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Abstract
Background & Objectives: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders that begins from
infancy and continues until adulthood. It affects various aspects of a person's life, including personal life, social interactions, professional life,
executive performances, concentration, etc. One of the relatively new viewpoints on ADHD disorder is to notice the neurological factors. In this
viewpoint, the nervous system is an important and key factor in the incidence and progression of this disorder. One of the relatively new methods
of treatment of this disorder which has designated several clinical confirmation trials is neurofeedback-based therapies. Neurofeedback is a
conditioning procedure by which patients can modify the electrical activity of their brains. The goal of neurofeedback training is to correct
abnormal EEGs, which results in improved behavioral and cognitive function in the individual. Neurofeedback therapy is a promising treatment
based on normalizing the abnormal patterns of brain waves in children with ADHD. Therefore, this study aimed to evaluate the effectiveness of
neurofeedback training in improving attention and response control of children with ADHD.
Methods: The method of the present study is quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population
includes all 7-14 years old students referred to Kerman’s Peyvand consultation center, Kerman City, Iran, in 2016-2017. They were diagnosed
with ADHD. The sample included 60 students, selected by a convenience sampling method and randomly assigned to control (n=30) and
experimental groups (n=30). The inclusion criteria were diagnosis of ADHD, aged between 7 and 14 years, consent and formal approval of
students' parents to participate in research, no comorbidity disorder with ADHD, IQ greater than 70 and no visual or auditory impairment. The
exclusion criteria for the experimental group were the absence of more than five sessions from the intervention and the unwillingness to continue
the treatment. In the pretest and posttest for two groups, the Computational version of Sandford and Turner's Integrated Visual and Auditory
Test (1995) was run. Neurofeedback treatment sessions for experimental group were performed in 40-45-min sessions three days per week. No
intervention was presented for the control group. Data analysis was performed at descriptive (frequency, average, standard deviation) and
inferential levels (multivariate analysis of covariance) in SPSS software, version 16. The significance level of the tests was considered 0.05.
Results: The results indicate that after the omission of the pretest effects on dependent variables and regarding the F factor obtained in the scale
of auditory attention (p=0.001), visual attention (p=0.001), auditory response control (p=0.001) and visual response control (p=0.001) there was
a statistically significant difference between the adjusted averages of the participants scores in two stages of pretest and posttest. Based on Eta
coefficients, a greater rate of effect and difference were observed in the visual attention (equal to 51%).
Conclusions: According to the findings of this study, neurofeedback is an effective tool that can increase attention (visual and auditory) and
response control (visual and auditory) of children with ADHD.
Keywords: Neurofeedback, Attention, Response control, Attention-deficit/hyperactivity disorder.
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چکیده
زمینه و هدف :اختالل نقص توجه و بیشفعالی یکی از اختالالت روانی-عصبی شایع است که در طفولیت شروع شده و تا بزرگسالی ادامه مییابد و در ابعاد مختلفی از زندگی
فرد اختالل ایجاد میکند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود توجه و کنترل پاسخ کودکان دارای اختالل نقص توجه و بیشفعالی بود.

روشبررسی :روش پژوهش حاضر ،شبهآزمایشی بود که با استفاده از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه انجام شد .جامعٔه آماری تمامی دانشآموزان ۷تا1۴ساله مراجعهکننده
به مرکز مشاورٔه پیوند کرمان در سال  1۳۹۵-۹۶بودند که براساس پنجمین ویرایش آماری تشخیص اختالالت روانی بهعنوان اختالل نقص توجه و بیشفعالی تشخیص داده

شدند .نمونهها شامل  ۶۰نفر ( ۳۰نفر گروه آزمایش و ۳۰نفر گروه گواه) بود که بهروش نمونهگیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند .افراد واجد شرایط داوطلبشده بهطور

تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .مطالعه منطبق با سیاهٔه اقالم اشارهشده در راهنمای  CONSORTبود .در پیشآزمون و پسآزمون برای هر دو گروه ،نسخٔه رایانهای آزمون

عملکرد پیوستٔه دیداری و شنیداری سندفورد و ترنر ( )1۹۹۵اجرا شد .درمان نوروفیدبک صرفاً برای دانشآموزان گروه آزمایش در چهل جلسٔه ۴۵دقیقهای و سه روز در هفته

اجرا شد .تحلیل دادهها بهوسیلٔه آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره در نرمافزار  SPSSنسخٔه  1۶صورت گرفت .سطح معناداری آزمونها ۰٫۰۵ ،در نظر گرفته شد.
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توضیحات نویسندگان
 .1گروه روانشناسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران؛

یافتهها :نتایج نشان داد ،آموزش نوروفیدبک در مرحلٔه پسآزمون موجب افزایش توجه دیداری ( ،)p=۰٫۰۰1توجه شنیداری ( ،)p=۰٫۰۰1کنترل پاسخ دیداری ( )p=۰٫۰۰1و
کنترل پاسخ شنیداری ( )p=۰٫۰۰1دانشآموزان گروه آزمایش درمقایسه با دانشآموزان گروه گواه شد.
نتیجهگیری :براساس یافتههای این مطالعه ،نوروفیدبک روش درمانی مناسبی برای افزایش توجه (دیداری و شنیداری) و کنترل پاسخ (دیداری و شنیداری) کودکان با اختالل
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نقص توجه و بیشفعالی است.

کلیدواژهها :نوروفیدبک ،توجه ،کنترل پاسخ ،اختالل نقص توجه و بیشفعالی.

منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مقدمه

میافتد که فرد درمییابد ،چطور سیگنال فیدبک با وضعیت ذهنی او
ارتباط پیدا میکند .درواقع هدف نوروفیدبک آموزش خودتنظیمی به

اختالل نقص توجه و بیشفعالی  ،اختاللی رشدی دوران کودکی است
1

مغز است و سعی دارد به مغز یاد دهد که چگونه خود را تنظیم کند.

که میتواند تا سنین بزرگسالی ادامه یابد .این اختالل حدود ۵درصد از

مطالعات متعددی نشان دادهاند ،روش نوروفیدبک در افزایش توجه و

کودکان مدرسهای و حدود ۲٫۵درصد از بزرگساالن در سراسر جهان

تمرکز و بهبود شاخصهای مربوط به توجه مستمر که عمدتاً ازطریق

را تحتتأثیر قرار میدهد ( .)1همچنین اختالل مذکور پیامد منفی در

آزمون های ارزیابی عملکرد مستمر مانند آزمون تغییرات توجه سنجیده

تحصیالت و روابط اجتماعی و حرفهای فرد دارد .برای تشخیص این

شده ،اثربخش است (.)1۰

اختالل ،باید بین سنین پنج تا هفتسالگی حداقل بهمدت شش ماه
پیاپی نشانههایی را همچون فعالیت و تحرک بیش از حد معمول،

