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Study of mental rotation development in children 
Alireza Baghban parashkohi1, Fariborz Dortaj2, Fariborz Bagheri3 

 چكيده

 کودکی در فضایی هایفعالیت سطو و هستند مرتبط تحصیلی موفقیت با فضایی هایتوانش کهاند داده نشان بسیاری مطالعاتزمينه: 

موزان دختر و آرعت عمل چرخش ذهنی در دانشعملکرد و س اما مسئله اصلی اینست، .است بزرگسالی در توانایی این کنندة بینیپیش

 . بود آموزاندانش ذهنی چرخش تحول بررسی حاضر پژوهش هدف هدف: های تحصیلی مختلف چگونه است؟پسر پایه

-16 آبیک در سال تحصیلی شهرستان متوسطة و ابتدایی مدارس آموزانشامل دانش آماری جامعة از نوع توصیفی بود. پژوهش روش:

ابزار پژوهش عبارتند (. دختر 011 و پسر 213) به عنوان نمونه انتخاب شدند نفر 411 ایخوشه تصادفی گیرینمونه روي با که بود، 12

 .انجام شد توکی تعقیبی آزمون و واریانس تحلیل آزمون با ها. تحلیل داده(2102) کیویت و گانیس ذهنی چرخش اییانهرا آزمون از:

 هر در(. p= 111/1) بود معناداری و صعودی یازدهم تا اول تحصیلی هاییهپا در کودکان ذهنی چرخش توانایی داد نشان نتایج ها:يافته

 چرخش تحول الگوی (.عمل سرعت p=118/1 و عملکرد p=110/1) بهتری بودند دختر به نسبت پسر آموزاندانش آزمون، شکل دو

 اول کالس از سرعت کاهش روند عمل سرعت در لکن بود، ششم تا چهارم ایهیهپا آموزاندانش عملکرد بیشتر تمایز از حاکی ذهنی

ی مناسب برای اتواند زمینهذهنی می چرخش تحول الگوی گيری:نتيجه .شد مالحظه باالتر هاییهپا در سرعت افزایش سپس و ششم تا

 ذهنی، دانش آموز، جنسیت چرخش واژه كليدها: های آموزشی هدفمند باشد.برنامه
Background: Many studies have shown that spatial abilities are associated with academic 

achievement and that childhood spatial activity predicts this ability in adulthood. But the key question 

is, what is the performance and speed of mental rotation in boys and girls of different grades?  

Aims: The purpose of this study was to investigate the evolution of students' mental rotation.  

Method: This was a descriptive study. The statistical population consisted of Abik elementary and 

high school students in the academic year 2016-2017, who were selected by cluster random sampling 

method (400 male students (203 boys and 197 girls). Research tools include: Gannis & Kuwait Mental 

Rotation Computer Test (2015). Data analysis was performed using ANOVA and Tukey post hoc 

tests. Results: The results showed that the ability of children's mental rotation in the first to eleventh 

grades was significant (p= 0/000). In both tests, male students were better than female students (p= 

0/001) performance and(p= 0/008 speed of action). The pattern of mental rotation showed greater 

differentiation of fourth- to sixth-grade students, but the rate of deceleration from first to sixth graders 

and then higher speeds were higher in practice. Conclusions: The model of mental rotation 

transformation can be an appropriate context for targeted educational programs. Key Words: Mental 

rotation, student, gender 
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 مقدمه

به لحاظ رفتارشناسی با رفتارهایی  0افظة فضایییادگیری و ح

ردند گمرتبط هستند که تقریباً در همة انواع اطمینان از بقا استنتاج می

های چرخش (. توانش2101)پیبر، نواسکی، مولر، وینگ فیلد و ات، 

ندگی هایی در زهای فضایی با توانشای از تواناییذهنی بعنوان مؤلفه

یابی و ناوبری (، جهت2103قشه )پازاگلیاومو، روزمره نظیر خواندن ن

(، حافظة 0112؛ به نقل از ویر، ویر و برایدن، 0182)لین و پیترسون، 

؛ به نقل از 2111دیداری و کالمی )کافمن،  -کاری فضایی 

( 2111و هوارد،  لئو(، حل مس له )گیری، سالتس، 2103پازاگلیاومو، 

ات مدرسه همچون هندسه های آموزشی ریاضیو همچنین با برنامه

( و 2111؛ به نقل از توالر، لدربرگ و فیتچر، 2114)دلگادو و پریتو، 

( مرتبط هستند. از سوی دیگر مطالعات 2111جبر )توالر و همکاران، 

ای هکه اختالل و نارسایی در ادراک فضایی بر زمینه انددادهنشان 

مان، ای از ریاضیات و مفاهیم اساسی همچون جهت، زگسترده

و کالیسکی و  0116گذارد )پینل و جری، یر میت ثترتیب، مکان و... 

