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 ییاستثنا کودکان یتوانمندساز یۀنشر
  1401 بهار، 38شماره پیاپی ، 1 ۀشمار ،13 سال

 46-56 صفحة

 دبستانیکودکان پیش نویسیفضایی بر عملکرد آینه -مداخله حافظه فعال دیداری تأثیر 
  *فرزانه بیات شهبازی

 **ارجمندنیا اکبرعلی
 

 چکیده
آزمایشی . در این پژوهش از طرح شبهبود دبستانیپیش کودکان یسینونهیآ عملکرد بر فضایی -دیداری فعال حافظه مداخله ریتأثهدف پژوهش حاضر  

)منطقه  تهرانشهر  یهاو مهدکودک یدبستانشیاست که در مراکز پ کودکانتمام  شامل یآمار ۀآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعپس -آزمونپیش
جامعه هدف  نیاز ب داده شدند. یسینونهیآ صیتشخ ،معلم توسطپسر(  7دختر و  13نفر ) 20 وبودند   لیمشغول به تحص 1395-96 یلیسال تحص در( 14
)هر  شیبه دو گروه کنترل و آزما یانتخاب و به صورت تصادف عنوان نمونهبه هدفمند یریگنمونه قیاز طر یسینونهیعملکرد آ یدارا زآمودانش 20 هر

 منظور به. کردند شرکت حافظه فعال درمانی ۀ دور هفته( در 12سه ماه ) مدت به ایدقیقه 60 سهجل 12شدند. گروه آزمایش طی  مینفر( تقس 10گروه 
 (T-SB) بینه -استنفورد -آزمای تهرانمقیاس هوش نویسی و جهت سنجش هوشساخته تشخیص آینهی، از آزمون محققسینونهیآ سنجش عملکرد

مورد تجزیه و  ،نمرات افزودهمستقل به روش  tآزمون  یریو به کارگ SPSS-22 یآمار افزارنرمهای حاصل از پژوهش نیز با استفاده از داده استفاده شد.
نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، پس  نویسیساخته تشخیص آینهتست محققهای حاصل از تجزیه و تحلیل داده .تحلیل قرار گرفت

در کودکان  نویسینشان داد تعداد خطاهای آینه آزمونپسنتایج  (.P<0.001د )شرکت در مداخله، در نتایج آزمون از نظر آماری تفاوت معناداری دارناز 
شده است. با  دبستانیکودکان پیش نویسیفضایی منجر به بهبود عملکرد آینه-دبستانی )گروه آزمایش( به صفر رسیده و مداخله حافظه فعال دیداریپیش

 مؤثری دبستانشیپکودکان  نویسیبر عملکرد آینه تواندیمفضایی  -اینگونه نتیجه گرفت که مداخله حافظه فعال دیداری توانیمتوجه به نتایج تحقیق 
 استفاده کرد. نویسیتوان از مداخالتی شبیه به این برنامه، برای کاهش خطای آینهباشد و می

 
 :کلیدی یهاواژه
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 مقدمه
 کار به کودکانی برای نوشتن یناتوان ای 1گرافیاصطالح دیس

 نویسند،می بد بسیار طبیعی هوش رغمعلی که رودمی
دارند، یا بسیار بد خط  نویسیوارونه یا 2آینه نویسی معموالً

نویسند. عمل نوشتن به دلیل انتزاعی بودن آن برای می
به همین جهت زبان نوشتاری  کودک فعالیتی دشوار است.

های زبانی، پس از سایر اشکال زبان، در سلسله مراتب توانایی
ها مشکلی در سایر زمینه هرگونهشود و لذا گرفته می یاد

تواند بر یادگیری وش دادن، سخن گفتن و خواندن میمانند گ
، نادری و پورمیابراه)منفی داشته باشد  ریتأثزبان نوشتاری 
 یادگیری ویژه هایناتوانی ترینمهم(. 1396سیف نراقی، 

مشکالت . 4ریاضی و 3خواندن ناتوانی نوشتن،: از اندعبارت
نوشتن در بین کودکان با صدمات مغزی، کودکان با 

های ویژه در های خفیف مغزی و کودکان با نارساییآسیب
نویسی (. آینه1399شود )فرامرزی، دیده می اکثراًیادگیری 
گیرد از نوع نوشتن قرار می 5ناتوانی یادگیری خاص در دسته

ی فرد در جهت هاها و کلمهافتد که نوشتهو زمانی اتفاق می
توانند به طور معکوس تولید شده است، اما آن نوشته ها می

 عادی توسط خود فرد و دیگران خوانده و فهمیده شوند.

ی اتفاق بیفتد )فیشر و رارادیغیا  یارادتواند نویسی میآینه
(. 2018، 7؛ مکینتاش، هیالری، برنان و لکوویچ2016، 6کوچ

غیرمعمول است که در خط نویسی یک دستآینه ،همچنین
افتد، به آن نوشتن در جهت مخالف یا معکوس اتفاق می

شود و به طوری که به راحتی با استفاده از آینه خوانده می
دهد و در هر دو سال رخ می 7تا  3طور عمده بین سنین 

(. 2007، 8شود )اسکاتشرایط طبیعی و پاتولوژیک دیده می
نویسی است که آینههای قبلی نشان داده نتایج پژوهش

دستی است مربوط به سن و مستقل از دست برتری و چپ
ا ال2015و همکاران،   9)پار (.  2009، 10؛ کوبلی و دالسا
 دشدهیتول یهاجهت نوشته رییدر مورد تغ ریاخ قاتیتحق

از  یهارقم ها عمدتاًتوسط کودکان نشان داده است که آن
 رو،نیا از. (1، 2، 3، 7، 9) کنندیچپ به راست را معکوس م

از راست به چپ هم  یهاکه در مورد رقم رسدیبه نظر م
 دییتأادعا را  نیا مطالعات قبلی ،یبه طور کل .کنندیاعمال م

ساله از  6تا  4از کودکان  ید که تعداد قابل توجهنکنمی
 و ستندینوشتن ارقام در حافظه خود برخوردار ن یسیبازنو

منحصر  هاآناز ارقام در حافظه  هاآنهای از بازنمایی یاریبس

                                                                                                                                                                                                                               
1. dysgraphia 

2. mirror writing 

3. dyslexia 
4. dyscalculia 

5. specific learning disability 

6. Fischer & Koch 
7. McIntosh, Hillary, Brennan, & Lechowicz 

8. Schott 

خواندن ممکن  ایکودکان بسته به نوشتن  نیبه فرد است و ا
یابی عدم جهت نیغلبه بر ا یرا برا یهای مختلفحلاست راه

  (.2020، 11لوکزمبورگر و شریاتخاذ کنند )ف
 د( در پژوهش خود نشان دادن2018) و همکاران نتاشیمک

روف ح یبرا ،کردند دیتول یشتریب یسینونهیکه آ یکودکان
، 2( و حروف کوچک )مطالعه n=44، 1بزرگ )مطالعه 

