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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disability is a 

neurodevelopmental disorder in 

children that affected by hereditary and 

environmental factors affecting the 

brain's ability to perceive or process 

verbal or non-verbal information 

effectively (Mrazik, Naidu, Borza, 

Kobitowich & Shergill, 2019). 

Learning disabilities affect almost 

every aspect of a child's life, including  

 
education, self-esteem, and self-efficacy, and are 

a lifelong challenge. Recent research in 

neuropsychology and neuroscience suggests that 

children with learning disabilities have a greater 

weakness in working memory and coding 

processes than attention or long-term memory. 

Therefore, nowadays working memory as one of 

the most important and fundamental issues has 

attracted the attention of many researchers 

(Karimi BahrAsemani, Chorami, Sharifi, 

ghazanfari, 2021).
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of neurofeedback and cognitive-

behavioral play therapy and the combination of thease methods on working memory of children with 

specific learning disabilities.  
 

Methods: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. The 

statistical population of this study includes all children with specific learning disabilities in Ardabil in the 

academic year 1400-1401. The sample of this study consisted of 100 children with learning disabilities 

who selected by convenience sampling method and randomly assigned to treatment and control groups  

(Neurofeedback 25, Cognitive-behavioral play therapy 25, combination 25 and control 25). The 

instrument of this study was N-back working memory test. 
 

Results: The results showed that neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy and the 

combination of the two methods have a significant effect on working memory of students with 

special learning disabilities and combination method at a significant level (0.05) was more effective 

in students' working memory than other methods treatments. Cognitive-behavioral play therapy at a 

significant level (0.05) was more effective than neurofeedback. 
 

Conclusion:  According to the results, neurofeedback therapy and cognitive-behavioral play therapy was 

effective in improving the working memory of children with specific learning disabilities. 
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Neurofeedback training is one of these neurotherapy 

methods that has been recently studied for its 

effectiveness in psychopathological situations. 

Neurofeedback training is a non-invasive and painless 

method in which sensors attached to the patient's head 

(Sitaram, Ros, Stoeckel, Haller, Scharnowski, Lewis-

Peacock et al, 2019). Nowadays, based on 

neuropathological studies, this method can be used to 

convert abnormal rhythms and frequencies (based on 

diagnostics) based on quantitative brainwaves to 

normal rhythms and frequencies (with relatively 

normal) and it turn abnormal psychological states into 

normal (Pradeep, Knight   & Gurumoorthy, 2018). 

Therefore, today neurofeedback is one of the non-

pharmacological treatments in children with attention 

deficit disorder (Afi, Esteki, Madahi and Hasani, 

2020) and children with learning disabilities, which in 

recent years has gained good experimental support to 

improve the symptoms of disorder (Azizi, mir 

derikvand and sepahvandi, 2020). 

Play-based cognitive-behavioral therapy has attracted 

the attention of many researchers today. Such games 

have educational value as well as entertainment. Such 

games have a good potential for the development of 

cognitive/ metacognitive skills as well as behavioral 

skills (Banneyer, Bonin, Price, Goodman & Storch, 

2018). Cognitive-behavioral play therapy performed 

while the child is going through several stages of 

treatment (initial stage - evaluation stage, intermediate 

stage and final stage). It seems that cognitive-

behavioral play therapy is effective in improving the 

cognitive problems of children with learning disorders 

(Hasanvand and Arjmandnia, 2019). 

However, due to the contradictory results of some 

studies, there is a need to examine this issue more 

closely. Therefore, this study conducted with the aim 

of the effectiveness of neurofeedback therapy and play 

cognitive-behavioral therapy on working memory of 

children with special learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

The present study is a quasi-experimental study with 

pretest-posttest and control group. The statistical 

population of this study includes all children with 

specific learning disabilities in Ardabil in the 

academic year 2021-2022. The sample of this study 

consists of 100 children with learning disabilities who 

were selected by available sampling method and 

randomly were assigned to 4 groups, each group 

consisting of 25 subjects. The instruments of this study 

include N-back working memory test, neurofeedback 

and cognitive-behavioral play therapy. 

 

3. Results 

The results of Table 1 showed that the results of analysis 

of covariance of neurofeedback therapy and play 

therapy, cognitive-behavioral therapy and combination 

therapy with respect to a significant level (less than 0.05) 

could explain 43% in working memory and 51% in 

response time and it can explain the post-test of the 

experimental group. 

 
Table 1. Inter-test effects test results 

 
 

Variable SS DF MS F P Eta 

Working memory       

Working memory 9527/653 1 9527/653 52/901 0/001  

Response time 28071/607 1 28071/607 2/496 0/117  

Response time       

Working memory 108/125 1 108/125 0/595 0/443  

Response time 553828/349 1 553828/349 49/248 0/001  

Group       

Working memory 13205/965 3 4401/988 24/441 0/001 0/438 

Response time 1114261/381 3 371386/794 33/024 0/001 0/513 

Error       

Working memory 16929/846 94 180/105    

Response time 1057104/877 94 11245/797    

Total       

Working memory 815789/000 100     

Response time 31428562/00 100     
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to determine the 

effectiveness of neurofeedback and cognitive-

behavioral play therapy on working memory of 

children with special learning disabilities. The 

findings of this study showed that neurofeedback 

therapy and cognitive-behavioral play therapy 

improve children's working memory.  

After confirming the necessary assumptions to use the 

analysis of covariance, the main purpose of the study 

was investigated. According to the results obtained in 

Table 2, there is a significant difference between the 

working memory components of the experimental 

group and the control in at least one of the dependent 

components, considering the significance level of the 

multivariate F-statistic of the Wilkes's lambda test 

(P<0.05). In this research, the results of research 

results are as follows: Based on the results of the 

present study, it was revealed that combination 

therapy has led to the improvement of children's 

working memory (Radfar, Nejati & Fathabadi, 2016; 

Salamat, Moghtadaei, Kafi, Abedi and Khanzadeh, 

2014).In explaining the obtained result, it can be 

acknowledged that based on the results obtained in the 

present study, the results obtained from combination 

therapy are significant and combination therapy can 

improve the working memory of children with 

learning disabilities. It has been also shown that 

neurofeedback therapy improves children's working 

memory. Theta waves usually found in structures of 

the brain that belong to the limbic system and play an 

important role in working memory (Nazari, Querne, 

Broca and Berquin, 2011). The results of the present 

study also showed that cognitive-behavioral play 

therapy improves children's working memory. As the 

results of the study, play therapy based on cognitive-

behavioral approach has been effective in improving 

the working memory of children with learning 

disabilities (Hasanvand & Arjmandnia, 2019; 

Karamalian, Haghayegh & Rahimi Pardanjani, 2019); 

In this way, play therapy based on cognitive-

behavioral approach in the post-test stage has 

significantly increased the score of children's working 

memory. According to the results, neurofeedback 

therapy and cognitive-behavioral play therapy are 

effective in improving the working memory of 

children with specific learning disabilities. One of the 

limitations of the present study was to conduct 

research only on males. Also due to time and space 

constraints, the researchers did not have the 

opportunity to follow the test. Therefore, caution 

should exercised in generalizing the results. It is 

suggested that in future research, the female children 

with special learning disabilities would also studied. 

