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مقاله پژوهشی
)Originalpaper (

چکیده 
، اختاللی است که در آن پیشرفت خواندن بر حسـب سـن، آمـوزش و هـوش     : نارساخوانیزمینه و هدف

اثربخشـی روش نوروفیـدبک و   يهدف از پـژوهش حاضـر، مقایسـه   باشد. تر از حد انتظار میکودك پایین
.استآموزان نارساخوانبرعملکرد خواندن دانشدیویس 

آمـوزان داراي اخـتالل یـادگیري    ي دانـش ي آماري پژوهش حاضر، شامل کلیـه جامعهکار:مواد و روش
-95ویـژه شـهر اهـواز در سـال تحصـیلی      4و 3خواندن پایه سوم پسر ابتدایی مراکز اخـتالالت یـادگیري   

ي آموزان داراي اختالل خواندن بود که به شـیوه نفر از دانش45هاي این پژوهش، شامل بود. نمونه1394
15ه دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (در هرگروه گیري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی بنمونه

) بـراي خوانـدن و   1391نفر) تقسیم شدند. آزمون خواندن و نارساخوانی گلپور، چمرکوهی و محمدامینی(
آمـوزان مـورد   )، بـراي سـنجش هـوش دانـش    2003هاي هوشـی وکسـلر کودکـان (   ي چهارم مقیاسنسخه

و شـاخص آمـاري تحلیـل    SPSS-20افـزار ش بـا اسـتفاده از نـرم   هاي پژوهتحلیل دادهاستفاده قرار گرفت.
کوواریانس بررسی شد.

داري میان گروه مداخله و کنترل بر نشان داد که پس از آموزش روش دیویس، تفاوت معنینتایجها: یافته
) همچنـین اثربخشـی   P>01/0هـاي آزمـون خوانـدن وجـود داشـت (     آموزان در تمام مؤلفـه عملکرد دانش

هـاي آزمـون خوانـدن در گـروه     آمـوزان در تمـام مؤلفـه   دار عملکرد دانـش فیدبک باعث تفاوت معنینورو
).P>01/0مداخله نسبت به گروه کنترل گردید (

خوان مـؤثر  آموزان نارساي حاضر نشان داد که هر دو روش بر عملکرد خواندن دانشمطالعهگیري:نتیجه
ت به نوروفیدبک داشت.بودند و آموزش دیویس، تاثیر بیشتري نسب

آموزان نارساخواننوروفیدبک، روش دیویس، دانش:کلیديهايواژه
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مقدمه
خواندنمشکل،1یادگیريهاياختاللدر میان

انجمنت.اسآموزانترین معضالت دانششایعازیکی
عنوانرا بهاین مشکل)،1(2خوانیالمللی نارسابین

روانشناختی –عصبمنشأکهویژهیادگیرياختالل
دراختاللنوعیخوانینارسا.استهکرددارد؛ تعریف

باهاواژهزدنحدسهم،بهشبیههايکردن واژهاشتباه
یاخوانیآینهآنها،انتهايوابتداگرفتن حروفنظردر

کردنهجیدرشدیدها، مشکالتواژهخوانیوارونه
وخواندناز یادگیريانزجارومیلیبیها،واژه

80تقریبا).2باشد (کل میازجزتشخیصدردشواري

یادگیري، در خواندندرناتوانآموزاندانشدرصد
آموزان دانشدراختاللشیوعمیزان).3دارند (مشکل

درصد3/4دختر آموزاندانشدرودرصد2/8پسر
در ایران، اختاللهمچنین)4شده است (گزارش
پنجمچهارم وسوم،دوم،هايدر پایهراخواندن

درصد در 9/6و 2/8، 9/5، 8/10به ترتیب اییابتد
درصد در دختران اعالم 8/2، 5/3، 4/4، 9/5پسران و 
). 5کردند (

یادگیري، دالیلاختاللهايحوزهمتخصصان
خواندناختاللشناسیسببرا برايگوناگونی

خوانی،نارساترین عللعمدهطورکلی،بهد. انبرشمرده
وپردازش دیداريري،شنیداادراكدرنارسایی

ناتوانی درها،واژهدركدرناتوانیضعیف،شنیداري
و هاپاراگرافوهاجملهها،واژهمهمهايجنبهبهتوجه

بهکهاستگفتاريواحدهايدركدرناتوانی
پژوهشگران بیان ).6اند (شدهحروف ارائهيوسیله

، علت 3کنند که نقص در پردازش لوب گیجگاهیمی
د اختالل واج شناختی دیده شده در کودکان وجو

باشد و عملکردهاي ارزیابی و نارساخوان می

1- Learning disorder
2- International dyslexia association
3- Temporal Lobe

تر از هاي انجام شده در سطح این لوب، ضعیفقضاوت
). اکثر 7حد معمول در این گروه، گزارش شده است (

ها در هاي دیده شده در مغز نارسا خواننابهنجاري
پردازش واج باشد که مرتبط باهایی متمرکز میناحیه

ي چپ مغز قرار شناختی هستند. این نواحی در نیمکره
)، کودکان 8(4دارند. بر اساس گزارش ارنز و همکاران

نارساخوان، فعالیت امواج آهسته (دلتا،تتا) باالتري در 
مناطق تمپورال و فرونتال مغز دارند همچنین سیموس و 

