت چرخش ذهنی هشتم
پیدا نموده و ، اندا که نسبت به هم چرخش داشتهآموز اشکال مختلف الگوها ردانش

 .کندآمیزی میرن 
 
 :(1۳۸۴نوری و مرادی کُرمی) «1نما»و نارساخوانی  ون خواندنآزم -

تبریزی و ) زبانٔهو دو( فارسرررری) زبانهتکآموزان برای دانش این آزمون
نوری و توسررط کُرمیاول تا پنجم دبسررتان  ٔهدختر و پسررر پای( سررنندجی
سال  مرادی ست 1۳۸۴در  شده ا این هدف  (.۲۰) تهیه و هنجاریابی 
آموزان عادی دختر و پسررررر شمیزان توانایی خواندن دانسی ربرآزمون 
خوانرردن و  دبسررررترران و تشررررخیص کودکرران بررا مشررررکالت ٔهدر دور

این آزمون شامل . شوداجرا می یادنفرا رتبهصونارساخوانی است که 
 کلمات با بسررامد زیاد و ننداخو نموآزخرده. 1 آزمون اسررت:ده خرده
فیررهخرده .۳ ؛کلمررات آزمون زنجیرٔهخرده. ۲ ؛کم  .۴ ؛آزمون قررا
 آزمونخرده .۶ ؛درک متن آزمونخرده .۵ ؛نامیدن تصرراویر آزمونخرده

خوانرردن  آزمونخرده .۸ ؛حررذف آواهررا آزمونخرده .۷ ؛درک کلمررات
 آزمونخرده .1۰و حرف  هنشان آزمونخرده .۹ ؛ناکلمات و شبه کلمات

های درسررت آزمودنی در پاسرر  ؛هاآزمونخردهپس از اجرای . هانشررانه
با مراجعه به . شودخام وی محاسبه می ٔهمشخص و نمر آزمونخردههر 

نمرات ، شررهرسررتانهر  دردر هر پایه  آزمونخردهجداول مربوط به هر 
سبه می شده محا سیم میتراز . گرددشود و نیمرخ آزمودنی در آزمون تر

 نموآز یندر ا که یزموآنشدا(، 1۵۷) برش این آزمون با توجه به نقطٔه
یا بیشررررتر 11۴) 1۵۷از  کمتر یا 1۵۷او  ٔهنمر  انبهعنو دشو( خطا 
 یرو نموآز ینا (.۲۰) دمیشو هداد تشخیص انساخورنا زموآنشدا

، و در سرره شررهر تهرانیی ابتدا تحصیلی ٔهیپا پنجدر  زموآنشدا 1۶1۴
که ضررریب آلفای کل آزمون در  ستا هشد یابیرهنجاسررنندج و تبریز 
ستبه ۰٫۸۲این پژوهش  ست آمده ا صورت پس از گردآوری بدین. د

عملیات آماری برای هر پایه در هر شرررهر نمرات خام و ها و انجام داده
در این پژوهش اعتبار این  همچنین. نمرات هنجار محاسبه شده است

  (.۲1) بود ۰٫۷1کرونباخ  یلفاآآزمون با استفاده از ضریب 
این  :(1۹۷1شرررردررارد و متزلر ) «۲چرخش»آزمون چرخش ذهنی  -

 که است دارد و متزلرای از تفلیف چرخش ذهنی شرایانه ٔهنسخ آزمون
سال  ست شده  ساخته 1۹۷1در  ضایی  ٔهو حافظا صویری و درک ف ت

 ٔهنسرررخاز ، پژوهش حاضرررر در (.۲۲) کشررردمیآزمودنی را به چالش 
افزار نرم ٔهوسرررریلآزمون چرخش ذهنی اسررررتفاده شررررد که به ایرایانه

۳PEBL ای از تصرراویر دوبعدی اسررتفاده رایانه ٔهدر نسررخ. اجرا گردید
شدارد و متزلرحالیید؛ درگرد ستفاده تصاویر سه، که در آزمون  بعدی ا

