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Abstract
Introduction: Learning disabilities are among the most common problems of children that can
seriously damage the present and future life of a child if they are not diagnosed and treated
timely.
Aim: This study aimed to investigate the effect of neurotherapy on the rate of learning
disabilities in students who suffer from this disorder.
Method: A quasi-experimental research method with a one-group pretest-posttest design was
used. The statistical population of the study consisted of all children with learning disabilities
who referred to Imam Hossein (AS) clinic of Yazd (as a clinic affiliated to the Education
Organization) in 2017, out of which 23 students were selected using a convenience sampling
method. Patients underwent neurotherapy for ten sessions. The tools used in the study included
the Colorado Learning Disability Questionnaire (Wilcott et al., 2011) and Quantitative
Electroencephalography. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard
deviation) and inferential statistics (paired t-test) by SPSS Version 20.
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Results: The results showed that neurotherapy led to a decrease in the mean total score of
learning disorders. As the significance level of paired t-test (p≤0.05) was less than 0.05, it could
be said that reading disorders, social cognition problems, social anxiety, spatial and
mathematical difficulties in students have significant differences in the pre-test and post-test.
Conclusion: According to the results, neurotherapy can be used as a method for the treatment of
reading disorders, social cognition problems, social anxiety, and spatial and mathematical
difficulties, and it can improve learning disabilities.
Keywords: Children, Learning disabilities, Neurotherapy

How to cite this article: Sadat Dehghani Firouzabadi B, Dehghani Firouzabadi MH, Mirhosseini H, Sadeghpoor Moradi Z. The effect of
neurotherapy on the rate of learning disabilities in primary school students. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2021; 8 (4): 85-94 .
URL: http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-1061-en.pdf

Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access article distri buted under the
terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix,
transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal.

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال هشتم ،شماره 1444 ،4
صفحات58- 44 :

اثربخشی نوروتراپی بر میزان اختالالت یادگیری دانشآموزان دبستانی
بتول السادات دهقانی فیروزآبادی ،1محمدحسین دهقانی فیروزآبادی ،1حمید میرحسینی ،2زهره صادق پور مرادی

1

.1كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .2استادیار ،مركز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاري ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
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چکیده
مقدمه :اختالل یادگیري از جمله مشکالت شایع در بین كودكان است كه عدم تشخیص و درمان به موقع آن آسیب جدي به زندگی
حال و آینده كودک وارد میكند.
هدف :هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نوروتراپی بر میزان مشکالت یادگیري در دانشآموزان مبتال به این اختالل بود.
روش :روش پژوهش ،شبه آزمایشی از نوع طرح پیشآزمون -پسآزمون با یک گروه بود .جامعه آماري پژوهش شامل كلیهي
كودكان مراجعه كننده اختالل یادگیري در سال  1042كه به كلینیک امام حسین (ع) وابسته به آموزش و پرورش استان یزد بودند كه از
بین آنها  20نفر از دانشآموزان با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند .بیماران طی  14جلسه تحت درمان نوروتراپی
قرار گرفتند .ابزارهاي بهكار رفته در تحقیق شامل پرسشنامهي اختالل یادگیري كلورادو ویلکات و همکاران ( )2411و همچنین
الکتروآنسفالوگرافی كمی بود .تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تی زوجی) و با استفاده
از نرمافزار آماري  SPSSنسخهي  24انجام شد.
یافتهها :یافته ها نشان داد كه نوروتراپی بر كاهش میانگین نمره كل اختالالت یادگیري با توجه به سطح معنیداري آزمون  tزوجی
اجتماعی ،اضطراب اجتماعی ،مشکالت فضایی و ریاضی دانشآموزان در پیشآزمون -پسآزمون داراي تفاوت معنادار است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ،نوروتراپی میتواند به عنوان یک روش درمانی در اختالل خواندن ،مشکالت مربوط به شناخت
اجتماعی ،اضطراب اجتماعی ،مشکالت فضایی و مشکل ریاضی و در نهایت باعث بهبود اختالالت یادگیري شود.
کلیدواژهها :كودكان ،اختالالت یادگیري ،نوروتراپی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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( )p≤4/48از  4/48كمتر است از این رو میتوان گفت بعد از اجراي نوروتراپی میزان تفاوت بین متغیر اختالالت خواندن ،شناخت
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مقدمه

