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Abstract
Background and Objectives: Visuospatial skills are among cognitive
functions, which play important role in everyday life. One of the aims
of this research in the field of spatial skills, is to investigate the ability
to increase these skills. The purposes of the current research was to
determine the effect of neuropsychological mental rotation exercises on
the visuospatial function in the university students.

*

Methods: The method of this experimental study was pretest-posttest
design. The statistical population was all students (age, 20-24 years) of
Azarbaijan Shahid Madani University in academic year 2015-2016.
Statistical sample included 30 male students, who were selected using
random sampling and divided into two groups of experimental and
control (each N=15). To collect data, the computerized version of
Shepard and Metzler’s mental rotation tasks and mitsushina's Judgment
of Line Orientation Task were used.
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Results: In this study, neuropsychological mental rotation exercises
had significant effect on both mental rotation ability (p<0001) and
visuospatial function in the experimental group (p<002).
Conclusion: The results of this study was indicative of significant
effect of neuropsychological mental rotation exercises on mental
rotation ability and visuospatial function in the university students,
which can be used to design future educational curricula, aiming at
improved academic function.
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تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری  -فضایی دانشجویان
ابوالفضل فرید ،*1رامین حبیبی ،1سیامک داداشی ،2فاطمه بزاز منصف

2

تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی

زمینه و هدف :مهارتهای دیداری  -فضایی ،ازجمله کارکردهای شناختی هستند که در

آذربایجان ،تبریز ،ایران.

زندگی روزمره نقش مهمی دارند .یکی از اهداف پژوهش در حوزه تواناییهای فضایی ،بررسی

2گروه روانشناسی شناختی ،دانشگاه

قابلیت افزایش این تواناییها میباشد .هدف از پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر تمرینات

شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.

نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری  -فضایی دانشجویان بود.
روش بررسی :روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون بود .جامعه آماری
را تمامی دانشجویان (در سنین  20-24سال) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی
 1394-1395تشکیل میداد .نمونه آماری شامل  30دانشجوی پسر بود که به روش نمونهگیری
تصادفی ،انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه  15نفر) تقسیم شدند .بهمنظور
جمعآوری دادهها ،از نسخه کامپیوتری تکلیف چرخش ذهنی  Shepard & Metzlerو آزمون
قضاوت جهت خط  Mitrushinaاستفاده شد.
یافتهها :در این مطالعه ،تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی ،هم بر توانایی چرخش
ذهنی ( )p>0/0001و هم برعملکرد دیداری  -فضایی (قضاوت جهت خط) گروه آزمایش،

*

اثربخشی معنیداری داشت (.)p<0/002
نویسنده مسئول مکاتبات:

ابوالفضل فرید ،گروه علوم تربیتی،
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز،
ایران؛

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه ،نشاندهنده تأثیر معنیدار تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش
ذهنی ،بر توانایی چرخش ذهنی و عملکرد دیداری – فضایی دانشجویان دانشگاهی بود که این
یافته میتواند در طراحی برنامههای آموزشی آینده ،با هدف بهبود عملکرد تحصیلی مورد استفاده
قرار گیرد.
کلید واژهها :جهتیابی؛ آموزش؛ نوروسایکولوژی؛ شناخت.
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1گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم

چکیده

تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری  -فضایی دانشجویان

ابوالفضل فرید و همکاران

تواناییهای فضایی ،مهارتهای شناختی مهمی هستند که در انواع

چارچوب پویا و ایستا بودن ،تواناییهای پویا ،بهخصوص آنهایی

مختلفی از کارهای روزانه مانند یادگیری محیط پیرامون ( )1و

که براساس چرخش ذهنی هستند (مانند تکلیف چرخش ذهنی)،

فعالیتهای تحصیلی ( ،)2استفاده میشوند .مهارتهای فضایی به

نقش مهمی در تجارب متعدد روزانه دارند ( )14مانند یادگیری

عملکرد در موسیقی ( ،)3هنرهای بصری ( ،)4تربیت بدنی (،)5

محیط پیرامون علوم ،ریاضیات و مهارتهای حرکتی (.)15

جغرافیا ( ،)6علوم ( )2و شاید مهمترین آنها به ریاضیات ربط داده

بر این اساس ،این عالقه بهوجود آمده که آیا تواناییهای چرخش

شده است ( .)7توضیح اینکه ،تواناییهای فضایی بهعنوان

ذهنی میتوانند با آموزش بهبود یابند .فراتحلیل اخیر  Uttalو

مهارتهای مورد نیاز برای تولید ،نگهداری و انتقال تصاویر

همکاران ( )15نشان میدهد بیشتر مطالعات آموزش فضایی

دیداری انتزاعی میتواند تعریف شود (.)8

بهعملآمده تا به امروز بر تواناییهای پویای درونی متمرکز

طبق تعریف  Pohlو  ،)9( Lehmanتواناییهای فضایی به سه دسته

شدهاند .همچنین روشن است این مطالعات از نظر نوع تکلیف

تقسیم میشوند :الف) ادراک فضایی؛ ب) چرخش ذهنی؛ ج)

