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چکیده
مقدمــه :بیــش فعالــی و نقــص توجــه یکــی از شــایع تریــن اختــال هــای رفتــاری رشــدی دوران کودکــی مــی باشــد .ایــن اختــال تبعــات متعــددی بــه دنبــال دارد .در
پژوهــش حاضــر بــه بررســی اثــر بخشــی نوروفیدبــک بــر کاهــش عالیــم بیــش فعالــی وکمبــود توجــه دردانــش آمــوزان ابتدایــی پرداختــه شــده اســت.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی بــوده کــه بصــورت مــوردی شــاهدی ،پیــش و پــس آزمــون انجــام شــد .جامعــه پژوهــش شــامل تمامــی دانــش آمــوزان دختــر
مقطــع ابتدایــی شهرســتان ورامیــن بــا اختــال بیــش فعالــی و کمبــود توجــه در ســال  1393بــود ،کــه تعــداد  19نفــر از ایــن کــودکان بــه عنــوان گــروه مــورد بــر اســاس روش
نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و تعــداد  20نفــر نیــز بــه همیــن روش در گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد .در گــروه کنتــرل هیــچ آموزشــی صــورت نگرفــت .جلســات
درمانــی نوروفیدبــک بــرای گــروه مــورد  40جلســه و هــر جلســه آموزشــی  40دقیقــه بــود .داده هــای پژوهــش در ســه مرحلــه پیــش آزمــون ،پــس آزمــون ومرحلــه پیگیــری
توســط پرسشــنامه بــر اســاس مقيــاس درجــه بنــدي كانــرز ازوالديــن جمــع آوری گردیــد .داده هــا بــه وســیله نــرم افــزار  SPSS 13تجزیــه و تحلیــل گردیــد.
نتایــج :تحلیــل نتایــج نشــان دادکــه درمــان بــا نوروفیدبــک باعــث کاهــش عالئــم بیــش فعالی،کــم توجهــی وعالئــم ADHDدرگــروه مــورد نســبت بــه گــروه کنتــرل شــده
( )P<۰.05و ایــن نتایــج نیــز تــا زمــان جمــع آوری داده هــا در مرحلــه پیگیــری پابرجــا مانــده اســت.
نتیجــه گیــری :براســاس یافتــه هــای ایــن مطالعــه ،نوروفیدبــک یــک روش درمانــی مناســب بــرای کاهــش میــزان اختــال کــم توجهــی و بیــش فعالــی در کــودکان اســت.
پیشــنهاد مــی شــود بــرای رســیدن بــه نتایــج قابــل اعتمــاد ،ایــن مطالعــه در ســطح وســیع تــری انجــام گیــرد.
کلید واژگان  :نقص توجه ،بیش فعالی ،ADHD ،نورفیدبک.
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مقدمه
بیــش فعالــی و نقــص توجــه شــایعترین اختــال رفتــاری رشــدی در
ســنین کودکــی و بلــوغ اســت ،و حــدود  ٪۳تــا  ٪۵کــودکان قبــل
از هفــت ســالگی بــه آن مبتــا میشــوند .درجــه شــیوع آن بــرای
کــودکان آمریکایــی  ۲تــا  ۱۰درصــد و حتــی بیشــتر مــی باشــد(.)1
در تحقیقــی کــه در اردیبهشــت مــاه  ۱۳۸۵در شــیراز بــرای شــیوع
نقــص توجــه در بیــن  ۱۳۱۱کــودک دبســتانی انجــام گرفــت؛ تعــداد
 ۱۱۱نفــر ( ۵.۸درصــد) دارای اختــال ترکیبــی  ۶۸نفــر ( )۲.۵٪دارای
اختــال نقــص توجــه ۶۶ ،نفــر ( )٪۵دارای اختــال بیــش فعالــی و
تکانشــگری بودنــد( .)2نــو چــان کیــم ( )2003در کــره متوجــه شــدند
کــه  ۹.۴درصــد از کــودکان ســرآمد مــورد مطالعــهشــان دارای ADHD
هســتند( .)3در ایــن اختــال معمــوالً کــودک توانایــی د ّقــت و تمرکــز
بــر روی یــک موضــوع را نداشــته ،یادگیــری در او کنــد اســت و کــودک
از فعالیــت بدنــی غیــر معمــول و بســیار باالیــی برخــوردار اســت .ایــن
اختــال بــا فقــدان توجــه ،ف ّعالیــت بیــشازحــد و رفتارهــای تکانشــی،
یــا ترکیبــی از ایــن دو مــوارد همــراه اســت ( .)3 ,1افــراد مبتــا بــه ایــن
اختــال توانایــی توجــه دقیــق بــه جزیئــات را ندارنــد ،یــا در انجــام
تکالیــف مدرســه ،کار یــا ســایر فعالیــت هــا ،از روی بــی احتیاطــی
مرتکــب اشــتباه مــی شــوند .اغلــب در انجــام فعالیــت هــا دچــار بــی
نظمــی شــده و وظایــف بــا بــی دقتــی و بــدون تفکــر کافــی انجــام مــی
شــود .حفــظ توجــه در بــازی و تکالیــف بــرای ایــن افــراد غالبــا دشــوار
اســت و بــه ســختی مــی تــوان بــرای بــه پایــان رســاندن تکلیــف توجــه
خــود را متمرکــز کننــد ( .)4ایــن اختــال عامــل بســیاری از مشــکالت
و معضــات دوران کودکــی بــرای خــود کــودک و دیگــران مــی باشــد
کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
 -1مشــکالت اجتماعــی  -3مشــکالت شــناختی و هوشــی  -4مشــکالت
هیجانــی و عاطفــی -5 .اختــال ســلوک -6 1اختــال یادگیــری(.)5