آموزشی با كالسهاي ویژه و دارودرمانی مانند ریتالین
1

انجمن روانپزشکی آمریکا ( )2410در كتاب راهنماي
تشخیصی و آماري اختالالت روانی -ویرایش پنجم

2

براي این كودكان اشاره كرد .روشهاي آموزشی بالینی
مبتنی بر تواناییهاي دانشآموز در جهت آموزش

جدیدترین تعریف اختالل یادگیري 0را منتشر كرده است:

تکمیلی در مدرسه و منزل نیز توصیه میشود (عابدي،

اختالل یادگیري ویژه ،نوعی اختالل عصب تحولی 4است

جمالی ،فرامرزي ،آقایی و بهروز1042 ،؛ به نقل از

كه تأثیر دائمی بر یادگیري میگذارد .همچنین در این

جعفري ندوشن ،بیدكی ،جعفري ندوشن ،میرحسینی،

ویرایش اصطالح ناتوانی یادگیري به اختالل یادگیري

صابري حسین آباد و كریمی .)1048 ،از دیگر روشهایی

ویژه 8تغییر نام پیدا كرد و براي آن سه ویژگی اختالل

كه امروزه به منظوركاهش نشانههاي اختالل یادگیري

یادگیري ویژه با آسیب در خواندن یا نارساخوانی،2

خاص ،مورد استفاده قرار میگیرد ،نوروفیدبک 14است

اختالل یادگیري ویژه با آسیب در نوشتن یا نارسا نویسی

8

(بهزادي ،رحیمی و محمدي1044 ،؛ به نقل از عزیزي،

نارسا 5در نظر گرفته شد (به نقل از محمدي مولود،

یک روش درمانی میتواند به تنظیم نابهنجاريهاي امواج

مصرآبادي و حبیبی.)1044 ،

مغزي كمک كند .تاكنون مطالعات زیادي در مورد

ناتوانیهاي یادگیري یک اصطالح كلی است كه به

نوروفیدبک و اثربخشی آن در اختالالت مختلف انجام

گروهی ناهمگن از اختاللها اشاره دارد كه به صورت

شده است (مرزبانی ،مراتب و منصوریان.)1048 ،

مشکالت معنادار در اكتساب و استفاده از گوش دادن،

مطالعات مختلف تأثیر مثبت نوروفیدبک را در بهبود

صحبت كردن ،خواندن ،نوشتن ،استدالل یا تواناییهاي

عالئم یادگیري و كاركردهاي شناختی در اختالالت

ریاضی بروز میكند (هاالهان ،كافمن و پولن2418 ،؛ به

یادگیري گزارش كردهاند (آو ،چوي ،النگ ،واي،

نقل از پورفرهمند و طاهر .)1044 ،میزان شیوع این

كانگ و آو2414 ،11؛ سیمکین.)2412 ،12

اختالل با در نظر گرفتن میزان قطعیت و تعاریف بهكار

نوروفیدبک نوعی بازخورد زیستی است كه تالش می-

رفته از  2تا  14درصد تخمین زده میشود .همهي انواع

كند از راه ثبت پاسخهاي الکتریکی و ارائهي بازخورد به

اختالل یادگیري خاص تقریباً  14درصد كودكان را مبتال

آزمودنی خودتنظیمی را آموزش دهد (معین ،اسدي

میكند (كاپالن و سادوک.)2418 ،4

گندمانی و امیري1048 ،؛ به نقل از محمدي ،نریمانی،

از جمله شیوههاي رایج براي درمان اختالل یادگیري می-

ابوالقاسمی و تکلوي .)1044 ،هدف نوروفیدبک بهنجار

توان به حوزهي ادراكی -حركتی ،در نظرگرفتن امکانات

كردن فركانسهاي عصبی نابهنجار به وسیلهي افزایش

1

- American Psychiatric Association
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
Edition
3
- Learning disorders
4
- Neurodevelopmental disorder
5
)- Specific learning disorder (SLD
6
- SLD with impairment in reading or dyslexia
7
- SLD with impairment in writing or dysgraphia
8
- SLD with impairment in mathematics or dyscalculia
9
- Kaplan & Sadock
2