98=nدو  ردر ه .داشتند یشتریب یابیجهت ت( اشتباها
برعکس  یمطالعه، حروف که اغلب به صورت نوشتار

 جهت هستند. صیتشخ یمستعد خطاها شتریشوند، بمی
اوت، در حروف بزرگ متف یسینونهیآ زانی، منیعالوه بر ا

(. 1بود )مطالعه  هیغالب شبریهای غالب و غدست نیب
 افتهی نیفرد با دست راست و دست چپ با ا یسینونهیآ

که  ینکودکا نیب یسینونهیدر آ یتفاوت چیاست که ه ارسازگ
د با خوکه خودبه ینوشتند و کسانخود با دست چپ میخودبه

 .وجود ندارد ،نوشتنددست راست می
مبتال به  انیدهد که دانشجونشان می هایافته یدر پژوهش

خط با مشکالت دست یهمچنان در آموزش عال یگرافسید
 فیضع یهای حرکتمشکالت به مهارت نیشوند. ارو میهروب

روزمره مربوط به حرکت مرتبط است.  یو عملکردها
        تال به که مب یعال التیتحص انی، دانشجونیبنابرا

، یلی، نه تنها با توجه به عملکرد تحصتندهس یگرافسید
روزمره مربوط به حرکات ممکن است  یبلکه در عملکردها

عالوه بر . داشته باشند ازیخود ن لیبه کمک در طول تحص
خط، مشکالت نشان داد که همانند دست هایافته، نیا

ها بر آن ریو تأث یگرافسیبه د تالآموزان مبدانش یحرکت
رود بلکه تا نمی نیسن از ب شیروزمره با افزا یعملکردها

با  انیکه دانشجو دهدینشان م نییابد. اادامه می یبزرگسال
هستند، ممکن  گرافیسیکه مبتال به د یعال التیتحص
 یخود، بلکه در کارها یلیدر طول دوره تحصنه تنها است 

مانند مراقبت  ایحرفهی هانهیدر زم حرکتروزمره مربوط به 
ای تسهیالت ویژهاوقات فراغت، به خدمات و  ایاز خود، کار 

  (.2019 ،12نترابی)تال سابان و ونیاز داشته باشند 
 افراد یلیتحص عملکرد وبا وجود اهمیت کارکردهای اجرایی 

های زیادی در ارتباط با ماهیت و در زندگی روزمره، بحث
، 13چانگ و ژو ن،ی)چن، مائولرد ساختار این کارکردها وجود دا

، 15؛ السون، هوک و فارا2018و همکاران،   14؛ کار2017
کارکردهای اجرایی حافظه  یهامؤلفه(. یکی از 2017

9. Parra 

10. Cubelli & Della Sala 

11. Fischer &Luxembourger 
12. Tal-Saban & Weintraub 

13. Chen, Maolin, Chang & Zhou 

14. Karr 
15. Lawson, Hook, & Farah 
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است که توانایی افراد در به خاطر آوردن و مدیریت  1فعال
. عالوه بر به خاطر آوردن اطالعات، برای باشدیماطالعات 

 استفادهحافظه فعال  ازت نیز پردازش و یا مدیریت اطالعا
های آموزشی، از برای طیفی از فعالیت ،. حافظه فعالشودیم

، حساب شده خواندهدرک مطلب  همچونموضوعات پیچیده 
ای چون رونویسی و مشکالت مربوط به لغات تا تکالیف ساده

 شامل فعال یابی، نقش اساسی دارد. حافظهاز تخته و جهت
 دیداری فعال حافظه و کالمی فعال حافظه مهارت دسته دو
 استفاده کالمی فعال حافظه از آموزدانش. شودمی فضایی –

 بگیرد یاد را زبان آورد، خاطر به را هادستورالعمل تا کندمی
 فعال کند و از حافظه اجرا را مطلب درک به مربوط تکالیف و

 رویدادها، در دیداری توالی یادآوری برای فضایی – دیداری
 کندیم استفاده ریاضی هایمهارت و تصاویر الگوها،

حافظه دیداری به این  (.1391 یکتا؛ ارجمندنیا و شکوهی)
معناست که کودک بتواند شکل درست حروف مورد نظر را 

آموزان دارای اختالل در حافظه دیداری، بنویسد. در دانش
کودک به خوبی قادر نیست حرف مورد نظر را به خاطر بیاورد 

آموزان (. در واقع دانش1391)تبریزی، تبریزی و تبریزی، 
 ،مبتال به اختالل نوشتن که در حافظه دیداری مشکل دارند

شنوند ولی هنگام نوشتن یکی دیگر از کلمات را درست می
کنند. همین مسئله در های همان حرف را استفاده میشکل
 افتد. نویسی هم اتفاق میآینه

درمانی دیداری به طریق بازی فعالآموزش و تقویت حافظه 
آموزان با اختالل نوشتن باعث کاهش خطاهای در دانش
آموزان بر گردد دانشخواهد شد و سبب می هاآنامالیی 

فرآیند نوشتن خود نظارت کنند و فعالیت خود را هدفمند 
وشتن کلمات را کسب سازند و در نهایت مهارت صحیح ن

( در 1396زاده )حسن(. 1391کنند )عبدی، کرمی و حاتمی، 
 فعال حافظه ترکیبی مداخله برنامه ،پژوهش خود نشان داد

 حافظه بهبود سبب که فضایی -دیداری پردازش و کالمی
 مؤثر آموزاندانش نوشتن عملکرد در بهبود گردد،می فعال

، سلطانی، منظری زادهیپژوهش تق جینتا .استواقع شده 
( نشان داد که کودکان 1397)الدینی میمند توکلی و زین

 ینسبت به کودکان عاد یسینارسانو یاختالل ناتوان یدارا
)زمان واکنش،  ییاجرا یدر کارکردها یترفیعملکرد ضع

و تفاوت  دارند( فعال حافظه و داریپاسخ، توجه پا یبازدار
 نیا رسدیت. به نظر مدو گروه وجود داش نیب یداریمعن

و عدم قضاوت  یریگمیدر تصم یضعف منجر به مشکالت
و  یپرتحواس ر،ییو تغ هایمناسب، مشکالت با نوآور

در مطالعات  .شودیمختلف حافظه م یهامشکالت در جنبه

                                                                                                                                                                                                                               
1. working memory 
2. learning disorder 

3. Spencer-Smith & Klingberg,  

تقویت حافظه فعال بر یادگیری و تقویت  ریتأثقبلی هم 
در زندگی روزمره و پیشرفت  آموزاندانشهای مهارت

های پژوهش ،ی نشان داده شده است. همچنینلیتحص
که عملکرد کارکردهای اجرایی  اندبسیاری نشان داده

باشد و با دچار نقص می ،آموزان با ناتوانی یادگیریدانش
 توانیمی تقویت حافظه فعال، اانهیرای هانیتمراستفاده از 

