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ABSTRACT
Introduction: Several difficulties of students with attention deficit/ hyperactivity disorder
(ADHD) are related to executive dysfunctions, which may improve by neurofeedback
training. This study was aimed to investigate the effect of neurofeedback training on sustain
attention and working memory in male elementary school students with ADHD. Materials
and Methods: This study was a quasi-experimental investigation with a pretest-posttest
design. The statistical population were included male elementary school students with ADHA
that referred to counseling centers of Varamin city in 2015. Thirty students were selected
using sampling method and randomly divided into two groups. The experimental group
educated twelve 60-minute-sessions of neurofeedback training. To assess sustain attention
and working memory, CPT and N-back computerized tests were performed, respectively.
Results: There was a significant difference between the averages of sustains attention and
working memory of experimental and control groups in the posttest stage. The neurofeedback
training significantly increased sustain attention and working memory in male elementary
school students with ADHD. Conclusion: The findings suggest use of neurofeedback
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training to improve cognitive dysfunction in children with ADHD.
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1گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
2گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
3گروه روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران
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چــــــــكيده
مقدمه :بسياري از مشكالت دانشآموزان مبتال به اختالل نارسايي توجه/بيشفعالي به اختالل در
عملكردهاي اجرايي مربوط است كه ممكن است توسط آموزش نوروفيدبك بهبود يابند .هدف اين مطالعه
بررسي تأثیر آموزش نوروفيدبك بر توجه پايدار و حافظة كاري در دانشآموزان پسر ابتدايي مبتال به
اختالل نارسايي توجه/بيشفعالي بود .مواد و روشها :اين مطالعه يك بررسي نيمهآزمايشي با طرح
پيشآزمون -پسآزمون بود .جامعة آماري شامل دانشآموزان پسر ابتدايي مبتال به اختالل نارسايي توجه/
بيشفعالي مراجعه كننده به مراكز مشاورة شهر ورامين در سال  1394بود 30 .دانشآموز با استفاده از
روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند .گروه آزمايش 12
جلسة  60دقيقهاي با روش نوروفيدبك آموزش ديد .براي اندازهگيري توجه پايدار و حافظة كاري به ترتيب
يداري بين ميانگينهاي توجه
آزمونهاي كامپيوتري  CPTو  N-backانجام شد .يافتهها :اختالف معن 
پايدار و حافظة كاري گروههاي آزمايش و كنترل در مرحلة پسآزمون وجود داشت .آموزش نوروفيدبك به
طور معنيداري توجه پايدار و حافظة كاري در دانشآموزان پسر ابتدايي مبتال به اختالل نارسايي توجه/
بيشفعالي را افزايش داد .نتيجهگيري :يافتهها استفاده از آموزش نوروفيدبك جهت بهبود اختالل شناختي
در كودكان مبتال به اختالل نارسايي توجه/بيشفعالي را پيشنهاد ميدهد.
كليد واژهها:
 .1نوروفیدبک
 .2توجه
 .3اختالل شناختي
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اختــال نارســایی توجــه  /بیــش فعالــی ( 1)ADHDبهعنــوان
یکــی از شــایعترین اختــاالت روانپزشــکی دوران کودکــی
شــناخته میشــود کــه  5تــا  10درصــد دانشآمــوزان در
ســنین مدرســه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و ایــن اختــال
بــا نشــانههای نقــص توجــه ،بیــش فعالــی و رفتارهــای
تکانشــی مشــخص میگــردد ( .)1بــه طــور کلــی شــیوع ایــن
اختــال بیــن  3تــا  7درصــد اســت ،امــا شــیوع آن در ســنین
مدرســه بیــن  3تــا  5درصــد میباشــد ( ADHD .)2یــک
الگــوی پای ـدار ع ـدم توجــه یــا بیــش فعالــی یــا ترکیــب آن
دو میباشــد کــه میــزان آنهــا از کــودکان بــا ســطح رشــد
مشــابه شــدیدتر و شــایعتر اســت (.)3

بنابرایــن وجــود روشهــای درمانــی مؤثــر بــر بهبــود توجــه
پای ـدار و حافظــۀ کاری کــودکان مبتــا بــه  ADHDضــروری
اس��ت کهــ از روشه��ای نسـ�بتاً نویـ�ن در ای��ن زمین��ه میتــوان
بـ�ه آمـ�وزش نوروفیدبـ�ک اشـ�اره کـ�رد ( .)11آمــوزش
نوروفیدبــک بهعنــوان یــک رویکــرد خودتنظیمــی نویــن