آگاهی بر الگوهاي الکتروآنسفالوگرافی

10

نرمال شده

است .نوروفیدبک با ثبت الکتروآنسفالوگرافی عملکرد
10

- Neurofeedback
- Au, Choi, Leung, Waye, Kang, & Au
12
- Simkin
13
)- Quantitative Electro Encephalography (QEEG
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و اختالل یادگیري ویژه با آسیب در ریاضیات یا حساب

میردریکوند و سپهوندي .)1042 ،نوروفیدبک به عنوان

بتول السادات دهقانی فیروزآبادي و همکاران

55

اطالعات فیزیولوژیکی را كه از طریق امواج مغزي جلوه

عملکردهاي شناختی مورد نیاز براي ایجاد تعادل است،

میكند به ما ارائه میدهد .خروجی به دست آمده توسط

احتمال دارد كاهش موج تتا به بهبود تعادل منجر شود.

رایانه بر پایهي نظریهي شرطی سازي عاملی و تقویت

همچنین نوروفیدبک از طریق هماهنگی امواج درگیر در

مثبت و منفی است .تکانههاي الکتریکی به وسیلهي

سیستمهاي مؤثر در تعادل (بینایی ،دهلیزي و مخچه)

نوروتراپی آمادهسازي میشوند و دامنهي آن در باندهاي

ممکن است باعث افزایش تعادل شود (مشرف رضوي،

فركانسی فیلتر شدهي مجزا دریافت میشود .در نتیجه این

سهرابی و ستوده .)1042 ،مرور مطالعات گذشته نشان

اطالعات به صورت دیداري و شنیداري به مراجع ارائه

میدهد پژوهشگرانی همچون سیمکین ( ،)2412آو و

میشود و این به وسیلهي رایانه به بیمار كمک میكند تا

همکاران ( ،)2414اثربخشی این روش آموزشی را بر

امواج مغزياش را در پهناي باند تعدیل كند (جهانیان

درمان و پیشرفت كودكان مبتال به نارساخوانی به اثبات

نجف آبادي ،صالحی ،رحمانی و ایمانی.)1042 ،

رسانیدند .در ایران مطالعات پراكندهاي در این حوزه

نوروفیدبک از سال  1484براي درمان اضطراب استفاده

انجام شده است .به عنوان مثال فتح اله پور ،باباپور

میشد .كارهاي اولیه توسط كلیترمن و كامیوا و با

خیرالدین ،مهدویان و بافنده قراملکی ( )1042در پژوهشی

آموزش آلفا همراه بود .امواج آلفا امواج با ولتاژ باال و

با عنوان مقایسهي اثربخشی درمان نوروفیدبک و فرنالد بر

صاف  12-5هرتز است كه این امواج باعث آرامش می-

هوش كودكان مبتال به نارساخوانی انجام دادند و نتیجه

شود .هدف از نوروفیدبک آموزش تغییر نوار مغز است

گرفتند كه روش درمانی نوروفیدبک بر هوش كالمی،

كه براي رسیدن به عملکرد شناختی مناسب و ایجاد

عملی و كلی این كودكان مبتال به این اختالل مؤثر است

آرامش و براي درمان اضطراب و افسردگی و اختالل

و در روش فرنالد این تأثیر وجود ندارد .نظري ،موسی

خواب و درد و الکلیسم و سایر اعتیادها استفاده میشود و

نژاد ،هاشمی و جهان ( )1041نشان دادند كه آموزش

فركانس امواج مغز شامل ( +24-10هرتز) بتا و (12-5

نوروفیدبک بر روي افزایش كاركردهاي روانشناختی

هرتز) آلفا 5-4( ،هرتز) تتا 4-4/8( ،هرتز) دلتا است .هر

كودكان مبتال به اختالل یادگیري خواندن مؤثر است .در

فردي یک الگوي خاصی از فعالیت مغزي را دارد و یک