Finally, it is suggested that teachers, educators, and 

therapists with learning disabilities master the 

neurofeedback exercise and cognitive-behavioral play 

therapy. 
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 خاص یریادگیاختالل  یکودکان دارا
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مقدمه
برخی . شد کودکان در طول زندگی دارای مراحل مشخصی استر

از کودکان بنابر دالیل مختلف قادر به گذراندن موفق این مراحل و 

انتظارات و تکالیف رشدی خود به روال طبیعی نیستند که همین  نیتأم

گردد که در حیطه رفتارهای اجتماعی، هیجانی، تحصیلی امر سبب می

؛ (1400نژاد، صلیبی و نامور، )امیدی با مشکالت حادی مواجه شوند

 زمتمرک آموزانیدانش بر پژوهشگران اخیر یهاسال در و

یادگیری دروس دارند و این  در هاییچالشو  هااختالل که اندشده

)تیکدری و کافی، د ها تأثیر چشمگیری داربر روند تحصیل آن

ای طور فزایندههایی است که بهیادگیری از حوزه اختالل (.1399

 به مربوط مشکالت هشناسان در حیطتوجه پژوهشگران و روان مورد

، 1)فلچر، لیون، فوچز و بارنزهای آموزشی است فعالیت و یادگیری

 2یروان یهااختالل یو آمار یصیتشخ یراهنما بر اساس .(2018

 15تا  5شیوع اختالالت یادگیری خاص در کودکان سن مدرسه 

انجمن  ؛2018، 3و یانگوانگ )درصد برآورد شده است 

 (.2013، 4آمریکا یپزشکروان
 

1. Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Dsm5) 