نتایــج پژوهشهــا در زمینــۀ تأثیــر نوروفیدبــک بــر توجــه
پایــدار متناقــض میباشــد .بــا اینکــه برخــی پژوهشهــا
گــزارش کردنــد درمــان نوروفیدبــک بــر افزایــش توجــه
پایــدار تأثیــر دارد ( ،)16-18امــا پژوهشهــای دیگــری
گــزارش کردنــ د درمــان نوروفیدبــک بــر افزایــش توجــه
پایــدار تأثیــری نــدارد ( Mayer .)19، 20و همــکاران ضمــن
پژوهشــی دربــارۀ تأثیــر نوروفیدبــک بــر درمــان عالیــم
 ADHDدر نوجوانــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن
شــیوۀ درمانــی باعــث بهبــود معنـیدار توجــه پایـدار نوجــوان
شــد ( Arns .)16و همــکاران در پژوهشــی دیگــر کــه بــر
روی  21کــودک مبتــا بــه  ADHDانجــام دادنــد ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه نوروفیدبــک باعــث بهبــود معنــیدار
توجــه ،بیشفعالــی و تکانشــگری شــد ( ،)18در مقابــل نبــوی
آلآقــا و همــکاران ضمــن پژوهشــی دربــارۀ اثربخشــی آمــوزش
نوروفیدبــک بــر کارکردهــای شــناختی بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه آمــوزش نوروفیدبــک تغییــر معنــیداری در
توجــه پایــدار ایجــاد نکــرد ( Logemann .)19و همــکاران
در پژوهشــی دیگــر كــه دربــارۀ تأثیــر نوروفیدبــک بــر
اختــال نقــص توجــه کــودکان انجــام دادنـد ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه نوروفیدبــک تأثیــر معنــیداری بــر توجــه
پایــدار نداشــت ( .)20همچنیــن نتایــج پژوهشهــا حاکــی
از تأثیــر آمــوزش نوروفیدبــک بــر بهبــود حافظــۀ کاری بــود
( Scharnowski .)21-24و همــکاران ضمــن پژوهشــی دربــارۀ
دســتکاری عملکــرد حرکتــی و حافظــه از طریــق ارائــۀ بهموقــع
Attention deficit/ hyperactive disorder
Electro encephalo graphy

1
2
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افــراد مبتــا بــه  ADHDدارای مشــکالتی در کارکردهــای
اجرایــی هســتند .کارکردهــای اجرایــی بهعنــوان مجموع ـهای
از فرایندهــای شــناختی تعریــف میشــوند کــه ســایر
فعالیتهــای شــناختی را هدایــت میکننــد ( .)4مهمتریــن
کارکردهــای اجرایــی کــه نقــش مهمــی در موقعیتهــای
تحصیلــی ،اجتماعــی و شــغلی دارنــد و در مقایســه بــا ســایر
کارکردهــا نقــش محــوری دارنــد ،توجــه پایــدار و حافظــۀ
کاری میباشــند ( .)5منظــور از توجــه پای ـدار ،توانایــی حفــظ
پاســخ هدفمنــد در طــی یــک فعالیــت مـداوم و تکــرار شــونده
اســت کــه ایــن توانایــی از طریــق فراهــم کــردن فرصــت بــرای
تحریــک توجــه میتوانــ د بهبــود یابــد ( .)6توجــه پایــدار
بــه فــرد کمــک میکنــد تــا تداخلهــا را کنتــرل کــرده و
فقــط بــه یــک محــرک پاســخ دهـد .کنتــرل تداخــل یکــی از
کارکردهــای بــازداری اســت کــه در ت ـداوم و اســتحکام رفتــار
هدفمنــد نقــش تعییــن کننــده دارد ( .)7همچنیــن حافظــه
قابلیــت کســب ،نگه ـداری و بازیابــی اطالعــات اســت کــه بــه
طــرق مختلــف طبقهبنــدی میگردنــد .در واقــع حافظــه
فراین ـدی اســت کــه توســط آن اطالعــات اکتســابی از طریــق
یادگیــری ذخیــره شــده و مجــددا ً بازخوانــی میشــوند
( .)8هیپوکامــپ در حافظــۀ کوتاهمــدت یــا حافظــۀ کاری
نقــش مهمــی در حفــظ حافظــه بعــد از یــک دوره تثبیــت و
انتقــال اطالعــات از حافظــۀ کوتاهمــدت بــه حافظــۀ دائمــی
دارد ( .)9حافظــۀ کاری دارای دو نقــش اصلــی اســت ،یکــی
اینکــه نــوع مــواد و دادههایــی کــه بای ـد مــورد پــردازش قــرار
گیرنــد را انتخــاب و جهــت تخصیــص توجــه و پــردازش آنهــا
برنامهریــزی میکنــد و دیگــری اینکــه مســئولیت پــردازش
و نگهــداری کوتاهمــدت مــوا د کالمــی و غیــر کالمــی را بــر
عهــده دارد (.)10
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مقدمه