غیردارویی مانند مداخالت رفتاری ،مهارتهای والدین ،آموزشهای

حواسپرتی و نداشتن تمرکز بر کاری ثابت ،بیتوجهی ،پریشانی،

تغذیهای و آموزش شناختی برای درمان  ADHDپیشنهاد شده (،)11

اضطراب ،جنبوجوش زیاد و تکانشی و نسنجیده عملکردن ،در

داروهای روانپزشکی ،ازجمله متیلفنیدات ،بهعنوان گزینهای

موقعیتهای متفاوت و ارتباط با همساالن در کودک مشاهده کرد (.)۲

فارماکولوژیک برای اولینبار در چندین دستورعمل بهمنظور درمان

بدین صورت که کودک در خانه از والدین خود پیروی نمیکند ،تکانشی

 ADHDتوصیه شده است .باوجود شواهدی از آزمایشات تصادفی

عمل میکند ،دچار بیثباتی هیجانی است و تحریکپذیر است (.)۲

کوتاهمدت که به اندازٔه چشمگیر اثر داروها اشاره کرده است ،نگرانیها

این کودکان در ارتباط اجتماعی با همساالن خود مشکل داشته و منزوی

دربارٔه تحمل و عوارض و اثرات بلندمدت آن وجود دارد؛ تا جایی که

میشوند؛ همچنین در مدرسه قادر به انجامدادن تکلیف نیستند و

برخی اظهار داشتند داروها ممکن است نشانههای  ADHDرا بهبود

نیازمند توجه بیشتر از سوی معلمان هستند ( .)۳یکی از دیدگاههای

بخشد ،اما با خطر نسبتاً شدید عوارض جانبی غیرمرتبط همراه است

نسبتاً نوین به اختالل نقص توجه و بیشفعالی ،توجه به عوامل

(.)1۲

عصبشناختی است ( .)۴در این دیدگاه ،دستگاه عصبی عاملی مهم و

در این راستا ،گزینههای جایگزین غیردارویی که بهطور مستقیم

کلیدی در بروز و تحول این اختالل است .نتیجٔه پژوهشها مشخص

پاتوفیزیولوژی  ADHDرا هدف قرار میدهند ،در حال حاضر بهطور

کرد که نواحی مختلف مغز کودکان مبتال به این اختالل ،الگوهای

فعال بررسی میشوند .در میان آنها ،نوروفیدبک توسط تعدادی از

نابهنجاری را نشان میدهد ()۵-۷؛ بهعنوان مثال ،دستگاه شبکهای که
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باتوجه به اینکه در حال حاضر ،تعدادی از گزینههای دارویی و

گروههای تحقیقاتی بهعنوان گزینهای مؤثر و ایمن برای ADHD

در عملکرد توجه و هشیاری نقش دارد ،در این کودکان کارکرد درستی

پیشنهاد شده است ( .)1۳باتوجه به مطالعات اشارهشده مبنیبر کاربرد

را نشان نمیدهد .با مطالعٔه گرههای قاعدهای در مغز مشخص شد که

نوروفیدبک بهمنظور درمان مبتالیان به نقص توجه و بیشفعالی ،هدف

آسیب به این منطقه ممکن است به مشکالتی نظیر بیشفعالی منجر
شود .بررسیهای تصویرنگاریهای عصبی نشان داده است ،کودکان با

در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیشفعالی بود.

اختالل نارسایی توجه و بیش فعالی ،در مخچه و لوب پیشانی که در
برنامهریزی ،سازماندهی ،تصمیمگیری ،ادراک زمان ،حافظٔه فعال،

2

بازداری و تفکر دستاندرکار است ،دارای مشکالت اساسی هستند

روشبررسی

روش پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-

( .)۸یکی از روش های نسبتاً جدید درمان این اختالل که تحقیقات و

پسآزمون با گروه گواه بود .جامعٔه آماری تمامی دانشآموزان

ت أییدات بالینی متعددی را به خود اختصاص داده ،درمانهای مبتنیبر

۷تا1۴ساله مراجعهکننده به مرکز مشاورٔه پیوند شهر کرمان در سال

نوروفیدبک است .درمان نوروفیدبک ،درمانی امیدوارکننده مبتنیبر

 1۳۹۵-۹۶بودند که براساس پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و

نرمالسازی الگوهای غیرطبیعی امواج مغزی در کودکان مبتال به

آماری اختالالت روانی ، ۳بهعنوان اختالل نقص توجه و بیشفعالی

 ADHDاست (.)۶

توسط پزشک تشخیص داده شدند .برای تعیین حجم نمونٔه الزم

نوروفیدبک رویٔه شرطیسازی کنشگر است که بهموجب آن فرد میتواند

پژوهش ،طبق دستورالعمل کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری،

فعالیت الکتریکی مغز خود را اصالح کند .هدف از آموزش نوروفیدبک،

از جدول تدوینشده توسط کوهن )1۴( 4استفاده شد .باتوجه به دو

اصالح نوار مغزی ۲نابهنجار است که نتیجٔه آن ارتقای عملکرد رفتاری
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این پژوهش ،بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود توجه و کنترل پاسخ