آموزشی پیشنهادی و اندازهگیریهای پیشآزمون  -پسآزمون و

تصویرسازی فضایی.

پیگیری مورد استفاده ،تفاوت دارند .با در نظر گرفتن آموزش

الف) ادراک فضایی :توانایی استنتاج جهت یک شی با

توانایی چرخش (یک توانایی پویا  -درونی) ،برخی مطالعات

درنظرگرفتن جهت خود فرد میباشد.

شامل آموزش بر پایه تمرین با تکلیف مشابه ،مانند مقایسه جفت

ب) چرخش ذهنی :توانایی تجسم چرخش یک محرک

اشیا سه بُعدی ( )16-18یا بازی تتریس بهصورت دو بُعدی یا سه

بصری بوده و یا براساس تعریف  Justو )10( Carpenter؛ به

بُعدی بوده است ( ،)20،19،15درحالیکه در مطالعات دیگر،

توانایی تولید بازنمایی ذهنی از یک ساختار دو یا سه بُعدی ،سپس

شرکتکنندگان با تکالیف چرخش متفاوتی تمرین میکردند

ارزیابی ویژگیهای آن بازنمایی یا تغییر توانایی چرخش ذهنی

مانند ترکیبی از تکالیف چرخش سه بُعدی براساس انتخابهای

گفته میشود.

چندگانه و بازیهای تتریس سه بُعدی ( Heil .)21و همکاران در

ج) تصویرسازی فضایی :قدری پیچیدهتر بوده و شامل توانایی

مطالعه خود ،از شرکتکنندگان خواستند تا جفت اشکال سه

دستکاری اطالعات فضایی ارائهشده است (.)11

بُعدی بلوکها را از لحاظ یکسان یا متفاوت بودن مقایسه کنند،

یک رویه طوالنی در پژوهشها با استفاده از رویکرد تحلیل عامل،

سپس تأثیرات مثبت این تمرین را درحالیکه اشکال جدیدی

شواهد قدرتمندی را تهیه کرده تا نشان دهد این مهارتها شامل

استفاده شده بود ،مورد ارزیابی قرار دادند که نتایج نشان داد

عوامل چندگانه و مجزا هستند ( Uttal .)12و همکاران ( ،)13در

آموزش هیچ اثر انتقالی ایجاد نکرده است (.)22

یک فراتحلیل بررسی کردند تا چه حد تواناییهای فضایی

بررسی پیشینههای پژوهشی نشان میدهد تواناییهای دیداری

مختلف ،به آموزش پاسخگو هستند .آنها با توجه به اینکه

فضایی ،بهخصوص چرخش ذهنی ،نقش مهمی در مهارتهای

تواناییهای فضایی میتواند با عطف به ترکیبی از دو بُعد (پویا -

تحصیلی مختلف دارد ( ،)7،2از طرفی ،همانطورکه در باال ذکر

ایستا ،درونی  -بیرونی) طبقهبندی شوند ،طبقهبندی جدیدی از

شد تعدادی از پژوهشها ،نشاندهنده اثر انتقال آموزش چرخش

مهارتهای فضایی را ارائه کردند .بُعد پویا ،توانایی در تغییر

ذهنی بر دیگر مهارتهای دیداری  -فضایی میباشد ()23؛

شکلدادن محرک را میسنجد که ممکن است درونی یا بیرونی

درحالیکه پژوهشهای دیگر ،حاکی از عدم اثر انتقال بودهاند

باشد؛ زمانیکه برای تجسم کردن موقعیتهای مختلف در فضا

( .)19بنابراین ،با توجه به اهمیت زیاد چرخش ذهنی در

ضروری است.

مهارتهای تحصیلی و عدم وجود نتایج همگرا در زمینه اثر انتقال

بُعد ایستا ،توانایی درک اشیا را ارزیابی میکند که درونی است؛

چرخش ذهنی ،انجام پژوهش حاضر ضروری بهنظر میرسد.