3. Wang & Yang 
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در کودکان است که  یرشد یاختالل عصب کی یریادگیاختالل 

پردازش  ایمغز در ادراک  ییمؤثر بر توانا یطیو مح یبراثر عوامل ارث

 دو،ینا ک،ی)مراز گذاردیم ریتأث یرکالمیغ ای یمؤثر اطالعات کالم

عنوان یکی فعال به امروزه حافظه (.2019 ،1لیو شرگ چیویکوب ،ورزاب

از موضوعات مهم و اساسی، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب 

 فعالحافظه . (2017 2گونزالز، اگویا، کراسیر و سوسا پرز،)کرده است 

شود که اجازه همچون یک نظام شناختی کوتاه مدت توصیف می

اطالعات به طور موقت، برای پردازش همزمان یا نزدیک به  دهدمی

 روشندل ،یواحد ،ی؛ به نقل از نظر2003 ،ی)بدل مرجع، ذخیره شوند

عنوان یکی از مفاهیم مهم حافظه فعال بهبنابراین،  .(1395 ،یراد و کاف

کریمی ) توجه قرارگرفته است شناختی مورددر حوزه عصب

یننک حافظه  و (؛1400، چرامی، شریفی و غضنفری،  بحرآسمانی

در کننودکان کننننده عنوان یننک مشخصه تعریففعننال ضعیننف، به

)تافلینی،  ل یادگیننری خنناص پدینندار شننده اسننتالدارای اختنن

فعال یکی از اجزای  حافظه (.2019، 3مارسورا، گارسیا و کارنولدی

ورودی،  اطالعات یکارداشتن و دستمهم اجرایی است که با نگه

کیم و )کند بلندمدت عمل میمدت و عنوان پلی بین حافظه کوتاهبه

طور ای که بهسیستم حافظه حافظه عبارت است از (.2018، 4پارک

)عدمی،  کندیم یکاررا نگهداری و دست اطالعاتموقت انواع 

  (.1397علیلو و نظری، 

استفاده قرار کاری مورد امروزه مداخالت متعددی جهت بهبود حافظه

کودکان  در ییدارو ریهای غنوروفیدبک یکی از درمانگیرید. می

و  (1399)عافی، استکی، مداحی و حسنی، دارای اختالل نقص توجه 

های شود که طی سالمحسوب می کودکان دارای اختالل یادگیری

الالت اختاین  عالئماخیر حمایت تجربی خوبی در جهت بهبود 

در  .(1399عزیزی، میر دریکوندی و سپاهوندی، )ت کرده اس کسب

 یکیولوژیزینوروف یهاپژوهش ،یشناختحوزه درمان اختالالت روان

 ییربنایز یهاسمیمکان 5یمغز یبرق نگار نیارتباط ب یبا بررس

 جادیاند که انشان داده ،یشناختو حاالت روان 6مغز یکیتاالموکورت

با استفاده  ،یو فرکانس امواج مغز تمیدر ر نهیبه راتیینوسانات و تغ

در حاالت  یانهیبه راتییتغ تواندیم ،یدرمان صبع یهااز روش

هرویگ، لوتز، شرپیت، شرر، کوهلبرگ، ) دینما جادیا یشناختروان

 8دبکیبا نوروفی خوراند عصبآموزش پس (.2019، 7اپیال و همکاران

به سر  ییآن حسگرها یاست که ط یو بدون درد یرتهاجمیروش غ

سیتارام، رز، استوکل، هالر، شارنوسکی، لویس ) شودیمتصل م ماریب

 ،یعصب یشناسبیمطالعات آس هیامروزه بر پا (،2019، 9و همکاران

نابهنجار )بر  یهاو فرکانس هاتمیروش، ر نیبا استفاده از ا توانیم

و  هاتمی( را به ریمغز یبر موج نگار کم یمبتن یهاصیاساس تشخ

نسبتاً بهنجار( و به دنبال آن حاالت  ابهنجار )ب یهافرکانس

ایت و پارادیپ، ن)کرد  لینابهنجار را به بهنجار تبد یشناختروان

آموزش نوروفیدبک، حالتی از هنر آموزش .  (2018، 10گرومورثی

)غیاثی گیشی، مشهدی و غنائی  مبتنی بر شرطی سازی عامل است

و  سپاه منصور، کوچک انتظار، جوزانیابراهیمی .(1397چمن آباد، 

الگ نوروفیدبک و کاپیتاندر پژوهشی نشان داد که  (1400) یقدس

تأثیر معناداری بر اندوزش حافظه فعال و بازداری پاسخ در 

در  (1399عافی، استکی، مداحی و حسنی ) .آموزان داشته استدانش

آگاهی و  بر ذهن درمانی مبتنی شناختپژوهشی نشان داد که 

به  کودکان مبتال یزیرفعال و توانایی برنامهنوروفیدبک بر حافظه 

در  (1399خوش سرور ) .شودفعالی مؤثر واقع می نقص توجه/بیش

عنوان روشی مناسب با تواند بهنوروفیدبک میپژوهشی نشان داد که 

عوارض جانبی بسیار محدود برای افراد با اختالل یادگیری ریاضی 

ها هبود عملکرد توجه پیوسته و کاهش اضطراب ریاضی آنمنظور ببه

بریونز، بوش بایارد، بوسکای لیریو، آلباران  -مارتینز د. استفاده شو

به این نتیجه  در پژوهشی (2021) 11کاردناس، سیلوا پرریا و فرناندز

که کودکان با اختالالت یادگیری پس از دریافت درمان  دست یافتند

و نیز الگوی  داشتهبه آزمون حافظه فعال  ترعینوروفیدبک پاسخ سر

طبق این یافته درمان  ،کرد؛ بنابراین دایها بهبود پدر آن نوار مغزی

و افزایش عملکرد حافظه  نوار مغزینوروفیدبک باعث بهبود الگوی 

 .شودیه اختالالت یادگیری مفعال در کودکان مبتالب

تجارب کودک خصوصاً به دلیل اینکه  12درمانی شناختی رفتاریبازی

 شودمی خالصهها های آنبازی در های قبل از ورود به دبستاندر سال

های خود را بیان کودکان از طریق بازی احساسات و ناکامیو 

 کندیفراهم م درمانی محیط امنی را برای کودکانبازی و نیزکنند می

 ها بدون قضاوت پذیرفته و تأیید شودتا افکار و احساسات آن

یک فرصت  کالمکو در ی (1400مطلق، )محمدی، پیرانی و زنگنه

 دهند   نشان    را   مشکالتشان  تا   است    کودکان  برای    مناسب
 

 

 

1. Mrazik, Naidu, Borza, Kobitowich & Shergill 
2. Pérez, González-Platas, Eguía, Croissier & Sosa 

3. Toffalini, Marsura, Garcia & Cornoldi 

4. Kim & Park 
5. Electro encephalography (EEG) 

6. Thalamus cortical 
7. Herwig, Lutz, Scherpiet, Scheerer, Kohlberg, Opialla, et al 

8. Neurofeedback 

9. Sitaram, Ros, Stoeckel, Haller, Scharnowski,Lewis-Peacock et al 
10. Pradeep, Knight   & Gurumoorthy 

11. Martínez-Briones, Bosch-Bayard, Biscay-Lirio, Albarrán-

Cárdenas, Silva-Pereyra &  Fernández 
12. Cognitive-Behavioral Play Therapy 
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از اهمیت بسیار  تواندیمدرمانی بنابراین، بازی (؛1399رضایی، )

درمانی بازی (.1399بهمنی و جهان بخشی، ) زیادی برخوردار باشد

را به خود  رفتاری امروزه توجه محققان زیادی -مبتنی بر شناختی

ها دارای ارزش آموزشی و همچنین بازی گونهنیجلب کرده است. ا

ها توانایی بالقوه خوبی در بازی گونهنیسرگرمی هستند. ا -تفریح

 یهافراشناختی و همچنین مهارت های شناختی/زمینه رشد مهارت

 .(2018، 1استورچ )بانیر، بونین، پرایس، گودمن و رفتاری دارد

رفتاری، در حین عبور کودک از مراحل متعدد -شناختی یدرمانیباز

 (مرحله ارزیابی، مرحله میانی و مرحله پایانی -مرحله آغازین)درمانی 

در  درمانی شناختی رفتاریکه بازی رسدیمبه نظر گیرد. انجام می

بهبود مشکالت شناختی کودکان دارای اختالالت یادگیری اثربخش 

عنوان ابزاری محوری به تواندیدرمانی مبازیی طورکلبه ؛ واست

قرار  استفاده دوران کودکی مورد اختالالتو  مشکالتبرای درمان 

، حقایق کرمعلیان، مثالعنوانبه (.1398وند و ارجمندنیا، )حسن گیرد

درمانی بازیدر پژوهشی نشان داد که  (1398) پردنجانیو رحیمی 

تواند در بهبود حافظه فعال و سرعت پردازش کودک محور می

عنوان دو عامل شناختی تأثیرگذار در اختالل یادگیری عصب به

اندبیل، صابری و کاظمی کواکبی فتاحی. مؤثر باشد یشناختروان

درمانی گروهی شناختی بازی روشدر پژوهشی نشان داد که  (1397)

نیست و روش  در بهبود حافظه فعال و بازداری پاسخ مؤثر رفتاری

. ، تنها در بهبود بازداری پاسخ مؤثر است2تحریک الکتریکی مغز

در پژوهشی نشان داد  (1395گوی و مرادی )شریف، حاجلو، حق

رفتاری بر بهبود عملکرد  -درمانی با رویکرد شناختیآموزش بازی

آموزان تأثیر مثبت داشته و منجر به کاهش ریاضیات و خواندن دانش

اما ؛ دشوآموزان میهای ریاضیات و خواندن در دانشاشکال

نشان  (1399عزیزی و همکاران )نتایج پژوهش  جمله ازهایی پژوهش

رفتاری بر حافظه فعال در  -درمانی شناختیبازی که دهدیم

آموزان ابتدایی مبتالبه اختالل یادگیری خاص، تفاوت معناداری دانش

تری الزم است؛ بنابراین، با ی دقیقهایبررسو نیاز به  وجود ندارد

با یکدیگر، نیاز به  هاپژوهشناقض بودن نتایج برخی توجه به مت

این موضوع وجود دارد. به همین منظور این پژوهش  ترقیدقبررسی 

 یرفتار یدرمانی شناختو بازی دبکیدرمان نوروف یاثربخشبا هدف 

 است افتهیانجام خاص یریادگیاختالل  یبر حافظه فعال کودکان دارا
 

  پژوهش روش

آزمون و گروه پس - آزمونشیبا پ یتجرب مهینوع نپژوهش حاضر از 

 . کنترل است

جامعه آماری این پژوهش گیری: جامعه، نمونه و روش نمونه

ی کودکان با اختالل یادگیری خاص در شهر اردبیل در سال هیکل

نفر  100این پژوهش شامل  نمونه را شامل شد. 1401-1400تحصیلی 

که به  دهندیماز کودکانی که دارای اختالل یادگیری بودند تشکیل 

گروه قرار داده  4ی در دسترس انتخاب شدند و در ریگنمونهروش 

نفر،  25آزمودنی بود )نوروفیدبک  25شدند که هر گروه شامل 

ر و کنترل نف 25نفر، درمان ترکیبی  25درمانی شناختی رفتاری بازی

درمان  گروه 3در تصادفی  صورتبهنفر(. هر آزمودنی  25

 درمانی شناختی رفتاری و درمان ترکیبی( و کنترل)نوروفیدبک، بازی

این تحقیق شامل این موارد  معیارهای ورود به نمونه .شدند قرارگرفته

 پزشکروانبود: دریافت تشخیص اختالل یادگیری خاص از طرف 

نداشتن مشکالت همبود دیگر و بهره هوشی طبیعی. شناس، و روان

 تیاز دو جلسه و عدم رضا شیب بتیغ زیخروج از مطالعه ن یارهایمع

خرده مقیاس حافظه فعال  آزمونشیپدر  از شرکت در پژوهش بود.