و یــک راهــکار درمــان غیردارویــی اســت کــه در خدمــت
افزایــش خودکنترلــی و خودتنظیمــی میباشــد (.)12
آمــوزش نوروفیدبــک یکــی از روشهــای نســبتاً نویــن
درمانــی بــرای بهبــود امــواج الکتروآنســفالوگرام (،2)EEG
آمــوزش نوروفیدبــک اســت کــه بــه تازگــی در حیطههــای
مختلــف درمانــی توســط متخصصین روانشناســی ،روانپزشــکی
و کاردرمانــی بــه کار گرفتــه شــده اســت .نوروفیدبــک نــوع
شــرطی ســازی عامــل اســت کــه بــه فــرد آمــوزش میدهــد
تــا فعالیــت امــواج مغــزی خــود را افزایــش یــا کاهــش ده ـد
( .)13ایــن شــیوه روشــی غیرتهاجمــی و بــدون درد اســت
کــه طــی آن حســگرهایی بــه ســر بیمــار متصــل میگــردد
و از طریــق آن ریتمهــا و فرکانسهــای نابهنجــار بــر اســاس
تشــخیصهای مبتنــی بــر مــوج نــگار کمــی مغــز بــه ریتمهــا
و فرکانسهــای بهنجــار یــا نســبتاً بهنجــار و در نهایــت
فرایندهــای شــناختی نابهنجــار بــه فرایندهــای شــناختی
بهنجــار تغییــر میکنــ د ( .)14مطالعــات نشــان دادنــد
بیشــترین نابهنجــاری  EEGدر کــودکان مبتــا بــه  ADHDدر
مقایســه بــا همســاالن بهنجــار افزایــش فعالیــت تتــا میباشـد.
ایــن یافتــه مشــخص میکنــ د کــه کاهــش فعالیــت تتــا در
کــودکان مبتــا بــه  ADHDمنجــر بــه بهنجــاری  EEGدر
آنــان میگــردد و نهایتـاً باعــث بهبــود توجــه پایـدار و حافظــۀ
کاری میشــود (.)15
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مواد و روشها
ای�نـ پژوهـ�ش نیم��ه آزمایشـ�ی بــا طــرح پیشآزمــون
و پسآزمــون بــود .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش
همــۀ دانشآمــوزان پســر ابتدایــی مبتــا بــه ADHD
مراجعهکننــده بــه مراکــز مشــاورۀ شــهر ورامیــن در ســال
 1394بودنــد .حجــم نمونــۀ الزم بــرای انجــام پژوهشهــای
مداخلــهای حداقــل  15نفــر بــرای هــر گــروه میباشــد
( .)25در ایــن پژوهــش  30دانشآمــوز ابتدایــی مبتــا بــه
 ADHDدر مــدت  3مــاه بــا روش نمونهگیــری در دســترس
انتخ��اب و بهــ ط��ور تصادف��ی در دو گــروه (هــر گــروه 15
نفــر) آزمایــش و گــواه جایگزیــن شــدند .رونــد اجــرای
پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود کــه پــس از هماهنگــی بــا
مراکــز مشــاورۀ شــهر ورامیــن از میــان دانشآمــوزان مبتــا
بــه  30 ADHDنفــر انتخــاب شــد .پــس از هماهنگــی بــا
اولیــای ایــن دانشآمــوزان و دریافــت رضایتنامــۀ کتبــی،
آنــان بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه آزمایــش و گــواه
تقســیم شــدند .گــروه آزمایــش  12جلســۀ  60دقیقــهای

مالکهــای ورو د بــه مطالعــه شــامل داشــتن بهــرۀ هوشــی
متوســط بــه بــاال (نمــرۀ بهــرة هــوش آنهــا در آزمــون هــوش
ریــون ســیاه و ســفید  90و باالتــر باشــد) ،افــت در یکــی از
زمینههــای تحصیلــی (خوانــدن ،نوشــتن ،ریاضــی) ،تحصیــل
در پایههــای ســوم ،چهــارم و پنجــم ابتدایــی ،عــدم اختــال
ناشــی از ضربــۀ مغــزی ،کســب نمــرۀ بــرش در پرسشــنامۀ
 SNAP–IVبــرای تشــخیص  ،ADHDعـدم ابتــاء بــه اختــال
یادگیــری و عــدم دریافــت همزمــان درمانهــای دیگــر بــود.
معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل غیبــت بیــش از  2جلســه
و داشــتن اختاللهــای روانشــناختی همزمــان دیگــر ماننــد
صــرع و غیــره بــود.
آزمــون هــوش :بــرای اندازهگیــری بهــرۀ هوشــی از آزمــون
هــوش ســیاه و ســفی د  Ravenاســتفاده شـد .ایــن آزمــون دارای
 60تصویــر اســت کــه تصاویــر آن ســیاه و ســفی د میباشــد.
اجــرای ایــن آزمــون هــم بــه صــورت فــردی و هــم بــه
صــورت گروهــی امکانپذیــر اســت .آزمــون ریــون متشــکل از
ماتریسهــا یــا یــک ســری تصاویــر انتزاعــی بــا توالــی منطقــی
و درجــۀ دشــواری فزاینــده اســت .پژوهشهــای هنجاریابــی
در کشــور انگلســتان نشــان دادنــد کــه پایایــی ایــن آزمــون در
تشــخیص عامــل عمومــی هــوش باالســت .پایایــی ایــن آزمــون
بــا روش بازآزمایــی در گروههــای کــودکان  8تــا  13ســال 0/91
و روایــی آزمــون بــا نظــر متخصصــان تأییــد شــد (.)26
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از یــک طــرف نتایــج پژوهشهــا بهویــژه در زمینــۀ توجــه
پای ـدار متناقــض اســت و از طــرف دیگــر دانشآمــوزان مبتــا
بــه  ADHDدر زندگــی روزمــره دارای مشــکالت فراوانــی
بهویــژه در زمینــۀ تحصیــل هســتند .مشــکالت تحصیلــی
ایــن دانشآمــوزان عمومــاً ناشــی از نقــص در توجــه پایــدار
و حافظــۀ کاری میباشــد .بهبــود ایــن ویژگیهــا یکــی از
مهمتریــن اهــداف درمــان ایــن دانشآمــوزان میباشــد کــه
یکــی از دشــوارترین مســائل بالینــی اســت .همچنیــن بــا در
نظــر گرفتــن شــیوع بــاالی ایــن اختــال در عصــر حاضــر
بســیار مهــم اســت کــه دانــش جمــعآوری شــده در ســطح
سببشناســی در مداخــات درمانــی و تحــول شــیوههای
نویــن بــرای کمــک بــه ایــن دانشآمــوزان بــه کار گرفتــه
شــود .بنابرایــن هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر روش
آمــوزش نوروفیدبــک بــر توجــه پایــدار و حافظــۀ کاری
دانشآمــوزان پســر ابتدایــی مبتــا بــه  ADHDشــهر
ورامیــن در ســال  1394بــود.