در چهارمیــن نســخه راهنمــای تشــخیص بیمــاری هــای روانــی
( ،)DSM - IV Rاختــال نقــص توجــه  -بیــش فعالــی « بدیــن صــورت
توصیــف شــد :یــک وضعیــت پیچیــده عصبــی – رشــدی بــر اســاس

وجــود الگــوی پایــدار نقــص توجهــی 2و یــا تکانشــگری 3و بیــش فعالــی
کــه بــه عنــوان ویژگــی هایــی بســیار تکــرار پذیــر و شــدید تــر از
میــزان قابــل مشــاهده در همتــا هــای رشــدی فــرد مشــخص گردیــده
و عالئــم آن بــا ســطح رشــدی و تکاملــی فــرد تناســب و همخوانــی
نــدارد» .مطابــق طبقــه بنــدی ( )DSM- IV Rتاکنــون اختــال نقــص
توجــه  /بیــش فعالــی ســه دســته دارد )ADHD – PI( -1 :یــا نقــص
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توجــه  /بیــش فعالــی بــا غلبــه الگــوی بــی توجهــی :5کــودکان مبتــا
در بســیاری از حــوزه هــای توجــه از جملــه تمرکــز و تــداوم توجــه و
ســازماندهی دچــار ناتوانــی هســتند )ADHD – PH/I( -2 .یــا توجــه
 /بیــش فعالــی بــا غلبــه الگــوی تکانشــگری  /بیــش فعالــی :6کــودکان
مبتــا بــه آســتانه تشــخیصی الزم بــرای عالئــم بــی توجهــی نرســیده
انــد و مشــکالت غالب ـاً در حــوزه هــای کنتــرل مهــار و تکانــه و رفتــار
بیــش فعاالنــه مــی باشــد )ADHD – C( -3 .یــا نقــص توجــه  /بیــش
فعالــی مرکــب :7کــودکان مبتــا بــه ایــن نــوع از بیــش فعالــی هــم
عالئــم بــی توجهــی و هــم عالئــم تکانشــگری و بیــش فعالــی را نشــان
مــی دهنــد (.)6
بــا توجــه بــه ایــن مشــکالتی کــه بیــش فعالــی بــرای کــودکان و نیــز
خانــواده او و اطرافیــان کــودک بــه وجــود مــی آورد ،درمــان و اصــاح
رفتــار کــودکان بیــش فعــال و نقــص توجــه مهــم مــی باشــد .انــواع
مختلــف روش هــای درمانــی شــامل ســه دســته کلــی مــی شــود :الــف)
دارو درمانــي .ب) رفتــار درمانــي ج) درمــان رفتــاري – شــناختي .در
بیــن انــواع درمــان هایــی کــه همگــی جــزء دســته هــای فــوق قــرار
مــی گیرنــد ،درمــان بیــش فعالــی بــا نوروفیدبــک 8اخیــرا جایــی بــرای

