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ABSTRACT

Background and Aim: Reading disorder is one of the neurocognitive problems that causes academic,
psycho-cognitive problems for students suffering from this problem. Neurofeedback is one of the
therapeutic techniques in the field of reading disorder for normalizing brain waves. The aim of the present
study was to investigate the effectiveness of neurofeedback training on reading performance and working
memory of the students with dyslexia.
Materials and Methods: The design used in the current study was quasi-experimental design including
pretest-posttest and a control group. Using available sampling method, 36 students with reading disorders
were selected from among all students with dyslexia in Torbat Heydarieh city in 1394-95 academic year,
divided into two parallel )age, gender, intelligence) groups of control and experimental with 18 students
in each group. In the pretest and posttest, the Wechsler memory and Nema tests were used. Also, in
addition to the academic teaching, as a part of routine practice of in the disability centers, the
experimental group received 20 sessions of therapeutic; training neurofeedback for four sessions )each
session lasted for 40 minutes(. In addition to receiving the academic training of dyslexia, the control
group received 20 sessions of sham therapeutic training neurofeedback, four sessions a week, each
session lasting for 40 minutes. To analyze the results, a variable analysis of covariance (working memory)
and multivariable analysis of covariance (reading performance) were used.
Results: The findings showed that neurofeedback training improved the working memory (p<0.0001) and
all the components of reading performance (p<0.0001) except for testing issue marks (p>0.05) and
naming images components (p>0.05) in students.
Conclusion: Based on the findings of the current study, it is suggested that this therapeutic method be
used along with other therapeutic methods.
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تاثیرآموزش نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظه فعال دانشآموزان مبتال به اختالل خواندن
امیرصباغی ،1مهدی رضائی* ،2نوید میرزاخانی ،3اشکان ایرانی ،4سید مهدی