)، آشفتگی در گیروس تمپورال فوقانی 9(5همکاران
)، 10(6)، گزارش کردند. والکر و همکارانT3پ(چ

خوان را با کودکان نارساQEEGدر پژوهشی، تفاوت 
کودکان عادي مورد بررسی قرار دادند و 

آنها را با نوروفیدبک آموزش EEGهاي نابهنجاري
کودك نارساخوان به 12دادند. این پژوهش بر روي 

ن جلسه انجام گرفت. این  محققا35الی 30مدت 
ي (ناحیهT3ي هرتز را در ناحیه18-16فعالیت 

گیجگاهی میانی چپ) افزایش دادند و اثبات کردند 
توان سرعت خواندن و درك مطلب که با این روش می

کودکان نارسا خوان را بهبود داد.
هاي اصالحی فعلی براي کودکان اکثر راهبرد

ر مورد مبتال به اختالل خواندن، بر دستورات مستقیم د
بسیاري از اجزا مختلف خواندن متمرکز هستند.

هاي درمانی مؤثر، با آموزش ارتباط دادن درست برنامه
نوروفیدبک به منظور گردد. حروف و صداها شروع می

ایجاد تغییر بر کارکرد مغز از طریق تغییر الگوي امواج 
شود؛ در واقع این روش شرطی مغزي به کار گرفته می

گیرد که در صورت میEEGر روي سازي عامل، ب
گذارد و منجر به نهایت، بر سیستم خود تنظیمی اثر می

). 36(شودتغییرات پایدار در کارکرد مغز می
نوروفیبک به یک شکل از شرطی سازي فعال(کنشگر) 

4- Arns, Peters, Breteler & Verhoven
5- Simos, Flecher & Bergman
6- Walker, Norman
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فعالیت الکتریکی مغز اشاره دارد که در آن به فعالیت 
مغز، مطلوب مغز پاداش داده و از فعالیت نامطلوب 

شود. باور بر این است که نوروفیدبک رشد بازداري می
خواند و در سطوح سلولی مغز، تغییر ایجاد را فرا می

کند که به نوبت کارکرد مغزي و عملکرد رفتاري می
) 11نیز (7مارینوس).34(کندشناختی را پشتیبانی می

در پژوهشی تالش کرد تا نواقص خواندن و هجی 
ي آموزش رسا خوان را، به وسیلهکردن در کودکان نا

روانشناسی -هاي عصب نوروفیدبک و بر اساس تفاوت
هاي کنترل و ها کاهش دهد سپس گروهمیان آزمودنی

آزمایش از لحاظ جنس و سن همتا شدند و گروه 
آزمون با روش نوروفیدبک، مورد مداخله قرار گرفت. 

اي در هجی کردن گروه مداخله به شکل قابل مالحظه
) نیز تاثیر 12(8ي فرناندزپیشرفت کردند. در مطالعه

. نوروفیدبک بر نارساخوانی تایید شده است
درمانی اختالل نارساخوانی هايروشاز دیگر

بهدیویسروشتوان، روش دیویس را نام برد.می
ذهنی،سازيو تصویرمفهومساختنروشنکمک
روش مروررهاسازي،شیوهیابی،جهتتمرین

تسلط یابیهماهنگی،دقیق،سازيمیزانقعیت یابی،مو
براندازکردنخواندن،-کردنهجیاصلی،بر نمادهاي

کاهشبهگذارينقطهدرهجی کردن و تصویرو
).14(کندمیکمکدر کودکانخواندنمشکالت

افراد نارساخوان نیـاز دارند به که دیویس معتقد است 
توانند از تصاویر ی؛ آنها متصاویر ذهنی شکل دهند

دیداري و شنیداري براي یـادگیري کـل کلمـات 
اسـتفاده کنند. بنابراین افراد نارساخوان نیاز دارنـد که 

- تصـاویر ذهنـی مشخصی به وجود آورند تا معانی واژه

ها، تصاویر سـه ها را یاد گرفتـه و از کلمات یا نشانه
انی درمروشاساس،این). بر13(بعـدي بسـازند

7- Marinus
8- Fernandez

تسلطویابیي موقعیتمشاورهي:مرحلهدودردیویس
ي مرحلهدرمنظوراینبه. پذیردمینماد انجامبر

کهاينقطهبهنارساخوانو بدنچشمیابی،موقعیت
د.شومیدادهانتقالرا دارد؛احساسودریافتبهترین

نزداست کهمفهومیهماندارايمرحلهاین
شده شناختهتوجهعنوانناسان، بهروانشوآموزگاران

تواناییافزایشوتمرکز، توجهبامرحلهایناست. در
گیجیوگمگشتگیاحساسآمدنپدیدآن، ازمهار

نوشتن،خواندن،(نمادها باهنگام کارکردندر
مرحله، ایناصلیهايتمرین. شودمحاسبه) ممانعت می

در. یردگمیانجامتصویرسازي ذهنیازاستفادهبا
ازاستفادهنارساخوان بانماد،بریابیتسلطيمرحله
و اعدادگذاري،نقطهعالئمالفبا وحروفخمیر،

. کندمیتمرینوسازدمیرانامفهومهايواژه
خمیرباراهاواژهشکلوطرحابتداکه ويگونهبدین
ذهنیتصویريواژه،آناز مفهومسپسکند؛میمدل
سهتصویريبهخمیررا باذهنیتصویرنآوسازدمی