بعدی با زوایای جفت تصررویر دو 1۲۸شررامل این آزمون . شررده اسررت
کرد ها ارائه گردید و آزمودنی باید اعالم میمتفاوت بود که به آزمودنی

ای که تصرررراویر پس از چرخش آیا عینال باهم برابرند یا تصررررویر آینه

صرررفحه  S ٔهها این موضررروع را با فشرررار دادن دکمآزمودنی .یکدیگرند
ای بودن را برای آینه D ٔهبودن دو شررررکل و دکمبرای برابر کلید رایانه
زمان محدودی نبود و این آزمون دارای مدت. ندکرداعالم می، هاشکل
افزار به سررؤال نرم، دادندها واکنشرری نشرران نمیکه آزمودنیصررورتیدر

صررورت تصررادفی در کامالً بهتصرراویر همچنین . شرردیبعدی وارد نم
صحیح که آزمودنیهر  یبه ازا (.۲۳) آمدندآزمون می جواب  هاسؤال 

ندمی فت گیک نمره تعل  می داد با  بودبرابر  هاکل آزمودنی ٔهو نمرر
مروتی و . دآمدسررررت می های صررررحیح بهکه از جوابمجموع نمراتی 

بازآزمون  -با اسررررتفاده از روش آزمونرا پایایی این آزمون یادگاری 
گزارش  ۹۶٫۰ را زمون مزبورو آلفای کرونباخ برای آ اعالم نموده ۸۷٫۰
  (.۲۳) اندکرده

هررای تحلیررل، 4هررا از تحلیررل دیررداریتحلیررل دادهوبرای تجزیرره
نه) موقعیتیدرون یا یانگین، م بات محفظٔه، م نٔه، ث تغییر ، تغییرات دام

یلو تح( طراز نسرررربی و مطل  و  5روند تغییرات) های بین موقعیتیل
درصررد بهبودی از روش  و محاسرربٔه( 6PND ۷POD، تغییر در سررطح

محاسرررربات عددی با . اسررررتفاده شررررد« ۸پایهمیانگین کاهش از خط»
انجام شررد و ترسرریم نمودارها  ۲۵ نسررخٔه SPSSافزار اسررتفاده از نرم

 PNDدرصد در  ۷۰مقادیر باالی . انجام گرفت Excel ٔهبرنام ٔهوسیلبه
درصرررد تأثیر متوسرررط  ۷۰تا  ۵۰بین ، تأثیر باالی مداخله ٔهدهندنشررران

ی از اثربخش نبودن مداخله درصرررد حاک ۵۰مداخله و مقادیر کمتر از 
 هدهنددرصرررد بهبودی نشررران ۵۰همچنین مقادیر باالی  (.۲۴) اسرررت

درصررررد تأثیر متوسررررط مداخله و  ۴۹تا  ۲۵بین ، تأثیر باالی مداخله
 نبودن مداخله اسررررتدرصررررد حاکی از اثربخش ۲۵یر کمتر از مقاد
(۲۵.) 

 هایافته ۳
نسبت ، اول پژوهش ٔهدر مرحل« یارخواندن» بستٔهبرای اعتباریابی 

با  قبولقابلروایی محتوایی و حداقل مقدار نسبت روایی محتوایی 
براساس (، در این پژوهش نفر ۲۵) توجه به نسبت تعداد خبرگان

براساس این . گرفته شددر نظر ، ۳۷٫۰(، 1۵) هفرمول الوش
مقدار نسبت روایی ، تمرین ۲۰محاسبات و درنظرگرفتن مجموع 

از مقدار ( ۸-1۵-1۸های تمرین) سه تمرین( CVR) محتوایی
که در  تر بودکم( CVR) شاخص نسبت روایی محتوایی قبولقابل