طباطبایی5

 .1کمیته پژوهشی دانشجویان .دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3کارشناس ارشد کاردرمانی ،عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی .دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4دانشجوی دکترای نوروساینس ،عضو کادر اموزشی گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .5کارشناس ارشد آمار زیستی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
اختالالت خواندن یکی از مشکالت عصب-شناختی است که سبب بروز مشکالت تحصیلی ،روانشناختی برای دانشآموزان مبتال میشود .یکی از تکنیکهای درمانی
در حوزه اختالل یادگیری ویژه خواندن جهت نرمالسازی امواج مغزی این کودکان ،روش نوروفیدبک است .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر
عملکرد خواندن و حافظه فعال دانش آموزان مبتال به اختالل خواندن است.
مواد و روشها
مطالعه حاضر به روش نیمهآزمایشی بهصورت پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس از کلیه دانشآموزان مبتال به
اختالل خواندن شهرستان تربتحیدریه در سال تحصیلی  1394-95تعداد  36دانشآموز مبتال به اختالل یادگیری نوع خواندن انتخاب که به دو گروه همتای  18نفره-
ی (سن ،جنس ،هوش بهر) آزمایش و کنترل تقسیم شدند .در مرحله پیشآزمون و پسآزمون از آزمونهای نما و حافظه فعال وکسلر استفاده شد .دانشآموزان گروه
مداخله در کنار آموزش تحصیلی که جزء کارهای روتین مراکز اختالالت بود 20 ،جلسه آموزش نوروفیدبک در بازهی زمانی  40دقیقهای بهصورت  4جلسه در هفته
دریافت کردند .گروه کنترل نیز عالوه بر روش آموزش تحصیلی کودکان نارساخوان 20 ،جلسه  40دقیقهای که بهصورت چهار روز در هفته انجام شد ،آموزش
نوروفیدبک غیرواقعی را دریافت کردند .برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره (حافظه فعال) و تحلیل کوواریانس چندمتغیره
(عملکرد خواندن) استفاده شد.
یافتهها
نتایج نشان داد برنامه آموزش نوروفیدبک سبب ارتقاء حافظه فعال ( )p>0/0001و تمامی مؤلفههای عملکرد خواندن ( )p>0/0001بهجز مؤلفه آزمون نشانههای
مقوله ( )p<0/05و نامیدن تصاویر ( )p<0/05درس دانش آموزان در گروه آزمایش شده است.
نتیجهگیری
بنابراین استفاده از این روش در درمان افراد مبتال به اختالل خواندن در کنار سایر روشهای درمانی پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی
اختالل خواندن؛ حافظه فعال؛ نوروفیدبک
نویسنده مسئول :دکتر مهدی رضائی .استادیار گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیarezaee2003@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
امروزه مهارت یافتن در خواندن ،از اصلیترین عوامل رشد انسان به شمار میرود[ .]1خواندن یکی از مهارتهای اساسی است که ما را در دریافت
و درک اطالعات و مفاهیم جدید یاری میدهد و بهعنوان اساسیترین ابزار یادگیری دانشآموزان شناخته می شود[ .]2با اینحال ،یکی از
شایعترین انواع اختالل یادگیری ،اختالل در خواندن یا نارساخوانی است [. ]3
انجمن بینالمللی نارساخوانی این اختالل را بهصورت ناتوانی خاص یادگیری که مبنای عصبشناختی و نورولوژیک دارد ،دانسته است بهگونهای
که این نقص در دقت و سرعت بازشناسی کلمه ،هجی کردن و برقراری رابطه سریع واجنویسه ،تاثیر منفی میگذارد ]4[.بررسیها نشان داده
است که حدود  5تا  10درصد دانش آموزان ،بهویژه پسران ،دارای اختالل خواندن هستند[ .]6 ،5همچنین صداقتی ،فروغی ،شفیعی و مرآتی
( )1389بیان کردند که در اصفهان میزان شیوع اختالل خواندن برابر با  10درصد است[ .]7خواندن محصول تواناییهای شناختی ،زبانی ،دانش
قبلی و کسب مهارت در تواناییهای خاص خواندن میباشد[ .]8اکثر دانش آموزان ،مقدمات مهارتهای اساسی را در دبستان میآموزند ،اما برخی
از آنها به رغم بهره هوشی طبیعی ،قادر به خواندن صحیح نیستند[.]9
خصوصیت عمدهی اختالل خواندن ،عملکرد آشکارا و ضعیف در مهارتهای خواندن است که پایینتر از هوش فرد است ]10[.این اختالل اغلب
به شکل حذف یا اضافه کردن کلمات ،مخلوط کردن ،اشتباه در تلفظ حروف بدون صدا (مانند ف-ک-گ) و تحریف واژهها مشخص می
شود[.]11
یکی از الگوها در تبیین خواندن ضعیف ،حافظه فعال است[ .]12فرآیند مربوط به حافظه فعال در کودکان دارای ناتوانی خواندن یکی از مهمتررین
عرصههای تحقیقات شناختی در  30سال گذشته است .حافظه فعال یک منبع پردازشی با ظرفیت محدود است که شامل نگهداری اطالعرات در
حین پردازش اطالعات زودگذر است[ .]13حافظه فعال تنها میتواند مقدار محدودی اطالعات را نگهداری کند ،اما افراد نارسراخوان در بره خراطر