 (.0314 آزاد، عابدی و یارمحمدیان، ؛ به نقل از اصلی0161همکاران، 

در فرآیند چرخش ذهنی، فرد باید تجسم نماید که اگر یک 

شکل دو یا سه بعدی به اندازة معینی حول یک محور بچرخد، پس از 

(. در 0112خواهد شد )ویر، ویر و برایدن، چرخش چگونه ظاهر 

چارچوب مطالعات تصویر برداری کارکردی، شواهدی وجود دارد 

ش مربوط به چرخ مسائلمبنی بر اینکه فعالیت مغز در حین انجام 

دهد، گرچه الگوهای پیچیده جانبی ذهنی، جانبی شدن را نشان می

ور و باغبان علی پ)دارند یر متقابل ت ثشدن و فضاهای ویژه بر یکدیگر 

 (.0381پرشکوهی، 

های فردی در چرخش ذهنی بخوبی مستند شده لکن تفاوت 

بسیار ضعیف درک شده است. در حقیقت هنوز مشخص نیست که 

کند )مورو، چگونه در تمام طول عمر تکامل پیدا می مؤلفهاین 

(. طیف وسیعی از شواهد نشان 2101دنی، کلرک و گورین،مانسی

کاری و سرعت پردازي در چرخش دو عامل حافظه دهند کهمی

(. 2112ذهنی مشارکت دارند )زاکس، مایرز، تی ورسکی و هازلتین، 

اطالعات فضایی احتماالً در کدهای انتزاعی در حافظة بلندمدت 

شوند و برای نمایش و دستکاری چنین اطالعاتی، نظام ذخیره می

شود )کرمی عمل می حافظة کوتاه مدت وارد 2فضایی -صفحة بینایی 

                                                           
1. Spatial memory 
2. Visual-spatial sketchpad 

 -، ظرفیت حافظة دیداری 3(. همانند مؤلفة مدارآوایی0383نوری، 

می  ای افزایشآیندهفزهای کودکی به شکل فضایی هم در طول سال

شود سرعت پردازي شناختی (. تصور می0383نوری، یابد )کرمی

ای سنی هاز تغییرات در حافظه کاری است که به واسطة تفاوت مت ثر

های چرخش (. تحول توانش2104دهد )جانسن و کالتنر، رخ می

ذهنی از این جهت حائز اهمیت است که کودکان را به یک ابزار 

تواند به موفقیت در مدرسه منجر شود. کند که میتجهیز می 4شناختی

تواند به عنوان راهبردی برای فهم تکالیف اندازه چرخش ذهنی می

 شکال دو و سه بعدی و اثباتگیری سطو، ترکیب و تجزیه کردن ا

؛ به نقل از بروس و هاوس، 2103تقارن مطرح شود )چنگ و میکس، 

های مشخصی از با توجه به این که چرخش ذهنی با زمینه (.2102

های آموزشی مرتبط و درگیر است، لذا تعیین اندازه تکالیف و برنامه

عوامل با  ر اینبینی و احتماالً تغییتواند در راستای پیشو روند آن می

 اهمیت باشد.