گروه آزمایشی و گواه ،میزان خطای  ،α=۰٫۰۵حجم اثر مساوی با

و شناختی ،همایند در فرد است؛ ازاینرو پروتکلی مناسب نوروفیدبک

 ۰/۵۰و توان آزمون برابر با  ،۰/۹۷نمونٔه الزم  ۳۰نفر برای هر گروه

میتواند کمبود نسبت آلفا و تتا را در ناحیهای با بیشترین نسبت جبران
کند ( .)۹نوروفیدبک درواقع فرایندی آموزشی است که در آن مغز

دردسترس و داوطلبانه بهعنوان نمونه انتخاب شدند و بهطور تصادفی

خودتنظیمی را فرا میگیرد .در طول آموزش ،فعالیت مغز توسط ادارٔه

در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند .نمودار گردش بیمار در شکل

هشیار و ناهشیار توجه کنترل میشود .یادگیری هشیارانه زمانی اتفاق

 1نمایش داده شده است.

)(DSM-5
4. Cohen

1.

)Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD
)Electroencephalography (EEG
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition
2.

۲
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انتخاب شد؛ بنابراین  ۶۰نفر از دانشآموزان بهروش نمونهگیری

] [ Downloaded from jdisabilstud.org on 2022-07-02

معیارهای ورود دانشآموزان به مطالعه شامل تشخیص اختالل نقص

دیداری و گرمکردن شنیداری)؛  .۲مرحلٔه تمرین؛  .۳مرحلٔه اجرای

توجه و بیشفعالی ،سن بین ۷تا 1۴سال ،رضایت و کسب موافقت

اصلی؛  .۴آرامشدن (سردکردن) .این آزمون شامل پاسخ یا عدم پاسخ

رسمی از والدین دانشآموزان برای استفاده از درمان در پژوهش،

(بازداری پاسخ) به محرکهای آزمون است و بهصورت برنامٔه

نداشتن اختالل همبود با اختالل نقص توجه و بیشفعالی ،دارابودن

کامپیوتری است که از دو قسمت دیداری و شنیداری تشکیل میشود.

ضریب هوشی بیشتر از  ۷۰و نداشتن هرگونه اختالل دیداری و

مدتزمان اجرای آزمون بیست دقیقه است .مؤلفههای زیر در این

شنیداری بود .معیارهای خروج دانشآموزان گروه آزمایش از مطالعه نیز

آزمون بررسی شد:

غیبت بیش از پنج جلسه و تمایلنداشتن برای ادامه در دورٔه درمانی

 .1توجه :نمرات سؤاالت این متغیر براساس معیارهای برابر دیداری و

برای جمعآوری دادهها ابزار و جسات درمانی زیر بهکار رفت.

را بهوسیلٔه دو نوع خطا ارزیابی میکند :زمانیکه تعداد محرک خطا

-نسخٔه رایانهای آزمون عملکرد پیوستٔه دیداری و شنیداری :1نسخٔه

(یعنی  )۲فراوان و فرد به محرک اصلی (یعنی  )1با بیدقتی پاسخ

اصلی این آزمون توسط سندفورد و ترنر در سال  1۹۹۵ساخته شد

میدهد و زمانیکه فرد به محرک از روی بیدقتی پاسخ ندهد؛ ب.