زمانیکه تکالیف شـامل اشیا در پیکـربندیهای پیچیـده اسـت ،یا

این پژوهش درپی دستیابـی به این سـؤال که آیا آموزش
97
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مقدمه

بیرونی؛ زمانیکه اصول فضایی انتزاعی درک میشود .در

ابوالفضل فرید و همکاران

تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری  -فضایی دانشجویان

چرخش ذهنی باعث بهبود عملکرد دیداری – فضایی دانشجویان

مکانیابی اشیا در فضا درگیر است ( .)25در پژوهش حاضر ،نسخه

میشود یا خیر؟ انجام شد.

کامپیوتری استفادهشده از نسخه اولیه این آزمون ،متفاوت بود.
یکی از این جهت که زمان واکنش در نسخه کامپیوتری بهدقت

پژوهش حاضر با توجه به انتخاب و تخصیص آزمودنیها ،به دو

استفاده گردید؛ درحالیکه در آزمون شپارد و متزلر ،تصاویر سه

گروه ،از نوع طرح آزمایشی پیشآزمون  -پسآزمون با گروه

بُعدی به کار رفته است .نسخه کامپیوتری استفادهشده در این

کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان

پژوهش شامل  128جفت تصویر دو بُعدی با زوایای متفاوت بود

(در سنین  20-24سال) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که در سال

که به آزمودنی ارائه گردید و آزمودنی باید اعالم میکرد که

تحصیلی  1394-1395در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل

تصاویر پس از چرخش آیا عیناً باهم برابرند یا تصویر آینهای

بودند تشکیل میداد .با توجه به تأثیر جنسیت بر تواناییهای

یکدیگرند .آزمودنی این موضوع را با فشار دادن دکمه  Sکیبورد

دیداری  -فضایی و برای کنترل متغیر جنسیت ،تعداد 30

برای برابر بودن دو شکل و دکمه  Dرا برای آینهای بودن شکلها

دانشجوی مذکر به روش نمونهگیری تصادفی ،انتخاب و به

اعالم میکرد .بهمنظور بررسی پایایی بازآزمون ،تعداد  40نفر از

تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه  15نفر) قرار

دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (خارج از گروههای

گرفتند .انتخاب  15نفر برای هرگروه ،با توجه به امکانات تیم

مورد بررسی) 2 ،بار آزمون چرخش ذهنی را به فاصله  2هفته اجرا

تحقیق و نیز محدویت از بابت رضایت داوطلبین صورت گرفت.

کردند .برای محاسبه میزان پایایی بازآزمون ،از همبستگی پیرسون

معیارهای ورود به پژوهش شامل :جنسیت مذکر ،داشتن سن -24

بین نمرات مرحله اول و دوم استفاده شد .پایایی بازآزمون برای

 20سال در دانشجویان جهت حفظ همگونی از لحاظ

آزمون چرخش ذهنی 0/77 ،به دست آمد.

انعطافپذیری مغز بود .داشتن اختالالت روانی ،داشتن سابقه

-2آزمون قضاوت جهت خط

صدمات مغزی و مصرف داروهای روانپزشکی ،از مالکهای

( :)Judgment Of Line Orientationآزمون قضاوت جهت

خروج از مطالعه بود .همچنین بهمنظور رعایت اخالق در پژوهش،

خط یک تست استاندارد ،مهارتهای دیداری  -فضایی است که

در ابتدا برای تمامی شرکتکنندگان ،فرآیند پژوهش توضیح داده

بهطورکلی با عملکرد لوب پاریتال نیمکره راست مغز در ارتباط

شد که قبل از شروع ،با آگاهی از نحوه این پژوهش ،رضایت

است ( .)26این آزمون توانایی شخص را برای مطابقت زاویه و

خود را جهت همکاری با تیم پژوهشی اعالم کردند .قبل از شروع

جهت خطوط در فضا اندازهگیری میکند ( .)27آزمون شامل5 :

مداخله ،همه آزمودنیها از لحاظ توانایی چرخش ذهنی و

ماده تمرین و درپی آن  30ماده تست میباشد .برای هر آیتم یک

عملکرد دیداری  -فضایی بهوسیله دو آزمون مورد ارزیابی قرار

کارت محرک در باالی بروشور آزمون و و یک کارت پاسخ در

تمرینات

پایین بروشور نشان داده میشود .از شرکتکنندگان نیز خواسته

گرفتند

و

سپس

مداخله

توسط

نرمافزار

نوروسایکولوژیک انجام شد.