برای کودکان تکمیل شد. سپس  N-backاز آزمون حافظه فعال 

درمانی شناختی در جلسات نوروفیدبک و جلسات بازی هایآزمودن

رفتاری شرکت کردند و پس از اتمام جلسات نوروفیدبک و 

درمانی شناختی رفتاری، خرده مقیاس حافظه فعال آزمون حافظه بازی

برای کودکان تکمیل شد. در  آزمونپسدر  مجدداً N-backفعال 

و  آزمونشیصرفاً پگروه کنترل هیچ درمانی صورت نگرفت و 

گرفته شد. جلسات نوروفیدبک شامل  کنندگانشرکتاز  آزمونپس

درمانی در هفته و جلسات بازی دو بار صورتبهی اقهیدق 30 جلسه 20

یک روز در هفته برگزار  صورتبهای قهیدق 60جلسه  8شناختی شامل 

  :ها از ابزارهای زیر استفاده شدآوری دادهشد. به منظور جمع

فعال از ه عملکرد حافظبرای سنجش  :3آزمون حافظه فعال

تکلیف سنجش  N-back استفاده شد. تکلیف N-back آزمون

آن را  4کرچنر اجرایی است که یهاعملکرد شناختی مرتبط با کنش

روند کلی تکلیف بر این  کرد. معرفی 1958برای نخستین بار در سال 

صورت به (عموماً دیداری) هااز محرک یاقرار است که دنباله

و آزمودنی باید بررسی کند که  شودی، به آزمودنی ارائه مگامبهگام

گام پیش از آن، همخوانی  n محرکشده فعلی با ارائه محرکآیا 

 دارد یا خیر.
 

 

1. Banneyer, Bonin, Price, Goodman & Storch 
2. Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) 

3. Working Memory Test 

4. Kirchner
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تنهننا یننک محننرک را در  اطالعاتایننن تکلیننف فننرد باینند در 

 اسنت (منظنور محنرک ینک مرحلنه قبنل)حافظننه نگهننداری کنند 

 n انجام این آزمایش با مقادیر مختلف (.1399و حقایق،  )بختیاری

بر دشواری تکلیف افزوده n و با افزایش میزان ردیپذیصورت م

 محرکآخرین  =back -1، 1N . بدین ترتیب، در تکلیفشودیم

، back - 3 و در تکلیف شودیپیشین مقایسه م محرکشده با ارائه

3N=  پیش مقایسه خواهد شد محرک 3شده با ارائه محرکآخرین. 

شناختی و هم  اطالعاترو که این تکلیف هم نگهداری ازآن

ل فعا هشود، برای سنجش عملکرد حافظها را شامل میآن یکاردست

طور وسیع در اخیر، به یهاشده است و در سالبسیار مناسب شناخته

 N-backدر هنگام انجام تکلیف  .شده استاین حیطه به کار گرفته

، یریگمیاجرایی نظیر کنترل و تخصیص توجه، تصم یهاکنش

)حسینی  شودیپیرامونی و... درگیر م اطالعاتپردازش  یزیربرنامه

، نجاتی، زاده تقیدر ایران  (.1397خواه، نیکدل و نوشادی، 

در پژوهشی از این آزمون  (1393)محمدزاده و اکبرزاده باغبان 

 یااستفاده کردند و پایایی آن را تأیید کردند. ضرایب اعتبار در دامنه

مطالعه جونز در  .این آزمون را نشان داد باالیاعتبار  84/0تا  54/0بین 

)جونز و والکو، بود  82/0 دارای آلفای 2021در سال  1کوو وال

2021.) 

تمرین نوروفیدبک، بازخورد زیستی امواج مداخله نوروفیدبک: 

مغزی است. در طول تمرین، جفت الکترودهایی بر روی سر قرار 

و معموالً یکی یا دو الکترود هم بر روی اللۀ گوش متصل  رندیگیم

جهت مداخله نوروفیدبک از دستگاه چهار کاناله ویلستاس شوند. می

(vilistus ساخت کشور انگلیس و )افزارنرم ( بایوسیسbiosees )

 تاپلپو بر روی  شدهساختهکه با همکاری ایران انگلیس و آمریکا 

جلسه  20ها یآزمودنهرکدام از گردد، استفاده شد. نصب می

دو بار در هفته دریافت کردند. جایگاه  صورتبهنوروفیدبک را 

یکسان بود.  هایمودنآزی سر همه بر روقرارگیری الکترودها 

قرار گرفت.  fczو  cpzالکترودهای فعال این جلسات بر نواحی 

شد. از برنامه بتا / تتا  قرارگرفتهالکترود مرجع هم در ناحیه ماستوئید 

استفاده شد و این جلسات به دنبال افزایش  هایآزمودن هیکلبرای 

 امواج بتا و کاهش امواج تتا بود.

 یدرمان یبر اساس راهنمارفتاری:  –درمانی شناختی بازی

 8 یدر ط یصورت گروهسوم، به یشیبه گروه آزما (2009) 2زرود

در طول هفته به مدت هشت هفته(، به شرح  بارک)ی ساعتهکیجلسه 

 :ارائه شد ریز
 

 

1. Jones & Vlachou 

2. Drewes 

 

 (2009دروز )ی بر اساس راهنمای درمانی درمانیبازجلسات . 1جدول
 

 آشنایی کودک و درمانگر با یکدیگر، فراهم کردن محیط امن و مناسب، تشویق و تقویت روابط از طریق بازی و نقاشی جلسه اول

 جلسه دوم

ها و لزوم بیان تجربیات غیرکالمی آن ای وهای چهرهحالتمعرفی احساسات و شناسایی چهار هیجان اصلی )غم، خشم، شادی و ترس( و 

های مختلف با استفاده از تصاویر آدمک، خمیربازی های خود نظارتی در جهت شناسایی و ثبت هیجانهیجانی به شیوه صحیح آموزش مهارت

 و پانتومیم و همچنین، ایفای نقش

 جلسه سوم
آمیزی جهان ره جادویی( از طریق نقاشی با استفاده از مداد شمعی، خواندن داستان و تمرین رنگآموزش و شناسایی رفتار، افکار و هیجان )دای

 منظور افتراق نهادن بین افکار و هیجاناتخود به

 دی مثبتآموزش ارتباط رفتار، افکار و هیجان با استفاده از بازی کارآگاه، حلقه گمشده و بازی تله عنکبوت و همچنین، جمالت تأکی جلسه چهارم

 منظور شناسایی افکار خود آیند و خطاهای شناختیآموزش افکار خود آیند و خطاهای شناختی با استفاده از عالئم ترافیکی و بازی پلیسی به جلسه پنجم

 جلسه ششم
افکار ناکارآمد و جایگزینی منظور تشخیص های انگشتی )پاپت( و الگوسازی بهآموزش روش بازسازی شناختی با استفاده از نقاشی و عروسک

 های مثبتها با خود گوییآن

 ها و بازی شمع ساختنها، گلسازی دیافراگمی از طریق حبابای و تمرین آرامسنگ ژلهسازی روانی با استفاده از بازی تختهآموزش آرام جلسه هفتم

 حیوانات برای تقویت احساسات مثبت.آموزش حل مسئله از طریق بازی خواندن اخبار و بازی قدرت  جلسه هشتم
 

ا استفاده از روش بو  26نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

 .شد لیوتحلهیتجز رهیچند متغ انسیوارکو لیتحل

 