وواژهآن کهازپس.کندمیتبدیلعینیوبعدي
صداي بلندباراواژهآموز،دانششد؛ساختهآنمفهوم
برد.میکاربهمتفاوتیهايجملهدروکندمیتلفظ

مدارسدراختاللاینباالينسبتاًشیوعمیزان
ومطالعهورتضرآن،ازناشیمشکالتوکشور

هايراهوبر خواندنمؤثرعواملمورددرآگاهی
ایجابراي مناسبمداخلهوتشخیصآن،بهبود

پژوهش،پیشینهومبانیبهتوجهکند. بنابراین بامی
نظر بهحاضر، ضروريپژوهشنظیرهاییپژوهشانجام

بهداشت روانیسطحافزایشودرمانبرايتارسدمی
گرفتهکاربهاثربخشیهايزان، روشآمودانشاین

ي اثربخشی مقایسهبهحاضربدین منظور پژوهش.شود
روش درمانی نوروفیدبک و روش دیویس بر افزایش 

پرداخت.آموزان نارساخوانعملکرد خواندن دانش
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روش بررسی
اي با طرح روش این مطالعه از نوع مداخله

بود. در این آزمون با گروه کنترل پس-آزمونپیش
هاي دیویس و نوروفیدبک برعملکرد پژوهش درمان
آموزان نارساخوان اجرا شد و اثربخشی خواندن دانش

گیري دو روش درمانی با هم مقایسه گردید. نمونه
ي این پژوهش به صورت هدفمند بود. ابتدا از اولیه

کننده به ي سوم مراجعهآموزان نارساخوان پایهدانش
ت یادگیري شهر اهواز، ازمون هوش مراکز اختالال

وکسلر (براي سنجش هوش نرمال) و آزمون خواندن و 
نارساخوانی (براي تایید نارساخوانی) گرفته شد. اجراي 
هر آزمون حدود یک ساعت به طول انجامید. به 

نفر نارساخوان در دوگروه 45صورت تصادفی، 
نفر قرار 15نفره و یک گروه کنترل 15آزمایش 

هاي ورود افراد به پژوهش، شامل . مالكگرفتند
خوانی بر اساس نارسارضایت کودك و والد، تایید 

خوانی، عدم مصرف ریتالین، آزمون خواندن و نارسا
بر اساس آزمون 115تا 90داشتن ضریب هوشی 

9هوش وکسلر کودکان، تحصیل درکالس سوم و سن 

هاي خروج نمونه از پژوهش، شامل سال بود. مالك
، ODDشتن اختالل همبود مانند اختالل ریاضی، دا

ADHD وCD هاي مبتنی بر بر اساس تک بررسیکه
داشتن مشکالت نظام سنجش صورت گرفت؛

خانوادگی مثل طالق والدین، اعتیاد والدین و بزهکار 
حرکتی بود. به -بودن والدین و داشتن مشکالت حسی

ي یک ساعته آموزش جلسه12گروه آزمایش اول، 
درمان جلسه20روش دیویس و به گروه دوم، 

نوروفیدبک ارائه شد. به گروه کنترل نیز فقط 
آزمون و آموزشهاي درون مدرسه داده شد. پیش

آزمون، بر روي هر دو گروه آزمایش و گروه پس
هاي گروه کنترل اجرا گردید و در پایان، آزمودنی

قرار کنترل پیگیري شدند و درمان آنها در لیست انتظار
گرفت.
مقیاس :WISC-IV)کودکان (وکسلرهوشیمقیاس

هوشی وکسلر کودکان، چهارمین ویرایش مقیاس 
منتشر 2003هوشی وکسلر کودکان است که در سال 

شده است. این مقیاس نسبت به سه مقیاس قبل، تغییرات 
زیادي کرده است. این تغییرات تنها مختص به تغییر 

ردن سؤاالت نیست؛ بلکه در روز کسؤاالت آزمون و به
تجدید نظر شده هاي اصلی آزمون نیزمفاهیم و سازه

(کالمی، هاي قبلی، سه نوع هوشبهراست. در مقیاس
که در آزمون     شد در حالیعملی و کل) محاسبه می

IV-WISCشود که پنج نوع هوشبهر محاسبه می
عبارتند از: درك مطلب کالمی، استدالل ادراکی، 

ي فعال، سرعت پردازش و هوشبهر کل. با توجه حافظه
افزایش 15به 12ها از به این تغییر، تعداد خرده آزمون

یافته است.
هـا، هوشبهر درك مطلب کالمی، شامل شـباهت

واژگـان، درك مطلـب و دو خـرده آزمـون تکمیلی 
اطالعات عمومی و استدالل کالمی است. هوشبهر 

ها، مفاهیم طراحی با مکعباستدالل ادارکی، شامل
تـصویري، اسـتدالل تـصویري و خرده آزمون تکمیل 

ي فعال، شامل باشد. هوشبهر حافظهتصویرها می
فراخناي ارقام، توالی حرف و عدد و خرده آزمون 
تکمیلی حساب است. هوشبهر سرعت پردازش، شامل 
رمز نویسی، نمادیابی و خرده آزمون تکمیلی خط زنی 

هوشبهر کل، از مجموع ده خرده آزمون این باشد ومی
توان، هوشبهر کـل آزمـون را محاسبه چهار مقیاس می