بسیاری از محققین دریافتند که بین مردان و زنان از لحاظ توانایی 

های با توجه به نقش مهم توانایی Sچرخش ذهنی تفاوت وجود 

های آموزشی و زندگی روزمره، فضایی در بسیاری از زمینه -دیداری 

ن وهمچنین ضعف پیشینة پژوهشی در زمینة تحول چرخش ذهنی، بد

تردید توجه به مؤلفة چرخش ذهنی در برنامه ریزی آموزشی رسمی 

ابی یتواند کمک کننده باشد لذا دستآموزان میو غیر رسمی دانش

ای هبه معیاری برای ترسیم خطوط تحول بهنجار در حوزة قابلیت

آموزان حائز اهمیت است. بر این اساس پژوهش حاضر فضایی دانش

است که عملکرد و سرعت عمل چرخش  ؤالسبه دنبال پاسخ به این 

های تحصیلی مختلف چگونه آموزان دختر و پسر پایهذهنی در دانش

 است؟

 روش

با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش  روي تحقیو در این پژوهش

جامعة آماری این پژوهش را کلیة دانش  توصیفی بود.از نوع  حاضر

د که ک تشکیل دادنآموزان مدارس ابتدایی و متوسطة شهرستان آبی

از بین کل مدارس  بودند. مشغول به تحصیل 12-16در سال تحصیلی 

ز هر ا ابتدایی و متوسطه )دورة اول و دوم( دولتی ابتدا بطور تصادفی

مدرسه پسرانه( از سطو شهر  4مدرسه دخترانه و  4مدرسه ) 8مقطع 

های مقاطع مختلف )اول، دوم، سوم، و سپس از میان کالس انتخاب

3. Phonological loop 
4. Cognitive tool 
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چهارم، پنجم، ششم، هفتم و یازدهم( افراد نمونه بطور تصادفی 

پژوهش عدم مردودی، بهره هوشی  انتخاب شدند. مالک ورود به

باالتر از مرزی؛ وجود نقص جسمی یا محدودیت حسی و فقدان 

اختالل روانشناختی یا عصب شناختی با توجه به پرونده سالمت و 

آموزان و معلم آنها ی دانشپرونده آموزشی و همچنین گزاري اولیا

آموزی که از شرایط اولیه عبارت بودند از: دانش بود و مالک خروج

داد در نهایت تع. را نداشت هاآزمونبرخوردار نبود و یا تمایل به انجام 

انتخاب شدند.  6/01میانگین سنی  پسر( با 213دختر و  011نفر ) 411

 هاآزمودنی برای ابتدا ام شد.ها در بهمن ماه و در صبو انجگیریاندازه

 هارائ ذهنی چرخش تکلیف دربارة شده آماده قبل از آموزشی متن

 خواسته هاآزمودنی شد. از داده نشان آزمون از ییهانمونه و گردید

 درستی به اینکه بدون دهند پاسخ سریع است ممکن که جایی تا شد

 02 یذهن چرخش آزمون برای. شود وارد خدشهها پاسخ صحت یا

به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش  .شد گرفته نظر در زمان دقیقه

های پژوهش اطمینان داده در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونه

 آزمون توصیفی، هایآماره از هاداده تحلیل و تجزیه جهت. شد

 نسخة از آماری تحلیل برای. شد استفاده واریانس تحلیل پارامتریک

 .شد استفاده SPSS رافزا نرم 01

 ابزار

ای از ( مجموعه2102: گانیس و کیویت )0آزمون چرخش ذهنی

شکل سه بعدی مبتنی بر آزمون  48شامل های چرخش ذهنی محرک

( 6)نسخه  2افزار برایز سه بعدیسنتی شپرد و متزلر با استفاده از نرم

طراحی نمودند. برای هر محرک دو شکل استفاده شد که بر اساس 

درجه با یکدیگر متفاوت  021و  011، 21، 1از چهار زاویة  یکی

ی مشکی هستند و هر یک شامل ینهزمها سفید و در هستند. همة شکل

همانند هستند )بازو  4مکعب با اضالع مساوی متشکل از  00تا  1

ی شپرد و متزلر(. برای ایجاد اثر سایه طبیعی دو منبع نوری هامحرک

اضافه شد. در هر محرک، دو  هاشکلعمو به  یهانشانهبکار رفته و 

سانتی متری جایگزین شده  28×  2/04شکل در مربع مستطیلی مشکی 

سانتی متری مورد مشاهده قرار گرفتند. شکل سمت  61ی فاصلهو از 

ی یکسان، هامحرکچپ همواره یکی از اشکال پایه است. برای 

ور شکل سمت راست مانند شکل سمت چپ است لکن حول مح

ی ساعت هاعقربهدرجه در جهت  021یا  011، 21ی یهزاوعمودی با 

                                                           
1. Mental rotation test 
2. Bryce 3D 

 ی یکسانهامحرکچرخیده است. هر محرک متفاوت نیز از انطباق 

از شکل هدف ایجاد شده است  3ایینهآبوسیلة ایجاد تصویر شبه 

وان آن ت)اغلب به واسطة تغییر یکی از بازوهای انتهایی( چنانکه نمی

اساس چرخش حول محور عمودی منطبو نمود.  را با شکل پایه بر

محرک متفاوت  4محرک یکسان و  4شکل پایه،  48برای هر یک از 

( 2102زاویة مختلف وجود دارد. گانیس و کیویت ) 4از در هر یک 

وانند تها وابسته به طرح مطالعه میکنند که مجموعة محرکاشاره می

 توجه به اینکه اغلب زیر مجموعة مستقل تقسیم شوند. با 4تا  2به 

ی رسمی چرخش ذهنی قابل درک و انجام توسط کودکان هاآزمون

کم سن و سال نیستند، لکن این آزمون شرایط درک و انجام مناسبی 

های مختلف سنی فراهم نموده است. برای سنجش قابلیت برای گروه

ها، از یک بلوک استفاده شد. این زیر اعتماد این مجموعه محرک

 42محرک است.  384ی محرک از مجموعه 16شامل مجموعه 

آزمودنی با استفاده از آزمون فوق مورد ارزیابی قرار گرفتند. همة 

گونه اختالل عصب شناختی ها راست دست بودند و هیچآزمودنی

نداشته و از بینایی طبیعی و سالمی برخوردار بودند. ضریب آلفای 

 بدست آمد. 10/1های این آزمون کرونباخ برای داده

 هايافته

دهد که در آزمون چرخش ذهنی، عملکرد نشان می 0جدول 

ر بوده آموزان دختر بهتها نسبت به دانشآموزان پسر در اکثر پایهدانش

است. البته نتیجه این آزمون در دو پایه اول و دوم دختران و پسران 

آموزان در کل یک روند افزایشی یکسان است. سرعت عمل دانش

ترین شکل پاسخ که در کالس اول سریعدهد بطوریشان میرا ن

ای ههای باالتر زمان بیشتری در واکنش به گویهگویی لکن در پایه

شود. روند ذکر شده از کالس اول تا کالس ششم آزمون مشاهده می

با افزایش زمان و در کالس هفتم و یازدهم با کاهش زمان مواجه بوده 

تر عیسر، سوم، پنجم، ششم، هفتم، یازدهم های اولیهپااست. پسران 

های دوم و چهارم دقیقاً و دختران پایه انددادهاز دختران پاسخ 

ی های تحصیلی نشان مانحراف معیار عملکرد پایه .اندبودهبرعکس 

دهد که در هر دو گروه جنسیتی با نزدیک شدن به انتهای دوره 

های باالتر، هیپاین در تحصیلی پراکندگی نمرات افزایش یافته، همچن

پراکندگی گروه پسران بیشتر از دختران بود. این چهار چوب در 

 شود.ارتباط با سرعت چرخش ذهنی مشاهده نمی

3. Pseudo-mirror 
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 ذهنی چرخش در سرعت و عملکرد اساس بر مختلف تحصیلی های یایه پسران و دختران توصیفی هاییافته . خالصه0جدول

 تحصیلی پایه

 ذهنی چرخش عتسر ذهنی چرخش عملکرد

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

 186/048 211/048 113/030 12/338 11/286 44/310 011/3 211/3 034/3 21/41 36/41 64/41 اول

 212/043 112/030 320/041 12/420 21/428 01/382 483/4 611/4 448/4 18/21 84/21 10/21 دوم

 312/012 824/082 116/064 18/413 16/422 44/412 216/6 110/2 621/1 11/22 11/24 16/20 سوم

 821/061 131/064 612/021 21/201 11/221 02/211 283/1 21/00 480/1 61/26 06/28 01/22 چهارم

 116/086 161/028 816/206 04/221 00/211 62/222 211/1 224/1 801/1 24/61 80/60 14/21 پنجم

 418/210 400/208 804/086 26/263 12/220 41/212 134/01 161/00 312/1 44/62 16/11 12/62 ششم

 302/216 681/021 842/221 18/221 16/424 31/218 634/00 318/02 601/01 03/68 46/11 81/62 هفتم

 824/081 061/010 381/021 48/412 88/443 18/241 118/00 148/03 112/01 03/12 38/18 88/10 یازدهم

 112/088 316/083 401/011 14/482 11/421 21/216 348/02 328/03 128/00 81/21 31/60 43/28 کل

 