میشود تا جفت پارهخطها را که در کارتهای محرک ظاهر

ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه به شرح زیر بود:

میشوند با  2تا از  11خط شمارهگذاریشده با طول کامل که در

 -1آزمون چرخش ذهنی (:)Mental Rotation Test

کارتهای مرجع ظاهر میشوند جفت کنند 11 .خط با طول کامل

آزمون چرخش ذهنی ،نسخه کامپیوتری از تکلیف چرخش ذهنی

در کارتهای مرجع یک نیمدایره تشکیل میدهند و با فاصله

 Shepard & Metzlerمیباشد ( .)24تستهایی از این نوع نشان

18درجهای از هم جدا میشوند .یک پاسخ زمانی بهعنوان صحیح

داده شده است که باعث فعالسازی نواحی  7برودمن در لوب

طوری نمرهگذاری میشود که هر دو خط انتخابشده در

پاریتال 8 ،برودمن در کورتکس فرونتال و نواحی دیداری

کارتهای محرک با خطهای کارت مرجع جور باشد.

 MT/V5در لوب اکسیپیتال میشود .ناحیه  8برودمن ،مسئول
کنتـرل حـرکـت چشـم اسـت ،درحـالـیکـه ناحیـه  7برودمـن در
98
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روش بررسی

ثبت میشد ،همچنین در نسخه کامپیوتری از تصاویر دو بُعدی

ابوالفضل فرید و همکاران

تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری  -فضایی دانشجویان

پایایی این آزمون از طریق روش دو نیمهسازی  0/84 - 0/91به

دادههای جمعآوریشده با استفاده از آزمون  ،ANCOVAآزمون

دست آمده است (.)28

تی و آزمونهای مقایسه دوگروهی تی مستقل (برای مقایسه

-3تکلیف تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی:

اختالف میانگینها در دو گروه آزمایش و کنترل) تحلیل شدند.

برای تمرینات چرخش ذهنی از تکلیف

Turn Around and Around

 Happy Neuronتوسط تیمی متشکل از نوروسایکولوژیستها و

در این مطالعه ،ابتدا بهمنظور بررسی این سؤال که آیا آموزش

روانشناسان شناختی توسعه یافته و دارای بازیهای توانبخشی

چرخش ذهنی بر عملکردهای دیداری  -فضایی دانشجویان تأثیر

شناختی در پنج زمینه (حافظه ،توجه ،زبان ،کارکردهای اجرایی،

میگذارد یا خیر؟ نمرات چرخش ذهنی و قضاوت جهت خط در

کارکردهای دیداری  -فضایی) است ( .)29در تکلیف مورد

مراحل پیش و پسآزمون در گروههای آزمایشی و کنترل با هم

استفاده در این پژوهش ،جفت تصاویر سه بُعدی با زوایای مختلف

مقایسه گردید.

به آزمودنی ارائه میشود و آزمودنی باید بگوید تصاویر یکسان

در پیشآزمون چرخ ذهنی و قضاوت جهت خط ،تفاوت زیادی

هستند یا تصویر آینهای یکدیگرند؟ تکلیف حاضر دارای  9مرحله

بین میانگین گروههای آزمایشی و کنترل وجود نداشت،

بوده که هر مرحله دارای  10جفت تصاویر است .در هر مرحله،

درحالیکه در میانگین نمرات پسآزمون چرخش ذهنی و

درجه سختی تکلیف بیشتر میشود.

قضاوت جهت خط دو گروه ،تفاوت معنیداری مشاهده گردید

در مطالعه حاضر ،بهمنظور آموزش چرخش ذهنی در دانشجویان،

(جدول شماره .)1

تکلیف  Turn Around and Aroundدر  9جلسه (هر جلسه یک
مرحله  10تصویری) بر روی دانشجویان اجرا گردید.
جدول شماره  :1نمرات چرخش ذهنی و قضاوت جهت خط در پیشآزمون  -پسآزمون گروه آزمایشی و کنترل
متغیر

پیشآزمون گروه

پسآزمون گروه آزمایشی

پیش آزمون گروه کنترل

پس آزمون گروه کنترل

استاندارد

میانگین±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

چرخش

118/2±3/3

122/8±4

119±3/6

120/1±3/5

24/4±1/3

26/9±1/3

25/2±1/5

25/8±1/6

ذهنی
قضاوت
جهت خط

آزمایشی

با مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل ،در پیشآزمون  -پسآزمون

میانگین اختالف نمرات پیش و پسآزمون چرخش ذهنی در

در چرخش ذهنی ( ،)p >0/001 ،DF=29 ،t=-5/9میتوان نتیجه

گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 4/6±2/4 :و  1/5±1/1و خطای

گرفت تفاوت دوگروه در پیش و پسآزمون چرخش ذهنی،

معیار  0/6و  ،0/4همچنین میانگین اختالف نمرات پیش و

معنیدار بوده است.