سپردن همین تعداد محدود نیز مشکل دارند[ .]14در حقیقت حافظه فعال نقرش مهمری در هماهنرر کرردن همره فرآینردهای نوشرتن از قبیرل
هدفگذاری ،تولید ایدهها ،برنامهریزی برای کلمات ،جمالت و ساختار متن ایفا میکند[ .]15به همین جهت ،نقایص حافظه فعال به عنوان یکی از
عوامل سببشناسی در ناتوانیهای یادگیری مطرح شده است[ .]16نتایج مطالعات حکایت از آن دارنرد کره کودکران برا نراتوانیهرای یرادگیری
ریاضی ،خواندن و نوشتن در تمامی مؤلفههای حافظه فعال نقایصی را از خود نشان میدهند ]18 ،17[.اما خوشبختانه پژوهشهرای متعرددی نیرز
تاثیر مثبت آموزش بر بهبود حافظه فعال و در نتیجه بهبود خواندن را گزارش کردهاند[ ]19-23که یکی از این تکنیک هرا نوروفیردبک اسرت کره
بهعنوان ابزار مناسبی برای بهبود فرآیندهای شناختی مورد استفاده قرار میگیرد ]24[.نوروفیدبک به شکلی از شرطیسازی فعال فعالیت الکتریکی
مغز اشاره دارد که در آن به فعالیت مطلوب مغز پاداش داده می شود واز فعالیت نامطلوب مغز بازداری می شود ]43[.امواج مغزی بر حسب بسرامد
به چهار دسته متفاوت تقسیم بندی میشوند .این چهار دسته از بلندترین و سریعترین عبارتند از؛ دلتا ( 1تا  3هرتز) ،تتا ( 4تا  7هرتز) ،آلفرا ( 8ترا
 13هرتز) و بتا ( 14تا  30هرتز) .امواج دلتا زمانی دیده می شود که فرد در خواب عمیق است و تتا در زمانی که فرد در حالت خواب نسبتاً سبک-
تری است ،دیده می شود .فعالیت آلفا معموالً زمانی به حداکثر میرسد که فرد بیدار و نسبتاً در حال آرامش است .امواج بتا با تمرکرز و پرردازش
شناختی ارتباط دارد ]44[.آمرروزش نوروفیرردبک ،اثرررات درمررانی خررود را بررای درمران انررواع اخررتالالت عصبشرناختی و روانشرناختی
نشران داده است ]25[.رابطره برین عملکررد حافظرره و فعالیررت آلفررا الکتروآنسررفالوگرام طررری دو دهررره اخیرررر در چنررردین مطالعررره و
تحقیررق گزارششده اسررت ]26-28[.نوروفیدبک برا نرمرالسرازی طیرف فرکرانس ( )EEGممکرن اسرررت تنظررریم درازمررردت سررررطوح
تحریرررک و برانگیختگرری در شرربکههررای مغررزی و تاالموسرری مغرررز را تسرررهیل نمایرررد ]29[.تحقیقرات اخیرر نشران داده اسرت کره
جلسات نوروفیدبک نهتنها باعث کنتررل امرواج ( )EEGمرریشرروند؛ بلکرره بهبررود پررردازش توجرره و حافظرره را از لحرراظ رفتررراری بره
همررراه دارد ]30[.بر طبررق مشرراهدات ،عملکرررد حافظه دارای رابطه مثبرت برا بانرد اسرتراحت (بانرد آلفا) میباشد ]27[.قلریزاده و همکراران
( )1389در پژوهش خود که با هدف بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه فعال انجام شده است ،نشان دادنرد کره آمروزش نوروفیردبک تراثیر
معناداری بر حافظه فعال دارد ]24[.خانجانی و مهدویان ( )1391نیز در پژوهشی به بررسی اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک بر درمران اخرتالل
نارساخوانی پرداختند و نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک سبب بهبود مهارتهای خواندن می شود]31[.
نوریزاده و همکاران ( )1391هم در پژوهش خود به مطالعه اثربخشی نوروفیدبک بر اختالل یادگیری همراه با اختالل نقرص توجره/بیشفعرالی
پرداختند که نتایج مطالعه آنها نشان داد نوروفیدبک بر اختالل یادگیری این گروه از دانش آموزان موثر نبوده ،اما بر بیش فعالی آنهرا مروثر بروده
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است ]32[.پژوهش اورکی و همکاران ( )1393نیز که با هدف بررسی تأثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکران مبرتال بره اخرتالل
بیشفعالی/نقص توجه انجام شده است ،نشان داد که آمرروزش نوروفیرردبک موجررب بهبررود عملکررد حافظره فعرال در کودکران مبرتال برره
اخرتالل بیشفعالی/نقرص توجره می شود و افرزایش دامنره نسربی در بانرد آلفرا باعث بهبود حافظه فعال میگردد ]33[.با توجه به نکات فوق و
اهمیت موضوع ،مطالعه و آگاهی در مورد عوامل مؤثر بر خواندن و راههای بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان ضروری بره نظرمری-
رسد تا برای درمان وافزایش سطح بهداشت روانی مدارس و دانش آموزان و نیز افزایش بهبود عملکررد تحصریلی ایرن گرروه از دانرش آمروزان
اقدامات الزم انجام شود .با مرور ادبیات پژوهشی در زمینه تاثیر اثر نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظه فعال بیشتر مطالعات از روش تحقیق
تک آزمودنی که جزء روش های تحقیقی ضعیف محسوب می شود و قابلیت تعمیم پایینی دارد ،استفاده کردهاند .همچنین مطالعهای که مستقیماً