را بهبود  2یریادگی اختاللبا  آموزاندانشعملکرد تحصیلی 
اسمیث و  -؛ اسپنسر1398بخشید )ارجمندنیا و ملکی، 

گ س2015، 3کلینبر ؛ 2016و کلینبرگ،   4؛ کنستانتینیدی
د ؛ پیجنبورگ، هورکز، ولز و 2016، 5ماهلر و اسکوچار

(. در 1398کرمعلیان، حقایق و رحیمی، ؛ 2016، 6هندریکسن
 نتخابا یریادگیاختالل  بهکودک مبتال  54 ،ی دیگرامطالعه

 گروه کی و یگروه آموزش کی به یشدند و به طور تصادف
روز تحت  20به مدت  یگروه آموزش نیشدند. ا میکنترل تقس

قرار گرفتند.  یآموزش حافظه فعال در حال اجرا با سازگار
تکلیف  کی، back-2تکلیف گروه  دوقبل و بعد از آموزش، 

 یهاسیماتر زمونعقب(، آرو به جلو و رو به ) طولی رقم
و  ینی)چ یلیتحص شرفتیآزمون پ کیو  ونیر شروندهیپ
ماه بعد تکرار شد.  6 شاتیرساندند. آزما انی( را به پایاضیر

 یبا گروه کنترل، گروه آموزش سهینشان داد، در مقا جینتا
، طولی رو به عقبرا در ارقام  یقابل توجه یهاشرفتیپ

نشان داده  ونیر شروندهیپهای و ماتریس back-2 فیتکل
 (.2017 ،چانگ و ژو ن،ی)چن، مائول است
ی به کار سینونهیآهایی که در حال حاضر برای درمان روش

آگاهی(، )تن های بدنبا اندام ییآشنابرند عبارتند از می
بودن دست  یبا نسب ییآشناو  با دست چپ و راست ییشناآ

ی و عملی، ها به صورت بازکه در این روش چپ و راست
شود و به یابی راست و چپ به کودک آموزش داده میجهت

ولی  ،شودنویسی تمرکز میصورت مستقیم روی مشکل آینه
در مطالعه حاضر عالوه بر ابزارهای عملی، با استفاده از دو 

افزار تقویت حافظه فعال، سعی شده است به طور مستقیم نرم
داخته شود و به فضایی پر -به تقویت حافظه فعال دیداری

نویسی باعث اثربخشی بر عملکرد آینه میرمستقیغصورت 
فضایی  –شود. نظر به وجود رابطه بین حافظه فعال دیداری 

و فرآیند نوشتن و خطاهای موجود در این دو حوزه، محقق 
 –بر آن است تا به بررسی مداخله حافظه فعال دیداری 

دازد که در معرض نویسی  کودکانی بپرفضایی بر عملکرد آینه
( 2017خطر مشکالت یادگیری هستند. کوبلی و دالساال )

نویسی داشتند در پژوهش خود نشان دادند کودکانی که آینه
در  هاآندارای خطاهای بیشتری در نوشتن بودند و خطاهای 

4. Constantinidis 
5. Maehler & Schuchardt, 

6. Peijnenborgh,  Hurks, Aldenkamp, Vles, & Hendriksen 
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کوبلی  هیفرضیابی بیشتر از تکالیف ادراکی بود. تکالیف جهت
ای نویسی، پدیدهآینهاز آن است که  یحاک( 2009و دالساال )

خواندن در  اینوشتن  یریادگیدر  یمشکل چیو ه گذراست
به طور  دیبینی باپیش نیااما  ،کندبینی نمیپیش را دبستان

از  شود. شیآزما یمطالعه طول کیبا استفاده از  یرسم
ترین عامل در بروز اختالل آنجایی که حافظه فعال مهم

کودکان در تکالیف  نکهیاتوجه به  یادگیری است و با
اند، ضرورت یابی مشکالت بیشتری را نشان دادهجهت

فضایی در تکالیف نوشتن این  –مداخله حافظه فعال دیداری 
های صورت با بررسی ،افراد احساس شده است. همچنین

هایی گرفته مشخص شد که در خارج از کشور تنها پژوهش
هایی جهت بروز آن و تمرینی، سن سینونهیآدر زمینه علل 

گونه پژوهشی اما در ایران هیچ ،بهبود آن صورت گرفته است
به همین  .و درمان آن انجام نشده است نویسیدر زمینه آینه

دلیل پژوهش در این پدیده غیرمعمول، در حیطه آموزش و 
پرورش و درمان کودکان استثنایی ضروری است. با توجه به 

ای های رایانهو اثربخشی تمرین های صورت گرفتهپژوهش
بر تقویت حافظه فعال و عملکرد نوشتن، اثربخشی تقویت 

هدف پژوهش  ،کودکان نویسیحافظه فعال بر عملکرد آینه
قرار گرفت و سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا 

فضایی باعث بهبود عملکرد  -تقویت حافظه فعال دیداری
 خواهد شد یا خیر؟ نویسیآینه

 روش
 طرح از که است یشیآزماشبه صورت به پژوهش این

آماری  جامعۀ .است شده استفاده آزمونپس - آزمونپیش
در مراکز  که بود افرادی تمام دربرگیرندۀ ،پژوهش

( 14تهران )منطقه  شهر هایدبستانی و مهدکودکپیش
 ساختهمحققو بر اساس آزمون  بودندمشغول به تحصیل 

 به گیرینمونه .گرفتند نویسیآینه تشخیص ی،سینونهیآ
تعیین حجم نمونه با استفاده  .بود شیوه هدفمند )در دسترس(

 حجم جامعه یادر واقع  صورت پذیرفت.از جدول مورگان، 

 N  آنگاه به ستون متناظر آن پیدا کردهرا در این جدول ،
ابتدا به مراکز . دشاستخراج  n نگاه کرده و حجم نمونه یا

( مراجعه 14دبستانی شهر تهران )مراکز واقع در منطقه پیش
نفر  20تعداد  ،مدرسه و مهدکودک 11شد و پس از بررسی 

دبستانی که توسط مربیان و ساله در پایه پیش 5دختر و پسر 
ی آزمون گرفته بودند، به وسیله یسینونهیآمعلمان تشخیص 

سپس ، مورد آزمون قرار گرفتند. ساختهمحققتشخیصی 
ی مقیاس آموزان گروه نمونه به وسیلهی دانشکلیه

بینه از نظر هوش مورد  -استنفورد -آزمای تهرانهوش
آزمون های پیشبه این ترتیب، داده .بررسی قرار گرفتند

                                                                                                                                                                                                                               
1. Researcher-Made Mirror Writing Test 

گردآوری گردید و در ادامه، افراد به طور تصادفی در دو گروه 
ر اساس نفر( قرار گرفتند و ب 10نفر( و کنترل ) 10آزمایش )

ای تقویت ی مداخلهپایه تحصیلی همتا شدند. سپس برنامه
به مدت  جلسه 12حافظه فعال بر روی گروه آزمایش طی 

          نفر از 6 اجرا شد. دقیقه و به صورت هفتگی 60
 60گان گروه آزمایش، دختر بودند که معادل کنندشرکت

دادند  لیتشک راکنندگان گروه آزمایش درصد از کل شرکت
باشد. درصد می 40ها پسر بودند که معادل نفر از آن 4و 

کنندگان گروه کنترل، دختر نفر از شرکت 7طور همین
کنندگان گروه درصد از کل شرکت 70باشند که معادل می

درصد  30باشند که معادل ها پسر مینفر از آن 3کنترل و 
 برنامه مداخله در مرکز مشاوره و خدمات .باشدمی

روانشناختی صبا توسط کارشناس ارشد کودکان استثنایی به 
بر  یسینونهیآ صیتشخصورت انفرادی اجرا شده است. 