(.۳ول جد) حذف شدند« یارخواندن» ساختٔهمحق  بستٔهنهایت از 

                                                      
1. NEMA 
2. Rotation test 
3 . Psychology Experiment Building Language 
4. Visual analysis 

5. Trending 

6. Percentage of Non-overlapping Data 

7. Percentage of Overlapping Data  
8. Mean Baseline Reduction (MBLR) 
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۶ 

 «یارخواندن» بستهها و محتوای برای تمرین( CVR) نتایج نسبت روایی محتوایی. ۳جدول 
 شماره 

 محتوای تمرین
تعداد 
 خبرگان

 CVRمقدار 
 محاسبه شده

 CVRحداقل مقدار 
 ۲۵شاخص برای 
 خبره

 درجه مقبولیت 
 نسبت روایی 

 حذفب تأیید 
 محتوای تمرین

 ید محتواتأی قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۰٫۰ ۲۵ 1
 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۸٫۰ ۲۵ ۲

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۴۴٫۰ ۲۵ ۳

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۷۶٫۰ ۲۵ ۴

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۵۲٫۰ ۲۵ ۵

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۷۶٫۰ ۲۵ ۶

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۰٫۰ ۲۵ ۷

 حذف محتوا قبولقابلغیر ۳۷٫۰ ۳۶٫۰ ۲۵ ۸

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۸٫۰ ۲۵ ۹

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۵۲٫۰ ۲۵ 1۰

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۴۴٫۰ ۲۵ 11

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۷۶٫۰ ۲۵ 1۲

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۷۶٫۰ ۲۵ 1۳

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۴۴٫۰ ۲۵ 1۴

 حذف محتوا قبولغیرقابل ۳۷٫۰ ۰۴٫۰ ۲۵ 1۵

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۸٫۰ ۲۵ 1۶

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۸٫۰ ۲۵ 1۷

 حذف محتوا قبولغیرقابل ۳۷٫۰ ۳۶٫۰ ۲۵ 1۸

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۰٫۰ ۲۵ 1۹

 تأیید محتوا قبولقابل ۳۷٫۰ ۶۸٫۰ ۲۵ ۲۰

های مورد آن به آزمودنی ٔهو ارائ« یارخواندن» تٔهبسبعد از تأیید اعتبار 
های مکرر گیریخام اندازه نمرات، دوم پژوهش ٔهدر مرحل، مطالعه

، پایهطهای پسر و دختر طی جلسات خمتغیر چرخش ذهنی آزمودنی
 .ارائه شده است ۴درمان و پیگیری در جدول 

 مداخله و پیگیری، پایهطخ ها در سه مرحلٔهچرخش ذهنی آزمودنینمرات . ۴جدول 
 های دخترآزمودنی های پسرآزمودنی گیریمراحل اندازه

 آزمودنی سوم آزمودنی دوم آزمودنی اول آزمودنی سوم آزمودنی دوم آزمودنی اول
 ۵۰ ۵1 ۵۳ ۵۲ ۵۰ ۵1 اول خط پایٔه
 ۵۳ ۵۴ ۵۴ ۵1 ۵۵ ۵۳ دوم خط پایٔه
 ۵۲ ۵۲ - ۵۶ ۵۳ - سوم خط پایٔه
 ۵۵ ۵۸ - ۵۵ ۵۸ - رمچها خط پایٔه
 ۵۵ - - ۵۶ - - پنجم خط پایٔه
 ۵۶ - - ۵۷ - - ششم خط پایٔه
 ۶۹ ۷۰ ۶۷ ۶۸ ۷1 ۶۹ اول مداخله جلسٔه
 ۷۹ ۸1 ۷۹ ۷۹ ۸۲ ۷۸ دوم مداخله جلسٔه
 ۹1 ۹۲ ۹1 ۹۰ ۹1 ۹۰ سوم مداخله جلسٔه
 1۰۲ 1۰۳ 1۰۰ 1۰۳ 1۰۲ 1۰1 چهارم مداخله جلسٔه