دس��تگاه نوروفیدبــک پژوهــش دارای  5کانــال تحــت عنــوان
پروکامــپ  35ســاخت کشــور کانــادا بــود .جهــت ایــن نــوع
مداخلــه از پروتــکل تعریــف ش ـده توســط  Hammondتحــت
عنــوان پروتــکل تعادلــی (کاهــش فرکانــس  4-7هرتــز و
تقویــت فرکانــس  15-18هرتــز در  O1و  )O2اســتفاده شــد
( .)15نحــوۀ الکترودگــذاری در ایــن پروتــکل بــه ایــن صــورت
بــود کــه الکتــرود اکتیــو روی  ،O1الکتــرود رفرنــس روی O2
و الکتــرود گرانــد روی گــوش راســت گذاشــته میش ـد .ابت ـدا
نحــوۀ انجــام کار بــه طــور کامــل بــرای دانشآمــوزان شــرح
داده شــد ،ســپس در مرحلــۀ مداخلــه انیمیشــن بــه آنــان
ارائــه شـد .بــا دور شـدن امــواج مغــزی دانشآمــوزان از هـدف
مــور د نظــر (یعنــی افزایــش امــواج تتــا و کاهــش امــواج بتــا)
انیمیشــن از حرکــت بــاز میایســتاد .بــرای حرکــت مجــدد
انیمیشــن ،دانشآمــوزان مجبــور بودنــ د امــواج مغــزی خــود
را در جهــت هــدف تعییــن شــده تغییــر دهنــد .انتخــاب
انیمیشــنها بــر اســاس انتخــاب دانشآمــوزان بــود .مغــز بــا
تکــرار و تمریــن ایــن فعالیتهــا یــاد میگرفــت کــه بــرای
رســیدن بــه نتیجــه چــه کار بای ـ د کنــد کــه ایــن عمــل بــه
تنظیــم امــواج و فعالیتهــای مغــزی میانجامیــد .کلیــۀ
جلســات آمــوزش نوروفیدبــک بــه صــورت انفــرادی و بــا
همــکاری و همراهــی دو نوروتراپیســت انجــام شــد.
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نوروفیدبــک بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ارائــۀ بهموقــع
نوروفیدبــک باعــث بهبــود عملکــرد حرکتــی و حافظــه
میشــود ( .)21در پژوهشــی دیگــر  Escolanoو همــکاران
ضمــن بررســی تأثیــر آمــوزش نوروفیدبــک بــا بانــد آلفــای
بــاال بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش نوروفیدبــک بــا
بانـد آلفــای بــاال باعــث تفــاوت معنـیدار بیــن گــروه آزمایــش
و گــواه ش ـد .بــه عبــارت دیگــر آمــوزش نوروفیدبــک بــا بان ـد
آلفــای بــاال باعــث بهبــود حافظــۀ کاری شـد ( .)23عــاوه بــر
آن  Orakiو همــکاران ضمــن پژوهشــی دربــارۀ تأثیــر آمــوزش
نوروفیدبــک بــر بهبــود حافظــۀ فعــال کــودکان مبتــا بــه
 ADHDبــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش نوروفیدبــک
موجــب بهبــود عملکــرد حافظــۀ فعــال در کــودکان مبتــا بــه
 ADHDشــد (.)24

(هفتــهای دو جلســه) بــا روش نوروفیدبــک آمــوزش دیــد و
گــروه گــواه در لیســت انتظــار قــرار گرفــت.
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آزمــون کامپیوتــری  :N-backبــرای اندازهگیــری حافظــۀ
کاری از آزمــون کامپیوتــری  Kirchner ،N-backاســتفاده
شـد .در ایــن آزمــون تعـدادی محــرک بینایــی (صـد عـدد) بــا
فاصلــۀ  1800میلیثانیــه بــه صــورت متوالــی بــر روی صفحــۀ
نمایشــگر رایانــه ظاهــر میشــود و آزمودنــی در صــورت
تشــابه هــر محــرک بــا محــرک قبــل کلیــ د شــمارۀ یــک و
در صــورت عــدم تشــابه کلیــد شــمارۀ دو صفحــه کلیــد را
فشــار دهـد Bush .و همــکاران پایایــی ایــن آزمــون را بــا روش