محدوده ، و نظر معلم ساختهمحقق یصیاساس تست تشخ
های ورود جز مالک دختر و پسر تیجنسو  سال 7تا  5 یسن

تر از متوسط مالک خروج از به گروه نمونه و هوش پایین
 د.نمونه بو

 سنجش ابزار
آزمون  نیا: 1ساخته آینه نویسی. آزمون محقق1

انجام  2009و دالساال در سال  یکه کوبل یطبق پژوهش
 11نظر  یدادند، ساخته شد. پس از ساخت آزمون طبق فرم
در  یریادگینفر از متخصصان و روانشناسان حوزه اختالل 

 ییقرار گرفت و روا یابیمورد ارز پرسشنامه سؤاالتمورد 
 از فوق پژوهش در. شدمحاسبه  94/0آزمون،  یصور

. 1را انجام دهند.  شیآزما 4 که شد خواسته کنندگانشرکت
 خود نوشتن در دیبا) آن کردن یکپ ای خودشان اسم نوشتن

 حروف مورد 5 کردن یکپ. 2( بخورند شکست آن یخود به
 کلمه 2 کردن یکپ. 4 رقم 5 کردن یکپ. 3 یسیانگل بزرگ

حروف و کلمات به طور جداگانه در  همه.  بزرگ حروف با
کنندگان شده بود. شرکت ارائه A5صفحه  کی یباال مهین
 کیاگر  یعنی. داشتند یسینونهیآنمونه  کیحداقل  دیبا

 یسینونهیآ طیکل کلمه معکوس باشد، فرد واجد شرا ایحرف 
 .است

تست تشخیصی پژوهش حاضر، شامل دو فرم الف و ب 
سال و فرم ب  6تا  5باشد. فرم الف مخصوص کودکان می

باشد و از دو قسمت کپی سال می 7تا  6مخصوص کودکان 
آزمودنی باید در بخش شود. کردن و از بَرنویسی تشکیل می

 3عدد فارسی،  5حرف انگلیسی،  9حرف فارسی،  10اول 
شکل را کپی کند. در بخش دوم تعدادی  10عدد انگلیسی و 

شود و بعد از به حرف، عدد و شکل به کودک نشان داده می
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بنویسد.  بَررا از  هاآنشود که یادسپاری، از او خواسته می
تمامی حروف،  اعداد و اشکال باید طوری باشند که بعد از 

شوند، درست خوانده ، وقتی کنار آینه قرار داده مینویسیآینه
در مرحله  .L ،P،S  ،C  ،9، 3، 3، 2شوند مثل س، ک، ر، د، 
شود که اسم خود را بنویسد. با توجه آخر از کودک خواسته می

( در صورتی که کودک 2009به پژوهش کوبلی و دالساال )
د با داشته باشد، در گروه افرا نویسی آینهحتی یک مورد 

  در این آزمون تنها حروفی که  گیرد.قرار مینویسی آینه
چرا که  ؛مورد بررسی قرار گرفته است ،افقی دارندنویسی آینه

کودکان از نوع افقی است. در فرم ب نویسی آینه معموالً
کلمه پرکاربرد فارسی وجود دارد  9تمامی موارد باال به اضافه 

تا  6را کپی کند. این فرم ویژه کودکان  هاآنکه کودک باید 
. در این پژوهش فقط از هستندسال است که کالس اول  7

 فرم الف استفاده شده است.
 1نهیب -استنفورد -تهران یآزماهوش اسیمق. 2
(T-SB): استنفورد -آزمای تهرانی نوین هوشنسخه- 

با بازنگری دقیق  1387بینه توسط افروز و کامکاری در سال 
بینه در سال  -های هوشی استنفوردنسخه پنجم مقیاس

 عنوانبهاین نسخه  (.1390، کامکاری، تدوین گردید 2003
بر  دیتأکنسخه مطلوب در راستای سنجش روانشناختی با 

سالگی کاربرد داشته و از  90تا  2منه سنی سازه هوش در دا

های شناسایی، تشخیصی و گمارشی توان در زمینهآن می
های آموزش و پرورش ویژه استفاده به عمل افراد در برنامه
های نسخه نوین هوش آزمای ترین ویژگیآورد. از مهم

بینه، این است که در بستر سنجش  –استنفورد  –تهران 
ای د بر سازه هوش قرار گرفته و به گونهاستثنایی با تأکی

نیمرخ را ارائه نماید. فرایند  یگذارتفارقتواند دقیق می
گذاری نیمرخ، به شناسایی دقیق عملکرد آزمودنی در تفارق

بر دو حیطه کالمی و غیرکالمی  دیتأکبا  آزمونخرده 10
  10عامل سازنده هوش،  5معطوف بوده که با توجه به 

شود. شناسایی دقیق عملکرد را شامل می آزمونخرده
و مقایسه نقاط ضعف و قوت  آزمونخردهآزمودنی در هر 

آزمودنی، تنها از طریق محاسبه هوشبهر کل و یا هوشبهر 
های های قبلی آزمونکالمی و غیرکالمی )به مانند نسخه

شود( صورت وکسلر که در مراکز مشاوره و مدارس اجرا می
نیمرخ در سازه هوش  یگذارتفارقوان به گیرد و باید بتنمی
ریزی مبتنی بر نیمرخ پرداخت و برنامه آزمونخرده 10با 

 هوشی را صورت داد.
در پژوهش حاضر برنامه مداخله که بر  :مداخله برنامه

روی گروه آزمایش انجام شد، به صورت خالصه در جدول 
 ذیل آورده شده است.