.کرد

توسط عابدي، صادقی و 1386این آزمون در سال 
ربیعی با حمایت مالی سازمان آموزش و پرورش استان 

یابی شد. چهارمحال و بختیاري ترجمه، انطباق و هنجار
ها از طریق آلفاي کرنباخ، ضرایب پایایی خرده آزمون
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و از طریق روش تنصیف، بین 94/0تا 65/0بین 
گزارش شده است. روایی آزمون از 91/0تا 76/0

طریق اجراي همزمان با وکسلر شهیم و ریون در سطح 
).23،24مطلوبی گزارش شده است (

آزمون خواندن و مقیاس خواندن و نارساخوانی:
ده خرده آزمون است ، شامل ( DST )نارساخوانی نما 

باشد. آلفـاي کرونبـاخ که روایی آنها به شرح زیر می
و در حالت کد گذاري 98/0خـرده آزمـون خوانـدن 

است. آلفاي کرونباخ خرده آزمون قافیه 97/0دوگانه 
و 93/0گانـه و دوگانه به ترتیب در کدگذاري شـش

باشد. آلفاي کرونباخ خرده آزمون نامیدن می66/0
ر (ایـن خـرده آزمون داراي دو فرم است.) تصاوی
هاي چهارگانه و دوگانه کدگذاري فرم الف به حالت

همچنین آلفاي کرونباخ 86/0و 97/0ترتیـب 
حالتهاي چهارگانه و دوگانه کدگذاري فـرم ب نیـز 

محاسبه شده است. خرده آزمون درك 91/0و 97/0
باشـد (یـک مـتن متن شامل دو خرده آزمون می

ها و دو متن اختصاصی براي هر مشترك براي تمام پایه
پایه). آلفاي کرونباخ خـرده آزمـون درك کلمات، در 

و براي حالت 723/0گانه حالت کدگذاري شش
است. آلفاي کرونباخ خرده 87/0کدگذاري دوگانه 

ي آزمون حذف آواها در حالت کدگذاري چهارگانه
96/0وگانه و در حالت کدگذاري د96/0آیتم ها، 

است. در خرده آزمون خواندن ناکلمات و شبه کلمـات 
ها، این ضریب به ي آیتمدر حالت کدگذاري چهارگانه

98/0و در حالت کدگذاري دوگانـه 98/0میزان 

ي هـاي حـرف، دربرگیرنـدهاست. خرده آزمـون نـشانه
ا، م، ن) اسـت کـه از آزمودنی –سـه حـرف ( آ 

تعداد کلمه که در مدت یک دقیقه، هرشود خواسته می
شود را بیان کند. خرده بـا ایـن حـروف شـروع می

ها مقوله نیز همانند خرده آزمون قبل از آزمون نشانه
شش مقوله یا نـشانه تشکیل شده است که آزمـودنی در 

بایـست؛ هـر مقـدار کـه بتوانـد مـدت یـک دقیقـه مـی
کر نماید و پس از اتمام هاي مربوط ذاز اعـضاي مقوله

).25ي بعـدي بپردازد (وقـت بـه ذکـر اعـضاي مقولـه
از روش در این پژوهش:دیویسروش درمان

به شرح زیر استفاده شد.) 1994دیویس (
ي اول: در این جلسه، ابتدا دست برتر کودك جلسه

ي تخیل خود تعیین و از او خواسته شد با استفاده از قوه
ي خود (به ، تصویر چیزهاي موردعالقهو چشمان بسته

اي) را در ذهنش عنوان مثال تصور یک کیک خامه
تصویرسازي کند؛ سپس براي تمرین جهت یابی

آموز خواسته شد که به آنچه در تصورش ازدانش
پرتی ساخته است؛ فکر نکند و اجازه دهد تا حواس

ي قبل و آنچه را اتفاق بیفتد؛ سپس تمرکزش را به نقطه
.ه تصورکرده است (به عنوان مثال کیک)؛ بازگرداندک

ي دوم، شیوه رهاسازي: در این جلسه به جلسه
آموز گفته شد که دستت را مشت کن؛ حاال به دانش

جاي طور ذهنی یک دست باز خیالی را فرض کن و به
برن همچنین کتربازکردن دست، مشتت را سفت

ین تمـرین، از عکـس این تمـرین نیز انجام شد. هدف ا
آموزان درحین بردن حالـت تنش و اضطراب دانشبین

خواندن متن است.
یابی: از ي سوم، روش مرور موقعیتجلسه

آموز خواسته شد تا انگشتش را در مکانی که دانش
یابی است؛ قرار دهد. مثالً کودك ي موقعیتنقطه

دستش را روي سرش بگذارد و تصور کند که انگشتش 
انی بدنش قرار دارد. بر انگشت او ضربه زده در خط می

اي است که تو نباید آن را حرکت و گفته شد این نقطه
دهی.