 1۰۲ 1۰۳ 1۰۰ 1۰۳ 1۰۲ 1۰1 اول پیگیری جلسٔه

 1۰1 1۰۲ 1۰۰ 1۰۲ 1۰۰ 1۰۰ دوم پیگیری جلسٔه

 1۰۲ 1۰۲ 1۰۰ 1۰۲ 1۰1 1۰۰ سوم پیگیری جلسٔه

 1۰۲ 1۰۳ 1۰1 1۰۳ 1۰۲ 1۰1 چهارم پیگیری جلسٔه

اول با استفاده از  ٔهدر مرحل، پس از رسم نمودار برای هر آزمودنی
موازی با محور  هاداده هخط میان، پایه و مداخلههای موقعیت خطداده

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
21

0.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.210.9
https://jdisabilstud.org/article-1-2090-en.html


۷ 

X قابل مشاهده است 1نمودار که در روی خط میانه قرار گرفت  1ثبات ٔهکشیده شد و یک محفظ. 

  

  

  
های پسر و دختر در متغیر چرخش ذهنیثبات آزمودنی خط میانه و محفظٔه. 1 نمودار  

 
 در متغیر چرخش ذهنیپسر و دختر های موقعیتی برای آزمودنیهای درونتحلیل. ۵جدول 

 های پسرانآزمودنی
 توالی موقعیت -1 پایهمرحله خط مرحله مداخله مرحله پیگیری

 1آزمودنی ۲آزمودنی  ۳آزمودنی 1آزمودنی ۲آزمودنی  ۳آزمودنی 1آزمودنی ۲آزمودنی  ۳آزمودنی
 تعداد جلسات -۲ ۲ ۴ ۶ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

 طراز -۳
 میانه -۳-1 ۵۲ ۵۴ ۵۵٫۵ ۸۴ ۸۶٫۵ ۸۴٫۵ 1۰۰٫۵ 1۰1٫۵ 1۰۲٫۵

 میانگین -۳-۲ ۵۲ ۵۴ ۵۴٫۵ ۸۴٫۵ ۸۶٫۵ ۸۵ 1۰۰٫۵ 1۰1٫۲۵ 1۰۲٫۵

 دامنه تغییرات -۳-۳ ۵۳-۵1 ۵۸-۵۰ ۵۶-۵1 1۰1-۶۹ 1۰۲-۷1 ۶۸-1۰۳ 1۰1-1۰۰ 1۰۰-1۰۲ 1۰۳-1۰۲

 محفظه ثبات -۳-۴ ۶۲-۴۲ ۶۵-۴۳ ۶۴-۴۴ 1۰1-۶۷ 1۰۳-۶۹ 1۰1-۶۷ 1۲۰-۸۰ 1۲1-۸1 1۲۲-۸۲

تغییرات دامنه -۵-۳ با ثبات با ثبات با ثبات متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر تغیرم
 ثباتمحفظه

 تغییر طراز -۴
 تغییر طراز نسبی -۴-1 +۲ +۳ +۴ +۲۲ +۲۰ +۲۳ ۰ +۰٫۵ ۰
 تغییر طراز مطل  -۴-۲ +۲ +۸ +۵ +۳۲ +۳1 +۳۵ +1 +۲ +1

 روند -۵

                                                      
1 .Stability Envelope 

محفظه 

 ثبات

 خط میانه

محفظه 

 ثبات
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۸ 

مسطحه صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی  جهت -1-۵ همسطح همسطح 
 ثبات -۲-۵ با ثبات با ثبات با ثبات متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر

 درصد بهبودی -۶
۰۷٫۸۸  ۵٫۸۷  ۲۶٫۹۳  ۹۶٫۵۵  1۸٫۶۰  ۵٫۶۲ درصد بهبودی  -۶-1 - 

 هرآزمودنی
۵۷٫۸۹  ۴۹٫۵۹  درصد بهبودی کل -۶-۲ - 

 های دخترانآزمودنی
 توالی موقعیت -1 مرحله خط پایه لهمرحله مداخ مرحله پیگیری

 1آزمودنی ۲آزمودنی  ۳آزمودنی 1آزمودنی ۲آزمودنی  ۳آزمودنی 1آزمودنی ۲آزمودنی  ۳آزمودنی
 تعداد جلسات -۲ ۲ ۴ ۶ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