خــود گشــوده و محــور توجــه واقــع شــده اســت .نوروفیدبــک در اصــل
نوعــی بیوفیدبــک اســت کــه بــا اســتفاده از ثبــت امــواج الکتریکــی مغــز
و دادن بازخــورد بــه فــرد تــاش میکنــد کــه نوعــی خــود تنظیمــی را
بــه بیمــار آمــوزش دهــد .نوروفیدبــک از جملــه روش های روانشــناختی
آمــوزش و درمانگــری اســت .بــه طــوری کــه در یــک فراینــد شــرطی
ســازی  ،فــرد مــی توانــد یــاد بگیــرد تــا فعالیــت هــای الکتریکــی
مغــزش را تغییــر دهــد .بازخــورد بــه طــور معمــول از راه صــدا یــا
تصویــر بــه فــرد ارائــه میشــود و از ایــن طریــق فــرد متوجــه میشــود
کــه آیــا تغییــر مناســبی را در فعالیــت امــواج مغــزی خــود ایجــاد کــرده
اســت یــا خیــر .در نوروفیدبــک سنســور هایــی کــه الکتــرود نامیــده
میشــوند بــر روی پوســت ســر بیمــار قــرار میگیرنــد .ایــن سنســور
هــا فعالیــت الکتریکــی مغــز فــرد را ثبــت و در غالــب امــواج مغــزی
(دراغلــب مــوارد بــه شــکل شــبیهســازی شــده در قالــب یــک بــازی
کامپیوتــری یــا فیلــم ویدئویــی) بــه او نشــان مــیدهنــد .در ایــن حالت
پخــش فیلــم یــا هدایــت بــازی کامپیوتــری بــدون اســتفاده از دســت و
تنهــا بــا امــواج مغــزی شــخص انجــام مــیشــود .بــه ایــن شــکل فــرد
بــا دیــدن پیشــرفت یــا توقــف بــازی و گرفتــن پــاداش یــا از دســت
دادن امتیــاز ،اغلــب  2000بــار در هــر جلســه آموزشــی  40دقیقــه ای
Inattentive
Hyperactive – Impulsive
Combined
Neurofeedback
فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
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( )7و یــا تغییراتــی کــه در صــدا یــا پخــش فیلــم بــه وجــود میآیــد،
پــی بــه شــرایط مطلــوب یــا نامطلــوب امــواج مغــزی خــود بــرده و
ســعی میکنــد تــا بــا هدایــت بــازی یــا فیلــم ،وضعیــت تولیــد امــواج
مغــزی خــود را اصــاح کنــد(.)9 ,8در برخــی مطالعــات ادعــا شــده
اســت کــه نوروفیدبــک میتوانــد در درمــان اختــال بیــش فعالــی
و کمبــود توجــه مؤثــر باشــد .طــی پژوهشــی نشــان داده شــد کــه
نــورو فیدبــک موجــب کاهــش نشــانه هــای رفتــار و شــناختی ADHD
میگــردد( .)10همچنیــن مطالعاتــی نشــان دادنــد کــه نوروفيدبــك
توانســت توجــه انتخابــي فعــال در ايــن كــودكان را بهبــود بخشــد و نــه
توجــه غيــر فعــال كــه مربــوط بــه كار بــا كامپيوتــر اســت( .)11تفــاوت
بيــن نمــرات پيــش آزمــون و پــس آزمــون یــک گــروه تحــت درمــان بــا
نوروفیدبــک حاكــي از تأثيــر آن بــر امــواج مغــزي (كاهــش بانــد تتــا
و افزايــش بانــد بتا)مــی باشــد( .)12در پژوهشــی نشــان داده شــد کــه
نوروفیدبــک تاثیــر معنــاداری در کاهــش عالئــم ذکــر شــده دارد (.)13
در مطالعــه ای دیگــر نیــز بــه اثــر بخشــی و مفیــد بــودن ایــن روش
درمانــی – آموزشــی در درمــان بیــش فعالــی ،نقــص توجــه و حالــت پروتکل درمان با نوروفیدبک
ترکیبــی آن اذعــان شــد(.)14
( :)Beta trainaingدرمــان بــا نوروفیدبــک در ایــن پژوهــش بــا پروتکل
امــا هی ـ 
چ یــک از راهنمــا هــای بالینــی تــا ســال  ۲۰۱۳ایــن روش را منوپــار اجــرا گردیــده اســت .بدیــن صــورت کــه بــر روی نقطــه ()FCz
بــه عنــوان یــک درمــان بــرای اختــال کــم توجهــی  -بیــش فعالــی بتــای ( )18-15افزایــش مــی یافــت .تتــای ( )8-4کاهــش مــی یافــت.
پیشــنهاد نمیکننــد .نوروفیدبــک در حــال حاضــر یــک مداخلــه اگــر دامنــه  High betaبیشــتر از بتــا بــود  High betaکاهــش مــی
آزمایشــی در کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه  ADHDدر نظــر گرفتــه یافــت ،در غیــر اینصــورت مداخلــه ای در آن انجــام نمــی شــد.
میشــود .ایــن روش در برخــی از مطالعــات نشــان داد کــه نوروفیدبــک ( :)Smr trainaingایــن روش بــرای مواقعــی بــکار مــی رفــت کــه

آنــان  40جلســه  40دقیقــه ای ،و در هــر هفتــه  2یــا  3جلســه برگــزار
مــی شــد .چنــد روز قبــل از اجــرای اولیــن جلســه درمانــی – آموزشــی
نوروفیدبــک ،پرسشــنامه عالئــم بیــش فعالــی وکاهــش توجــه کانــرز ،در
وصــف بیــش فعالــی کــودکان توســط والدیــن کــودک تکمیــل گردیــد
و داده هــای پیــش آزمــون بدیــن صــورت جمــع آوری شــد .و همچنیــن
در پایــان جلســات درمانــی -آموزشــی بــا فاصلــه یــک یــا چندیــن روز
اقــدام بــه تکمیــل همــان پرسشــنامه توســط والدیــن گردیــد ،و بدیــن
صــورت داده هــای پــس آزمــون گــروه مــورد جمــع آوری گردیــد.
دانــش آمــوزان گــروه کنتــرل (کودکانــی کــه تحــت درمــان نوروفیدبــک
قــرار نداشــتند) از  5مدرســه ابتدایــی در ســطح شهرســتان ورامیــن
انتخــاب شــدند ونمونــه گیــری از  20دانــش آمــوز دختــر بیــش فعــال و
کمبــود توجــه ،انجــام شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن افــراد توســط
پزشــک بــه عنــوان کــودک بیــش فعــال شــناخته شــده و در پرونــده
آنــان ثبــت گردیــده بــود .داده هــای گــروه کنتــرل نیــز بــه صــورت
مــوازی بــا گــروه آزمایــش جمــع آوری گردیــد.

از برنامــه رایانــهای آمــوزش مهــارت توجــه ،اثــر بخشــی مناســبی دارد بیــش فعالــی و تکانشــگری کــودکان بیشــتر بــود .پروتــکل bio polar
و عالیــم  ADHDدر حــد متوســطی بهتــر شــد.
بــر روی نقطــه  C1و  ،C5در اینجــا  )15-12( Smrافزایــش مــی یافــت.
بنابرایــن بــه نظــر مــیرســد نوروفیدبــک بــه عنــوان یــک درمــان تتــا و  )26-22( High betaکاهــش مــی یافــت .بنابرایــن اگــر از همــان
مســتقل ،یــا مکمــل و یــا اصــا اثــر بخــش بودنــش بــه عنــوان یــک ابتــدا  High betaکاهــش مــی یافــت در اینجــا نیــز حتمــا بایــد کاهــش
درمــان در ابهــام قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن ایــن پژوهــش بــا هــدف مــی یافــت .در برخــی افــراد پرتــکل تــک قطبــی بــر روی  C3بهتــر از
بررســی اثــر بخشــی درمــان نوروفیدبکــی بــر کاهــش عالیــم بیــش دو قطبــی بــر روی  C1بــه تغییــرات  Smrپاســخ مــی دهــد .بــرای اینکــه
فعالــی و کمبــود توجــه انجــام شــده اســت.
بدانیــم کــدام مونتــاژ بهتریــن بــازده را دارد یــک  base lineبــر روی C
3