 
 

 هایافته

 کنندگانشرکتدرصد از  7/53نشان داد که  آمدهدستبهنتایج در 

ی کمی با هادادهدختر بودند.  کنندگانشرکتدرصد از  3/46پسر و 

استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد که نشان داد 

.از توزیع نرمال برخوردار هستند هادادهکه 
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  مختلف یهاگروه کیمربوط به حافظه فعال به تفک یفیتوص یهاشاخص .2جدول 

 

 .دهدی توصیفی برای حافظه فعال و زمان پاسخ برای سه گروه درمان و گروه را نشان میهاشاخص 2نتایج جدول 
 

 جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه آزمون و کنترل
 

 

ی الزم جهت استفاده از هافرضشیپ دیتائپس از  3نتایج جدول 

به بررسی هدف اصلی پژوهش پرداخت  انسیکووارآزمون تحلیل 

متغیره آزمون المبدای  چند Fکه با توجه به سطح معناداری اماره 

ی حافظه فعال گروه آزمون و کنترل هامؤلفه(، بین P>05/0ویلکز )

 .ی وجود دارددارمعنای وابسته تفاوت هامؤلفهی از کیدرحداقل 

 

 نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی. 4جدول 
 

 SS df MS F P Eta متغیر

       حافظه فعال

  001/0 901/52 653/9527 1 653/9527 حافظه فعال

  117/0 496/2 607/28071 1 607/28071 زمان پاسخ

       زمان پاسخ

  443/0 595/0 125/108 1 125/108 حافظه فعال

  001/0 248/49 349/553828 1 349/553828 پاسخزمان 

       گروه

 438/0 001/0 441/24 988/4401 3 965/13205 حافظه فعال

 513/0 001/0 024/33 794/371386 3 381/1114261 زمان پاسخ

       خطا

    105/180 94 846/16929 حافظه فعال

    797/11245 94 877/1057104 زمان پاسخ

       کل

     100 000/815789 حافظه فعال

     100 00/31428562 زمان پاسخ
 

 انسیکوواراز تحلیل  آمدهدستبهنشان داد، نتایج  4نتایج جدول 

درمانی شناختی رفتاری و درمان درمان نوروفیدبک و درمان بازی

( 05/0)کمتر از  آمدهدستبهی دارمعناترکیبی با توجه به سطح 

درصد از تغییرات حافظه فعال و زمان  51و  43است به ترتیب  توانسته

 کند. نییتبگروه آزمون  آزمونپسپاسخ را 
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 گروه

 مرحله

 ترکیبی درمانی شناختی رفتاریبازی  نوروفیدبک کنترل

 آزمونپس        آزمون    پیش آزمونپس          آزمون پیش آزمونپس            آزمونپیش آزمونپس          آزمون   پیش
M  SD ±            SD ± M SD±M                   SD±M SD±M            SD±M SD ±M             SD±M 

 حافظه

 فعال
20/72 ± 09/15      17/74 ±88/14 36/64 ± 37/15     24/93 ± 80/13 24/69 ± 88/16     75/85 ± 68/21 

15/63  ±26/21    18/101 

±68/17 

زمان 

 پاسخ
43/682 42±/176  76/682 35±/165 44/731 22±/146  70/480 ±6/126 24/665 ± 54/129    26/563 ± 68/133 

24/820 ± 62/179 76/460 

±75/127 

 P خطا  F df df شدهمشاهدهمقدار  آزمون متغیر

 001/0 00/93 00/2 38/26 638/0 المبدای ویلکز حافظه فعال

 001/0 00/93 00/2 36/24 0/ 656 المبدای ویلکز زمان پاسخ

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
1. شماره 12. دوره 1140 پائیز  
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 LSDی چهار گروه با روش هانیانگیم سهیمقا .5جدول 
 

 یدارمعناسطح  انحراف استاندارد میانگین گروه

    حافظه فعال

    کنترل

 001/0 847/3 -041/23 نوروفیدبک

 001/0 812/3 -198/14 درمانی شناختی رفتاریبازی

 001/0 966/3 -725/32 ترکیبی

    درمانی شناختی رفتاریبازی

 032/0 721/3 8842/8 نوروفیدبک

    ترکیبی

 023/0 753/3 684/9 درمانی شناختی رفتاریبازی

 001/0 659/3 526/18 نوروفیدبک

    زمان پاسخ

    کنترل

 001/0 256/3 136/223 نوروفیدبک

 001/0 121/3 420/151 درمانی شناختی رفتاریبازی

 001/0 263/3 245/297 ترکیبی

    درمانی شناختی رفتاریبازی

 024/0 825/3 -727/73 نوروفیدبک

    ترکیبی

 030/0 221/3 -118/72 درمانی شناختی رفتاریبازی

 001/0 587/3 -840/145 نوروفیدبک
 

 

ی چهار گروه هانیانگیم LSDبا استفاده از آزمون   5نتایج جدول 

ی درمان با گروه کنترل تفاوت هاگروهی هانیانگیممقایسه شد که 

ی درمان وجود دارد و همچنین نتایج نشان هاگروهی به نفع دارمعنا

بوده و  مؤثرتری شناختی از درمان نوروفیدبک بخشتوانداد درمان 

درمانی یی نوروفیدبک و بازیتنهابهاز اجرای  مؤثرتردرمان ترکیبی 

 ت.اسشناختی رفتاری 
 

 گیریبحث و نتیجه

، نشان داده شد که درمان حاضرآمده از پژوهش دستطبق نتایج بهبر 

ترکیبی منجر به بهبود حافظه فعال کودکان گردیده است. این یافته با 

سالمت،  (، 2016) آبادیفتح رادفر، نجاتی وتحقیقات های نتایج یافته

قلی زاده، و  (1392مقتدایی، کافی، عابدی و خانزاده عباسعلی )

با  کهیدرحالهمسوست؛  (1388باباپور، رستمی، بیرامی و پورشریفی)

ناهمسوست. در تبیین نتیجه  (1399عزیزی و همکاران ) هاینتایج یافته

در  آمدهدستبهتوان اذعان داشت که بر اساس نتایج می آمدهدستبه

از درمان ترکیبی معنادار بوده و  آمدهدستبهش حاضر، نتایج پژوه

تواند منجر به بهبود حافظه فعال کودکان دارای درمان ترکیبی می

ی شناختی درمانیبازاختالل یادگیری گردد. همچنین با توجه به اینکه 

رفتاری رویکردی است که در این رویکرد به کودکان کمک 

ر مشکالتشان غلبه کرده و بتوانند به شود تا کودکان خودشان بمی

این  دهندهنشانای با مشکالتشان کنار آیند و نتایج نیز شکل فعاالنه

آزمون منجر ی پسی شناختی رفتاری در مرحلهدرمانیبازاست که 

؛ به بهبود حافظه فعال کودکان دارای اختالل یادگیری شده است

گیرنده بازخورد تقویت دربر کهییازآنجا، نوروفیدبک گریدعبارتبه

 ییا معموالً در ساختارهاتامواج تتا بود. امواج تامواج بتا و سرکوب 

در  یتعلق دارد و نقش مهم کیمبیل ستمیاز مغز قرار دارند که به س

 (.2011، 1)نظری، کویرن، بروکا و برکوین کندیم فایحافظه فعال ا

اصطالح  (2009) ینسکیبوزو  وانزیا ،ینسکیبوز کهیدرحال

کردند  شنهادیپ« اتت پوکامپیه تمیر» یجاا را بهتت کیمبیل یهانوسان

  .دهدیامواج تتا را نشان م یهاگسترده نوسان تیو ماه یدگیچیکه پ
 

 