به بررسی اثربخشی روش نوروفیدبک بر حافظه فعال کودکان مبتال به اختالل یادگیری ویژه خواندن پرداخته باشد ،یافرت نشرد .از آنجرایی کره
درمان اختالالت یادگیری از اهمیت خاصی برخوردار است و نوروفیدبک یکی از روش هایی است که تاثیر درمانی آن به طرور کامرل بره اثبرات
نرسیده است و در مقاالت بیان شده که بر توجه و تمرکز تاثیرگذار است .لذا بر آن شدیم جهت رفع مشکالت مرتبط با روش مطالعات پیشرین و
بررسی اثر نوروفیدبک بر حافظه فعال دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری ویژه خواندن ،پژوهش حاضر را با هدف بررسی اثر نوروفیدبک برر
عملکرد خواندن و حافظه فعال در این دانش آموزان انجام دهیم.
مواد و روشها
معیارهای ورود در مطالعه حاضر عبارت بودند از تشخیص اختالل نارساخوان توسط مراکز اختالالت یادگیری ،سن  7تا  12سال ،بهرهی هوشی
باالی  80بر اساس پروندههای دانش آموزان و عدم مصرف ریتالین بود .معیارهای خروج عبارت بودند از وجود اختالالت نورولوژیکال ،تشخیص
اختالل بیشفعالی یا نقص توجه یا سایر اختالالت روانپزشکی ،اختالالت بینایی و شنوایی بارز ،حضور و مشارکت در تحقیقات مشابه در سه ماه
گذشته ،عدم همکاری کودک حین ارزیابی و درمان.روش پژوهش نیمهتجربی بهصورت پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و مداخله
میباشد .در مطالعه حاضر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس از کلیه دانشآموزان مبتال به اختالل خواندن شهرستان تربتحیدریه که در
سال تحصیلی  94-1395به مراکز اختالل یادگیری مراجعه کرده بودند ،تعداد  36دانشآموز مبتال به اختالل یادگیری نوع خواندن انتخاب که به
دو گروه همتای  18نفرهی (سن ،جنس ،هوش بهر) آزمایش و کنترل تقسیم شدند .در مرحله اول هر دو گروه بر اساس آزمون نما و حافظه فعال
وکسلر به عنوان مورد پیشآزمون اندازهگیری و مقایسه شدند .سپس دانش آموزان گروه مداخله در کنار آموزش تحصیلی که جزء کارهای روتین
مراکز اختالالت میباشد 20 ،جلسه آموزش نوروفیدبک در بازهی زمانی  40دقیقه را بهصورت  4جلسه در هفته دریافت کردند و بر روی گروه
کنترل عالوه بر روش آموزش تحصیلی کودکان نارساخوان به مدت  40دقیقه طی  20جلسه که چهار روز در هفته انجام شد ،آموزش
نوروفیدبک غیر واقعی را دریافت کردند .سپس بعد از پایان مطالعه مجدداً از افراد ،آزمون نما و خرده آزمون حافظه فعال وکسلر به عنوان
پسآزمون استفاده شد و نتایج حاصل در هر گروه و نیز بین دو گروه مقایسه شد .برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون آماری تحلیل کوواریانس
یک متغیره (حافظه فعال) و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (عملکرد خواندن) استفاده شد.
از کلیه والدین کودکان شرکتکننده در پروژه رضایتنامه کتبی اخذ گردیده و والدین کودکان شرکتکننده در پژوهش از اهداف و شرایط
پژوهش آگاه شدند .اطالعات شخصی افراد در پژوهش حاضر به صورت محرمانه حفظ گردید.
در مطالعه حاضر از پرسش نامه اطالعات دموگرافیک به منظور جمعآوری اطالعات اولیه مطالعه شامل سن ،جنس ،سطح سوادآموزی و ویژگی
چندزبانه یا تکزبانه بودن استفاده شد .در مورد دستگاه نوروفیدبک مورد استفاده در مطالعه حاضر این مدل به کار گرفتهشده در پژوهش حاضر
 ProcompInfinitiTMمی باشد که  8کاناله بوده و بعد از نصب نرمافزار  BioGraphبه کمک سیستم رایانهای قابل اجرا میباشد .این
دستگاه از الکترودهایی که به بدن وصل میشود ،استفاده میکند تا به افراد اطالعاتی دربارهی برخی از کارکردهای زیستشناختی بدنشان ارائه
کند ]34[.طرز کار دستگاه به این ترتیب است که الکترود یا الکترودهایی بر اساس پروتکل درمانی منطبق با مشکل فرد و بر اساس نظام بین-
المللی ( 120-10شکل  )1روی پوست سر و الله(های) گوش توسط چسب مخصوص چسبانده می شود .سپس با کمک تجهیزات رایانهای و بر
اساس دامنه 2امواج مغزی فرد (که به میکروولت سنجیده می شود) ،یک فیدبک دیداری یا شنیداری (معموالً در قالب یک بازی و یا صوت
International 10-20 System
Amplitude
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رایانهای) به فرد ارائه می شود .فرد طی مراحل باالتر درمییابد که میتواند با استفاده از امواج مغزیاش ،این فیدبکها را کنترل و تنظیم کند.
تدوام این فرآیند باعث بروز تغییراتی در وضعیت امواج مغزی و بهبود ناهنجاریهای آنها می شود .این دستگاه در پژوهش حاضر جهت سنجش
امواج مغزی و اجرای پروتکل درمانی به کار برده شد]43[.