پسآزمون قضاوت جهت خط در گروه آزمایش و کنترل

با مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل ،در پیشآزمون  -پسآزمون

بهترتیب 2/5±1/6 :و 1/3±0/7و خطای معیار  0/4و  0/4بود.

قضاوت جهت خط ( ،)p >0/001 ،DF=29 ،t=-5/0میتوان

همچنین میانگین نمرات پیشآزمون  -پسآزمون گروه کنترل در

نتیجه گرفت تفاوت دوگروه در پیش و پسآزمون قضاوت جهت

آزمون چرخش ذهنی به ترتیب  119±3/6و  120/1±3/5و در

خط ،معنیدار است.

آزمون قضاوت جهت خط  25/2±1/5و  25/8±1/6بود (جدول

بر این اساس برای مقایسه دوگروه ،نمرات اختالف دوگروه در

شماره .)2

پیش و پسآزمون ،با همدیگر مقایسه شدند.
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نرمافزار توانبخشی شناختی  Happy Neuronاستفاده شد .مجموعه

یافتهها

ابوالفضل فرید و همکاران

تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری  -فضایی دانشجویان

جدول شماره  :2اطالعات توصیفی نمرات اختالف آزمونهای چرخش ذهنی و قضاوت جهت خط در گروههای آزمایش و کنترل
4/6±2/4

0/ 6

1/5±1/1

0/ 4
0/ 4
0/ 4

نوع آزمون

گروه

چرخش ذهنی

آزمایش

15

کنترل

15

آزمایش

15

2/5±1/6

کنترل

15

1/3±0/7

قضاوت جهت خط

تعداد

میانگین ±انحراف معیار

خطای معیار میانگین

ذهنی مؤثر بود .همچنین پس قضاوت جهـت خط در پسآزمـون

پیشآزمون بود (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3نتایج تحلیل استنباطی نمرات اختالف پیشآزمون  -پسآزمون در گروههای آزمایش و کنترل
t