( .)1۵این آزمون برمبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای

تمرکز :انعطافپذیری کل را نشان میدهد؛ یعنی اندازهگیری سرعت

روانی نسخٔه پنجم طراحی شده است .آزمون قادر به تشخیص و تفکیک

پردازش ذهنی برای همٔه پاسخهای صحیح؛ ج .سرعت :میانگین زمان

انواع بیشفعالی در سنین بیشتر از  ۶سال است .مراحل آزمون شامل

واکنش را برای تمام پاسخهای صحیح نشان میدهد و در سراسر آزمون

چهار بخش میشود .1 :گرمکردن (شامل دو زمان مجزا برای گرمکردن

کمک میکند تا مشکالت توجه و پردازش ذهنی شناسایی شود؛

)Integrated Visual and Auditory Test (IVA

1.

۳
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بود.

شنیداری عبارت است از :الف .گوش به زنگی :این مقیاس نبود توجه
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شکل  .1نمودار گردش بیمار ۲۰1۰ CONSORT

دیداری و شنوایی عبارت است از :الف .احتیاط :این مقیاس پاسخهای

شرکت در تمام جلسات و حضور بهموقع در جلسات باتوجه به نقش

تکانشی و بازداری پاسخ را بهوسیلٔه سه نوع از خطا ارزیابی میکند:

آن در نتایج پژوهش ،مسائل رازداری ،نتیجٔه رفتارها و باورها در پایان

خطاهای تکانشی؛ گرایش به خطا؛ خطاهای ناشیاز تغییر توجه از

پژوهش به شرکتکنندگان داده شد .از اعضا این انتظار بود که در تمام

دیداری و شنیداری؛ ب :ثبات :زمان پاسخ را نشان میدهد و برای

جلسات گروه حاضر شوند؛ زیرا غیبت آنها بر کل گروه اثر داشت .به

اندازهگیری توانایی ماندن در کار استفاده میشود؛ ج .تحمل :میانگین

اعضا یادداشت خالصهای از حقوق و مسئولیتهای آنها داده شد تا

زمان واکنش پاسخهای صحیح را در طول زمان مقایسه میکند ()1۵؛

قبل از ملحقشدن به گروه بدانند از آنها چه انتظاری میرود .بدین

سندفورد و همکاران اظهار داشتند که این آزمون حساسیت مناسب

ترتیب گروه آزمایش در آموزش کار با نوروفیدبک شرکت کرد که بهمدت

( )۰٫۹۲و قدرت پیشبینی مثبت ( )۰٫۸۹برای استفاده در سنجش

چهل جلسٔه ۴۵دقیقهای و سه روز در هفته اجرا شد .بعد از اتمام چهل

اختالل نقص توجه و بیشفعالی دارد ( .)1۶سندفورد و ترنر در بررسی

جلسٔه آموزش ،پسآزمون انجام پذیرفت.

پایایی از روش بازآزمایی استفاده کردند و ضریب  ۰٫۷۵را گزارش

تجزیـهوتحلیـل دادهها با اسـتفاده از نسـخٔه  1۶نـرمافـزار آمـاری

کردند ( .)1۵این ضریب حاکیاز پایایی مطلوب آزمون است.

 SPSSو در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در سطح

سندفورد و همکاران برای ارزیابی اعتبار ،آزمون را روی افراد با و بدون

آمار توصیفی ،فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار

اختالل کمبود توجه و بیشفعالی اجرا کردند .در ۹۲درصد از نمونهها،

استنباطی ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره بهکار رفت .سطح

آزمون قادر به تشخیص درست این اختالل بود و ضریب گزارششده

معناداری آزمونها و تمامی آزمونهای مربوط به پیشفرضها۰٫۰۵ ،

حاکیاز روایی مطلوب آزمون بود ( .)1۶در مطالعٔه دیگری که توسط

در نظر گرفته شد.