تصویر  :1نظام بینالمللی ( 20-10اقتباس از دمس)2005 ،

فرآیند آموزش نوروفیدبک در پژوهش حاضر برای درمان با استفاده از روش درمانی نوروفیدبک در کودکان نارساخوان از دو پروتکل درمانی
استفاده شد .پروتکل اول آموزش باند آلفا ( 8-12هرتز) در ناحیه  FCZو پروتکل دوم در نواحی  C3و  C4پروتکل  SMRاجرا شد و در این
پروتکل بتای  12 SMRتا  15هرتز تقویت شد و تتای  4تا 7هرتز و های بتای  22تا  30هرتز را سرکوب شد و این دو پروتکل در تمامی
بیست جلسه آموزش تکرار شد [.]31
آزمودنی در اتاقی ساکت در شهرستان تربتحیدریه ،مرکز کاردرمانی (ولی عصر) در روی یک صندلی راحت جلوی مانیتور نشست و آزمونگر الله
دو گوش و نقاط  C3 ،C4و  CZرا با استفاده از الکل تمیز کرده و ژل نیوپرپ را جهت اتصال بهتر الکترود به سطح پوست برای گرفتن امواج
دقیقتر استفاده کرد.از مونتاژ یک قطبی برای اجرای پروتکل باند آلفا استفاده شد؛ برای این منظور الکترود رفرنس (الکترود زرد رنر) به گوش
چپ و الکترود گراند (الکترود سیاه) به گوش راست و الکترود اکتیو به نقطه  FCZمتصل شد .این پروتکل در هر جلسه به مدت  20دقیقه اجرا
شد.
 20دقیقه بعدی به آموزش پروتکل  SMRپرداخته شد .در این پروتکل از مونتاژ دو قطبی استفاده شد که الکترود اکتیو زرد رنر را روی  C3و
آبی را روی  C4و الکترود رفرنس بر روی گوش چپ نصب شد .در این پروتکل امواج تتای  4تا  7هرتز و امواج بتای  22تا  30هرتز سرکوب
شد و امواج  12 SMRتا  15هرتز تقویت شد ]31[.دامنه فیلتر در حالت چشم باز روی  30و در حالت چشم بسته روی  35هرتز تنظیم شد.
همچنین جهت بررسی عملکرد خواندن از آزمون خواندن (نما) و حافظه فعال از آزمون حافظه فعال وکسلر استفاده شد.
آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) :به منظور اندازهگیری سطح توانایی خواندن و تشخیص دانش آموزان نارساخوان ،آزمون خواندن و
نارساخوانی که توسط کرمی نوری و مرادی ( )1381ساخته و هنجاریابی شده است ،مورد استفاده قرار گرفت .هدف این آزمون بررسی میزان
توانایی خواندن دانش آموزان عادی دختر و پسر در دوره دبستان با ویژگیهای دو زبانی و یک زبانی و تشخیص کودکان دارای مشکالت
خواندن و نارساخوانی میباشد .خرده آزمونهای این آزمون شامل  10خرده آزمون میباشد .پس از اجرای خرده آزمونها با مراجعه به پاسخنامه
پاسخهای درست آزمودنی در هر خرده آزمون مشخص و نمره خام وی محاسبه شد .نمرات خام را در پاسخنامه وهمچنین در برگه خالصه
وضعیت خواندن آزمودنی در مقابل خرده آزمون یادداشت شد .با مراجعه به جداول مربوط به هر خرده آزمون در هر پایه ،نمرات تراز شده محاسبه
شد .نیمرخ (پروفایل)آزمودنی در آزمون ترسیم شد .در پایان نتایج تفسیر شده و گزارش در برگه مخصوص ثبت گردید .پایایی آزمون حاضر با
[]34
استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر آن برای خرده آزمونهای مختلف بین  %43تا  %98به دست آمد.
آزمون حافظه فعال وکسلر (فراخنای ارقام) :این آزمون جهت سنجش حافظه کوتاه مدت با اندازهگیری حافظه طوطیوار ،دقت و
جابجایی الگوهای تفکر است .ارقام مستقیم برای حافظه طوطی وار و ارقام معکوس توانایی تمرکز ،صبر و انعطافپذیری را میسنجد (مارنات،
 .)1390این خرده آزمون در  2مرحله استفاده شد ،در این مرحله آزمودنی میبایست اعدادی را که میشنید به خاطر سپرده و با اتمام هر ردیف،
اعداد مورد نظر را به همان ترتیب بازگو کند .در مرحله دوم ،اعداد باز به هم به صورت شنیداری ،اما معکوس ارائه شد .پایایی خرده آزمونهای
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[]37
داشت.