دا دههــا پســ از کدــ گذــاری ب��ا اس��تفاده از نرمافــزار SPSS

نســخۀ  19اســتفاده شــدند .بــرای توصیــف دا دههــا از آمــار
توصیفــی شــامل فراوانــی ،درصــد فراوانــی ،میانگیــن و انحــراف
اســتاندار د اســتفاده شـد .بــرای بررســی پیــش فرضهــای روش
تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری از آزمونهــای کولموگــروف
اســمیرنوف M ،باکــس و لویــن اســتفاده ش ـد .نتایــج آزمــونیدار
کولموگــروف -اســمیرنوف بــرای هیچ یــک از متغیرهــا معن 
نبــو د کــه ایــن یافتــه حاکــی از آن بــود کــه فــرض طبیعــی
بــودن برقــرار اســت .همچنیــن نتایج آزمــون  Mباکــس و آزمون
یدار نبودنــد کــه ایــن یافتههــا بــه ترتیــب حاکــی
لویــن معن ـ 
از آن بــود کــه فــرض برابــری ماتریسهــای کوواریانــس و فــرض
برابــری واریانسهــا برقــرار اســت .بــرای تحلیــل نمــرۀ توجــه
پای��دار و حافظـ�ۀ کاری از تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری
یداری در نظــر
اسـ�تفاده شـ�د P>0/01 .بهعنــوان ســطح معنــ 
گرفتــه شـد.
یافتهها
در ایــن پژوهــش میانگیــن ســنی گــروه آزمایــش  9/95و
گــروه گــواه  9/76ســال بــود .همچنیــن در گــروه آزمایــش 7
نفــر در پایــۀ ســوم ( 6 ،)%46/67نفــر در پایــۀ چهــارم ()%40
و  2نفــر در پایــۀ پنجــم ( )%13/33و در گــروه گــواه  6نفــر
در پایــۀ ســوم ( 5 ،)%40نفــر در پایــۀ چهــارم ( )%33/33و
 4نفــر در پایــۀ پنجــم ( )%26/67مشــغول بــه تحصیــل
بودنــد .در جــدول  1شــاخص آمــاری میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد توجــه پای ـدار و حافظــۀ کاری گروههــا در مراحــل
پیشآزمــون و پسآزمــون ارائــه شــده اســت.
طبــق یافتههــای جــدول  ،1در گــروه نوروفیدبــک قبــل از
مداخلــه میانگیــن و انحــراف معیــار توجــه پایــدار و حافظــۀ
کاری بــه ترتیــب  117/53±13/49و  37/62±6/64بــود،
امــا پــس از مداخلــه میانگیــن و انحــراف معیــار توجــه
پایــدار و حافظــۀ کاری در گــروه نوروفیدبــک بــه ترتیــب
 142/23±11/41و  45/19±6/13شــد ،امــا در گــروه گــواه
قبــل از مداخلــه میانگیــن و انحــراف معیــار توجــه پایــدار و
حافظــۀ کاری بــه ترتیــب  114/08±14/26و 39/75±6/81
بــود ،امــا پــس از مداخلــه میانگیــن و انحــراف معیــار
توجــه پایــدار و حافظــۀ کاری در گــروه گــواه بــه ترتیــب
 116/72±13/85و  38/42±6/87شــد.

جدول  -1میانگین و انحراف استاندار د گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون.
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آزمــون کامپیوتــری عملکــر د پیوســته :بــرای
اندازهگیــری توجــه پایــدار از آزمــون کامپیوتــری عملکــرد
پیوســتۀ  Rosvoldو همــکاران اســتفاده شــد .هــدف ایــن
آزمــون ســنجش نگهــداری توجــه و زود انگیختگــی در ایــن
کــودکان اســت .نســخۀ فارســی آزمــون عملکــرد پیوســته یــک
آزمــون نرمافــزاری اســت کــه بــا کمــک رایانــه اجــرا میشــود.
ایــن آزمــون متشــکل از دو مجموعــۀ محــرک (اعــداد و
حــروف) اســت کــه هــر یــک از آنهــا از  150محــرک تشــکیل
شــدند .از ایــن تعــداد 30 ،محــرک ( %20از کل محرکهــا)
محــرک هــدف میباشــن د کــه از آزمودنــی انتظــار مــیرود
بــا مشــاهدۀ آنهــا پاســخ دهـ د (کلیـدی را فشــار دهـد) .الزم
بــه ذکــر اســت کــه محــرک ه ـدف ،تع ـداد آن و زمــان ارائــۀ
محــرک توســط درمانگــر قابــل تنظیــم میباشـد .پایایــی ایــن
ابــزار در یــک بازآزمایــی  20روزه  0/93و روایــی آن بــا شــیوۀ
روایــی مــاک از طریــق مقایســۀ گــروه هنجــار و گــروه دارای
 ADHDتأییــد شــد (.)28