پژوهشی جداگانه نریمانی ،ابوالقاسمی ،رجبی ،نظري و

فركانس خاص است كه با عالئم و اختالالت خاص

زاهد ( )1041نشان دادند كه آموزش نوروفیدبک بر

همراه است .استفاده از نوروفیدبک براي اختالل بیش-

كاهش خطاهاي خواندن مؤثر است .همچنین در پژوهشی

فعالی و بیتوجهی در مطالعات متعددي تأیید شده است و

بهزادي و همکاران ( ،)1040به بررسی تأثیر آموزش

مورد تأیید اداره غذا و داروي آمریکا نیز است (سجادي،

نوروفیدبک بر ادراک بینایی دانشآموزان ابتدایی با

آخوندپور منطقی و هاشمیان.)1040 ،

اختالل یادگیري ریاضی پرداختند .از آنجا كه این روش

تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان میدهد كه كاهش

در درمان اختالالت یادگیري از اهمیت ویژهاي برخوردار

موج تتا در زمینه توجه منجر به بهبود عملکردهاي

است و نوروفیدبک از روشهاي درمانی نسبتاً جدید
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مغز را به صورت اطالعات رایانهاي تهیه میكند و این

شناختی خصوصاً میشود .از آنجا كه توجه یکی از
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است ،مطالعه حاضر به بررسی اثر این روش در درمان

سر ،استفاده از داروهاي مؤثر بر سیستم عصبی در  2ماه

اختالالت یادگیري میپردازد .دیده شده است كه

گذشته ،وجود كنترا اندیکاسیون جهت نوروتراپی ،عدم

كودكان مشکالت یادگیري سطوح باالیی از نسبت

مشاركت مراجع تا اتمام جلسات ،از مطالعه خارج شدند.

فعالیتهاي آلفا و تتا را از خود نشان میدهند كه این

تشخیص اختالل یادگیري توسط روانشناس بالینی و با

مسئله به پیشرفت فعالیتهاي ذهنی صدمه میزند.

استفاده از مصاحبهي ساختاریافته بر مبناي پنجمین

نوروفیدبک به كاهش نسبت آلفا و تتا كمک كرده و

راهنماي تشخیصی -آماري اختالالت روانی انجام گرفته

سبب بهبود مهارتهاي خواندن ،نوشتن ،ریاضیات و

است .از مراجعه كنندگان الکتروآنسفالوگرافی كمی به

نقاشی و نیز افزایش نمره هوشبهر میشود .معموالً با كامل

منظور تأیید تشخیص و نحوهي تدوین پروتکل درمانی نیز

كردن یک دوره درمانی بهبودي ثابتی حاصل میشود

به عمل آمده است .پس از تشخیص اختالل یادگیري ابتدا

(سجادي و همکاران.)1040 ،

پرسشنامهي مشکالت یادگیري كلورادو به صورت

با توجه به پیچیدگی اختالل یادگیري و عدم اتفاق نظر در

پیشآزمون توسط مادران آزمودنی تکمیل شد .روش

مورد یک شیوه درمانی واحد و ضرورت وجود درمان-

درمان نوروتراپی در پژوهش حاضر در طی ده جلسه 04

هاي مختلف با توجه به شرایط بیمار و خألهاي پژوهشی

الی  48دقیقهاي ،هفتهاي سه بار با تدوین پروتکلهاي

بسیاري كه در این زمینه وجود دارد كه انجام مطالعات

الزم ،توسط روانشناس ویژه نوروتراپی با نظارت

بیشتر را ضروري میسازد ،این مطالعه با هدف اثربخشی

متخصص علوم اعصاب شناختی با تلفیقی از تحریک

نوروتراپی بر میزان اختالالت یادگیري دانشآموزان

الکتریکی فرا جمجمهاي و نوروفیدبک ارائه شد .پس از

دبستانی انجام گرفت.