 طراز -۳
 میانه -۳-1 ۵۳٫۵ ۵۳ ۵۴ ۸۵ ۸۶٫۵ ۸۵ 1۰۰ 1۰۲٫۵ 1۰۲

 میانگین -۳-۲ ۵۳٫۵ ۵۳٫۷۵ ۵۳٫۵ ۸۴٫۲۵ ۸۶٫۵ ۸۵٫۲۵ 1۰۰٫۲۵ 1۰۲٫۵ 1۰1٫۷۵

 دامنه تغییرات -۳-۳ ۵۴-۵۳ ۵۸-۵1 ۵۶-۵۰ 1۰۰-۶۷ 1۰۳-۷۰ 1۰۲-۶۹ 1۰1-1۰۰ 1۰۳-1۰۲ 1۰۲-1۰1

 محفظه ثبات -۳-۴ ۶۴-۴۲ ۶۴-۴۲ ۶۵-۴۴ 1۰۲-۶۸ 1۰۳-۶۹ 1۰۲-۶۸ 1۲۰-۸۰ 1۲۰-۸۲ 1۲۰-۸۲

یرات تغیدامنه -۵-۳ با ثبات با ثبات با ثبات متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر
 ثباتمحفظه

 تغییر طراز -۴
۵٫۰+  +۲۳  تغییر طراز نسبی -۴-1 +1 +۲۲٫۵ +۰٫۵ +۳٫۵ +۲۲ ۰ +۳٫۵ 
 تغییر طراز مطل  -۴-۲ +1 +۳۳ +1 +۷ +۳۳ +1 +۶ +۳۳ +1

 روند -۵
 جهت -1-۵ صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی همسطح صعودی صعودی صعودی
 ثبات -۲-۵ متغیر متغیر متغیر متغیر متغیر با ثبات متغیر متغیر متغیر

 درصد بهبودی -۶
1۸٫۹۰  ۶۹٫۹۰  ۳۸٫۸۷  ۳۴٫۵۹  ۹۳٫۶۰  ۴۷٫۵۷ درصد بهبودی  -۶-1 - 

 هرآزمودنی
۴۳٫۸۹  ۲۵٫۵۹  درصد بهبودی کل -۶-۲ - 

 
 چرخش ذهنی دختر در متغیر پسر و هایموقعیتی برای آزمودنیبین هایتحلیل. ۶جدول 

 آزمودنی سوم آزمودنی دوم آزمودنی اول بین موقعیتی
 دختر پسر دختر پسر دختر پسر

پایه خط مقایسه موقعیت -1

درمان
 

پایه خط

درمان
 

پایه خط

درمان
 

پایه خط

درمان
 

پایه خط

درمان
 

پایه خط

درمان
 

 تغییرات روند -۲

 صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی صعودی تغییر جهت -1-۲

 مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت اثر وابسته به هدف -۲-۲

 حتغییر در سط -۳
 ۵۵٫۵به  ۷۴ ۵۶به ۷۳٫۵ ۵۵به  ۷۵٫۵ ۵۵٫۵به  ۷۶٫۵ ۷۳به  ۴۲ ۵۳به  ۷۳٫۵ تغییر نسبی -1-۳

 ۵۶به  ۶۹ ۵۷به  ۶۸ ۵۸به  ۷۰ ۵۸به  ۷1 ۵۴به  ۶۷ ۵1به  ۶۹ تغییر مطل  -۲-۳
 ۵۵٫۵به  ۵٫۸۴ ۵۴به  ۸۵ ۵۴به  ۸۶٫۵ ۵۳به  ۸۶٫۵ ۵۲به  ۸۴ ۵۳٫۵به  ۸۵ تغییر میانه -۳-۳
 ۵۳٫۵به  ۸۵٫۲۵ ۵۴٫۵به  ۸۵ ۵۳٫۷۵به  ۸۶٫۵ ۵۴به  ۸۶٫۵ ۵۳٫۵به ۸۴٫۲۵ ۵۲به  ۸۴٫۵ تغییر میانگین -۴-۳