تجزیه و تحلیل دادهها
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پرسشــنامۀ  :SNAP-IVبــرای اندازهگیــری  ADHDاز
پرسشــنامۀ  Swanson SNAP-IVو همــکاران اســتفاده شــد.
ایــن پرسشــنامه یــک مقیــاس  18ســؤالی اســت کــه والدیــن
یــا معلمــان میتواننــد بــه آن پاســخ دهنـد .در ایــن پژوهــش
از نســخۀ والدیــن اســتفاده شــد 9 .ســؤال اول آن بــرای
بررســی نشــانههای رفتــاری ریخــت غالب ـاً بیتوجــه 9 ،ســؤال
دوم (ســؤاالت  10تــا  )18بــرای بررســی نشــانههای رفتــاری
ریخــت غالب ـاً بیشفعــال  /تکانشــگر و تمــام  18ســؤال بــرای
شناســایی ریخــت ترکیبــی اســت .صدرالســادات و همــکاران
در یــک نمونــۀ  1000نفــری از کــودکان  7-12ســال در
شــهر تهــران ضریــب پایایــی ایــن آزمــون را بــر اســاس روش
بازآزمایــی  ،0/82روش آلفــای کرونبــاخ  0/90و روش دو نیمــه
کــردن  0/76گــزارش نمودنـد .همچنیــن ایــن مؤلفــان روایــی
محتوایــی ایــن آزمــون را بــر اســاس نظــر متخصصــان تأییــد
کردنــد .نقطــۀ بــرش در کل مقیــاس و هــر کــدام از خــرده
مقیاسهــای  1/45 ،1/57 ADHDو  1/9میباشــد (.)27

بازآزمایــی  0/78گــزارش کردنــد (.)29
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طبــق یافتههــای ج ـدول  ،2نتایــج هــر چهــار آزمــون نشــان
داد کــه متغیــر مســتقل بــر متغیــر وابســته مؤثــر بــوده اســت.
بــه عبــارت دیگــر نتایــج حاکــی از آن اســت کــه گروههــای
آزمایــش و گــواه حداقــل در یکــی از متغیرهــای توجــه پایـدار
یداری دارنــد (.)P>0/0001
و حافظــۀ کاری تفــاوت معنــ 
همچنیــن بــا توجــه بــه مقـدار مجــذور ا ِتــای آزمــون المبـدای
ویلکــز ( )0/475میتــوان تعییــن کــرد کــه متغیــر مســتقل
 47/5درصــد از واریانــس کل را تبییــن میکنــد.

طبــق یافتههــای جـدول  ،3گــروه اثــر معنـیداری بــر نمــرات
پسآزمــون داشــته اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن مجــذور
ا ِتــا میتــوان گفــت  92/6درصــد تغییــرات در توجــه پای ـدار و
 74/5درصــد تغییــرات در حافظــۀ کاری ناشــی از تأثیــر روش
آمــوزش نوروفیدبــک اســت .بنابرایــن در پاســخ بــه تأثیــر
روش آمــوزش نوروفیدبــک بــر توجــه پای ـدار و حافظــۀ کاری
دانشآمــوزان پســر ابتدایــی مبتــا بــه  ADHDمیتــوان
گفــت کــه ایــن روش باعــث افزایــش معنـیدار هــر دو متغیــر
توجــه پایــدار ( )F=343/005 ،P>0/0001و حافظــۀ کاری
( )F=24/950 ،P>0/0001دانشآمــوزان پســر ابتدایــی
مبتــا بــه  ADHDش ـده اســت.

یافتههــا نشــان داد کــه آمــوزش نوروفیدبــک باعــث افزایــش
توجــه پایـدار و حافظــۀ کاری شـد کــه ایــن یافتــه در زمینــۀ
افزایــش توجــه پایــدار بــا پژوهشهــای ( )16-18همســو و
بــا پژوهشهــای ( )19، 20ناهمســو بــود Hurt .و همــکاران
کمــی بــرای بهبــود
ضمــن پژوهشــی از  EEGنوروفیدبــک ّ
عالیــم افــراد مبتــا بــه  ،ADHDاوتیســم ،اختــال یادگیــری
و صــرع اســتفاده کردنــد .آنــان گــزارش کردنــد کــه ایــن
روش درمانــی باعــث افزایــش معن ـیدار توجــه پای ـدار افــراد
مبتــا بــه  ADHDو اختــال یادگیــری شــد ،امــا باعــث
افزایــش معنــیدار توجــه پایــدار افــراد مبتــا بــه اوتیســم
و صــرع نشــد ( .)17در مقابــل نبــوی آلآقــا و همــکاران
ضمــن پژوهشــی دربــارۀ اثربخشــی آمــوزش نوروفیدبــک بــر
کارکردهــای شــناختی کــه بــا روشهــای نوروفیدبــک واقعــی
و نورفیدبــک ســاختگی 4بــه بازیکنــان مبتــدی تنیــس روی
میــز آمــوزش دادنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن
گروههــای آمــوزش نوروفیدبــک واقعــی و ســاختگی تفــاوت
معنـیداری در توجــه پایـدار وجــود نداشــت ( .)19همچنیــن
ایــن یافتــه در زمینــۀ افزایــش حافظــۀ کاری بــا پژوهشهــای
قبلــی همســو بــود ( Staufenbiel .)21-24و همــکاران ضمــن
پژوهشــی دربــارۀ تأثیــر امــواج بتــا و گامــا نوروفیدبــک بــر
حافظــه و هــوش ســالمندان کــه در یــک دورۀ  21روز (هــر
روز  30دقیقــه) انجــام شــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
ایــن شــیوۀ آموزشــی باعــث بهبــود حافظــه ش ـد امــا تغییــر
معن ـیداری در هــوش ایجــاد نکــرد (.)22
در پژوهشــی دیگــر  Orakiو همــکاران ضمــن بررســی تأثیــر
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بــرای بررســی تأثیــر روش آمــوزش نوروفیدبــک بــر توجــه
پایــدار و حافظــۀ کاری دانشآمــوزان پســر ابتدایــی مبتــا
بــه  ADHDاز آزمــون تحلیــل کوواریانــس بــا کنتــرل اثــر
پیشآزمــون اســتفاده ش ـ د کــه نتایــج آن در ج ـدول  3ارائــه
ش ـده اســت.
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در جـدول  2نتایــج آزمــون چنــد متغیــری بــرای بررســی تأثیــر
متغیــر مســتقل بــر متغیــر وابســته ارائــه شـده اســت.