اتمام جلسات ،پرسشنامهي مشکالت یادگیري كلورادو
ویلکات و همکاران به عنوان پسآزمون تکمیل شد تا با

روش

نتایج

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي شبه آزمایشی و طرح

الکتروآنسفالوگرافی جهت تحلیل به نرم افزار نوروگاید

تحقیقی تک نمونهاي به صورت پیشآزمون -پسآزمون

وارد و تفاصل امواج بقیه به دست آمد .در نهایت تحلیل

با یک گروه نمونه بود .جامعهي آماري این پژوهش

دادهها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف

شامل كلیهي كودكان دبستانی در سال  1042مبتال به

استاندارد و  )...و استنباطی (آزمون تی زوجی) با استفاده

اختالل یادگیري مراجعه كننده به كلینیک امام حسین (ع)

از نرمافزار  SPSSنسخهي  24انجام گرفت.

قبل

از

درمان

مقایسه

شود.

دادههاي

صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند .معیارهاي

ابزار

ورود شامل سن  8تا  10سال ،هوشبهر طبیعی (براساس

پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران
1

موفقیت نسبی در مدرسه) بود و مراجعه كنندگان با

( : )CLDQاین پرسشنامه به وسیلهي ویلکات و همکاران

اختالالت روانپزشکی یا نورولوژیک مثل صرع ،ضربه به

( )2411تهیه و توسط حاجلو و رضایی شریف ()1044
- Colorado Learning Difficulties Questionnaire
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هنجاریابی شده است .پرسشنامهي حاضر براي غربالگري

این ترتیب گزارش شده است :خواندن 4/24؛ ریاضی

و شناسایی كودكانی كه مشکل یادگیري دارند ،ساخته

4/44؛ شناخت اجتماعی 4/24؛ اضطراب اجتماعی  4/42و

شده است و مشکالت یادگیري را در پنج عامل اساسی

فضایی  ( 4/04ویلکات و همکاران .)2411 ،در فرم اصلی،

خواندن ،حساب كردن ،شناخت اجتماعی ،اضطراب

همسانی درونی كل پرسشها را به واسطهي محاسبه

اجتماعی و عملکردهاي فضایی طبقهبندي میكند و از

آلفاي كرونباخ  4/48گزارش نمودهاند .در مطالعه حاجلو

خصیصههاي روانسنجی مطلوبی برخوردار است .این

و رضایی شریف ( )1044اعتبار به واسطهي كرونباخ 44

پرسشنامه از  24آیتم تشکیل شده است و توسط والدین

گزارش شده است .ارتباط پرسشنامهي مشکالت یادگیري

دانشآموزان تکمیل میشود .پاسخ به هر عبارت در یک

كلورادو با خرده مقیاسهاي خواندن  ،4/51شناخت

مقیاس لیکرت  8درجهاي از اصالً ( )1تا همیشه ( )8است

اجتماعی  ،4/85اضطراب اجتماعی  ،4/82مشکلهاي

(به نقل از رضایی شریف ،حاجلو ،حقگو و مرادي،

فضایی  4/84و ریاضی  4/24به دست آمده است (به نقل

 .)1048اعتبار این پرسشنامه و مؤلفههاي آن ،توسط

از رضایی شریف و همکاران.)1048 ،

سازندگان پرسشنامه با روشهاي همسانی درونی و
بازآزمایی بررسی شده و اندازههاي قابل قبولی را به دست

یافتهها

داده است (ویلکات ،بودا ،ریدل ،چابیلداس ،دفري و

آمارههاي توصیفی براي مقایسه پیشآزمون و پسآزمون

پنینگتون .)2411 ،روایی همگراي مؤلفههاي این

مؤلفههاي اختالالت یادگیري در جدول  1آمده است.