حافظه وکسلر هم با روش دو نیمه کردن و هم با بازآزمایی برای آزمون های فرعی محاسبه شده است که حاکی از پایایی مناسب
تحلیلها و استخراج نتایج به کمک نرمافزار SPSS 18و تحلیل کوواریانس و مانکوا استفاده شد(.بهتر است این قسمت آخر این بخش آورده
شود).
یافتهها
نمونه مطالعه حاضر شامل  36دانشآموز مبتال به اختالل خواندن که به دو گروه همتای (سن ،جنس ،هوش بهر)  18نفره آزمایش ( 10پسر و 8
دختر) و کنرل ( 11پسر و  7دختر) تقسیم شدند.
در جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد دوبار اندازهگیری (پیشآزمون-پسآزمون) حافظه فعال در گروههای آزمایش و کنترل قابل
مالحظه است.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد دوبار اندازهگیری (پیشآزمون-پسآزمون) حافظه فعال در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

حافظه فعال

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

7/92

1/25

10/76

1/48

کنترل

7/46

1/50

8/38

1/93

جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد دوبار اندازهگیری (پیشآزمون-پسآزمون) مؤلفههای خواندن در گروههای آزمایش و کنترل قابل
مشاهده است.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد دوبار اندازهگیری (پیشآزمون-پسآزمون) مؤلفههای خواندن در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

21/00
19/00

2/23
1/52

33/00
19/46

2/54
2/36

آزمایش

10/84
11/07

1/51
1/25

17/61
10/53

1/80
1/61

آزمایش

8/46
9/00

1/66
1/52

13/07
6/84

2/25
1/21

آزمایش

37/38

1/85

38/23

2/55

کنترل

38/00

0/011

37/38

1/85

آزمایش

10/15
10/38

1/67
1/66

17/61
11/53

1/19
1/76

آزمایش

11/61
11/23

1/19
1/16

16/61
9/84

1/92
1/77

آزمایش

8/53
8/23

1/12
1/09

18/53
8/61

1/12
1/75

خواندن ناکلمات و

آزمایش

شبه کلمات

کنترل

8/84
8/61

1/95
1/44

18/38
10/46

1/04
2/06

آزمون نشانههای

آزمایش

حرف

کنترل

20/46
18/84

1/12
1/14

21/84
16/61

1/67
1/66

آزمون نشانههای

آزمایش

مقولهای

کنترل

41/15
39/69

2/57
2/21

41/61
38/76

2/25
1/58

خواندن کلمات
زنجیره کلمات
آزمون قافیه
نامیدن تصاویر
درک متن
درک کلمات
حذف آواها

16

گروه

پسآزمون

کنترل
کنترل
کنترل

کنترل
کنترل
کنترل
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برای بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه فعال نیز از روش تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول  3مشاهده می
شود.
در جدول شماره  3نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس یک متغیره جهت نمرات پسآزمون حافظه فعال در دو گروه آزمایش و کنترل قابل مشاهده
است.
جدول  :3نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس یک متغیره جهت نمرات پسآزمون حافظه فعال در دو گروه آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

پیشآزمون

40/92

Df
1

40/92

گروه

23/99

1

23/99

خطا

30/45

34

1/32

سطح معناداری

مجذور اتا

میانگین مجذورات

F
30/90

0/57

0/000

0/441

18/12

0/000

تحلیل دادههای مربوط به حافظه فعال با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیری نشان داد که در کل مداخله مورد نظر بر گروه آزمایش
( p>0/0001و  )F=18/12معنادار است.
در ادامه بهمنظور بررسی اثربخشی نورفیدبک بر عملکرد خواندن از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمده
است.
جدول  :4یافتههای مانکووا برای مقایسه میانگینهای نمره پسآزمون در خرده مقیاسهای عملکرد خواندن پس از کنترل پیشآزمون
منبع
تغییرات