بــه شــکل تــک قطبــی و یــک  base lineبــر روی  C1و  C5بــه شــکل دو
روش کار
قطبــی گرفتــه مــی شــد ،در هــر کــدام کــه نســبت بتــا بــه تتــا بیشــتر
ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی بــوده کــه بصورت مــوردی شــاهدی ،بــود از همــان مونتــاژ بــرای تقویــت  Smrاســتفاده مــی شــد.
پیــش و پــس آزمــون انجــام شــد .جامعــه پژوهــش شــامل تمامــی
در حالـ�ت مرکـ�ب و متـ�واز ن  ADDو  15 ADHDدقیقــه �Smr train
دانــش آمــوزان دخترمقطــع ابتدایــی شهرســتان ورامیــن بــا اختــال
 aingو  15دقیقــه (بــا دامنــه تغییــر دو دقیقــه)  Beta trainaingانجــام
بیــش فعالــی و کمبــود توجــه در ســال  1393بودنــد .پژوهــش گــر بــا
مــی گرفــت .اگــر  ADDبیشــتر باشــد ،بتــا را بیشــتر (بــه نســبت دو بــه
مراجعــه بــه مراکــز درمــان اختــال بیــش فعالــی و کمبــود توجــه بــا
یــک) از  Smr trainaingاعمــال مــی کردیــم.
دســتگاه نوروفیدبــک ،نمونــه گیــری از کــودکان  12-7ســاله مراجعــه
ابزار جمع آوری داده ها:
کننــده بــه ایــن مراکــز را انجــام داد .در ابتــدا تعــداد  30نفــر از ایــن
کــودکان بــه عنــوان گــروه مــورد بــر اســاس روش نمونــه گیــری در  -1پرسشــنامه فــرم كوتــاه و تجديــد نظرشــده مقيــاس درجــه بنــدي
دســترس انتخــاب شــدندکه بــا توجــه بــه معیــار هــای ورود و خــروج كانــرز والديــن :ايــن پرســش نامــه داراي  26ســؤال مــي باشــد كــه
نهایتــا بــه  19نفرکاهــش یافــت .جلســات درمانــی نوروفیدبــک بــرای توســط مــادران تكميــل شــده اســت و داراي  4زيــر مقيــاس مــي
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باشــد -1 :مخالفــت جويــي -2 ،مشــكالت شــناختي /بــي توجهــي ،کوواریانــس هــا را نشــان مــی دهــد .داده هــای ایــن جــدول حاکــی از
 -3تکانشــگری و  -4شــاخص  .ADHDنمــره خــام آزمودنــي در هــر آن اســت کــه مفروضــه مــورد نظــر برقــرار اســت و اســتفاده از آزمــون
زيــر مقيــاس از مجمــوع درجــه بنــدي هــاي والديــن از  1تــا  4در تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره بالمانــع اســت (.)P <۰.۰۱
عبــارات مربــوط بــه آن زيــر مقيــاس محاســبه مــي شــود و ســپس جــدول  3آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره بــرای بررســی
بــر اســاس ســن و جنــس بیمــار ،نمــرات بــه نمــره معیــار  tتبدیــل تفــاوت بیــن نمــرات گــروه مــورد و کنتــرل در مرحلــه بعــد از پیــش
مــی شــود .نمــره معيــار مســاوي يــا بيشــتر از  ،65معمــوالً نشــانگر آزمــون را بــرای متغیــر هــای وابســته نشــان مــی دهــد .ایــن داده
مشــكالت قابــل توجــه بالينــي در آن زيــر مقيــاس اســت .محــدوده هــا نشــان مــی دهــد کــه در عالئــم بیــش فعالــی -تکانشــگری و
ســني مــورد اســتفاده در مقيــاس هــاي كانــرز  3تــا  17ســال اســت کمبــود توجــه در دو گــروه بعــد از اجــرای نوروفیدبــک و بــرای گــروه
کــه هنجــار ســنی جداگانــه بــا فواصــل ســنی  3ســال بــرای دختــران مــورد (بعــد از پیــش آزمــون) تفــاوت معنــاداری ایجــاد شــده اســت
و پســران تهیــه شــده اســت .تکمیــل ایــن پرسشــنامه  10-5دقیقــه (.)P< ۰.۰۱
طــول مــی کشــد .بــرای ارزشــیابی در ایــن آزمــون مــی تــوان گفــت بــه جــدول  4آزمــون لویــن بــرای بررســی مفروضــه برابــری واریانــس هــای
دســت آوردن میانگیــن نمــره  ۱.۵یــا باالتــر بــر وجــود اختــال نقــص متغیــر هــای وابســته را نشــان مــی دهــد .داده هــای ایــن جــدول
توجــه و بیــش فعالــی داللــت دارد .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن پرسشــنامه حاکــی از آن اســت کــه واریانــس متغیــر هــای وابســته بــا هــم اختــاف
 26ســوال داشــته و لــذا ،نمــره کل آزمــون دامنــه ای از  26تــا  104معنــاداری ندارنــد و لــذا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس تــک
خواهــد داشــت .اگــر نمــره کــودک باالتــر از  34بدســت بیایــد ،بیانگــر متغیــره بالمانــع اســت (.)P> ۰.۰۱
اختــال نقــص توجــه اســت .هــر چــه امتیــاز باالتــر رود ،میــزان اختالل
جــدول  5آزمــون تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره بــا کنتــرل مقادیــر
کــودک بیشــتر خواهــد بــود .کانــرز و همــکاران ( )1999پایایــی ایــن
پیــش آزمــون را بــرای بررســی تفــاوت میــان ســه متغیــر کــم توجهــی،
مقیــاس را  ۰.۹۰گــزارش کــرده انــد( .)15اعتبــار ایــن پرسشــنامه
بیــش فعالــی و  ADHDدر دو گــروه کنتــرل و مــورد را بعــد از اجــرای
از ســوی موسســه علــوم شــناختی  ۰.۸۵گــزارش شــده اســت (.)16
نوروفیدبــک نشــان مــی دهــد .ایــن یافتــه هــا نشــان مــی دهدکــه بعــد
ضرایــب پایایــی درونــی بــا دامنــه ای از  ۰.۷۵تــا  ۰.۹۰گــزارش شــده
از اجــرای نوروفیدبــک بــرای گــروه مــورد در هــر ســه عالئــم بیــش
اســت .اعتبــار فــرم کانــرز بــا اســتفاده از روش تحلیــل عوامــل ،بــه
فعالی-تکانشــگری و کمبــود توجــه نســبت بــه گــروه کنتــرل تفــاوت
دســت آمــده اســت و اعتبــار افتراقــی آنهــا بــا بررســی آمــاری توانایــی
معنــاداری ایجــاد شــده اســت و میــزان عالئــم بیــش فعالی-تکانشــگری
پرسشــنامه ،در تمایــز افــراد مبتــا بــه  ADHDاز افــراد عــادی و دیگــر
و نقــص توجــه در گــروه مــورد نســبت بــه گــروه کنتــرل بــه طــور
گــروه هــای بالینــی ،تاییــد شــده اســت.
معنــاداری کاهــش یافتــه اســت ( .)P< ۰.۰۱همچنیــن قابــل ذکــر اســت
یافته ها
کــه درمــان بــا نوروفیدبــک بیشــترین اثــر خــود را بــر عالئــم همزمــان
جــدول  1آمــار هــای توصیفــی میانگیــن و انحــراف اســتاندارد پــس کــم توجهــی و بیــش فعالــی یعنــی  ADHDگذاشــته اســت کــه مجذور
آزمــون و پیگیــری در عالئــم  ADHDدر حالتــی کــه نمــرات پیــش اتــای بیشــتر حاکــی از ایــن امــر مــی باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه دو
آزمــون کنتــرل شــده انــد را نشــان مــی دهــد .داده هــای ایــن جــدول مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری در دو گــروه بــا هــم مقایســه شــده انــد
از دو جنبــه قابــل بیــان مــی باشــد .ابتــدا اینکــه داده هــای جــدول بــرای روشــن شــدن اینکــه تفاوتــی در پــس آزمــون هــا ،پیگیــری هــا
نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن نمــرات گــروه مــورد و کنتــرل از مرحلــه و یــا هــر دو مرحلــه و جــود دارد یــا خیــر ،آزمــون تحلیــل کوواریانــس
پــس آزمــون بــه مرحلــه پیگیــری تفــاوت چندانــی نــدارد ،و میانگیــن چنــد متغیــره درون آزمودنــی هــا در ذیــل ارائــه مــی گــردد.