پرسشنامه با پرسشنامههاي استاندارد پیشرفت تحصیلی به
جدول  1آمارههای توصیفی برای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون مؤلفههای اختالالت یادگیری
مؤلفهها
مشکل در خواندن
مشکالت شناخت اجتماعی

مشکالت فضایی
مشکل در ریاضی

آزمون

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

04/14

82/4

2/25

پسآزمون

40/5

25/2

2/04

پیشآزمون

42/4

81/2

0/54

پسآزمون

22/8

84/1

0/18

پیشآزمون

84/5

05/2

0/42

پسآزمون

88/4

28/1

0/28

پیشآزمون

82/11

41/2

2/88

پسآزمون

45/8

84/1

2/05

پیشآزمون

40/14

44/1

2/45

پسآزمون

08/8

40/1

2/24

میانگین

براساس جدول  1میانگین پسآزمون متغیر مشکل

مشکالت فضایی و مشکل در ریاضی آزمودنیها به لحاظ

خواندن ،مشکالت شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی،

توصیفی كاهش قابل مالحظهاي داشته است .آزمون
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اضطراب اجتماعی

خطای معیار
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یادگیري در جدول  2آمده است.

نمونههاي زوجی در دانشآموزان دبستانی مبتال به اختالل

جدول  2آزمون نمونههای زوجی (جفتی) در دانشآموزان دبستانی مبتال به اختالل یادگیری

مؤلفهها

میانگین

تفاوت پیشآزمون از

سطح اطمینان 59

پسآزمون

درصدی

انحراف

خطاي معیار

حد

معیار

میانگین

پایین

T

حد باال

درجه

سطح

آزادی

معناداری

مشکل خواندن

42/84

4/08

1/28

02/48

44/20

51/14

22

4/444

مشکالت شناخت اجتماعی

12/14

0/25

2/84

18/22

25/24

11/18

22

4/444

اضطراب اجتماعی

14/42

2/58

2/54

10/15

04/52

12/11

22

4/444

مشکالت فضایی

42/51

8/48

0/84

02/44

44/85

84/18

22

4/444

مشکل در ریاضی

00/58

4/24

2/41

24/28

82/14

25/18

22

4/444

براساس جدول  2سطح معناداري آزمون  Tزوجی

همکاران ()1041؛ موسی نژاد جدي ،محمود علیلو،

( )P=4/444در كلیهي مؤلفهها از  4/48كمتر است از این

بخشی پور و نظري ()1048؛ آزادي ،تقوایی و چهرهاي

رو میتوان گفت بعد از اجراي نوروتراپی میزان مشکل

( )1044و فتح اهلل پور و همکاران ( )1042همسویی و

خواندن ،مشکالت شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی،

هماهنگی الزم را دارد؛ اما نتیجهي تحقیق حاضر با نتایج

مشکالت فضایی و مشکل ریاضی دانشآموزان دبستانی

پژوهش مارینوس ،برتلر ،سیلویا ،این و لودو ()2444

به طور معناداري كاهش یافته است.

همخوانی ندارد آنان در تحقیقی بهبود هجیكردن را در
كودكان نارساخوان پس از ارائهي نوروفیدبک بررسی

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوروتراپی بر

در هجیكردن به دست آمد؛ اما این بهبودي در خواندن

میزان مشکالت یادگیري در دانشآموزان مبتال به این

به دست نیامد.