 هاهمدوشی داده -۴

1-۴- PND 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 

۲-۴- POD ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
 

تغییر طراز مطل  و جهت در ، طراز نسبیتغییر، نتایج میانگین
 ۵ در جدولو دختر های پسر موقعیتی برای آزمودنیهای درونتحلیل

 پسران و دختران در ٔهدو دستآزمودنی در  ششحاکی از آن است که هر 

درصد بهبودی نمرات چرخش مقادیر . ندمتغیر چرخش ذهنی بهبود یافت
دهد که ان میپسران و دختران نش ٔهذهنی هر شش آزمودنی در دو دست

آموزان پسر و دختر یار بر چرخش ذهنی دانشخواندن بستٔهآموزش 
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۹ 

( نارساخوان) خواندن ٔهکننددارای اختالل یادگیری خاص با مشخص
پیگیری نیز تداوم و افزایش پیدا  ٔهآن در مرحل تأثیر و میزان مؤثر بود
 (.۵جدول ) کرد
دختر در متغیر پسر و های قعیتی برای آزمودنیهای بین موتحلیل

هده طور که مشاهمان. ارائه شده است ۶چرخش ذهنی در جدول 
باشد که حاکی از می 1۰۰ها آزمودنی ٔهبرای هم PNDشود می

آموزان دارای یار بر چرخش ذهنی دانشخواندن بستٔهمؤثربودن آموزش 
 بود( نارساخوان) خواندن ٔهکننداختالل یادگیری خاص با مشخص

 (.۶جدول )

 بحث 4
با  تأثیرهدف پژوهش حاضررررر  تٔهآموزش  تعیین  ندن بسرررر یار بر خوا
نش نی دا ه خش ذ یری چر تالل یررادگ خ موزان دارای ا خرراص بررا آ

پژوهش  ٔهاولین یافت. انجام شررد( نارسرراخوان) خواندن ٔهکنندمشررخص
عنوان یک روش درمانی کارآمد یار بهخواندن بستٔهنشان داد که آموزش 

با در بهبود چرخش ذهنی دانش یادگیری خاص  آموزان دارای اختالل 
دلیل اینفه در رابطه با این یافته به. خواندن مؤثر اسررت ٔهکنندمشررخص
مطالعات بررسررری با ، سررراخته بودمحق  ایبسرررته «یارخواندن» بسرررتٔه

با  حاصررله ٔه؛ اما نتیجنگرفته بودپژوهشرری انجام  ،پیشررین در این زمینه
 ۴۵بر روی آموزش چرخش ذهنی که  کلیبر و همکارانحبیبیپژوهش 
 ندرا بررسی کرددوم ابتدایی  ٔهآموزان نارساخوان پسر و دختر پایدانش
یاو  به ندفتدر لهآموزش چرخش ذهنی  مداخ یک روش  ای بر عنوان 

ساخوان مؤثر عملکرد خواندن دانش ستآموزان نار خوانی هم(، 1۰) ا
های چرخش آموزش مهارت که و همکاران وزهانتایجهمچنین با . دارد

هفته کودک شرررش تا هشرررت سررراله به مدت شرررش ۶1ذهنی بر روی 
آموزش آموزانی که یافتند دانشدرو را بررسرررری کردند پد آی ٔهوسرررریلبه

عد ذهنی و گیری در دو بُپیشرفت چشم، چرخش ذهنی را دریافت کنند
شان می سو ا(، 11) دهندتحول روانی از خود ن این تبیین در . ستهم