گروه

متغیر

مجموع

میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

خواندن کلمات

79/48

1

79/48

47/30

0/0001

0/772

زنجیره کلمات

44/30

1

44/30

33/89

0/0001

0/708

آزمون قافیه

29/93

1

29/93

47/81

0/0001

0/774

نامیدن تصاویر

2/05

1

2/05

0/585

0/45

0/04

درک متن

19/25

1

19/25

11/76

0/004

0/457

درک کلمات

37/14

1

37/14

27/48

0/0001

0/663

حذف آواها

38/21

1

38/21

21/11

0/0001

0/601

خواندن ناکلمات و شبه کلمات

47/14

1

47/14

17/39

0/001

0/554

آزمون نشانههای حرف

8/78

1

8/78

4/80

0/046

0/255

آزمون نشانههای مقولهای

0/244

1

0/244

0/269

0/612

0/019

مجذورات

df

مجذورات

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود ،تحلیل مانکووا (با کنترل نمرههای پیشآزمون) نشان داد برنامه آموزش نوروفیدبک در مرحله
پسآزمون بر میانگین تمامی مؤلفههای عملکرد خواندن بهجز مؤلفه آزمون نشانههای مقولهای و نامیدن تصاویر اثر داشته است .بهطوریکه بر
مؤلفه خواندن کلمات  72درصد ،زنجیره کلمات  70درصد ،آزمون قافیه  77درصد ،درک متن  45درصد ،درک کلمات  66درصد ،حذف آواها 60
درصد ،خواندن ناکلمات و شبه کلمات  55درصد و آزمون نشانههای حرف  25درصد تأثیر داشته است.
بحث
نتایج پژوهش حاضر در مورد اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد خواندن دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری نشان داد که برنامه آموزش
نوروفیدبک در مرحله پسآزمون بر میانگین تمامی مؤلفههای عملکرد خواندن بهجز مؤلفه آزمون نشانههای مقولهای و نامیدن تصاویر تأثیر
مثبت و معنادار داشته است .این یافته با یافتههای پژوهش پیشین همچون والکر و نورمن ( ،)2006مارینوس و همکاران ( )2010و فرناندز و
همکاران ( )2007که در این زمینه انجام شدهاند ،همسو میباشد ]35-37[.روشنشده است که نسبت تتا/آلفا یک مقیاس مفید برای مشخص کردن
نابهنجاریهای  EEGدر کودکان است ]42[.پژوهشگران زیادی همچون فرناندز و همکاران نشان دادهاند که الگوی  EEGکودکان  LDبا باال
J Rehab Med. 2017; 6(3): 11-20

17

رضائی و همکاران..............