 ییفضا -یدارید فعال حافظه مداخله جلسات خالصه. 1 جدول
 فیتکل محتوا هدف جلسه

1 
آشنایی والدین و کودکان با 

 برنامه آموزشی
اختالل یادگیری، خطاهای  توضیح درباره

 نوشتن و حافظه فعال برای والدین
 بازی حافظه برای کودکان جهت آشنایی

 ییفضا -یداریحافظه فعال د تیتقو یسینونهیآکاهش خطاهای  4تا  2
N-back Training 

 ابازی با کارت تصاویر و حروف الفب  -حافظه رو به جلو 

 ییفضا -یداریحافظه فعال د تیتقو نویسیکاهش خطاهای آینه 7تا  5
N-back Training 

 رنگی و تونل ماشین یهامکعببازی با   -حافظه معکوس 

 ییفضا -یداریحافظه فعال د تیتقو نویسیکاهش خطاهای آینه 9و  8
N-back Training 

 بازی با لیوان و مازها –تثبیت حافظه 

 ییفضا -یداریحافظه فعال د تیتقو نویسیکاهش خطاهای آینه 11و  10
N-back Training 

شکال الگوسازی با ا –بازی با کارت اعداد  –تمرینات حافظه 
 هندسی

 مرور جلسات قبلی ییفضا -یداریحافظه فعال د تیتقو نویسیکاهش خطاهای آینه 12

 Back-N2 فیتکل

فعال است  حافظه تیتقو یبرا نیتمر کیN-Back  نیتمر
به کار گرفته شد. در  2008در سال  یبار در پژوهش نیکه اول

 کیدر  یآب یبه طور معمول مربع یوتریبرنامه کامپ نیا
شده و  انینما هیچند ثان یبه صورت تصادف یاخانه 8جدول 

 یداریحرف از حروف الفبا به صورت شن کیهمزمان با آن 
ست که هر زمان هدف ا نیا یآزمودن فی. تکلشودیپخش م

                                                                                                                                                                                                                               
1. Tehran-Stanford-Binet Test IQ Scale 

و در صورت  «A» دیرا مشاهده کرده کل یقبل یریتصو
 دنیو در صورت د «L» دیکل یقبل یداریهدف شن دنیشن

مذکور  دیبه طور همزمان هر دو کل یقبل یهاهدف دنیو شن
 90 یکه آزمودن یفشار دهد. در صورت بوردیرا در صفحه ک

افزار به صورت آورد، نرم ادیبه  یرا به درست فدرصد اهدا
صورت  نی. به ابردیرا باال م فیتکال یخودکار سطح دشوار

محرک  12، تا 3، 2، 1 بیموظف است به ترت یکه آزمودن
که  یرا به خاطر بسپارد. در صورت یداریو د یداریشن

2. N-Back Training 
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 نیدرصد اهداف پاسخ درست دهد، ا 50به کمتر از  یآزمودن
. شودیقبل بازگردانده م بار به صورت خودکار به مرحله

معناست که فرد ملزم به  نیبه ا نیتمر نیدر ا Dual قسمت
 N-Back در N دو محرک است و حرف یادآوری

به  دیچند مرحله قبل را با یاست که آزمودن نیا دهندهنشان
صدا  ایبودن مکان  یکیداشته باشد تا درباره  ادی

 .(2008و همکاران؛  1یگی)ج هدکند و پاسخ د یریگمیتصم
به سایر تکالیف حافظه فعال این  N-Backعلت ارجحیت 

است که این تکلیف از پیچیدگی کمتری نسبت به سایر 
مجموعه توالی  N-Backتکالیف برخوردار است. در تکلیف 

شود. تکلیف این است ها به مراجع نشان داده میاز محرک
توالی  Nکه تصمیم گرفته شود، محرک نمایش داده شده با 

به  Back 2 ،مثال عنوانبهقبل از خود، یکی است یا خیر؟ 
به معنی سه توالی قبل است.  Back 3معنای دو توالی قبل و 

شود و بیشتر می Nدشواری تکلیف با باال بردن میزان 
 شود.می روروبهسرعت عمل و دقت آزمودنی با سختی 

در انواع دیداری، فضایی، شنیداری،  ،N-Backتکلیف 
( وجود دارد که بر Dual N-Backشناختی و دوگانه )واج

-Nگیرد. آزمون مورد استفاده قرار می ،اساس نوع مطالعه

Back  ر توسطبرای اولین بار  عنوانبه (1985)  2کرچن
فضایی معرفی شد. آن -آزمونی برای ارزیابی حافظه دیداری

 3 تا Back 0)درجه دشواری تشکیل شده بود  4تکلیف از 

Back.)  1این تکلیف را که تنها از  3جوینس 1990در سال 
برخوردار بود، وارد حیطه علوم  (Back 3)درجه دشواری 

داد اعصاب کرد. در این برنامه امکان انتخاب رنگ و تع
محرک، مدت زمان ارائه محرک و مدت زمان بین ارائه دو 
محرک وجود دارد. هدف این است که آزمودنی از حداکثر 
توانایی خود استفاده کند و در عین سرعت، بهترین عملکرد 
را داشته باشد تا جایی که عملکرد بهتر باعث ورود به مرحله 

تنظیمات تر شود. قبل از شروع تکلیف باید باالتر و سخت
الزم را در مورد رنگ، تعداد، مدت زمان ارائه و فاصله زمانی 
بین دو ارائه، در صفحه نتایج انجام دهید. اعتبار این تکلیف 
در مطالعه فارسی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر و 

است )نهروانیان، عسگری، درتاج و  84/0 – 85/0بین 
 4مطالعه جونز و والکو(؛ و در 1397و بختیارپور،  نادری

بدست آمده است و مشخص  82/0( آلفای کرونباخ 2021)
سال  5های سنی مختلف از گردید که این برنامه برای گروه

 باشد.به باال مناسب می
 
 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Jeaggi 
2. Kirchner 

3. Gevins   

 5افزار آموزش و بهسازی توجه و حافظه فعالنرم
آموزش و بهسازی حافظه فعال توسط  افزارنرمتکلیف 
 سینا طراحی شده است. تکالیف اینروان تجهیز  مؤسسه

است.  تیحافظه رو به جلو، معکوس و تثبشامل افزار نرم
تکالیف فوق در دو نوع کالمی و دیداری با اشکال، حروف 

شود. با توجه به هدف پژوهش که تقویت الفبا و اعداد ارائه می
فضایی است، تنها از بخش دیداری  –حافظه فعال دیداری 

حافظه رو به افزار استفاده شد. در این تکلیف در قسمت نرم
شود و بعد از چند ثانیه از های دیداری ارائه میمحرک ،جلو

جای هر محرک را  ،هاخواهد به ترتیب ارائه محرکفرد می
با موس عالمت بزند. در قسمت معکوس به این ترتیب است 

ارائه شده را از آخر به اول عالمت بزند. در های که محرک
فرد باید تنها جای محرک ارائه شده را عالمت  ،قسمت تثبیت

بزند. بعد از اینکه فرد در هر مرحله امتیاز الزم را کسب کرد، 
رود. اگر فرد های بیشتری میبه مرحله باالتر با تعداد محرک

باره به مرحله ای امتیاز الزم را به دست نیاورد، دودر مرحله
 گردد.قبلی باز می

 6پکیج بهسازی حافظه فعال
بسته بهسازی حافظه فعال توسط ارجمندنیا و قاسمی 

( طراحی شده است که تمرینات تقویت حافظه فعال 1397)
را به صورت عملی و با استفاده از ابزار به کودکان و 

تمرینات حافظه  ،هد. در این پکیچدبزرگساالن آموزش می
فعال دیداری و کالمی ارائه شده است که در پژوهش حاضر 
تنها از تکالیف دیداری استفاده شده است. این تمرینات با 

شود و قبل از توجه به سن و ظرفیت حافظه افراد شروع می
شروع تمرینات ابتدا باید فراخنای حافظه را به دست آورد. 