1. Nazari, Querne, Broca & Berquin 
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 تیحافظه پراکنده و فعال یبا رمزگذار یاانهیآه یاتت تیچنانچه فعال

به  توجهبا  نیارتباط دارد؛ بنابرا یابیفرونتال با عملکرد باز یاتت

حافظه  یکه عملکرد بعد یانطباق تتا در خالل رمزگذار یگستردگ

. ضمن اینکه درمان نوروفیدبک با امواج تتا و بتا کندیم ینیبشیرا پ

در ارتباط است؛ و نشان داده شد که امواج تتای درمان نوروفیدبک 

نقش بسیار مهمی در ارتقای حافظه فعال و سیستم لیمبیک مغزی 

ن، ترکیب این دو روش )نوروفیدبک و کودکان داشته است؛ بنابرای

تواند منجر به ی میتوجهقابلی شناختی رفتاری( به شکل درمانیباز

 بهبود حافظه فعال کودکان دارای اختالل یادگیری شود.

منجر به بهبود  رفتاری-شناختی یدرمانیبازهمچنین نشان داده شد که 

و  وندحسن هششود. این یافته با نتایج پژوحافظه فعال کودکان می

همسو است؛ اما با  (1398کرمعلیان و همکاران )و  (1398ارجمندنیا )

اندبیل و همکاران فتاحیو  (2020عزیزی و همکاران )پژوهش نتایج 

 گونهنیاتوان در تبیین نتایج این پژوهش می همسو نیست. (1397)

حافظه  ازجملهی )شناختکارکردهای اجرایی عصببیان کرد که 

مسئول  یشناختیندهای روانآساختارهای مهمی هستند که با فر فعال(،

با توجه به . هستندکنترل هوشیاری، تفکنر و عمل هدفمند مرتبط 

دارند، آموزش گیری در حافظه مشکلکودکان با ناتوانی یاد کهنیا

 ؛موجب بهبود عملکرد تحصیلی کودک شود تواندیاین سازه م

رفتاری با محتوا و هدف  شناختیی درمانیکه باز صورتنیبد

 -حافظه از جمله کالمی، بینایی یهامشخص و متناسب با مؤلفه

. شودیفضایی با استفاده از اشکال، حروف و اعداد به کودکان داده م

فضایی، کالمی و... شده -مداخالت فوق موجب تقویت حافظه بینایی

خواهد  آموزدانشی هاییو به دنبال آن موجب بهبود و تقویت توانا

ی درمانیبا چند جلسه بازهمچنین  (.1392)سالمت و همکاران، شد 

احساس خود  یکودک قادر خواهد بود به منشأ اصل شناختی رفتاری

را  یو تصوراتش، احساس واقع هادگاهید یبازنگربا  و ابدیدست 

و  حی. هرگاه کودک بتواند از طریق مواجهه صحدیمانآن  نیگزیجا

و اضطراب او  جانیکه موجب ه ییدادهایبا مشکالت و رو یمنطق

 یبا تنش حاصل از آن مقابله کند. ط تواندیرو شود، ماند، روبهشده

 یهاکاهش اضطراب یبرا یراه تواندیکودک م یدرمانیباز

ها، احساسات و کند و قادر خواهد بود نگرش دایاش پروزمره

 شودیم جادیا یطیشرا یدرمانیعواطف خود را کنترل کند. در باز

 یو فشارها ضطرابو بدون ا یکه کودک بتواند در آرامش و راحت

ها صحنه رییو تغ هایخود را بشناسد، کودک با تکرار باز یطیمح

. کودکان ابدیخود تسلط  یهازهیبر افکار، احساسات و انگ تواندیم

و  دیجد یاسام یباز ،یبطر دنیچرخ یمانند باز ییهایباز نیدر ح

و  کنندیم انیمثبت خود را ب یهایژگیجانوران بامزه و یباز

تمرکز  بیترت نیو به ا شنودیکودکان را م گریمثبت د یهایژگیو

 ریبه سا یلیو مشکالت تحص یریادگی یهایها از ناتوانآن

 میترم یها براتالش نیاتفاق اول نیا .شودیجابجا م هایتوانمند

)پیرعباسی  است یو باال بردن حس خودارزشمند فیخودپنداره ضع

نشان نیز طور که نتنایج پنژوهش همان بنابراین، (؛1397و صفرزاده، 

حافظه بهبنود  در رویکرد شناختی رفتاریمبتنی بر  یدرمانیداد باز

 کهینحواست؛ به مؤثر بوده فعال کودکان دارای اختالل یادگیری

آزمون پس یدر مرحله رویکرد شناختی رفتاریبر مبتنی  یدرمانیباز

و  حافظه فعال کودکان شده است یمعنادار نمره افزایشموجنب 

اذعان کرد که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  گونهنیا توانیم

درمانی شناختی مبنی بر اینکه بازی (1392سالمت و همکاران )

و  رفتاری در حافظه کودکان با ناتوانی یادگیری امال اثربخش است

 دهدیمکه نشان  (1395)وفا کریمی زاد و پورعباسپژوهش 

درمانی گروهی شناختی رفتاری منجر به بهبود حافظه فعال بازی

 ، همسو است.شودیمکودکان نارساخوان 

همچنین نشان داده شد که درمان نوروفیدبک منجر به بهبود حافظه 

بریونز و  -مارتینز  شود. این یافته با نتایج پژوهشفعال کودکان می

عافی و ، (1400جوزانی و همکاران )ابراهیمی، (2021همکاران )

همسو است؛ اما با نتایج  (1399خوش سرور )و  (1399همکاران )

همسو نیست. در تبیین نتایج این  (1399عزیزی و همکاران )ی هاافتهی

آموزش نوروفیدبک در سه بیان کرد که  گونهنیاتوان پژوهش می

درمانگران توانستند با کاهش رد. گذاقشر حسی، حرکتی تأثیر می

حرکتی در تغییر تمرکز توجه -فعالیت ریتم حسی( 7-12) فعالیت تتا

ی اجرایی را افزایش دهند و گروه بهبود چشمگیری در کارکردها

فیدبک، گروه در مقایسه با گروه وجلسه نور 8بعد از . نشان دادند

به تتا و  SMR طور انتخابی فعالیت بتا مشخصکنترل، قادر بود به

این افزایش از طرینق افنزایش نسنبت بهبنود  SMR افزایش نسبت

آن  کنندهانینشان دهد. نتایج ب  SMR معناداری در منحنی عملکرد

بنود کنه گنروه ینادآوری، تکالیف حافظه کاری معنایی و تمرکز 

و  ، اگنر، کوپر، کومپوتون، نیلندس، شری)ورنونتوجه نشان دادند 

چنین فرض کردند که  (2001)  2اگنر و گرازلیر (.2003، 1همکاران

 SMR ، زینراکندیات را تسنهیل منوروفیدبک پنردازش اطالعن

کنتنرل ارادی فعالینت تنداخل سیسنتم حرکتنی روی پنردازش 

 آمده دست؛ بنابراین، نتایج بهدهدیاطالعنات شناختی را کاهش م
 

 

1. Vernon, Egner, Cooper, Compton, Neilands, Sheri & et al 

2. Egner & Gruzelier 
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حاکی از تأثیر آموزش نوروفیندبک بنر افزایش کارکردهای اجرایی 

به عبارتی آموزش نوروفیندبک توانسنته اسنت کارکردهنای  است.