بردن فعالیت امواج آهسته مغزی مشخص میشوند .این کودکان با تتای باال و آلفای پایینتر نسبت به کودکان بهنجارهمجنس خود مشخص
میگردند ]35[.تعامل بین امواج آلفا و تتا مطالعات انجام شده بر روی امواج آلفا و تتا در گروههای دارای آموزش ضعیف ،ناتوانیهای خواندن و
نوشتن و دمانس از این نظر حمایت میکنند ،به این معنا که توانمندیهای نورولوژیک گوناگون با سطوح باالی توان تتا و دلتا و توان پایین آلفا
مرتبط بوده است .در پژوهش حاضر از پروتکل آموزش تتا/آلفا در نقاط  CZبرای پیشرفت آزمودنیها استفاده شد .دلیل منطقی برای درمان به
کار برده شده بر اساس این موارد است :الف) در مقایسه با  EEGکودکان عادی یکسان از لحاظ سنی بیشترین میزان یا فرکانس نابهنجاری
 EEGمشاهده شده در کودکان  LDفزونی فعالیت تتا است ]38[.ب) حداقل میزانی از فعالیت آلفا در حال سکوت جهت عملکرد صحیح تکالیف
ذهنی در نواحی درگیر در تکالیف هم درمورد کودکان عادی و هم بزرگساالن عادی ضرورت دارد ]37[.این حقایق بیانگر این امر هستند که برای
کودکان  LDدارای نابهنجاریهای  ،EEGتقویت کردن کاهش ضریب تتا/آلفا ممکن است روندی را بهسوی بهنجارسازی  EEGو در
[]39
نتیجه ،پیشرفت تواناییهای رفتاری و شناختی ایجاد کند.
نتایج به دست آمده در مورد اثربخشی نورفیدبک بر حافظه فعال نشان داد که آموزش نوروفیدبک باعث بهبود حافظه فعال می شود .این یافتهها
با نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین همچون گسر و همکاران ( )2000همسو میباشد ]41[.در تبیین این یافته میتوان گفت که آموزش
نوروفیدبک در  CZبهطور همزمان بر سه قشر حسی-حرکتی ،حرکتی و سینگولیت اثر میگذارد .قشر حسی-حرکتی مرز بین لوبهای پاریتال و
فرونتال است .با توجه به آثار گسترده قشر حسی-حرکتی ،اینکه پیشگامان اولیه در حوزهی درمان عصبی فرآیند آموزش را در طول قشر حسی-
حرکتی آغاز کردهاند ،قابلفهم است ]42[.عالوه بر این ،ریتی ( )2001بیان داشت که قشر حسی-حرکتی همچنین در رمزگردانی تکالیف فیزیکی
و شناختی به قشر مغزی کمک میکند .وی اضافه میکند مدارهای مغز که برای نظم دادن ،توالی و زمانبندی یک عمل ذهنی استفاده می-
شوند ،همانهایی است که برای نظمدهی ،توالی و زمانبندی یک عمل فیزیکی مورد استفاده قرار میگیرد؛ یعنی اینکه قشر حسی-حرکتی در
رهبری فرآیندهای فیزیکی و روانی هر دو به اشتراک عمل میکنند؛ بنابراین ،درمانجویانی که در درک توالی منطقی تکالیف شناختی مشکل
دارند ،میتوانند از آموزش نوروفیدبک در قشر حسی-حرکتی نیمکره چپ ( )C3بهرهمند شوند ]39[.آموزش در قشر حسی-حرکتی نیمکره راست
( )C4میتواند احساسات ،هیجانات یا آرام بودن را فرا خواند .آموزش در نقطه میانی یا ( )CZپاسخی آمیخته را تسهیل میکند .آموزش
نورفیدبک در  CZبهطور همزمان بر سه قشر حسی-حرکتی ،حرکتی و سینگولیت اثر میگذارد .در سینگولیت ،سیستمهایی که با
هیجان/احساس ،توجه و حافظه کاری سر و کار دارند ،با یکدیگر بهگونهای تعامل نزدیک دارند که منبع انرژی اعمال بیرونی (حرکت) و اعمال
درونی (استدالل ،تفکر) را تشکیل میدهند ]40[.نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههای مطالعه کارلو ساسکوالنو و همکاران ( )2011در ارتباط با
آموزش نوروفیدبک با باند آلفای باال بر حافظه فعال ،همسو میباشد .در تبیینی دیگر برای یافته این پژوهش میتوان گفت که افزایش SMR
در ناحیه  CZباعث فعال شدن مدارنورونی دخیل در حافظه فعال می شود .تحقیقات قبلی نشان دادهاند که حافظه فعال مبتنی بر مداری نورونی
[]41
است که حاصل تعامل بین سیستم کنترل توجه واقع در کورتکس پری فرونتال و ذخیرهی اطالعات حسی در کورتکس ارتباط خلف میباشد.
مکانیسم زیربنایی این تغییر را شاید بتوان بر اساس نظریه شرطیسازی عامل تبیین کرد ،بهطوریکه اگر تغییر محرک (دامنه امواج مغزی) بر
مبنای قرارداد از پیش تعیینشده با پیامد مطلوب (حرکت تصاویر ویدیوئی و یا تولید صدا) همراه گردد و تقویت شود منجر به یادگیری خواهد شد
و این یادگیری زمانی مؤثرتر خواهد بود که از محرکهای سادهتر (مانند آموزش نوروفیدبک) که منجر به دریافت تقویت می شود ،استفاده کرد؛
بنابراین نوروفیدبک بهعنوان یک شیوه ،ناظر است بر ارائه اطالعات به فرد پس از ابراز رفتار مورد نظر تا اینکه در آینده این اطالعات به رخداد
مجدد آن رفتار منجر شود .در نتیجه این اطالعات ،دانشآموز میآموزد تا رفتار مزبور را در جهت مطلوبتر تغییر دهد .در نهایت در تبیین نتایج
کسب شده میتوان مطرح کرد که تغییرات در سطح رفتار در حقیقت بازتابی از تغییرات در سطح مغز است .نوروفیدبک بهعنوان یک روش
درمانی مبنای کار خود را بهطور مستقیم بر امواج مغزی متمرکز کرده است و تغییرات صورت گرفته در سطح رفتار را میتوان پیامد تغییر در
امواج مغزی در نظر گرفت .بااینحال این اتفاق همواره رخ نمیدهد؛ یعنی گاهی میتوان شاهد تغییرات رفتاری بدون وقوع تغییر در سطح امواج
مغزی اندازهگیری شده ،شد .در تبیین این مسئله میتوان گفت که تالش برای تغییر امواج مغزی از طریق روش هایی مانند نوروفیدبک منجر به
تغییراتی در سطح مغز می شود .هر نوع تغییری که به دنبال درمان در فعالیت الکتریکی مغز ایجاد می شود باعث سازماندهی مجدد در کل
سیستم زیست الکتریکی شده و این امر به نوبه خود یک واکنش بهنجارسازی فراگیر ،طبیعی و انعکاسی را در مغز پدید میآورد که منجر به
بهبودی می شود؛ بنابراین رابطه بین تغییر امواج مغزی و تغییرات رفتاری یک رابطه خطی و دوطرفه نیست که تغییر در یکی منجر به تغییر
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 اما این تغییرات در سطح رفتار نمود پیدا میکند که، هرچند مکانیسم تغییرات صورت گرفته در مغز بر ما معلوم نیست،آشکار در دیگری شود
 برخالف مطالعات پیشین که بهصورت تک موردی انجام شده است و تعمیمدهی را با محدودیت مواجه.برای ما قابل مشاهده و اندازهگیری است
. پژوهش حاضر بهصورت آزمایشی و بر روی نمونههای زیاد انجام گرفته است و در نتیجه نتایج آن قابل تعمیمتر میباشد،میکند
نتیجهگیری
- برنامه آموزش نوروفیدبک سبب ارتقاء حافظه فعال و تمامی مؤلفههای عملکرد خواندن به جزء مؤلفه آزمون نشانه،بر اساس نتایج مطالعه حاضر
 بنابراین استفاده از این روش نوروفیدبک در درمان افراد مبتال به اختالل خواندن در.های مقولهای و نامیدن تصاویر در دانش آموزان شده است
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