یابی، ادراک دیداری جهتیابی، تمرینات شامل تقویت مکان
 شود.و .. می

 شیوه اجرای پژوهش
شهر  14های منطقه دبستانها و پیشدر ابتدا از مهدکودک

عنوان نمونه انتخاب شدند. نویسی بهکودک با آینه 20تهران، 
 نهیب -استنفورد -تهران یآزماهوش اسیمقپس از اجرای  

مال هستند؛ ها دارای هوشبهر نرو مشخص شدند اینکه نمونه
به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. بر روی گروه 

آزمون صورت گرفت. پس از آزمایش و کنترل مراحل پیش
های کنندگان هر دو گروه آزموناجرای جلسات، شرکت

 تکرار کردند. مجدداًآزمون را ی پیشگرفته شده در مرحله
شی، جهت با انگیزه کردن کودک و جذاب شدن برنامه آموز

ای تقسیم کرده و در هر دقیقه 20بخش  3هر جلسه را به 
-های تقویت حافظه فعال دیداریقسمت یکی از تمرین

4. Jones & Vlachou 
5. Working Memory Training 

6. Improving Working Memory Package 
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-Nدقیقه اول تمرین  20فضایی ارائه شد. در هر جلسه، 

Back ،20  20دقیقه دوم پکیج بهسازی حافظه فعال، و 
افزار آموزش و بهسازی توجه و حافظه فعال دقیقه آخر نرم

 شد.مودنی ارائه میبه آز
 ساختهمحقق آزمون های توصیفیشامل یافته 1جدول  هایافته

است که به تفکیک گروه کنترل و  یسینونهیآ تشخیص
 آزمایش به دست آمده است.

 یسینونهیآ صیساخته تشخآزمون محقق یفیتوص یهاافتهی. 2جدول

 میانگین مرحله گروه مقیاسخرده
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد  

 میانگین
 بیشینه کمینه

تست 
 تشخیصی
 آینه نویسی

 آزمایش
 آزمونپیش
 آزمونپس

6/2 
0 

43/1 
0 

45/0 
0 

1 
0 

5 
0 

 کنترل
 آزمونپیش
 آزمونپس

2 
1/2 

05/1 
1/1 

33/0 
34/0 

1 
1 

4 
4 

در جدول میانگین، انحراف استاندارد، خطای استاندارد 
 ساختهمحقق میانگین، کمینه و بیشینۀ نمرات آزمون

های آزمایش و نویسی برای هر یک از گروهآینه تشخیص
در  ،شودکنترل ارائه شده است. همانطور که مشاهده می

 های گروه آزمایش در آزمونیانگین نمرات آزمودنیم
نویسی، پس از مداخله، تغییرات آینه تشخیص ساختهمحقق

به عبارتی میانگین نمرات  .ایجاد شده است یامالحظه قابل

با انحراف  6/2افراد گروه آزمایش قبل از مداخله برابر با  
دارد هر میانگین و انحراف استان ،و پس از آن 43/1استاندارد 

های گروه تفاوت میانگین کهیحالاند. در ( رسیده0دو به صفر )
و انحراف استاندارد  1/2آزمون )میانگین کنترل در پیش

( 1/1و انحراف استاندارد  1/2آزمون )میانگین ( و پس05/1
ای را در مقایسه با تفاوت ایجاد شده در تفاوت قابل مالحظه

دهد.گروه آزمایش نشان نمی
 و کنترل شیدر گروه آزما یسینونهیآ یصیتست تشخ یتعداد خطاها نیانگیم سهی. جدول مقا3 جدول

تفاوت 

 هامیانگین
 F Pمقدار  Tمقدار  درجه آزادی

5/2 18 38/4 81/9 001/0 

آزمون از نمرات برای انجام محاسبات فوق ابتدا نمرات پیش
به روش نمرات افزوده  tآزمون کم شد و سپس آزمون پس

دهنده تفاوت معنادار ها نشانمورد استفاده قرار گرفت. یافته
در تست تشخیصی  آزمونآزمون و پسمیان نمرات پیش

در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود  یسینونهیآ
(p>0.05).  

 گیریبحث و نتیجه
حافظه فعال  اخلهمد ریثأت یاز پژوهش حاضر بررس هدف

کودکان  یسینونهیآبر عملکرد  ییفضا -یدارید
مداخله  داد، نشان پژوهش نیا یهاافتهیبود.  یدبستانشیپ

موجب بهبود عملکرد  ییفضا -یداریحافظه فعال د
 با هاافتهی نی. اشودیم یدبستانشیپکودکان  یسینونهیآ

 کسنیهندرهورکز، ولز و  جنبورگ،یپ یهاپژوهش جینتا
آموزش حافظه فعال در کودکان  یبر اثربخش ی( مبن2016)

 اسکوچارد و ماهلر ،یریادگیاختالل  یو نوجوانان دارا
 یلیتحص شرفتیحافظه فعال بر پ تیاهم بر یمبن( 2016)

تال  ،یریادگی ای یاختالالت هوش یدارا یکودکان دبستان
 یبر عملکرد حرکت ی( مبن2019) نترابیسابان و و

 ن،یچن، مائول ،یگرافسیمبتال به د یآموزش عال انیدانشجو
 یآموزش به روزرسان ریبر تأث ی( مبن2017چانگ و ژو )

عالئم کودکان مبتال به اختالالت  یابیحافظه فعال در باز
بر  ی( مبن1398) یمیرح و قیحقا ان،یکرمعل ،یریادگی

محور بر حافظه فعال و سرعت کودک یدرمانیباز یاثربخش
 زادهحسن ،یریادگیاختالالت  یپردازش کودکان دارا

ثیر مداخله ترکیبی حافظه فعال أبر بررسی ت ی( مبن1396)
نویسی فضایی بر عملکرد انشا-کالمی و پردازش دیداری

حاجلو،  ،یقربان آهنگر ،آموزان با مشکل یادگیریدانش
حافظه فعال  یاثربخشبر  ی( مبن1398نسب و معزز ) یسپهر

 یریادگی اختالل با آموزاندانش یلیتحصبر بهبود عملکرد 
 ایو ارجمندن یآبادحسن ور،یکد ،یعبداله خاکسار، خاص،