نمــرات گــروه مــورد مقــدار اندکــی در پیگیــری نســبت بــه پــس آزمــون
افزایــش یافتــه اســت .و امــا جنبــه دومــی کــه قابــل بحــث مــی باشــد
ایــن اســت کــه میانگیــن نمــرات عالئــم بیــش فعالــی و کمبــود توجــه
در پــس آزمــون گــروه مــورد نســبت بــه همیــن میانگیــن هــا در گــروه
کنتــرل پاییــن تــر قــرار گرفتــه اســت کــه نشــان از تاثیــر نســبی درمان
نوروفیدبــک در کاهــش عالئــم مــورد نظــر شــده اســت.
بــرای بررســی تاثیــرات دقیــق و تعییــن تاثیــرات معنــادار ،آزمــون هــای
آمــاری اســتنباطی در ذیــل ارائــه مــی گــردد.

جــدول  2نتایــج آزمــون باکــس جهــت بررســی مفروضــه برابــری
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جــدول  6آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره درون گروهــی
بــرای بررســی تفــاوت در گــروه هــای مــورد و کنتــرل در مرحلــه بعــد
از پیــش آزمــون را بــرای متغیــر هــای وابســته نشــان مــی دهــد .داده
هــای ایــن جــدول حاکــی از آن اســت کــه بیــن متغیــر هــای ســه گانــه
مــورد نظــر در درون گــروه هــا تفاوتــی ایجــاد نشــده اســت (.)P> ۰.۰۱
ایــن یافتــه از دو جنبــه قابــل ذکــر اســت ،ابتــدا آنکــه بــا توجــه بــه
عــدم تفــاوت از پــس آزمــون بــه پیگیــری ،مــی تــوان گفــت کــه پاییــن
آمــدن معنــادار نمــرات عالئــم ســه گانــه مــورد نظــر در اثــر اجــرای
درمــان نوروفیدبــک بــرای گــروه مــورد نســبت بــه گــروه کنتــرل ،در
فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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مرحلــه پــس آزمــون ایجــاد گردیــده اســت و جنبــه دوم اینکــه بــا
توجــه بــه عــدم وجــود تفــاوت معنــادار درون گروهــی از پــس آزمــون
بــه مرحلــه پیگیــری ،بایــد عنــوان کــرد کــه اثــر درمــان نوروفیدبــک
بعــد از گذشــت فاصلــه زمانــی تــا مرحلــه پیگیــری پایــدار مانــده اســت.