بشارت و همکاران انجام شد ،ضریب بازآزمایی  ۰٫۸۹و ضریب اعتبار

۳

با ابزار مجموعٔه عصبشناختی  ۰٫۶۰بهدست آمد (.)1۷

یافتهها

نمونهها  ۶۰دانشآموز مبتال به نقص توجه و بیشفعالی با گسترٔه سنی

-پروتکل درمانی نوروفیدبک :پروتکل درمانی نوروفیدبک که در این

۷تا 11سال بودند .میانگین سنی و انحراف معیار گروه آزمایش

پژوهش برای افراد دارای اختالل کاستی توجه و بیشفعالی استفاده

 1۰٫۳۶±۲٫۲۰۴سال و گروه گواه  1۰٫۶۳±۲٫۰۷سال بهدست آمد .در

شد ،از نوع یککانالٔه دوقطبی بود؛ به این ترتیب که فرد روی صندلی
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 .۲کنترل پاسخ :نمرات سؤاالت کنترل پاسخ براساس معیارهای برابر

نحوه برگزاری جلسات آموزشی ،اهمیت
ٔ
جلسه اطالعات الزم دربارٔه

گروه آزمایش ۵۶٫۷درصد از آزمودنیها ( 1۷نفر) و در گروه گواه

راحتی مینشست و الکترودهای اصلی با استفاده از ژلی مخصوص

۵۰درصد از آزمودنیها ( 1۵نفر) در گروه سنی ۷تا 1۰سال بودند.

سوپررسانا در محلهای  C3 ،Fpz ،Fz ،Czو  C4به پوست سر چسبانده

۴۳٫۳درصد از آزمودنیها در گروه آزمایش ( 1۳نفر) و ۵۰درصد از

شد و دو الکترود دیگر بر روی گوشها نصب شد .اجرای پروتکل به
این صورت بود که وقتی آزمودنی توانست بهمدت  ۵ثانیه یکبار موج

داشتند .در گروه آزمایش ۶۰درصد پسر ( 1۸نفر) و ۴۰درصد دختر

بتا و بار دیگر ریتم حسی-حرکتی را بیشتر از آستانٔه تعیینشده و موج

( 1۲نفر) و در گروه گواه ۶۶٫۷درصد پسر ( ۲۰نفر) و ۳۳٫۳درصد

تتا و بتای بلند را کمتر از آستانه نگاه دارد ،به وی یکامتیاز تعلق گرفت؛

دختر ( 1۰نفر) بودند.

بنابراین ریتم حسی-حرکتی و بتا تقویت شدند و تتا و بتای بلند

جدول  1میانگین و انحراف معیار آزمودنیها را در متغیرهای توجه

سرکوب شدند .همچنین در کودکانی که آلفای پشت سر آنها کم بود،

(شنیداری و دیداری) و کنترل پاسخ (شنیداری و دیداری) در

این موج تقویت شد .برنامٔه درمانی ازطریق صفحٔه کامپیوتری قرارگرفته

پیشآزمون و پسآزمون بهتفکیک گروهها نشان میدهد.

درمقابل فرد ارائه شد .این برنامهها اغلب شبیه به بازیهای کامپیوتری

نتایج جدول  1نشان میدهد که میانگین مؤلفههای مربوط به توجه

است؛ با این تفاوت که تنها ذهن و مغز فرد درگیر است و نه دستهای

شنیداری-دیداری و کنترل پاسخ شنیداری-دیداری ،در گروه آزمایش

شرکتکننده که بازی را انجام میدهد .مغز با تکرار و تمرین این بازیها

در مرحلٔه پس آزمون در قیاس با گروه گواه افزایش یافته است .سپس

یاد میگیرد که برای رسیدن به نتیجٔه بهتر باید چگونه تمرکز کند؛ این

برای تأیید معناداری افزایش عددی مقادیر میانگین متغیرهای توجه و

کار به درمان بیمار و تنظیم امواج و فعالیتهای مغز او میانجامد .برای

کنترل پاسخ آزمون در پسآزمون ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره

انجام تحقیق مالحظات اخالقی ازجمله رضایت بیماران و خانوادهها
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آزمودنیها در گروه گواه ( 1۵نفر) در گروه سنی 11تا 1۴سال قرار

انجام شد .نتایج بررسی پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیره

دربارٔه بررسی و آنالیز اطالعات حاصل از آنها ،محرمانهماندن

حاکیاز برقراری پیشفرض نرمالبودن متغیرها بود؛ به این صورت که

اطالعات بیماران و نیز انجام دورٔه نوروفیدبک برای گروه انتظار که
تمایل به اجرای نوروفیدبک داشت ،صورت گرفت .این مطالعه منطبق

(شنیداری-دیداری) و کنترل پاسخ (شنیداری-دیداری) ،بزرگتر از

بر اصول بیانیٔه هلسینکی انجام شد.

 ۰٫۰۵بهدست آمد ()p=۰٫۲1۴؛ بنابراین دادهها دارای توزیعی نرمال

در این پژوهش ،کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیشفعالی به

بودند .بررسی مفروضٔه همگنی کوواریانسهای متغیرهای وابسته با

دو گروه همتا شامل گروه آزمایش ( ۳۰نفر) و گروه گواه ( ۳۰نفر)

آزمون امباکس نشان داد ،این مفروضه نیز برقرار بود (.)p=۰٫۷۶۴

تقسیم شدند .این پژوهش با برگزاری جلسهای مقدماتی با ذکر

نتایج آزمون لون در متغیر توجه دیداری ( ،)p=۰٫۴۴1توجه شنیداری

مالحظات اخالقی برای گروه آزمایش بهمنظور پیشگیری از مسائل

( ،)p=۰٫۲۷۳کنترل پاسخ دیداری ( )p=۰٫۲11و کنترل پاسخ

اخالقی و مشکالت پیشبینینشده توسط مجری طرح آغاز شد .در آن

شنیداری ( )p=۰٫۴۰۰معنادار نبود که حاکیاز رعایت پیشفرض

۴
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مقدار احتمال آزمون کولموگروفاسمیرنوف در متغیرهای توجه

تجانس واریانسها بود .همچنین اثر متقابل پیشآزمون و گروهها در

()p=۰٫1۲۶؛ بنابراین میتوان گفت که بردارهای متقابل معنادار نبودند

توجه شنیداری-دیداری ،کنترل پاسخ شنیداری-دیداری ،ماندگاری

و شیبهای رگرسیونی در توجه شنیداری-دیداری و کنترل پاسخ

توجه شنیداری-دیداری ،افزایش ادراک شنیداری-دیداری و مهارت

شنیداری-دیداری در دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشتند.

حسی-حرکتی شنیداری-دیداری از سطح  ۰٫۰۵بزرگتر بود
جدول  .1شاخصهای توصیفی بهتفکیک گروه آزمایش و گروه گواه
متغیر

توجه (دیداری)
کنترل پاسخ (شنیداری)
کنترل پاسخ (دیداری)

پیشآزمون

گروه

تعداد

آزمایش

۳۰

۶۳٫۰۳

آزمایش

۳۰

۶۷٫۴۶

۲۵٫۰۶

آزمایش

۳۰

۷۷٫۲۶

۲۶٫1۳

۹۵٫۲۳

آزمایش

۳۰

۷۸٫1۳

۲۳٫۰۳

۹۷٫۹۳

۳۰

گواه
گواه

۸۴٫۳۰

۲۰٫۰۳
1۶٫۶۴
1۷٫۴۹

۲۳٫۶۸

۶۶٫۸۰

۳۰

گواه

۲۵٫۰1

۸1٫۹۶

1۸٫۹۲

۶۳٫۶۶

۳۰

گواه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۷۷٫1۰

۳۰

۶۲٫۶۶

۲۴٫۷۹

۶۷٫۳۳

۲۵٫۴۲

۷۶٫۸۰

۲۳٫۶۴
۲۵٫۰۶

۷۵٫۸۶

۲۲٫۹

۲۳٫۵۸
۲۲٫۲۶

۷۶٫1۰

باتوجه به برقراربودن مفروضههای تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای

چندمتغیره روی نمرات پسآزمون انجام گرفت .نتایج در جداول  ۲و ۳

بررسی اثر مداخله در متغیرهای بررسیشده ،تحلیل کوواریانس

نشان داده شده است.