بحث و نتیجهگیری

جدول  -2نتایج آزمون چند متغیری برای متغیرهای توجه پایدار و حافظۀ کاری.

جدول  -3نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس گروههای نوروفیدبک و گواه در توجه پایدار و حافظۀ کاری.
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نــوآوری پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه روش آمــوزش
یداری بــر توجــه پایــدار و حافظــۀ
نوروفیدبــک تأثیــر معنــ 
کاری دانشآمــوزان مبتــا بــه  ADHDداشــت .بنابرایــن ایــن
روش قابلیــت کاربــر د اجرایــی در مراکــز درمانــی را دارد و از
آن میتــوان بــرای بهبــود کارکردهــای اجرایــی اســتفاده
کــرد .مهمتریــن محدودیــت ایــن پژوهــش اســتفاده از
روش نمونهگیــری در دســترس و فراهــم نبــودن شــرایط
پیگیــری بــود .محدودیــت دیگــر ،محــدو د شــدن نمونــۀ آن
بــه دانشآمــوزان پســر ابتدایــی مبتــا بــه  ADHDبــود ،لــذا
نتایــج را فقــط میتــوان بــه دانشآمــوزان پســر ابتدایــی مبتــا
بــه  ADHDتعمیــم دا د و در تعمیــم بــه دانشآمــوزان دختــر و
ســایر گروههــا بایـ د احتیــاط کــرد .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود
در پژوهشهــای آتــی از روشهــای نمونهگیــری تصادفــی
اســتفاده کننــ د و عــاوه بــر آن از پیگیریهایــی بــا فواصــل
کوتاهمــدت و بلندمــدت اســتفاده شــود تــا میــزان اثرگــذاری
نتایــج بــه طــور دقیقتــری بررســی شــوند .همچنیــن اقـدام بــه
پژوهــش مقایســۀ ایــن روش بــا ســایر روشهــا ماننــد دارویــی،
رفتــاری ،شــناختی ،فراشــناختی و غیــره میتوانــ د نتایــج
جالــب و مفیـدی را در پــی داشــته باشـد .پیشــنهاد دیگــر ایــن
اســت کــه تأثیــر روش آمــوزش نوروفیدبــک در اختاللهــای
دیگــر بررســی شــود .آیــا روش آمــوزش نوروفیدبــک در کاهــش
عالیــم ســایر اختاللهــای روانشــناختی و روانپزشــکی مؤثــر
اســت؟ بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســؤال و ســوالهای دیگــر
نیــاز بــه انجــام پژوهشهــای بیشــتری اســت.
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آمــوزش نوروفیدبــک بــر بهبــود حافظــۀ فعــال کــودکان مبتــا
بــه  ADHDکــه بــر روی  8کــودک بــه مـدت  10جلســه (ســه
روز در هفتــه) بــا پروتــکل تقویــت آلفــا انجــام دادنـد ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش نوروفیدبــک موجــب بهبــود
عملکــرد حافظــۀ فعــال ایــن کــودکان ش ـد ( .)24در تبییــن
ایــن یافتههــا میتــوان بــه اهمیــت کاهــش یــا افزایــش
دامنــۀ امــواج مغــزی بهویــژه امــواج ( 4-7هرتــز) و (15-18
هرتــز) در عملکردهــای عالــی ذهنــی اشــاره کــرد .مطالعــات
نشــان دادنــد کــه افزایــش امــواج کنــد مغــزی در نواحــی
مختلــف مغــزی بــا عــدم کنتــرل تکانــه و کاهــش توجــه و
انگیختگــی در افــراد همــراه اســت .بنابرایــن بــا کاهــش یــا
ســرکوبی دامنــۀ امــواج تتــا و دلتــا میتــوان شــاه د تغییــر
رفتــار بهویــژه انگیختگــی و توجــه در افــراد بــود .در نتیجــه
روش آمــوزش نوروفیدبــک میتوانــ د کــودکان مبتــا بــه
 ADHDرا در تنظیــم فعالیــت امــواج مغــزی یــاری ده ـد و از
ایــن طریــق باعــث بهبــود توجــه پایـدار و حافظــۀ کاری آنهــا
شــود .تبییــن دیگــر اینکــه مغــز انســان قــادر بــه ترمیــم خــود
اســت .یعنــی مغــز توانایــی یادگیــری یــا یادگیــری مجــدد
مکانیســمهای خودتنظیمــی امــواج مغــزی را دارد کــه
ایــن امــر بــرای کارکــر د طبیعــی مغــز دارای نقــش اساســی
اســت ( .)30بنابرایــن آمــوزش نوروفیدبــک در واقــع تقویــت
مکانیســمهای زیربنایــی خودتنظیمــی بــرای کارکــرد مؤثــر
اســت .ایــن سیســتم بــا بازخــورد دادن بــه مغــز در مــورد
اینکــه فــرد در چنــد ثانیــۀ گذشــته چــه کارهایــی انجــام
داده اســت و ریتمهــای بیوالکتریکــی طبیعــی مغــز در چــه
وضعیتــی بودنــد ،مغــز را بــرای اصــاح ،تعدیــل و حفــظ
فعالیــت مناســب تشــویق میکنـد .در نتیجــه از مغــز خواســته
میشــو د تــا امــواج مغــزی متفــاوت را بــا تولیــد بیشــتر برخــی
از امــواج و تولیــد کمتــر برخــی دیگــر از امــواج دســتکاری
نمایــد کــه ایــن امــر در نهایــت باعــث بهبــود توجــه پای ـدار
و حافظــۀ کاری میشــود .آخریــن تبییــن ایــن اســت کــه
مکانیســم زیربنایــی روش نوروفیدبــک همــان نظریــۀ
شرطیســازی عامــل اســت ،بــه طــوری کــه اگــر تغییــر
محــرک (دامنــۀ امــواج مغــزی) بــر مبنــای قــراردا د از پیــش
تعییــن ش ـده بــا پیامــد مطلــوب (حرکــت تصاویــر ویدیوئــی
یــا تولیــد صـدا) همــراه گــردد و تقویــت شــود باعــث یادگیــری
خواهــد شــد و ایــن یادگیــری زمانــی مؤثرتــر خواهــد بــود
کــه از محرکهــای ســادهتر کــه منجــر بــه دریافــت تقویــت
میشــود ،شــروع و ســپس بــه ســمت محرکهــای پیچیدهتــر
حرکــت کــرد (ماننــد آمــوزش نوروفیدبــک) .بنابرایــن روش
نوروفیدبــک بهعنــوان شــیوۀ ناظــر بــر ارائــۀ اطالعــات بــه
فــرد کمــک میکنـ د تــا در آینـده رفتــار مناســب نشــان دهـد.
در نتیجــه بــا ایــن اطالعــات دانشآمــوز یــاد میگیــرد تــا
رفتــار مناســب را در جهــت مطلــوب تغییــر دهــ د کــه ایــن
امــور باعــث افزایــش توجــه پای ـدار و حافظــۀ کاری میشــوند.