دریافــت مــی کنــد .بنابرایــن فــرد تــاش مــی کنــد وضعیــت فکــري
خــود را طــوري تنظیــم کنــد تــا محــرك مطلــوب (فیدبــک دیــداري یــا
شــنیداري) را بیشــتر دریافــت کنــد و ایــن کار باعــث افزایــش رفتــار
مطلــوب (قــرار گرفتــن فــرد در وضعیــت فکــري مطلــوب) و افزایــش
احتمــال رخــداد آن ریتــم خــاص مــی شــود(.)21

یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه روش درمانــی نوروفیدبک توانســته
اســت عالئــم بیــش فعالــی را در گــروه مــورد نســبت بــه گــروه کنتــرل

شــکل فــرد بــا ديــدن پيشــرفت يــا توقــف بــازي و گرفتــن پــاداش يــا
از دســت دادن امتيــاز و يــا تغييراتــي کــه در صــدا يــا پخــش فيلــم بــه
وجــود ميآيــد ،پــي بــه شــرايط مطلــوب يــا نامطلــوب امــواج مغــزي
خــود بــرده و ســعي ميکنــد تــا بــا هدايــت بــازي يــا فيلــم ،وضعيــت
توليــد امــواج مغــزي خــود را اصــاح کنــد (مثـ ً
ا اگــر قــرار اســت فــرد
مــوج آلفــاي خــود را کاهــش دهــد بــازي در صورتــي پيــش م ـيرود
کــه مــوج آلفــا از يــک حــد مشــخص شــدهاي کمتــر باشــد .در طــول
آمــوزش ،فعاليــت مغــز توســط اداره هشــيار و ناهشــيار توجــه كنتــرل
ميشــود .يادگيــري هشــيارانه زمانــي اتفــاق ميافتــد كــه فــرد در
مييابــد كــه چطــور ســيگنال فيدبــك بــه توجــه بــا وضعيــت ذهنــي
او ارتبــاط پيــدا ميكنــد .قســمت عمــده يادگيــري در ســطح ناهشــيار
اتفــاق ميافتــد ،جایــي كــه مغــز تدريج ـاً ميتوانــد بصــورت مســتقيم
و خــودكار ســيگنال فيدبــك را كنتــرل كنــد .مهــارتهــاي جديــد كــه
بصــورت آگاهانــه و نــا آگاهانــه بدســت آمدهانــد در طــول آمــوزش
درونــي ميشــوند و بطــور خــودكار بــه فعاليتهــاي روزانــه فــرد
منتقــل ميشــوند .ايــن کار درســت ماننــد يادگرفتــن رانندگــي اســت.
همانطــور کــه رانندگــي پــس از يادگيــري کامــل بــه صــورت يــک
ســري اعمــال خــودکار در ميآيــد و هيچــگاه فرامــوش نميگــردد،
مهارتهايــي نيــز کــه مغــز در طــي آمــوزش نوروفيدبــک فــرا ميگيــرد
مانــدگار خواهنــد بــود .بنابرايــن نوروفيدبــک بــه مغــز کمــک ميکنــد
تــا يــاد بگيــرد کــه چطــور خــودش را تنظيــم و نواقــص عملکــردي
خــود را برطــرف نمايــد .لــذا هيچگونــه دســتکاري يــا مداخلــه مــاده
خارجــي وجــود نــدارد کــه عــوارض جانبــي داشــته باشــد يــا وابســتگي
ايجــاد کند(.)23عــاوه بــر آنچــه کــه گفتــه شــد نریمانــی ،رجبــی و

بــا توجــه بــه عــدم وجــود تفــاوت معنــادار درون گروهــی در متغیــر
وابســته ،در هــر دو گــروه ،ارائــه آزمــون کرویــت موشــلی و آزمــون تببیــن دیگــر اثــر درمانگــری نوروفیدبــک بــر کاهــش عالئــم ADHD
اثــرات درون آزمودنــی هــا بــرای تــک تــک عالئــم متغیــر بیــش فعالــی و تاثیــر آن بــر امــواج مغــزی از طریــق بــازی یــا فیلــم مــی باشــد .ازآن
جــا كــه امــواج تتــا بــا حــواس پرتــي ،بــي توجهــي ،خيــال بافــي و
و کمبــود توجــه لزومــی نــدارد.
اضطــراب ارتبــاط دارنــد ،نوروفيدبــك بــا كمــك بــه تنظيــم ايــن امــواج
مــي توانــد باعــث بهبــود نشــانگان  ADHDشــود ( .)22در همیــن
بحث
راســتا لوســکیو ،بارگــراد و منشــور ( )2010نيــز اعتقــاد دارد كــه در
بــا توجــه بــه اینکــه در اختــال ، ADHDعالئــم (کمبــود توجــه ،كــودكان  ، ADHDنوروفيدبــك ظرفيــت نرمــال كــردن امــواج مغــزي
بیــش فعالــی و وجــود همزمــان آنهــا) دارای مکانیســم هــای زیربنایــی ايــن كــودكان را داراســت و مــي توانــد باعــث بهبــود توجــه انتخابــي
مشــترک ،و نیــز اکثــر مواقــع بــه صــورت ترکیبــی ،یعنــی هــم کمبــود كــودكان شــود(.)12
توجــه و هــم بیــش فعالــی باهــم مــی باشــند ،لــذا در ارائــه نتایــج بــه حالــت پخــش فيلــم يــا هدايــت بــازي کامپيوتــري بــدون اســتفاده
تبییــن همزمــان مــی پردازیــم.
از دســت و تنهــا بــا امــواج مغــزي شــخص انجــام ميشــود .به ايــن