آموز خواسته شد تا ي چهارم: از دانشجلسه
یابی است؛ ي موقعیتانگشتش را در مکانی که نقطه

قرار دهد. مثالً دستش را روي سرش بگذارد و تصور 
بر نش قرار دارد.کند که انگشتش در خط میانی بد
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اي است که انگشت او ضربه زده و گفته شد این نقطه
را حرکت دهی. هدف از انجام دو تمرین تو نباید آن

آموز یاد بگیرد؛ درهنگام خواندن باال این بود که دانش
متن خودنظارتی و خودکنترلی داشته باشد و تمرکز و 

توجه خود را حفظ نماید.
اي را نگاه دك منظرهي پنجم و ششم: کوجلسه

اي تعیین و از او خواسته شد که ذهنش را کند؛ نقطهمی
روي آن نقطه متمرکز کند؛ سپس با نگاه به آن نقطه، 

پا حفظ نماید. بعد از حفظ تعادل خود را روي یک 
تعادل روي یک پا، با حرکـت دادن تمرکـز ذهن، 

بر گیرد که تمرکزرود و او یـاد میتعادلش از بیـن می
موضوع، احتمال انجام موففقیت آمیز را افزایش 

.دهدمی

هاي همزمانی که به آموز، توپي هفتم: دانشجلسه
شود را یکی در یک دست و دیگري طرفش پرتاب می

گیرد. هدف کاربردي این تمرین، را در دست دیگر می
بردن سردرگمی تشخیص جوانب راست و چپ از بین

.تفریحی بودي یک فعالیتو به منزله

ي هشتم، تسلط بر حروف الفبا: به اینجلسه
آموز، حروف الفبا را با خمیر که دانشصورت

نظر را در سازد؛ سپس حروف موردسازي میمدل
.کشدکند و دور آن خط میهاي مختلف پیدا میمتن

آموز ي نهم و دهم، تسلط بر نمادها: از دانشجلسه
د عالمت سؤال، دو نقطه، خواسته شد که عالئمی مانن

ویرگول و غیره را با خمیر بسازد و روي کاغذي که نام 
نظر روي آن نوشته شده بود؛ قرار دهد؛ عالمت مورد

هاي مختلف پیدا کند. سپس همین عالئم را در متن
آموز، حروف ي یازدهم و دوازدهم: دانشجلسه

دهد؛ آنها را بدون صداکشی یک کلمه را تشخیص می
خواند و درصورت بروز اشکال، کلمه را بعد از می

کند. اگر بعد از این تمرین، درمانگر تکرار می

را آموزکل کلمه را برانداز کرد و نتوانست آندانش
.کنددرست بخواند؛ دوباره آنرا نگاه و سپس هجی می

آموز، کاغذ را ي یازدهم و دوازدهم: دانشجلسه
طوط متن حرکت ها و خجهت آشکارکردن تک واژه

دهد. بعد از این تمرین، کاغذ از سمت راست به می
شود و براي آشکارساختن خط مورد چپ حذف می

پوشاند. با این تمرین، نظر، سایر سطرها را با کاغذ می
گیرد که به کلمه خوب نگاه کند وآن کودك یاد می

را از روي حدس نخواند.  هدف خواندن، درك و فهم 
آموز متنی که دانشه بود. به این صورتمتن خوانده شد

شد (مثالً خواند و معنی چند کلمه از او پرسیده میرا می
کاشف، قضاوت، ناهموار و غلظت)؛ اگر معنی کلمه را 

کردرا از فرهنگ لغت پیدا میدانست؛ معنی آن نمی
(مثال از فرهنگ لغت معنی کاشف که آشکارکننده بود 

را نیز یاد هاي آنوادهخانهمکرد ورا پیدا می
، آزمون خواندن و 12گرفت). در پایان جلسه می

.نارساخوانی در هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد

در ایـن پـژوهش روش درمــان نوروفیــدبک:
بـراي درمـان بـا اسـتفاده از روش درمـانی نوروفیدبک 
در کودکان نارساخوان از دو پروتکل درمانی استفاده 

و هدف ما Czکه پروتکل اول، آلفا / تتـا در ناحیهشد
افزایش آلفا و کاهش تتا بود. پروتکل دوم در نواحی

C3وC4پروتکـل ،SMR ،اجرا شد؛ در این پروتکل
7تـا 4هرتز، تقویـت و تتـاي 15تا SMR 12بتاي

.شدهرتز، سرکوب می30تا 22هرتز و هایبتاي 

هاي ا، عالوه بر شاخصهجهت تجزیه و تحلیل داده
آماري توصیفی، از روش تحلیل کوواریانس تک 

.استفاده شد(ANCOVA)متغیره
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هاافتهی

کنترلوشیآزماگروهدودرخواندنعملکرديهااسیمقخردهاستانداردانحرافومیانگین: 1جدول
آزمونپسآزمونپیشگروهرهایمتغ