افزایش ریتم  .آموزان گروه آزمایش افزایش دهداجرایی را در دانش

نوروفیدبک، باعث بهبود حساسیت ادراکی حرکتی از طریق  -حسی 

  تیو کاهش خطای ارتکاب توجه در تکلیف و تأثیر آن بر روی فعال

SMR وجود این ارتبناط مستقیم بین فعالیت شناختی  . باشودیم

 همچنین (.2003)ورنون و همکاران، کامالً مشخص نشده است 

، لذا ارتقاء پردازدییم کارکرد مغز مازآنجاکه نوروفیدبک به تنظ

 یسازنهیهای مختلف ذهنی و شناختی مانند بهها و مهارتتوانمندی

، تقویت حافظه، افزایش تمرکز، تیگیری، افزایش خالقتصمیم

افزایش هماهنگی جسم و بدن، افزایش  ،کاهش استرس و اضطراب

بنتیز، والز، ) یقیهنری ازجمله در موس یهایجسارت، افزایش توانمند

به طرز جالبی بدون  و از سویی دیگر، (؛2017، 1هانانیا و اسمیت

بناالنس امنواج مغنز را بنه حالتی که  تواندیم یاعارضه گونهچیه

بدهد، تنظیم نماید و بنه شنخص  شیدقت، یادگیری و تمرکز افزا

که خود این امواج را به نحو مؤثری تنظیم  دهدیتحنت درمنان یناد م

بنابراین بر اساس نتایج  (؛1396)سلطانی،  دارد یاالعادهتأثیر فوقد کن

درمانی شناختی رفتاری منجر درمان نوروفیدبک و بازی آمدهدستبه

 یهاتیازجمله محدودگردد. به بهبود حافظه فعال کودکان می

و  ؛حاضر، انجام پژوهش فقط بر روی جنسیت پسر بودپژوهش 

دلیل محدودیت زمانی و مکانی پژوهشگران برای آزمون  همچنین به

 یریپذمیبنابراین، شایسته است که در تعم ؛پیگیری فرصت نیافتند

آتی، به جنسیت  یهاتا در پژوهش شودینتایج احتیاط شود. پیشنهاد م

توجه شود و این پژوهش بر  خاصدارای اختالل یادگیری کودکان 

نیز اجرا شود، از آزمون اختالل یادگیری خاص روی دختران مبتالبه 

درمانی شناختی درمان نوروفیدبک و بازیپیگیری استفاده شود، 

صورت مستمر اجرا به تمدارس و مراکز ویژه اختالال رفتاری در

اختالل  معلمان، مربیان و درمانگران شودیدر آخر پیشنهاد م .شود

درمانی شناختی نوروفیدبک و بازیدر رابطه با اجرای یادگیری 

 .تسلط الزم را پیدا کنند رفتاری

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت اخالقیاصول 

همچنین شوند.  اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج

 .روند پژوهش بودند انیکنندگان در جرهمه شرکت

 

 مالی حامی
 

های تأمین مالی در کمک مالی از سازمان گونهچیاین تحقیق ه

 . های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندمشارکت داشتهحاضر 
 

 منافع تعارض
 

 .بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد بنا

 

 منابع 
پ.  ،قدسی و م ،سپاه منصور .،ر ،کوچک انتظار .،ش ،ابراهیمی جوزانی

الگ و نوروفیدبک بر (. ارزیابی و مقایسه اثربخشی کاپیتان1400)

آموزان دختر پایه بازداری پاسخ و اندوزش حافظه فعال در دانش

 .3( 7. )شناسیفصلنامه علمی ن پژوهشی عصب روان .چهارم ابتدایی

 [DOI:10.30473/CLPSY.2021.59457.1605] 

(. تاثیر مداخله های آموزش 1400ه. ) ،نامور و ژ ،صلیبی .،م ،نژادامیدی

)بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی(، نوروفیدبک و  نیوالد

 -دارودرمانی بر میزان توجه، مشکالت رفتاری و سازگاری هیجانی

مجله دانشکده  .اجتماعی کودکان اختالل نقص توجه/ بیش فعالی
  .64( 2.)پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

[DOI: 10.22038/mjms.2021.18522] 

بینی کننده حافظه فعال و نقش پیش(. 1399)ع.  ،حقایق و ج ،بختیاری

نگهداری توجه در کیفیت خواب کودکان واجد اختالل نقص توجه 

 .9-17(: 2) 8 .. مجله علوم اعصاب شفای خاتمبیش فعالی-

 [DOI: 10.29252/shefa.8.2.9]  
ای بر مقدمه (.2009. )ه، بوزینسکی و ، جایوانز .،ت بوزینسکی، 

های پیشرفته و الکتروانسفالوگرام کمی و نوروفیدبک: نظریه
(. 1400. )رضا کاظمی مریم رستمی، رضا رستمی،. ترجمه: کاربردها

 .موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانتهران: 

درمانی ای بازیاثربخشی برنامه مداخله(. 1399) .و جهان بخشی، ز  بهمنی، م

کودک و -بهبود کیفیت تعامل والد کودک بر-مبتنی بر رابطه والد

فرهنگ مشاوره و دبستانی. کاهش پرخاشگری کودکان پیش

 .156-131(: 4)11، یرواندرمان

 [DOI: 10.22054/QCCPC.2020.51244.2358] 

اثربخشی بازی درمانی گروهی بر (. 1397)س.  ،صفرزاده و ز ،پیرعباسی

آموزان دبستانی دختر مشکالت رفتاری و عملکرد حافظه دانش

 . 61-71(، 2) 6. روان پرستاریدارای اختالل یادگیری خاص. 

 http://ijpn.ir/article-1-1083-fa.html 
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بررسی . (1393)اکبرزاده باغبان، ع.  و زاده، ر.، نجاتی، و.، محمدزاده، ع تقی

آموزان مقطع کاری شنیداری و دیداری در دانش هسیر تحولی حافظ

 .  239-249(، 10) 2. پژوهش در علوم توانبخشی همجل ابتدایی،

https://www.sid.ir/FileServer/JF/3000813930203.pdf 
اثربخشی تقویت حافظه فعال در بهبود (. 1399)ح.  ،کافی و آ ،تیکدری

عملکرد خواندن و ارتقاء ظرفیت حافظه فعال کودکان دارای اختالل 

 .50-61(، 1) 7 .رستاری کودکانمجله پدر خواندن. 

  http://jpen.ir/article-1-438-fa.html 
های شناختی بر بررسی تأثیر بازی (.1398) ع. ،ارجمندنیا و م ،حسن وند

شناسی و مجله روان انعطاف شناختی کودکان دارای اختالل ریاضی. 