های تمرینکه شامل « یارخواندن» محتوای بستٔه که گفتتوان می یافته
تصررراویر و ، چالشررری و ذهنی از تصرررورکردن و ترسررریم اشرررکال متنوع

براسررراس چرخش ذهنی  و حول محور خود مختلف یدر جهاتالگوها 
آموزان دارای دانشمسررررائل شررررناختی و ذهنی توانسررررتند بر می، بودند

و  مثبت داشررته تأثیر خواندن ٔهکننداختالل یادگیری خاص با مشررخص
، باشررندتمرین داشررته  ٔهصررورت موقت جهت ادامدرکی از تصرراویر به

یف و لتفادر حین انجام ( 1۹۷۵) اس دیدگاه کوپربراسررررطوری که به
شررررود و تصررررویر به صررررورت کل ادراک می، عملیات چرخش ذهنی
 گرددذخیره می دیداری ٔهدر حافظ، کل تصررررویراطالعات حاصررررل از 

های محتوای در حین انجام تمرینو جلسرررات مداخله  ٔهدر ادام (.1۲)
های دارای آزمودنیهای الزم به آموزش ٔهو با ارائ« یارخواندن» بسررررتٔه

با مشررررخص یادگیری خاص  نداختالل  ندن ٔهکن آموزان این دانش، خوا
مهارت از جمله تری بیشفضرایی  -های شرناختیتوانسرتند مهارتمی

. تجربه نموده و یاد بگیرند، که در آن ضررعف داشررتندچرخش ذهنی را 
که از هایی بینیها و پیشتحلیل، هابا بیان توصرررریف آموزاناین دانش

را  تفالیفدادند ها ارائه میف برای تشخیص موقعیت آناشکال مختل

                                                      
1. Comorbidity Disorders 

 مدل کاسررررلین که براسرررراس ؛نمودندآمیز حل میصررررورت موفقیتبه
داشتند که بیان می( 1۹۸۹) الیرد -های ذهنی جانسنو مدل( 1۹۸1)

در اختیار فرد ای از اشیا های گزارهبازنمایی، یف چرخش ذهنیلدر تفا
نایقرار می این اطالعات چرخش اجزای شرررریء را  گیرد و وی بر مب
  (.1۳،1۴) پذیر استتبیین، دهدانجام می

ته یاف ها حاکی از آن بود که بهبود مهارت چرخش ذهنی در همچنین 
در خواندن  هکنندآموزان دارای اختالل یادگیری خاص با مشخصدانش
جه خود می هپیگیری نیز حفظ شرررررد مرحلٔه به که این نتی ند منجر  توا
ندن در این دانشعملکرد  که  ؛آموزان گرددبهتر خوا توان گفت میچرا
فضررایی با توانایی خواندن در تعامل نزدیک با  -های شررناختیتوانایی

اسررررت که نتایج  های بسرررریار مهمیمهارتیکدیگر هسررررتند و یکی از 
تواند به عملکرد نامناسررب این مهارت می. کندبینی مییادگیری را پیش

رشررد . منجر شررودخواندن  ٔهکنندبا مشررخصخاص اختالالت یادگیری 
شررود فضررایی از جمله چرخش ذهنی باعم می -های شررناختیتوانایی

ن ندن ٔهکه کودکان در زمی مان، یابیجهت، خوا دهی بازبینی و سررررراز
مفاهیم ها داشررررته باشررررند و درنتیجه تری از حروف یا کلمهمناسررررب

هبود مهارت خواندن کنند و این امر موجب بانتزاعی بیشررررتری را درک 
فاصررررله و موقعیت ، هر چقدر کودکان بتوانند جهت. شرررروددر آنان 

توالی و ، تری از شرررکلو بازنمایی درسرررتحروف را تشرررخیص دهند 
همان میزان نارسرراخوانی در به، حروف در کلمات داشررته باشررند هزاوی
ندن روان و درها کاهش میآن به خوا بد و منجر  مطلب نتیجه درک یا