استانداردانحرافمیانگیناستانداردانحرافمیانگین
دبکینوروفدرمان روشکلماتخواندنعملکرد

سیویددرمان روش
67/67

66/64

62/2

37/2

13/70

70/73

55/2

44/2

27/6704/523/6827/6کنترل

دبکینوروفدرمانروشکلماتي هریزنجعملکرد
سیویددرمانروش

33/68

33/67

22/4

99/3

20/71

20/75

25/3

22/4

27/6554/467/6577/4کنترل

دبکینوروفدرمانروشحرفيیهقافعملکرد
سیویددرمانروش

40/75

40/70

76/3

99/2

27/80

27/79

72/3

45/4

60/7183/333/7317/5کنترل

دبکینوروفدرمانروشریتصاودنینامعملکرد
سیویددرمانروش

60/87

60/79

18/7

18/6

40/92

80/90

04/5

44/4

40/7395/767/7388/9کنترل

دبکینوروفدرمانروشمتندركعملکرد
سیویددرمانروش

73/67

67/73

40/4

50/5

53/71

53/77

39/4

96/4

80/6530/653/6760/4کنترل

دبکینوروفدرمانروشکلماتدركعملکرد
سیویددرمانروش

70
71/70

33/6

66/6

53/74

80/81

55/5

56/6

87/7725/653/7826/4کنترل

دبکینوروفدرمانروشآواهاحذفعملکرد
سیویددرمانروش

63
07/58

74/8

89/6

53/68

63/67

49/5

88/7

53/6422/420/6667/4کنترل

شبهوناکلماتخواندنعملکرد
کلمات

دبکینوروفدرمانروش
سیویددرمانروش

27/54

37/59

20/6

55/4

17/60

63

32/5

86/4

80/5692/467/5777/4کنترل

دبکینوروفدرمانروشحرفينشانهعملکرد
سیویددرمانروش

68/77

67/78

25/4

15/5

70/82

60/87

15/2

35/3

23/8251/553/8369/4کنترل

دبکینوروفدرمانروشمقولهينشانهعملکرد
سیویددرمانروش

91/82

78/81

69/5

99/4

89/89

45/92

66/5

84/8125/674/8251/5کنترل

دبکینوروفدرمانروشکلنمره
سیویددرمانروش

67/706

78/696

28/21

922/21

53/799

01/800

68/19

81/20

80/6924070155/29کنترل
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نتایج آزمون لوین براي یکسانی واریانس خطا در 
دار نبود آمده است که از نظر آماري معنی2جدول 

)445/0=(P این نتیجه حاکی از آن است که .
باشد.ي همگنی واریانس برقرار میمفروضه

: نتایج آزمون لوین2جدول
FDf1Df2sig

004/1128445/0

دبکیفنوروگروهدرینارساخوانآزمونپسنمراتيهسیمقاانسیکوارلیتحلجینتا:3جدول
مجموعاترییتغمنابعهااسیمقریز

مجذورات
نیانگیميآزاددرجه

مجذورات
Fسطح

يداریمعن
اتامجذور

ینارساخوان
21/9365121/936531/42001/054/0آزمونشیپ

33/2839133/73943/21001/047/0گروه
---04/23194276/132خطا
----15312244کل

اد که  ، نتایج نشان د3جدول با توجه به 
داري نوروفیـدبک بر نارساخوانی کودکان، تاثیر معنی

- دار نشان می). این تفاوت معنیP>01/0داشته است (

دهد که آموزش نوروفیدبک باعث بهبود نارساخوانی 
در گروه مداخله شده است. 

سیویدروشآموزشگروهدرینارساخوانآزمونپسنمراتيهسیمقاانسیکوارلیتحلجینتا:4جدول
درجهمجذوراتمجموعراتییتغمنابعهااسیمقریز

يآزاد
سطحFمجذوراتنیانگیم

يداریمعن
اتامجذور

ینارساخوان
34/12134134/1213445/34001/079/0آزمونشیپ

33/3345133/124565/19001/064/0گروه
---05/32524267/142خطا
----16496244کل

شود؛ آموزش مشاهده می4همانطور که در جدول 
داري روش دیویس بر نارساخوانی کودکان، تاثیر معنی

). با توجه به اینکه میانگین P>01/0داشته است (
نمرات پس آزمون نارساخوانی کودکان، در گروه 

آزمون بعد از نوروفیدبک بیشتر از میانگین نمرات پس
ي نشان دهندهباشد لذاآموزش روش دیویس می

اثربخشی بهتر روش دیویس، نسبت به نوروفیدبک 
دربهبود نارساخوانی خواهد بود.

گیريبحث و نتیجه
ي اثربخشی مقایسههدف از انجام این پژوهش،
آموزان عملکرد دانشنوروفیدبک و روش دیویس، بر

پژوهش نشان تحلیل کوواریانسنتایجنارساخوان بود.
آموزان عملکرد خواندن دانشهر دو روش برداد که 

نارساخوان مؤثر بودند و آموزش دیویس، تاثیر بیشتري 
بااین پژوهش. نتایجنسبت به نوروفیدبک داشت

) و27(10مارشال و همکاران)،26(9کاالهانهايیافته

9- Callahan
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در)،26(کاالهانباشد.میهمسو)،28(11واه
مرسوم، سنتیهايروشبادیویسروشيمقایسه

روشکهیافتدستاین نتیجهبهفرنالدروشژهویبه
تحصیلیو پیشرفتخواندنمهارتسطحبردیویس

)،27(مارشال و همکاران).34(استمؤثرترکودکان
روشکهخواندن دریافتندمختلفهايحیطهبررسیبا

(خواندن کلمات،خواندنسطحچهاربردیویس
کودکانمتن)دركوکلماتدركها،قافیه

).27(استبودهنارساخوان مؤثر
دیویس، در تبیین این موضوع باید گفت که روش

هايو مهارتکلماتشناختبرايآواییراهبردهاي
عواملبلکهدهد؛نمیآموزشرانوشتاري

اصلیمشکالتعنوانبهراادراكيکنندهمختل
هايروشازاستفادهبروکندمیمطرحخواندن

گذاريترتیببرايابزارهاییازستفادهامانندیادگیري
کلمهکردنبراندازکلمات،شناختمهارتوحروف