یر دو عامل جنسیت و پایه تحصیلی و همچنین ت ثجهت بررسی 

یر تعاملی این دو عامل بر میانگین عملکرد چرخش ذهنی، آزمون ت ث

یانس دو عاملی )جنسیت * پایه تحصیلی( انجام شد که تحلیل وار

دهد که از میان را در پی داشت. این جدول نشان می 2جدول نتایج 

تاثیرات دو عامل، فقط آثار اصلی آنها معنادار بود. با توجه به اینکه 

( نسبت به میانگین دختران M= 328/03میانگین پسران )

(128/00=Mباالتر است می )آموزان پسر در که دانش توان گفت

. اندهداشتعملکرد بهتری  مؤلفهآموزان دختر در این مقایسه با دانش

معنادارای اثر اصلی پایه تحصیلی نیز نشانگر این است که میانگین 

 های تحصیلی )بدون توجه به عوامل دیگر( از هم متفاوت است.پایه

 ونها در عملکرد چرخش ذهنی، آزمبرای مشخص کردن تفاوت

را در برداشت. میانگین پایه  3جدول تعقیبی توکی انجام شد که نتایج 

اول با پنج پایه، میانگین پایه دوم با پنج پایه، میانگین کالس سوم با 

چهار پایه، کالس چهارم با سه پایه، کالس پنجم با یازدهم و هفتم، 

کالس ششم با کالس یازدهم و کالس هفتم با کالس یازدهم تفاوت 

نبود  شود.ها تفاوتی مالحظه نمیاداری دارند و در بین دیگر پایهمعن

تفاوت در اثر تعاملی دو عامل بیانگر این است که الگوی تغییرات 

میانگین به وسیلة این عوامل در عملکرد آزمون چرخش ذهنی در بین 

های حاصل از یمرخنها با هم هماهنگ است و تقاطعی بین زیر گروه

 جود ندارد.ها واین تعامل

دهد که از مجموع ت ثیرات، اثر عوامل جنسیت، نشان می 4جدول 

پایه تحصیلی و اثر تعاملی جنسیت*پایه تحصیلی بر میانگین سرعت 

عمل آزمون چرخش ذهنی معنادار است. از آنجا که میانگین دانش 

پسر آموزان ( بیشتر از میانگین دانشM= 21/216آموزان دختر )

(11/421 =Mاست ) آموزان توان گفت که سرعت عمل دانشمی

 آموزان دختر بود.تر از دانشیعسرپسر در این آزمون 

انگین ها در میمعناداری اثر پایه تحصیلی نیز دال بر وجود تفاوت

های مورد بررسی است. برای پی بردن نمره سرعت عمل در بین پایه

وکی تعقیبی تها تفاوت وجود دارد، آزمون به اینکه بین کدام پایه

را در پی داشت. جدول مذکور نشان  3جدول انجام شد که نتایج 

های تحصیلی اول با سوم، چهارم، پنجم، ششم، دهد که بین پایهمی

های تحصیلی دوم با پنجم، ششم و هفتم هفتم، یازدهم و بین پایه

ها تفاوت شود لکن بین سایر پایهتفاوت معناداری مشاهده می

ندارد. معناداری اثر تعاملی پایه تحصیلی*جنسیت نیز  معناداری وجود

حصیلی های تبدین معناست که الگوی تغییرات میانگین نمرات پایه

 در دو جنس با هم هماهنگ نیست.
 

 هنیذ چرخش عملکرد میانگین اساس بر( تحصیلی پایه*جنسیت) عاملی دو واریانس تحلیل آزمون هاییافته . خالصه2جدول

 سطو معناداری F نسبت میانگین مجذورات آزادیدرجات نوع سوم مجموع مجذورات نسمنبع واریا

 111/1 026/22 111/2118 02 631/31033 تصصیو شده مدل

 111/1 480/01112 214/0430313 0 214/0430313 مقدار ثابت معادله

 110/1 211/00 116/816 0 116/816 جنسیت

 111/1 482/20 462/4006 1 234/28002 پایه تحصیلی

 241/1 841/1 821/61 1 100/412 جنسیت * پایه تحصیلی

 
 



 پرشکوهی و همکارانعلیرضا باغبان                                                                                                                    آموزاندانش ذهنی چرخش تحول بررسی

 

333 

 

 ذهنی خشچر عمل سرعت و عملکرد در تحصیلی هاییهپا میانگین مقایسه برای توکی تعقیبی آزمون هاییافته . خالصه3جدول