اختالل بود .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج استخراج

نتایج حاصل از پژوهش انجام شده توسط جعفري و

شده الکتروآنسفالوگرافی آزمودنیها در پسآزمون نشان

همکاران ( )1048كه به بررسی تأثیر نوروتراپی بر

داد كه نوروتراپی بر بهبود اختالالت یادگیري در دانش-

اختالالت یادگیري خواندن و نوشتن دانشآموزان مبتال

آموزان دبستانی مؤثر است كه این نتیجه با تحقیقات

به اختالل نارسایی توجه -بیشفعالی پرداخته بیانگر آن

كوبن ،رایت ،دكر و مورگان ()2418؛ والکر،

است كه تغییر تناسب بین امواج تتا  /بتا و تقویت امواج

كوزلووسکی و الوسون ()2448؛ بکرا ،فرناندز و

آلفا پشت سر و افزایش باند موج بتا باعث بهبود توجه كه

هارمونی ()2442؛ والکر و نورمن ()2442؛ نظري

یکی از ضعفهاي كودكان مورد آزمایش بوده است را

()1041؛ اعظمی و حاج صادقی ()1042؛ نریمانی و

در پی داشته باشد؛ و این بهبود یعنی افزایش حوزهي
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توجه ،زمینهي الزم را براي بهبود اختالل خواندن و

این روش و اثربخشی عمیق آن تأكید دارند ،نتایج این

نوشتن مؤثر است كه با نتایج پژوهش انجام شده همسو

بررسی نیز بخشی از توانمنديهاي این روش را در زمینه-

است.

ي درمان اختالالت یادگیري نشان داده و كاربرد آن را به

مطالعات جدید نشان میدهد كه در كودكان داراي

عنوان درمان مکمل و در مواردي جانشین دارو درمانی

اختالل یادگیري فعالیت مغزي نابهنجاري مشاهده می-

براي این اختالل نشان میدهد .از محدودیتهاي این

گردد كه بیشتر در دامنهي آلفا و تتاست (بسرا.)2442 ،

پژوهش میتوان به حجم نمونه كم و تفاوت هاي فردي

این كودكان معموالً از نظر هوشی مشکلی ندارند؛ اما به

دانشآموزان از قبیل میزان انگیزش براي تغییر ،انتظار یا

دلیل فعالیتهاي مغزي نابهنجار كه در آنها دیده میشود

امید به اینكه این روش درمانی جدید مؤثر خواهد بود،

عملکرد ذهنی پایینی از خود نشان میدهند؛ لذا انتظار

عالقه به یادگیري مهارتهاي جدید و ویژگیهاي

میرود با سركوب یا افزایش امواج تتا و آلفا شاهد بهبود

شخصی درمانگران از قبیل میزان همدردي و دلسوزي،

عملکردهاي عالی ذهنی در این افراد باشیم .در تحقیق

درک و فهم پروتکلهاي درمانی ،میزان اعتماد به نفسی

حاضر پروتکل آموزشی و درمانی متمركز بر تصحیح

كه در جلسات درمانی نشان میدهند ،میزان تعهد حرفهاي

امواج ،هاي بتا ،تتا ،حسی حركتی و آلفا بود .به نظر می-

و  ...اشاره كرد.

رسد تغییر این امواج یعنی كاهش ،هاي بتا ،كاهش تتا،
افزایش حسی حركتی و افزایش آلفا موجب بهبود

سپاسگزاری

عملکرد دانشآموزان داراي اختالل یادگیري شده و این

این مقاله حاصل پایاننامه كارشناسی ارشد رشته

بهبود یعنی افزایش یادگیري الزم را براي بهبود اختالل

روانشناسی بالینی در سال  1045كه با كد اخالق

یادگیري فراهم كرده است .ازاینرو میتوان گفت

 IR.IAU.KHU.IF.1397-27و همچنین با كد

نوروتراپی موجب بهبود اختالل یادگیري در كودكان

 14824842422418در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

مبتال به اختالالت یادگیري میگردد.

یزد تصویب شد .بدین وسیله از همه همکاران محترم در
كلینیک امام حسین (ع) وابسته به آموزش و پرورش

به طور خالصه یافتههاي این پژوهش نشان داد كه الگوي

بنده را یاري نمودند ،بی نهایت سپاسگزارم.

امواج مغزي در كودكان مبتال به اختالل یادگیري متفاوت
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