بادیویستمرینات.داردتأکیدآنکردنهجیسپسو
چشمحرکتشاملخواندن،اساسیهايجنبهبرتأکید

شناساییکل،صورتبهکلماتدیدنکلمه،سطحدر
کهکلمهمفهومدركویکپارچهصورتبهحروف

بهبودموجباست؛خواندنضروريجزء مسائل
مهممسائلاز). یکی29(استشدهکودکانخواندن

ودیدارييحافظههمزمانکاربردخواندن،در
(حروف) وهاواجبردیویسروشباشد.شنیداري می

کند. دومیتأکیدکلمهیکصورتآن بهترکیب
ییمعنايحافظهجزءکلمات)و(حروفينشانه

دارند توجهاطالعاتسازماندهیبهدوهرهستند؛ زیرا
تفاوتآنهاسازماندهیينحوهونشانهدواینمیانولی

عنوانبهاولیهحروفهاينشانهدارد.وجودنیزهایی
سطوحدروگیرندمیقرارنظرموردادراکیهاينشانه

10- Marshall, Smith& Borger-Smith
11- Wah

ينشانهکهکنند؛ درحالیمیمعنا عملازتريپایین
قرارنظرموردمفهومیهاينشانهعنوانبهماتکل

کنندمیعملمعناازباالتريسطحدروگیرندمی
رونددبستانیکودکاننزددرواژگانتعداد).30(

کلماتمورددرروندایناماداردافزایشیوصعودي
مؤثرترکلماتينشانهدبستاندوراندراست.ترقاطع

هايپایهآموزاندانشنزددریهاولحروفهاينشانهاز
ورشدرونددرخصوصبهشود.میدیدهباالتر

مالحظهتربرجستهاثراینتحصیلی،هايپایهافزایش
بهمفهومیاطالعاتکهاستآنيو نشانهشودمی

پیدابیشتريارزشکودکان،شناختدرتدریج
. )31(شوندمیبرخوردارخاصیاهمیتازوکنندمی

ي(تصویرسازيجنبهدوبرتأکیدبادیویسوشر
ایناست. درشدهشناختهتوجه)یابیموقعیتوذهنی

ودهندمیتشخیصراخودموقعیتکودکانوضعیت،
ووقایعباارتباطمناسب، درموقعیتیدرراخود

بهروشاینگیرند. درنظر میدرمحیطیموقعیت
حالتیگشتگیگمدریابند؛تاشودمیکمککودکان

مغزشنود؛میگوشیابیندمیچشمراآنچهکهاست
بادیویسروشهايتمرینکند. درنمیدریافت
یادآموزدانشذهنی،تصویرسازيازاستفاده

ازآن،مهارتواناییافزایشوتوجهحفظباگیردکهمی
هنگامدرگیجیوگشتگیگماحساسآمدنپدید
). 32کند (وگیريجلنمادهاباکردنکار

نوروفیدبک ي حاضر نیز اثر بخشیدر مطالعه
آموزان نارساخوان، مشخص گردید.عملکرد دانشبر

12هاي والکر و همکارانهاي پژوهش حاضر با یافتهیافته

)، همسو است. تبیین 12و همکاران(13) و فرناندز10(
باشد؛ باید ذکر نمود که زیستی می-روانیها،این یافته

پذیري ذهنی، ، در انعطاف14ج سینگولیت قدامیشکن

12- Walker, Norman
13- Fernandez
14- Anterior Cingulate
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همکاري و توجه نقش دارد و در تغییر حاالت مختلف 
کند تا خود به مغز کودکان در مراحل انتقال کمک می

ها رها سازد همچنین به بدن را از مشکالت و نگرانی
ها را کند تا حرکات تشریفاتی و تیککمک می

در مدار مغزي متوقف سازد. شکنج سینگولیت قدامی،
که بر انگیزش، خود اجتماعی و شخصیت ما نظارت 
دارد؛ نقش داشته و به طور نزدیک با آمیگدال پیوند 
دارد. شکنج سینگولیت خلفی، پیوند نزدیکی با 

تشکیل هايقشرهاي پاراهیپوکامپ دارد و در فرآیند
یابی در فضا و خدمات کند؛ جهتحافظه مشارکت می

دهد و نگ چشم و حسی را انجام میمربوط به مانیتوری
باشد. ) میczمحل جدایی میان قدام و خلف (عموما در 

(قدام به عالوه خلف)، شکنج سینگولیت کامل
ي راست را از یکدیگر جدا ي چپ و نیمکرهنیمکره

سازد. قشر سینگولیت قدامی به مقدار زیادي با می
شر پره ي میانی بطنی قدامی ارتباط دارد که مرکز قنقطه

هاي فرونتال و فرونتال است. سینگولیت قدامی با لوب
هاي پاریتال مجاور است. سینگولیت خلفی با لوب

شکنج سینگولیت در فرق سر، شیار مرکزي را قطع 
رو آموزش نوروفیدبک در فرق کند؛ از اینمی

حرکتی، - )، به طور همزمان بر سه قشر حسی czسر(
رد (سینگولیت، بخش گذاحرکتی و سینگولیت اثر می
شود). روشن شده است که قشري هیپوکامپ نامیده می

نسبت تتا/آلفا، یک مقیاس مفید براي مشخص کردن 
در کودکان است. پژوهشگران EEGهاي نابهنجاري