 هاگروه
 معناداری خطا معیار انحراف میانگین تفاوت

 عمل سرعت عملکرد لعم سرعت عملکرد عمل سرعت عملکرد

 کالس اول

 226/1 111/1 111/32 111/0 -21/83 -28/0 دوم کالس

 113/1 244/1 628/34 181/0 -16/032 -41/3 کالس سوم

 111/1 112/1 111/32 111/0 -22/010 -01/1 چهارم کالس

 111/1 111/1 821/34 188/0 -42/011 -14/00 پنجم کالس

 111/1 111/1 821/24 188/0 -84/224 -14/02 ششم کالس

 111/1 111/1 333/34 163/0 -26/081 -63/08 هفتم کالس

 111/1 111/1 011/32 811/0 -16/026 -63/22 یازدهم کالس

 کالس دوم

 803/1 132/1 836/34 181/0 -81/20 -03/2 سوم کالس

 014/1 122/1 083/32 816/0 -32/88 -12/2 چهارم کالس

 148/1 111/1 111/32 111/0 -22/011 -16/1 پنجم کالس

 112/1 111/1 111/32 111/0 -64/040 -66/04 ششم کالس

 146/1 111/1 203/34 112/0 -16/016 -36/01 هفتم کالس

 431/1 111/1 366/32 806/0 -26/13 -32/24 یازدهم کالس

 کالس سوم

 161/1 414/1 836/34 181/0 -48/36 -11/3 چهارم کالس

 122/1 110/1 628/34 181/0 -36/22 -64/1 نجمپ کالس

 063/1 111/1 628/34 181/0 -18/81 -24/02 ششم کالس

 128/1 111/1 021/34 124/0 -21/24 -23/02 هفتم کالس

 111/1 111/1 120/32 118/0 -61/20 -22/22 یازدهم کالس

 چهارم کالس

 111/1 310/1 111/32 111/0 -81/08 -82/3 پنجم کالس

 112/1 111/1 111/32 111/0 -21/23 -12/8 ششم کالس

 111/0 111/1 203/34 112/0 -12/01 -44/00 هفتم کالس

 111/0 111/1 366/32 806/0 11/04 -43/08 یازدهم کالس

 کالس پنجم
 116/1 004/1 821/34 188/0 -42/34 -11/4 ششم کالس

 111/0 110/1 333/34 163/0 06/0 -21/1 هفتم کالس

 181/1 111/1 011/32 811/0 66/36 -21/04 یازدهم کالس

 ششم کالس
 161/1 112/1 333/34 163/0 28/32 -61/2 هفتم کالس

 228/1 111/1 011/32 811/0 18/68 -61/1 یازدهم کالس

 182/1 113/1 611/34 182/0 21/32 -11/6 یازدهم کالس هفتم کالس

 

 

 ذهنی خشچر عمل سرعت میانگین اساس بر( تحصیلی پایه*جنسیت) عاملی دو واریانس حلیلت آزمون هاییافته . خالصه4جدول
 سطو معناداری F نسبت میانگین مجذورات آزادیدرجات نوع سوم مجموع مجذورات واریانس منبع

 111/1 432/2 830/064126 02 464/2411112 تصصیو شده مدل

 111/1 281/3166 641/12110023 0 641/12110023 مقدار ثابت معادله

 118/1 132/1 113/203264 0 113/203264 جنسیت

 111/1 241/8 108/221201 1 021/0804233 پایه تحصیلی

 146/1 168/2 121/62102 1 222/438181 جنسیت* پایه تحصیلی

 

 

 گيریبحث و نتيجه

آموزان بیش از مقدار ارائه احتماالً توانایی چرخش ذهنی دانش

ین پژوهش باشد چرا که اوالً از یک نوع محرک چرخش شده در ا

ذهنی )سه بعدی مبتنی بر صفحه( و ثانیاً از روي ارائه مبتنی بر رایانه 

های این پژوهش چرخش ذهنی یک استفاده شده است. طبو یافته

دهد. البته روند افزایش تحولی از کالس اول تا یازدهم را نشان می

دوم (، 2/41اول )کودکان کالس افزایشی توانایی چرخش ذهنی 

( معنادار نیست. همچنین سرعت عمل 11/22( و سوم )18/21)

های تحصیلی روند کاهشی دارد و از این چرخش ذهنی در طول سال

های تحصیلی را مشاهده نمود. به نظر یهپاتوان تفاوت همة نظر می

 گونه که توانایی شناختی و یادگیری کودکان افزایشرسد همانمی

شود.یابد، بر توانایی چرخش ذهنی آنها نیز افزوده میمی
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-(، )بن2101ولت، های )درویتنتایج پژوهش با نتایج پژوهش