درجه آزادی

چرخش ذهنی

4/6

28

0/000

جهت خط

3/3

28

0/002

نوع آزمون

p

بحث

آموزش به دست آوردند ،اما زمانیکه تکالیف چرخش ذهنی

نتایج این مطالعه ،تأثیر آموزش چرخش ذهنی را بر بهبود معنیدار

متفاوتی ارائه گردید ،اثرات انتقال مشاهده نشد .همچنین  Heilو

عملکردهای فضایی دانشجویان نشان داد .طبق نتایج این پژوهش،

همکاران ( ،)22از شرکتکنندگان خواستند تا جفت اشکال سه

آموزش چرخش ذهنی هم در بهبود عملکرد چرخش ذهنی

بُعدی بلوکها را از لحاظ یکسان یا متفاوت بودن مقایسه کنند،

دانشجویان و هم از طرفی دیگر ،بر روی دیگر عملکردهای

سپس تأثیرات مثبت این تمرین را درحالیکه اشکال جدیدی

فضایی (قضاوت جهت خط) تأثیر دارد .یافتههای مطالعه حاضر با

استفاده شده بود ،مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد

نتایج پژوهش  Wrightو همکاران ( ،)23همخوانی داشت .در این

آموزش ،هیچ اثر انتقالی ایجاد نکرده است .پژوهشهای

پژوهش دو گروه را مورد آموزش قرار دادند؛ بهطوریکه در

تصویربرداری کارکردی مغز نیز نشان دادهاند ناحیه پشتی لوب

یکی از گروهها (گروه چرخش ذهنی) از مقایسه بین محرکهای

آهیانهای راست ،حین انجام تکلیف چرخش ذهنی ،فعالیت

سه بُعدی یکسان  -متفاوت استفاده شد ،در گروه دیگر (گروه

بیشتری را نشان میدهد .این فعالیت در ناحیه اینتراپاریتال متمرکز

تازدن ذهنی کاغذ) از تکلیف تازدن ذهنی کاغذ استفاده گردید

است ( .)30همچنین مطالعات نشان دادهاند آسیب به ناحیه پشتی

که نتایج ،حاکی از اثربخشی نوع تکلیف فضایی تمرینشده در

لوب آهیانهای راست موجب کاهش عملکرد در آزمون قضاوت

هرگروه بود .همچنین شواهدی از اثرات انتقال از هر دو نوع

جهت خط همراه میشود ( .)31بنابراین ،انتقال اثر آموزش

آموزشهای فضایی در دیگر تکالیف فضایی تمریننشده نیز

چرخش ذهنی و درپی آن بهبود عملکرد در آزمون قضاوت

وجود دارد .در پژوهش حاضر ،آموزش چرخش ذهنی موجب

جهت خط در پژوهش حاضر را میتوان به ناحیه پشتی لوب

بهبود عملکرد (هم در عملکرد چرخش ذهنی و هم قضاوت)،

آهیانه ای راست مرتبط دانست که نقش اساسی را در هر دو

جهت خط گردید )15( Moreau .نشان داد تمرین با بازی تتریس

تکلیف چرخش ذهنی و قضاوت جهت خط دارد .در واقع،

دو بُعدی و سه بُعدی باعث بهبود نمرات آزمودنیها در بازی

آموزش چرخش ذهنی باعث فعالیت ناحیه پشتی لوب آهیانهای

ویدئویی ارائهشده میشود ،همچنین دارای اثرات انتقال نیز

راست شده و از آنجایی که این ناحیه ،حین آزمون قضاوت جهت

میباشد .از طرف دیگر ،نتایج پژوهش حاضر با برخی مطالعات

خط نیز فعالیت دارد موجب بهبود عملکرد آزمودنیها در این

ازجمله پژوهش  ،)19( Sims & Mayerهمخوانی نداشت .آنها

آزمون نیز میشود که از این طریق میتوان وجود اثر انتقال در این

بهبودیهـای ویـژهای در تکالیف منطبـق بـا اجـرایشـان را در طـی

پژوهش را توجیه کرد.
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با توجه به  D.F=0/28 ،t= 4/6و  ،p<0/01پسآموزش چرخش

( DF=28 ،t= 3/3و  ،)p<0/01بهطور معنیداری متفاوت از

ابوالفضل فرید و همکاران

تأثیر تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداری  -فضایی دانشجویان

با توجه به نقش مهم تواناییهای دیداری  -فضایی در بسیاری از

دانشجویان ،این آموزش میتواند در دانشآموزان نیز با توجه به

زمینههای آموزشی و زندگی روزمره ،افزایش این تواناییها باعث

سن پایینتر و انعطافپذیری بیشتر مغز مورد استفاده قرار گیرد.

بهبود عملکرد دانشجویان میشود .از یافتههای این پژوهش

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم دسترسی مناسب

چنین میتوان نتیجهگیری کرد که استفاده از تمرینات

و هماهنگی با دانشجویان (به دلیل فرا رسیدن فصل امتحانات)

نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی میتواند تأثیر بهسزایی در بهبود

برای انجام یک مرحله پیگیری اشاره کرد .لذا پیشنهاد میگردد

عملکرد دانشجویان رشتههای مختلفی که نیاز به تواناییهای

این پژوهش با انجام مراحل پیگیری ،جهت تعیین ماندگاری تأثیر

دیداری  -فضایی و تجسم فضایی دارند (ازجمله دروس آناتومی

تمرینات نوروسایکولوژیک بر چرخش ذهنی انجام شود .همچنین

در پزشکی ،نقشهکشی و طراحی در فنی و مهندسی و  )...داشته

توصیه میگردد این پژوهش بهصورت مقایسه بین دو جنس نیز

باشد .همچنین میتوان گفت ،زمانیکه دو یا چند عملکرد

صورت گیرد.

شناختی ،دارای نواحی یکسانی در مغز هستند ،ارتقای یک
عملکرد ،منجر به ارتقای عملکرد دیگر نیز میشود .لذا میتوان با

تشکر و قدردانی

شناسایی کارکردهای شناختی که جایگاه آناتومیکی یکسانی

نویسندگان این مقاله از تمامی دانشجویانیکه در انجام این مطالعه

دارند با انجام تمرینات مربوط به یک عملکرد شناختی،

با تیم پژوهشی همکاری کردند ،تقدیر و تشکر میکنند.

کارکردهای دیگر را نیز بهبود بخشید که این امر موجب
صرفهجویی در وقت و هزینه نیز میشود.
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