 ،یشناخت یمداخالت آموزش یاثربخشبر  ی( مبن1397)
حافظه فعال بر توجه، کنترل پاسخ و مؤلفه مجری  ایانهیرا

 رییادگیآموزان با اختالل حافظه فعال در دانش مرکزی
 یاثربخش بر یمبن( 1391) یحاتم و ی،کرمیعبد ،خاص

 کاهش بر یدرمانیباز قیطر به یدارید حافظه تیتقو
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 همسو نوشتن مشکالت با آموزاندانش ییامال یخطاها
 .است

، تقویت حافظه نمود مطرحباید  هاافتهدر راستای تبیین این ی 
نوشتن، خواندن و ریاضی و  یهامهارتفعال باعث تقویت 

 عنوانبهحافظه فعال  رایز ؛شوددرمان اختالالت یادگیری می
یکی از ابعاد کارکردهای اجرایی به طور مستقیم با یادگیری 
در ارتباط است و تقویت آن باعث بهبود مشکالت یادگیری 

یکی از  یسینونهیآاز آنجایی که  (.1399 ،ی)فرامرزشود می
انواع اختالالت یادگیری )از نوع نوشتن(  است و به 

امه شود، برنیابی و ادراک دیداری فضایی مربوط میجهت
فضایی باعث بهبود عملکرد  -تقویت حافظه فعال دیداری

حاضر،  های پژوهشنویسی  در کودکان شده است. یافتهآینه
نشان داد که در کل، کاربرد این روش درمانی روش 

نویسی کودکان سودمندی در بهبود عملکرد آینه
در این پژوهش جهت کاهش یا رفع باشد. دبستانی میپیش

، تمرینات شناختی به طور اختصاصی با نویسیآینهمشکالت 
فضایی به کودکان ارائه  -هدف تقویت حافظه فعال دیداری

نویسی آینهآزمون نشان داد که تعداد موارد شد و نتایج پس
با توجه به گیری کاهش یافته است. چشم طوربهکودکان 

های قبلی ارتباط حافظه فعال و تقویت پژوهش نکهیا
اند، و با توجه به کرده دییتأفضایی را  -دیداریهای مهارت

فضایی  -های دیداریاینکه مهارت نوشتن جز مهارت
توان گفت نتایج پژوهش حاضر در شود، میمحسوب می

آن بر  ریتأثفضایی و  -جهت تقویت حافظه فعال دیداری
نویسی، همسو با مهارت نوشتن یا به عبارتی آینه

 شریفکند )می دییتأهد قبلی را های قبلی بوده و شواپژوهش
آموزان با عملکرد دانش در واقع (.2020و لوکزمبورگر، 

آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف در مقایسه با دانش
تحصیلی باال، خطاهای بیشتری در تکالیف حافظه فضایی 

شوند. انجام تمرینات شناختی از جمله تمرینات مرتکب می
پذیری مغز، از به تحریک انعطاف تواند منجرحافظه فعال می

ای مغز شود جمله افزایش فعالیت در نواحی پیشانی و آهیانه
کلیدی شبکه کنترل توجه را افزایش  یهامؤلفهو اتصاالت 

، 2؛ شیپستد، هیچ و انجل2014، 1دهد )هولمز و گترکولمی
2012 .) 

فضایی،  -های دیداریترکیب حافظه فعال و مهارت
مناسبی برای عملکرد تحصیلی هستند و  کنندهینیبشیپ

فضایی بر روی  -انجام توانبخشی حافظه فعال دیداری
 راتیتأثتواند بر عملکرد تحصیلی آنان نیز دانشجویان می

مثبت داشته باشد. با توجه به اینکه دانشجویان فنی و 
های مهندسی مثل مکانیک و مهندسی ) بخصوص رشته

                                                                                                                                                                                                                               
1. Holmes & Gathercole 

شتن با محاسبات پیچیده، عمران( عالوه بر سر و کار دا
های طراحی جهت موفقیت در این نیازمند داشتن توانایی

های روانشناسی باشد و از طرفی دانشجویان رشتهها میرشته
و تربیت بدنی نیز برای یادگیری دروس خود )از قبیل آناتومی 

 -و فیزیولوژی( نیازمند به کارگیری حافظه فعال دیداری
فیت و عملکرد این نوع از حافظه فضایی هستند، بهبود ظر

جهت بهبود عملکرد تحصیلی این دانشجویان ضروری به 
 (.2019 نتراب،یتال سابان و ورسد )نظر می

در این مطالعه، افراد با  شده مطرحهای طبق نتایج پژوهش
اختالل یادگیری از نوع نوشتن، در ادراک و حافظه دیداری 

فضایی دچار ضعف هستند  -و همچنین حافظه فعال دیداری
یابی و تشخیص چپ و همین موضوع باعث اختالل در جهت

فضایی درست،  -و راست شده است. عدم پردازش دیداری
و به طور اخص خود شود باعث بروز مشکالتی در نوشتن می

دهد. پژوهش های قبلی نشان می یسینونهیآرا به شکل 
نویسی با مشکالت حافظه رابطه آینه احتماالًنشان دادند که 

( نشان 2017چانگ و ژو ) ن،یچن، مائول مطالعه جینتادارد. 
تواند نقص روزرسانی حافظه فعال میدهد که آموزش بهمی

 تیرا کاهش داده و ظرف یریادگیافراد با اختالل  یشناخت
کودکان مبتال به  یاضیو نمرات ر الیحافظه فعال، هوش س

، اثرات نیرا بهبود بخشد. عالوه بر ا یریادگیاختالل 
در مجموع  .ماه حفظ شود 6 یتواند حداقل برامی یآموزش

نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت تقویت حافظه فعال 
فضایی، در جهت ارتقای نوشتن و رفع مشکالت  -دیداری

به  توجهدارد. با  دیتأک یدبستانشیپدر کودکان نویسی آینه
اینکه یکی از اهداف آموزشی در مدارس بهبود خطاهای 

ای و توانبخشی رایانه یریکارگنوشتن است، در این میان به 
بسیار مفید  یدبستانشیپابزارهای عملی، برای کودکان 

والدین و معلمان و ارائه  یسازآگاهبود. در این راستا خواهد 
نوشتن  یهامهارتبسزایی در بهبود  ریتأثراهکارهای عملی 

 کودکان خواهد داشت.
های پژوهش، زمان بود که امکان پیگیری نتایج از محدودیت

در آن میسر نشد. ضمن اینکه دسترسی مجدد به برخی از 
آوری گروه برای جمعنبود. پذیر ها نیز امکاناین آزمودنی

با مشکالتی از قبیل جلب همکاری مدیران  پژوهشگرنمونه، 
از آنجا که این پژوهش  .بود روروبهها مراکز و رضایت خانواده

های تنها در شهر تهران انجام پذیرفته است، تفاوت
در  هاافتهی میتعمجغرافیایی و فرهنگی، محدودیتی جهت 