بــه طــور معنــاداری کاهــش دهــد .ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای فایــوزان
( ،)2012لوســکیو ،بارگــراد و منشــور ( ،)2010آرونــز ،ریــدر ،اســترل،
برتــرل و کانــن ( ،)2009مونســترا ( ،2006واحــدی ،زرگــر ،مهرابــی زاده
هنرمنــد و داودی ( ،)1393نریمانــی ،رجبــی و دالور ( ،)1392نــوري
زاده ،ميكاييلــي و رســتمي و صادقــي ( )1391همســو بــود(-12 ,10 ,7
.)18 ,17 ,14
همچنیــن روش درمانــی نوروفیدبــک توانســته اســت عالئــم کمبــود
توجــه را در گــروه مــورد نســبت بــه گــروه کنتــرل بــه طــور معنــاداری

کاهــش دهــد .ایــن یافتــه بــا یافتــه هــای لوســکیو ،بارگــراد و منشــور
( ،)2010آرونــز ،ریــدر ،اســترل ،برتــرل و کانــن ( ،)2009مونســترا
( ، )2006باراباســز و همکـــاران ( ،)2000واحــدی ،زرگــر ،مهرابــی زاده
هنرمنــد و داودی ( ،)1393نریمانــی ،رجبــی و دالور ( ،)1392نــوري
زاده ،ميكاييلــي ،رســتمي و صادقــي ( ،)1391و یعقوبــی ،جزایــری،
خوشــابی ،دولــت شــاهی و نیکنــام ( )1385همســو بــود(,14-12 ,7
.)20-17
فرآینــد آمــوزش نوروفیدبــک بــر اســاس اصــل شــرطی ســازي کنشــگر
کــه بــر مبنــاي دو مفهــوم تقویــت و تقویــت کننــده مــی باشــد ،بنــا
شــده اســت .در فرآینــد نوروفیدبــک شــرطی ســازي کنشــگر زمانــی
اســت کــه بیمــار بــراي یافتــن وضعیــت فکــري مناســب ،پــاداش
دریافــت مــی کنــد .بــه ایــن نحــو زمانــی کــه تــوان ریتــم خاصــی از
ســیگنال مغــزی بیمــار بــه حــد آســتانه رســید ،در مقابــل آن ،فیدبــک
شــنیداري یــا دیــداري کــه معمــوالً شــبیه بــه یــک بــازي اســت،
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دالور ( )1392نقــل مــی کننــد نوروفیدبــک مکانیزمــی بــه فــرد ارایــه
مــی دهــد کــه نیــم رخ قشــري خــود را از طریــق کاهــش فعالیــت مــوج
آهســته و افزایــش فعالیــت مــوج ســریع ،متعــادل ســازد( .)7بنابرایــن
انتظــار مــی رود کــه از طریــق جبــران کــردن نابهنجــاري  ، EEGفــرد
توجــه و تمرکــز بیشــتري نشــان داده و از میــزان برانگیختگــی بیشــتري
برخــوردار باشــد و در نتیجــه بتوانــد عملکــرد وي را بهبــود بخشــد.
(دمونــس2004 ،؛ بــه نقــل نریمانــی و همــکاران )1392 ،بیــان مــی
کننــد کــه بایــد بــه اهمیــت کاهــش یــا افزایــش دامنــه امــواج مغــزي
تتــا ( )8-4هرتــز ،دلتــا ( )4-1هرتــز در عملکردهــاي عالــی ذهنــی
اشــاره کــرد( .)7مطالعــات نشــان داده اســت کــه افزایــش امــواج کنــد
مغــزي (کمتــر از  10هرتــز) در نواحــی مختلــف مغــزي بــا تفکــر مــه
آلــود ،کنــدي زمــان واکنــش ،نارســایی حســاب ،ضعــف قضــاوت ،عــدم
کنتــرل تکانــه و کاهــش توجــه و برانگیختگــی در افــراد همــراه اســت،
لــذا انتظــار مــی رود بــا ســرکوب یــا کاهــش دامنــه مــوج تتــا در منطقه
مرکــزي جمجمــه ســر ( )CZشــاهد تغییــر رفتــار بــه ویــژه افزایــش
برانگیختگــی و توجــه در افــراد بــود .بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت
کــه آمــوزش نوروفیدبــک مــی توانــد افــراد مبتــا بــه اختــال بیــش
فعالــی را در تنظیــم فعالیــت امــواج مغــزي آنهــا یــاري دهــد و از ایــن
طریــق ،مشــکالت توجــه آنــان را بهبــود بخشــد.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش مبنــی بــر اینکــه
روش درمانــی نوروفیدبــک موجــب کاهــش عالئــم  ADHDمــی گــردد ،
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن روش درمانــی مــی توانــد در کاهــش
ایــن اختــال بــه صــورت پایــدار موثــر باشــد .نتیجــه پژوهــش حاضــر
از ارزشــمندي و اثــر بخشــی درمــان اختــال بیــش فعالــی بــا آمــوزش
نوروفیدبــک ،حمایــت مــی کنــد .در مجمــوع مــی تــوان چنیــن نتیجــه
گرفــت کــه نوروفیدبــک مــی توانــد افــراد مبتــا بــه اختــال بیــش
فعالــی را در تنظیــم فعالیــت امــواج مغــزی یــاري دهــد و از ایــن
طریــق ،مشــکالت تکانشــگري ،بــی توجهــی آنــان را بهبــود بخشــد.
انتظــار مــی رود ایــن شــیوه درمانــی بتوانــد در کنــار شــیوه هــاي دیگــر
درمانــی در کشــور موثــر باشــد.
برخــی از مهمتریــن محدودیــت هــای ایــن پژوهــش شــامل مــوارد ذیــل
مــی باشــد .از جملــه ایــن محدودیــت هــا عــدم کنتــرل برخــی از متغیر
هــای مزاحــم و مداخلــه گــر در اعتبــار درونــی پژوهــش ،هماننــد نــوع
محیــط خانــواده و اجتمــاع اطــراف کــودک  ADHDتحــت درمــان بــا
نوروفیدبــک و شــیوه هــای تربیتــی و نــوع مــدارس و کادر آنهــا بــود.
محدودیــت دیگــر پژوهــش ،در اختیــار داشــتن محــدوده زمانــی انــدک
بــود.
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جدول  :۱آماره های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد پس آزمون و پیگیری در عالئم ADHD
متغیر