) و گاسر و 18(زیادي نظیر فرناندز و همکاران
کودکان EEG)، نشان دادند که الگوي 33(15همکاران

LD ي مغزي مشخص فعالیت امواج آهسته، با باال بردن
تري شوند. این کودکان با تتاي باال و آلفاي پایینمی

هنجار هم جنس خود مشخص نسبت به کودکان به
گردند همچنین تعامل میان امواج آلفا و تتا در می

15- Gasser, Rousson

هاي مطالعات انجام شده بر روي این امواج در گروه
نوشتن هاي خواندن وداراي آموزش ضعیف، ناتوانایی

کنند؛ به این معنا که و دمانس از این نظر حمایت می
هاي نورولوژیک گوناگون با سطوح باالي توانمندي

توان تتا و دلتا و توان پایین آلفا مرتبط بوده است. در 
با LDي حاضر، چنین امر مشابهی در کودکان مطالعه
هاي نابهنجار نسبت تتا/آلفا اتفاق افتاد. این ارزش

LDي آن است که در کودکان نشان دهندهمطالب 

، تقویت کردن کاهش EEGهاي داراي نابهنجاري
ضریب تتا/آلفا، ممکن است که روندي را به سوي 

هاي و در نتیجه، پیشرفت تواناییEEGبهنجارسازي 
حرکتی، -شناختی و رفتاري ایجاد کند. قشر حسی

، معتقد است 16است. راتريC4 ،C3 ،CZشامل نقاط 
حرکتی در رمزگردانی تکالیف فیزیکی - قشر حسیکه 

نماید همچنین وي و شناختی به قشر مغزي کمک می
کند؛ مدارهاي مغزي که براي نظم دادن، اضافه می

شوند؛ توالی و زمان بندي یک عمل ذهنی استفاده می
بندي یک عمل فیزیکی دهی، توالی و زماندر نظم

ی که در درك توالی هایکاربرد دارند. بنابراین درمانجو
توانند از منطقی تکالیف شناختی مشکل دارند؛ می

حرکتی نیمکره -آموزش نوروفیدبک در قشر حسی
).34) سود ببرند (C3(چپ

مدارسسويازکهکودکانازشماريامروزه
شوند؛میدادهارجاعدرمانیبه مراکزابتدایی

يبه عوامل ایجادکنندهپی بردنهستند.نارساخوان
(مانندبا نارساخوانیهمراهاختالالتهمچنینواختالل
يو مداخلهبهتردركبهامالء)وریاضیاختالل
کند لذا با توجه به نتایج این میکمکترمناسب

آتی،هايدر پژوهششود کهمیپیشنهادپژوهش،
ها از جملهحیطهسایردرخواندنعملکردبهبودتأثیر

همچنینگرددبررسینیزیریاضوامالءمشکالت

16- Ratey
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برمؤثرترکیبیيمداخلههايبرنامهو اجرايطراحی
گیرد. قرارپژوهشموردمشکالت همزمان،وخواندن

ابزاریکازپژوهش، استفادههاي اینمحدودیتاز
سایر ابزارهايندادنقرارتوجهموردوگیرياندازه

ازاستفادهدیگر،محدودیتخواندن است همچنین
به دستنتایجبهتوجهبود. بادر دسترسهايآزمودنی

پیشنهادو روانشناساندرمانگرانمربیان،بهآمده

به توجهویژهبهویادگیريمشکالتشود کهمی
توجهمداخالتی، موردهايبرنامهدررانارساخوانی
هايروشتحقیقات،نتایجو براساسقرار دهند

همچنین بهتر است؛ جهت کارگیرند بهرااثربخشی
ي ي بزرگتر و جامعهاطمینان بیشتر، تحقیق در نمونه

آماري دیگر انجام شود.
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Comparing the Effectiveness of the Neurofeedback and Davis Treatment
Methods on the Reading Performance of Dyslexic Students
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Abstract
Backgrounds and Aim: Dyslexia is a disorder in which progress in reading skills according
to age, education and intelligence is lower than expected. The aim of tis study was to
compare the effectiveness of the neurofeedback and Davis treatment methods on the reading
performance of dyslexic students.
Material and Methods: The statistical population of this study included all male students
with reading disability in the third grade of elementary school from Ahvaz learning disorders
centers number 3 and 4 in 2015-2016. The study sample consisted of 45 dyslexic students
who were selected by perpouseful sampling and randomely divided into three groups (two
experimental group and one control group) that each one consisting of 15 individuals. The
Reading and Dyslexia Test of Golpour, Chamarkoohy and Mohammadamini (2012) was used
to test reading skills. For evaluating the intelligence of the students, the fourth version of the
Wechsler Intelligence Scale for children (2003) was used. Data were analysed by SPSS-20
and Analysis of Covariance.
Results: The results showed that after using the Davis treatment method, there was a
significant difference between the intervention and control groups on the performance of the
students in all reading components (P<0.01). Also, the effectiveness of neurofeedback
resaulted a significant difference in the performance of the students in all the components of
reading in the intervention groups compared to the control group (P<0.01).
Conclusion: This study showed that both methods affected the reading performance of the
students and the Davis treatment had a greater effect compared to the neurofeedback method.
Keywords: Neurofeedback, Davis treatment method, Dyslexic students