 . 134-148(، 2) 6 .شناخت روانپزشکی

[DOI: 10.29252/shenakht.6.2.134] 
 راهبردهای آموزش تأثیر(. 1397. )ن ،نوشادی و ف ،نیکدلخ.،  ،حسینی خواه

 در فعال حافظۀ عملکرد و پردازش کارآمدی بر خودگردانی

پژوهش های علوم شناختی و  .متوسطه دورۀ دختر آموزاندانش
 .48-33 ،(2)8 ،رفتاری

 [DOI: 10.22108/cbs.2020.111297.1206] 

اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد توجه پیوسته و (. 1399س. ) ،خوش سرور

آموزان پسر با اختالل یادگیری خاص از دانشاضطراب ریاضی در 

 223-223 ،10 ،مجله مطالعات ناتوانی نوع ریاضی.

http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.129.8  
صادق پور  .،ح ،میرحسینی .،م ،دهقانی فیروزآبادی .،ب ،دهقانی فیروزآبادی

اثربخشی نوروتراپی بر میزان اختالالت یادگیری  (.1400)ز. ،مرادی

 8 .شناسی و روانپزشکی شناختمجله روانآموزان دبستانی. دانش

(4 ،)94-85.  http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-106   

درمانی با رویکرد شناختی اجتماعی بر اثربخشی بازی(. 1399) .رضایی، س

فصلنامه های رفتاری برون نمود. لالرفتاری کودکان با اخت مشکالت

 .219-234(، 4) 11، درمانی فرهنگ مشاوره و روان

  [DOI: 10.22054/qccpc.2020.48549.2264] 
 .، حخانزاده عباسعلی  .، وا ،عابدی .،م ،کافی .،ک ،مقتدایی.، م ،سالمت

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر حافظه و مهارت  (.1392)

تحقیقات علوم های اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری امال. 

 .556-566(، 6) 11. رفتاری

 [DOI: 20.1001.1.17352029.1392.11.6.6.7] 
(. اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی 2018). ، سسلطانی

، (4)13 ،اندیشه های نوین تربیتی آموزان با اختالل ریاضی.دانش

173-188.  [DOI:10.22051/jontoe.2018.1224.] 

(. اثر بخشی بازی 1395) م.، مرادی .، وت ،حق گوی .،ن ،حاجلو .،ع ،شریف

رفتاری در بهبود عملکرد ریاضیات  -درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی

ناتوانی  .آموزان دارای حساب نارسایی و نارسا خوانیو خواندن دانش
 . 70-54(، 3) 5. های یادگیری

http://jld.uma.ac.ir/article_408.html?lang=fa.  

 

 اثربخشی مقایسه (.1399، م و حسنی، ف. )مداحی ، م.،استکی، ا.، عافی

 بر نوروفیدبک کاربرد و آگاهیذهن برمبتنی درمانیشناخت

 کودکان در( ریزیبرنامه توانایی و فعال حافظه) اجرایی کارکردهای

 ،10 ،مجله مطالعات ناتوانی .فعالیبیش/توجه نقص اختالل به مبتال
21-21. http://jdisabilstud.org/article-1-1621-fa.html 

ی کاری ی ظرفیت حافظهمقایسه (.1397)م. ،نظری وم  ،علیلو .،ز ،عدمی

تازه های اضطراب اجتماعی . هیجانی افراد عادی با افراد دارای نشانه
 . 35-45(، 4) 20. های علوم شناختی

http://icssjournal.ir/article-1-858-fa.html 
(. مقایسه تأثیر توانبخشی 1399. )، مسپهوندی و ف ،میر دریکوند ، ا.،عزیزی

رفتاری بر حافظۀ فعال -درمانی شناختیشناختی، نوروفیدبک و بازی

دانش و  آموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری خاص.در دانش
  .41-31 ،(1)21 ،پژوهش در روان شناسی کاربردی

[DOI:123456789/189648] 
اثربخشی (. 1397غیاثی گیشی، م.، مشهدی، ع و غنائی چمن آباد، ع. )

 های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلیآموزش کنش

 . 195-177(، 2)7شناسی مدرسه، . روانآموزاندانش

 http://jsp.uma.ac.ir/article_699.html 
(. اثربخشی 1397ا. ) ،کاظمی کواکی و ه ،صابری .،ا ،فتاحی اندبیل

درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی بازی

پاسخ  ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداریفراجمجمه

فصلنامه علمی ن  .نقص توجه -کودکان دارای اختالل بیش فعالی

 .90-73، 4( 14. )شناسیپژوهشی عصب روان

[DOI: 10.30473/clpsy.2019.42393.1369] 
(. اثربخشی 1398س. ) ،رحیمی پردنجانی و س ،حقایق .،م ،کرمعلیان

درمانی کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان بازی

 .115-95(، 2) 9. ناتوانی های یادگیری . مبتال به اختالل یادگیری

 [DOI: 10.22098/JLD.2020.858] 
(. 1400ا. ) ،غضنفریط و  ،شریفی ، م.،چرامی ، ا.،کریمی بحرآسمانی

اثربخشی برنامه مداخله حافظه فعال بر عملکرد وخودکارآمدی 

فصلنامه علمی ن  .آموزان با اختالل یادگیری ریاضیریاضی دانش
  .72-59، (2)7 ،شناسیپژوهشی عصب روان

[DOI: 10.30473/CLPSY.2020.53996.1562] 
درمانی (. اثربخشی بازی1395و پور عباس وفا، ه. ) .،کریمی زاد سمعی، س

سومین شناختی رفتاری بر کارکردهای اجرایی کودکان نارسا خوان .
. نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی کنگره بین المللی پژوهشهای

 .مکان : گرجستان

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=71004 
(. هم سنجی اثربخشی 1400ف. ) ،زنگنه مطلق و ذ ،پیرانی .،غ ،محمدی

درمانی گروهی به شیوه شناختی برای کودک و بازیآموزش فلسفه 

رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اضطراب 

 . 248-219(، 49) 13 ,فرهنگ مشاوره و روان درمانی .جدایی

[DOI:10.22054/qccpc.2021.62236.2744]
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اثربخشی درمان نوروفیدبک  (.1397)م. ،امیری و ر ،اسدی گندمانی.، ن ،معین

بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختالل نقص توجه/ 

 . 220-227(، 3) 19 .مجله توانبخشیفعالی. بیش

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2317-fa.html 
نقش حافظه (. 1395نظری، م.ع.، واحدی، ش.، روشندل راد، م و کافی، م. )

شناسی . روانکاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی

 . 117-101(، 1)5مدرسه، 

http://jsp.uma.ac.ir/article_421.html 
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