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

عالئم کمبود توجه در پیش آزمون

مورد

۱۴.۸۰

۱.۷۸

۱۵

کنترل

۱۶.۹۲

۱.۶۸

۱۴

مورد

۱۴.۹۳

۱.۲۷

۱۵

کنترل

۱۶.۷۸

۱.۶۲

۱۴

مورد

۱۱.۲۰

۱.۳۷

۱۵

کنترل

۱۳.۱۴

۱.۴۰

۱۴

عالئم بیش فعالی  -تکانشگری در
مرحله پیگیری

مورد

۱۲.۴۶

۱.۵۰

۱۵

کنترل

۱۴.۲۸

۲.۶۷

۱۴

عالم  ADHDدر مرحله پیش آزمون

مورد

۱۶.۶۶

۱.۹۵

۱۵

کنترل

۱۹.۲۱

۳.۱۱

۱۴

مورد

۱۸.۲۰

۱.۵۲

۱۵

کنترل

۲۰

۱.۸۳

۱۴

عالئم کمبود توجه در مرحله
پیگیری
عالئم بیش فعالی -تکانشگری در
پس آزمون

عالم  ADHDدر مرحله پیگیری

جدول  :۲نتایج آزمون باکس جهت بررسی مفروضه برابری کوواریانس ها
مقدار ام باکس
۳۶.۵۱

مقدار F
۱.۳۱

درجه آزادی ۲
۲۶۵۰.۸۲

درجه آزادی ۱
۲۱

سطح معنی داری
۰.۱۵۳

جدول  :۳آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره بین گروهی برای بررسی تفاوت بین گروهی در متغیر های وابسته
نوع آزمون
اثر پیالی

ارزش
۰.۶۵۰

مقدار F
۱۳.۶۳

درجه آزادی فرضیه
۳

درجه آزادی خطا
۲۲

سطح معنی داری
۰.۰۰۰

مجذور اتا
۰.۶۵۰

جدول  :۴آزمون لوین برای بررسی مفروضه برابری واریانس ها
متغیر ها
کمبود توجه پس آزمون
کمبود توجه پیگیری
بیش فعالی – تکانشگری پس آزمون
بیش فعالی -تکانشگری پیگیری
 ADHDپس آزمون
 ADHDپیگیری
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مقدار F
۰.۰۱۵
۰.۱۳۵
۰.۳۹۵
۰.۴۵۰
۰.۰۸۴
۰.۱۴۱

درجه آزادی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

درجه آزادی ۲
۲۷
۲۷
۲۷
۲۷
۲۷
۲۷

سطح معنی داری
۰.۹۰۵
۰.۷۱۶
۰.۵۳۵
۰.۵۰۸
۰.۷۷۴
۰.۷۱۰
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جدول  :۵آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره بین گروهی برای بررسی تفاوت میان سه متغیر در دو گروه
متغیر ها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

کم توجهی
بیش فعالی -تکانشگری
ADHD

۵۶.۷۹
۴۱.۹۳
۸۴.۸۴

۱
۱
۱

میانگین
مجذورات
۵۶.۷۹
۴۱.۹۳
۸۴.۸۴

مقدار F
۱۹.۱۳
۱۱.۱۰
۲۴.۳۴

سطح
معناداری
۰.۰۰۰
۰.۰۰۳
۰.۰۰۰

مجذور اتا
۰.۴۴۴
۰.۳۱۶
۰.۵۰۴

جدول  :۶آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره درون گروهی برای بررسی تفاوت درون گروهی در متغیر های وابسته
نوع آزمون
اثر پیالی
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Abstract
Introduction: Hyperactivity and attention deficit is one of the most common behavioral and developmental disorders
in childhood. This disorder has several consequences. The present study evaluates the effectiveness of neurofeedback in
reducing symptoms of hyperactivity and attention deficit in primary school.
Material and Method:
This quasi-experimental study was conducted as a case control pre/post-test. The study population consisted of all female elementary school students with ADHD in 2013. 19 of these students were selected as the treatment group whereas
20 of them were selected as the control group. The control group did not receive any training at all. Treatment group
underwent 40 neurofeedback sessions and each session took 40 minutes to complete. Data were collected through CONSER scale questionnaire in three phases of pre-test, post-test and follow up from the parents. Finally, collected Data
were analyzed by SPSS13.
Results: Data analysis showed that treatment with neurofeedback leads to reduction in symptoms of hyperactivity, attention defect, and ADHD in case group (p<0.05) and this results stayed stable until data collection.
Conclusion: According to the results on this research, neurofeedback is a suitable treatment method for reduction symptoms of attention deficit and hyperactivity in children. For more trustworthy results, more sample size recommended.
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