نقل از آلیاس و  به ؛0116، وندنبرگ، 0118و همکاران،  چیم

(، )علی پور و همکاران، 0112، ویر و همکاران، 2112همکاران، 

و ریلیا،  2101، دوئلو  (، )ویر2106(. )جانسن و همکاران، 0311

(، )کوایسرپل و 2118و ریلیا،  2101 (، )تیتز و همکاران،2118

؛ به نقل از 0113)مک گینس،  (،0111(، )برانون، 2116همکاران، 

( همسو بود. عدم 2104( و )جانسن و کالتنر، 2101پیبر و همکاران، 

ه بآموزان کالس اول، دوم و سوم تفاوت معنادار بین عملکرد دانش

معنای محدودیت نقش عوامل زیستی و همچنین عوامل تجربی در 

حاضر،  های پژوهشهای پایین و قبل از بلوغ است. بر اساس یافتهپایه

ظاهراً کودکان از خط پایة احتماالً همسانی برخوردارند که به دنبال 

های تجربی و تغییرات زیست شناختی در سنین باالتر، تفاوت ینهزم

ن شود. در راستای تبییهای مورد مطالعه ایجاد مییهپابین  های معنادار

که با افزایش سن،  انددادههای تحولی نشان نتایج حاضر، پژوهش

کودکان از منابع پردازي، سرعت پردازي اطالعات و ظرفیت حافظة 

شوند و راهبردهای حافظه، مکانیزم کوتاه مدت بیشتری برخوردار می

رای و هال، یابد )فیی در استدالل نیز بهبود میهای کنترل توجه و توانا

(. لذا کودکان همزمان با افزایش سن از تعداد منابع شناختی 2111

؛ 2114گردند )گاونز و بارویلت، بیشتر و کارآمدتری برخوردار می

توانند اطالعات بیشتری جهت ( و می0310به نقل از استرنبرگ، 

های بزرگتر و به دستهپردازي فعال حفظ کنند و اطالعات را 

تری های اطالعاتی بیشتری سازماندهی کنند، در نتیجه بخشیچیدهپ

ز بهتر( ا) یعترسری کاری خود نگه دارند و اطالعات را را در حافظه

(. از 0310کنند )استرنبرگ، پردازي می ترسالکودکان کم سن و 

تا  ودشتمرین و تجارب مرتبط با تکلیف فضایی باعث میآنجا که 

افراد بتوانند از راهبردهای مؤثرتری برای این تکلیف بهره گیرند 

( بر این اساس عملکرد بهتر کودکان بزرگتر قابل تبیین 2118)ریلی، 

است. در واقع تمرین چرخش ذهنی باعث افزایش تعداد و نیرومندی 

تواند به طور مستقیم از شود و محرک میهای محرک میبازنمایی

پور و علی ؛ به نقل از باغبان،0111شود )کیل و پارک، حافظه بازیابی

شود در راستای افزایش (. هر چه کودک بزرگتر می0382 بیابانگرد،

فزایش های مرتبط با فضا نیز اتوانایی شناختی، امکان تجربة موقعیت

ا ها بتوان افزایش پراکندگی نمرات آزمودنییابد. در واقع میمی

                                                           
1. Stereotype 

بط با شرایط متفاوت تجارب آنها تلقی نمود. افزایش سن آنها را مرت

ایی هکودکان تمایل دارند تا بیشتر به تجاربی بپردازند و در بازی

های شناختی اخیراً بدست آوردة خود را در مشغول شوند که توانش

 (.2106ها بکار برند )مارتینوویچ، برگس، پومرلو و مارین، آن بازی

 از نینس همة در هدفمند ریناتتم به واسطة تواندمی فضایی تفکر

 وکومب،نی و یوتال، میلر) یابد بهبود مداخالت از وسیعی طیف طریو

ها عملیات چرخش ذهنی ظرفیت محدودی دارد و آزمودنی (.2103

ی کوچکتر تقسیم کرده یا هاقسمتبرای چرخش تصویر آن را به 

رین تم با. کنندهای متمایزکنندة شکل را بازنمایی میتنها ویژگی

د که توانند تصمیم بگیرنی از تصاویر افراد بهتر میامجموعهبرروی 

ی از تصویر را در حافظة کوتاه مدت ذخیره کنند که به اجنبهچه 

شوند هنگام چرخش ذهنی تصویر، خطای کمتری مرتکب 

های تقسیم تصویر به قسمت (.2106مارتینوویچ و همکاران، )