بــا توجــه بــه یافتههــا میتــوان گفــت روش آمــوزش
نوروفیدبــک بهعنــوان یــک روش مؤثــر در افزایــش توجــه
پایــدار و حافظــۀ کاری قابلیــت کاربــرد اجرایــی در مراکــز
درمانــی دارد .بــا کمــک بــه مراجعیــن جهــت افزایش اســتفاده
از روش مذکــور میتــوان امی ـدوار بــود کــه افــراد مبتــا بــه
 ADHDبهتــر بتواننــد توجــه پای ـدار و حافظــۀ کاری خــود را
بهبــود بخشــند .بنابرایــن درمانگــران و روانشناســان بالینــی
میتواننــد از روش آمــوزش نوروفیدبــک بــرای افزایــش
توجــه پایــدار و حافظــۀ کاری افــراد مبتــا بــه ADHD
اســتفاده کنن ـد .همچنیــن در تبییــن ناهمســویی نتایــج ایــن
پژوهــش بــا پژوهــش نبــوی آلآقــا و همــکاران ( )19در زمینــۀ
تأثیــر آمــوزش نوروفیدبــک بــر توجــه پای ـدار میتــوان گفــت
پژوهــش آنــان بــر روی بازیکنــان تنیــس (دانشــجویان دختــر
و پســر) انجــام ش ـد ،امــا پژوهــش حاضــر بــر روی کــودکان
 ADHDانجــام شـد .بازیکنــان مبتـدی تنیــس در مقایســه بــا
کــودکان  ADHDدارای توجــه و تمرکــز بیشــتری هســتند.
بــا اینکــه روش آمــوزش نوروفیدبــک روشــی تأییــد شــده
بــرای بهبــود کارکردهــای اجرایــی اســت ،امــا از آنجایــی کــه
تمرکــز بازیکنــان مبتـدی تنیــس بیشــتر از کــودکان ADHD
و در ح ـ د طبیعــی اســت ،لــذا آمــوزش نوروفیدبــک نتوانســت
میــزان تمرکــز یــا توجــه پای ـدار آنــان را افزایــش ده ـد.
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