  (.۲۶) شودیبیشتر م
ت یاف که درصرررررد بهبودی چرخش ذهنی  هآخرین  پژوهش نشررررران داد 

سیار  هادنیآزمو سبت به یکدیگر تا حد ب در مراحل مداخله و پیگیری ن
ست ولی در کل روند اما نزدیک به، کمی متفاوت صعودی  بهبودهم ا

 ٔهدستها حاکی از آن است که بهبودی کلی بین دو همچنین یافته. است
دختران در مراحل مداخله و پیگیری در یک سرررطح بوده که  پسرررران و

 بسرررتٔههای جنسررریتی در انجام تمرینات بیانگر آن اسرررت که میان گروه
ندن» ندارد «یارخوا فاوت وجود  ج. ت با پژوهش دسرررررتبه ٔهنتی مده  آ

در این مطالعه که از تفلیف چرخش سررت؛ و همکاران همسررو کارادی
ساله ذهنی دستی در شد کودکان نُه  شجویان انجام  های تفاوت، و دان

 کودکان نُه سرررالهولی در  هجنسررریتی در دانشرررجویان مشررراهده شرررد
توان به در تبیین این یافته می (.۲۷) های جنسیتی مشاهده نشدتفاوت

های تفاوت :کنندکه از این دیدگاه حمایت می مطالعاتی اشرررراره کرد
( غ و بعرد از بلوغبلو) نوجوانی ٔهدور درذهنی چرخش جنسرررریتی در 
نی وجود و در کودکان تفاوت جنسرریتی در چرخش ذهشررود ظاهر می
  (.۲۷) ندارد

آموزان فقط از دانشکه آنجا؛ ازبودهایی محدودیت دارایاین پژوهش 
 1بدون اختالالت همایندآموزان دانشو سرروم ابتدایی  ٔهنارسرراخوان پای
ند بیش مان فاده شررررردنه نموعنوان به ۲توجهنقص بفعالیدیگر  ، اسررررت

 آموزاندانشابتدایی و دیگر های پایهبنابراین در تعمیم نتایج به سررررایر 
باید ، توجهفعالیب نقصبیشنارساخوان دارای اختالالت همایند مانند 

های پایهآموزان دانششود در تحقیقات آتی از پیشنهاد می. احتیاط کرد
اختالالت همایند مانند آموزان نارسرراخوان دارای و دانش دیگر ابتدایی

2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
21

0.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            10 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.210.9
https://jdisabilstud.org/article-1-2090-en.html


1۰ 

 ٔههمچنین بهتر است والدین و مربیان در دور. استفاده شود فعالیبیش
سب جهت تقویت مهارتپیش ستانی به آموزش راهبردهای منا های دب

فضایی و چرخش ذهنی بدردازند تا عملکرد خواندن کودکان در مقطع 
 . ابتدایی دچار اختالل نگردد

 گیرینتیجه ۵
یار به بهبود خواندن بستٔهش نشان داد که آموزش نتایج این پژوه

آموزان دارای اختالل یادگیری خاص با چرخش ذهنی دانش
آموزش  استفاده ازرو ایناز. خواهد شدمنجر خواندن  ٔهکنندمشخص

آموزان دارای یار برای درمان دانشخواندن بستٔهمسائل شناختی از جمله 
عنوان یک ابزار بهاندن خو ٔهکننداختالل یادگیری خاص با مشخص

 هبخشی مشکالت ویژدرمانی مراکز آموزشی و توان ٔهدر برنامکمکی 
 .گرددپیشنهاد مییادگیری 

 تشکر و قدردانی 6
 ٔهو خانواد نمودندکه در این پژوهش شرکت  یآموزاناز تمامی دانش

صمیمانه ، اجرای پژوهش ما را یاری کردند افرادی که در ٔهمو ه هاآن
 .شودتشکر می

 بیانیه 7
. شناسی تربیتی استروان دکتری رشتٔه حاضر برگرفته از رسالٔه مقالٔه
 .گونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود نداردهیچ
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