ز، شود )استیلینگی میکوچکتر سبب افزایش سرعت چرخش ذهن

این موضوع احتماالً  (.2106مارتینوویچ و همکاران،  ؛ به نقل از0181

در کودکان کم سن و سال و همچنین افراد با تجربة کمتر در فعالیت 

هال و شود. در این راستا های مشابه با چرخش ذهنی مالحظه نمی

دارند، یمان عنو (2103 همکاران، و نقل از یوتال به؛  0113همکاران )

تمرین بر سرعت پردازي کودکان کمتر از سرعت پردازي اطالعات 

 است. مؤثردر بزرگساالن 

های دهد اگرچه در طول پایههای این پژوهش نشان میداده

آموزان روند تحصیلی اول تا یازدهم، توانایی چرخش ذهنی دانش

قابل  و ترقاطعصعودی و افزایشی دارد، ولی این روند در مورد پسران 

هد. دتر است و همین طور پراکندگی بیشتری را هم نشان میمالحظه

دختران و پسران وضعیت مشابه ای در کالس اول و دوم دارند لکن 

شود. این تفاوت بین دختران و پسران از کالس سوم مشاهده می

دهد تفاوت اولیه بین دختران و پسران در توانایی موضوع نشان می

ها نشان طور که بسیاری از پژوهشد ندارد. همانچرخش ذهن وجو

ند یابهای فضایی و دیداری در طول زمان گستري می، مهارتاندداده

؛ به نقل از 2118)چرنی،  اندوابستهو به تجارب زندگی روزمره افراد 

(. مقولة فرهنگ که بر پایة تفکر قالبی 0311علی پور و همکاران،

ابلیت و مسائل متفاوتی را در نظر برای هر جنس ویژگی، ق 0جنسی

 ی خاص در ایجاد تفاوت مذکوراتجربهتواند بعنوان گیرد نیز مییم
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ه زنان از شود کبینی میقلمداد شود. بر اساس رویکرد شناختی پیش

و مردان بطور مؤثری از راهبرد چرخش  0راهبرد چرخش خصیصه

(. همچنین 2116کنند )راب، هوگر و دلیوس، الگوی کلی استفاده می

رسد مغز زنان برای همدلی و مغز مردان برای سازماندهی به نظر می

کوهن و همکاران ؛ بارون2113کوهن کردن تنظیم شده است )بارون

(. ظاهراً رویکرد شناختی پسران 2106؛ به نقل از ژنگ و ژنگ 2112

در چرخش ذهنی کارآمدتر است، این موضوع به نتایج پژوهش 

یم است. همچنین از آنجا که آزمون پژوهش حاضر حاضر قابل تعم

ای بود لذا احتمال دارد افراد به اصطالح آشنا و مسلط به ابزار یانهرا

 ی داشته باشند.ترمناسبدهی تکنولوژی، درک و سطو پاسخ

ای ههای فضایی با موفقیتباتوجه به رابطة نزدیک توانایی

ی آنها در بزرگسالی مهای شناختی آموزان و تواناییتحصیلی دانش

های آموزان با تواناییتوان این موضوع را مطرح نمود که دانش

فضایی ضعیف در دستاوردهای آموزشی نیز ناموفو هستند، از این رو 

ه های فضایی و تحول آن توجه شود تا ببهتر است به بررسی توانایی

 شواسطة ارتقاء آنها در سنین پایین بتوانیم مقدمات موفقیت دان

آموزان را در مقاطع باالتر فراهم نماییم. نتایج این پژوهش، شناسایی 

زود هنگام کودکان با زمینة اختالل یادگیری ریاضی براساس توانایی 

ای هچرخش ذهنی و همچنین آشنایی معلمان مقطع دبستان با مؤلفه

دهد. همچنین در این فضایی حافظة کاری را پیشنهاد می -دیداری 

این  درها و پیشنهادهای پیرو اشاره نمود: وان به محدودیتتراستا می

پژوهش از آزمون مبتنی بر رایانه استفاده شد. انجام پژوهش در دامنة 

، دقیو رخ تحولی بسیطهای سنی پیش از دبستان امکان ارائة نیمگروه

 نماید.و نتایج تعمیم پذیرتری را مهیا می
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