در نویسی آینهباشد. با توجه به اینکه سایر مناطق کشور می
شود، والدین این ابتدای نوشتن امری طبیعی محسوب می

پدیده را جدی نگرفته و جهت شروع دوره آموزشی دچار 

2. Shipstead, Hicks & Engle 
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شود این مداخله شدند. به پژوهشگران پیشنهاد میتردید می
های اختالل یادگیری )به خصوص را، برای سایر گروه

 نیز اجرا نمایند.  اختالل یادگیری ریاضی(
 یو قدردان تشکر

الزم  یآموزش و پرورش که هماهنگ نیاز مسئول لهیوس نیبد
و تمام افرادی که در انجام این  دادند صورترا با مدارس 

 یتشکر و قدردان پژوهش، به پژوهشگر یاری رساندند،
 .شودمی

 منابع
(. 1396کومله، س.، نادری، ع.، و سیف نراقی، م. ) پورمیابراه

 یدرس مهمطلوب عناصر برنا یهایژگیو یو بررس ییشناسا
حل مسئله در درس  یهامهارت به پرورش لین یبرا

مطالعات آموزشی ی. لیتحص ییابتدا ٔەدور یمطالعات اجتماع
 .135-100 (،16) 6 ،و آزمایشگاهی

نقش حافظه فعال در (. 1398ارجمندنیا، ع. ا. و ملکی، س. )
مرور  و : با تمرکز بر اختالل خواندنیریادگیاختالل 
 112، (3) 8 ،یروانشناس شیرو. طهیح نیدر ا ییهاپژوهش

– 101. 
. بهسازی حافظه فعال(. 1397ارجمندنیا، ع. ا.، و قاسمی، س. )

 طبیبنشر  -چاپ اول. تهران: نشر تیمورزاده
دستورالعمل آموزشی (. 1391یکتا، م. ) ارجمندنیا، ع.، و شکوهی

. چاپ اول. درمانی بهسازی حافظه فعال: یکصد تمرین -
 نشر طبیب. -تهران: نشر تیمورزاده

آهنگر قربانی، ز.، حاجلو، ن.، سپهری نسب، ز.، و معزز، ر. 
(. اثربخشی حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی 1398)

با اختالل یادگیری خاص: یک مطالعه  موزانآدانش
 -26 ،(4) 8 ،یریادگی یهایناتوان یعلم فصلنامهفراتحلیل. 

7. 
(. درمان اختالالت 1391تبریزی، ن.، تبریزی، م. و تبریزی، ع. )

 ی. تهران: انتشارات فراروان.سینوکتهید
، ه.، سلطانی، ا.، منظری توکلی، ح.، و زین الدینی میمند، زادهیتق

شناختی،  یزیربرنامه»اجرایی  یهاکنش(. مقایسه 1397ز. )
       در « بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال

 -یعلم فصلنامهبا و بدون اختالل نوشتن.  آموزاندانش
 .79 – 100، (56) 13 ،یتیپژوهشنامه ترب یپژوهش

مداخله ترکیبی حافظه فعال  تأثیربررسی (. 1396زاده، م. )حسن
نویسی فضایی بر عملکرد انشا-کالمی و پردازش دیداری

نامه کارشناسی ارشد، پایانآموزان با مشکل یادگیری. دانش
 دانشگاه تهران. ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

.، حسن آبادی، خاکسار بلداچی، م. ع.، عبدالهی، م. ح.، کدیور، پ
 یمداخالت آموزش یاثربخش(. 1397ح. ر.، و ارجمندنیا. ع. ا. )

حافظه فعال بر توجه، کنترل پاسخ و مؤلفه  ایانهیرا ،یشناخت
آموزان با اختالل حافظه فعال در دانش مرکزی مجری

 شناخت یپژوهش – یعلم دوفصلنامه، خاص رییادگی
 .173 – 186 ،(2) 7 ،یاجتماع

(. اثربخشی تقویت حافظه دیداری به طریق 1391عبدی، ا. )
آموزان دارای درمانی بر کاهش خطاهای امالیی دانشبازی

 (،4)8 ،مجله پژوهش در علوم توانبخشیاختالل نوشتن. 
658-648. 

تأثیر آموزش یکپارچگی حسی بر (. 1399فرامرزی، س. )
، خاصیادگیری  با اختالالت آموزاندانش نویسینادرست

 .89-113 (،4) 9 ،یریادگی یهایناتوان فصلنامه علمی
راهنمای کاربردی نسخه نوین هوش (. 1390کامکاری، ک. )

. تهران: انتشارات مدارس بینه –استنفورد  –آزمای تهران 
 کارآمد.

(. 1398و رحیمی پردنجانی، س. ) ،.ع. سکرمعلیان، م.، حقایق، 
بر حافظه فعال و سرعت  محورکودک درمانیبازیاثربخشی 

فصلنامه علمی  ،کودکان مبتال به اختالل یادگیری پردازش
 .95 – 115(، 2)9 ،های یادگیریناتوانی

نهروانیان، پ.، عسگری، پ.، درتاج، ف.، نادری، ف. و بختیاری، 
تأثیر آموزشی شناختی بر حافظه کاری و توجه  (،1397س. )

 ،های آموزشی. پژوهش در نظاممتمرکز کودکان مضطرب
12(40) ،24-7.  
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Effectiveness of visual-spatial working memory intervention on mirror 

writing performance of pre-school children 
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Abstract 
 The objective of this study was to examine effectiveness of visual-spatial working memory intervention on mirror 

writing performance of  pre-school children. This was a quasi-experimental study with pre-test, post-test design 

and a control group. The statistical population of the present study consisted of 20 students (13 girls and 7 boys) 

who were studying in preschool centers and kindergartens in Tehran (District 14) in 1395-96 school year and they 

were diagnosed with mirror writing by their teachers. From amont them 20 students with mirror writing 

performance were selected through purposive sampling method and were randomly divided into control and 

experiment groups (each group n=10). The experiment group participated in 12 therapy sessions of visual-spatial 

working memory program, each session took 60 minutes for 3 month (12 weeks). Tehran-Staford-Binet 

Intelligence Scale (T-SB(  was used to assess IQ and Researcher-made mirror writing test was used to assess 

mirror writing. The data resulting from the study were analyzed by SPSS22 and t-Test. The analysis of the data 

resulted from researcher- made mirror writing test showed that experiment group participants compared to control 

group have significant difference in the results of the test after participating in the intervention (Mean Difference 

=2/5, N =10, p = 0/001). It can be concluded that visual-spatial working memory program lead to performance 

improvement of the student’s mirror writing. Regarding the findings of the current study, the interference of the 

spatial-visual working memory may impact on mirror writing performance of pre-school children and it can use 

to decrease the mirror writing errors. 

Key words: working memory, mirror writing, dysgraphia, 
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