جدول  .۲نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره
نام آزمون
آزمون اثر پیالیی

۰٫۶۰1

1۹٫1۹

۴

۵1

۰٫۰۰1

۰٫۶۰1

آزمون المبدای ویلکز

۰٫۳۹۹

1۹٫1۹

۴

۵1

۰٫۰۰1

۰٫۶۰1

آزمون اثر هتلینگ

1٫۵۰۶

1۹٫1۹

۴

۵1

۰٫۰۰1

۰٫۶۰1

آزمون بزرگترین ریشٔه روی

1٫۵۰۶

1۹٫1۹

۴

۵1

۰٫۰۰1

۰٫۶۰1

همانگونه که در جدول  ۲مالحظه میشود آزمونهای چهارگانٔه تحلیل

توجه شنیداری-دیداری و کنترل پاسخ شنیداری-دیداری در مرحلٔه

کوواریانس چندمتغیره مربوط به تفاضل متغیرهای پژوهش ،از لحاظ

پسآزمون تفاوت معناداری وجود داشت .به عبارت دیگر آموزش

آماری معنادار بود ()p=۰٫۰۰1؛ بنابراین نتایج نشان میدهد که آموزش

نوروفیدبک در متغیرهای وابسته بر میانگین گروه آزمایش درمقایسه با

نوروفیدبک بر متغیرهای وابسته اثر بخش بوده است .همچنین نتایج

گروه گواه در مرحلٔه پسآزمون تأثیر داشت (.)p=۰٫۰۰1

بیانگر این نکته بود که بین گروههای آزمایش و گواه از لحاظ افزایش
جدول  .۳نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در متن مانکوا
اثر

گروه

F

مقدار احتمال

توجه شنیداری

۵۸۸۶٫۴۸

1

۵۸۸۶٫۴۸

۴۴٫۸۶

۰٫۰۰1

۰٫۳۶

توجه دیداری

کنترل پاسخ شنیداری

۴11۳٫۳۰
۵۵۹۲٫۹۷

1

۴11۳٫۳۰

۲۴٫۳۰

۰٫۰۰1

۰٫۵1

کنترل پاسخ دیداری

۶۴۳۸٫۳۴

1

۶۴۳۸٫۳۴

۵۶٫۲۸

۰٫۰۰1

۰٫۳1

توجه شنیداری

۷۰۸۴٫۸۰

۵۴

1۳1٫۲۰۰

توجه دیداری

۹1۴۲٫۴۵

۵۴

1۶۹٫۳۰

کنترل پاسخ شنیداری

1۰۰۳۴٫۶۸

۵۴

1۸۵٫۸۳

کنترل پاسخ دیداری

۶1۷۷٫۶۳

۵۴

11۴٫۴۰1

مجذورات

درجٔه آزادی

مجذورات

۵۵۹۲٫۹۷

1

۳۰٫۰۹

۰٫۰۰1

اتا

۰٫۴۵

نتایج بهدستآمده در جدول  ۳نشان میدهد ،پس از حذف تأثیر

متغیرهای توجه شنیداری ( ،)p=۰٫۰۰1توجه دیداری (،)p=۰٫۰۰1

پیشآزمون بر متغیرهای وابسته و باتوجه به ضریب  Fبهدستآمده در

کنترل پاسخ شنیداری ( )p=۰٫۰۰1و کنترل پاسخ دیداری

۵
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خطا

متغیر وابسته

مجموع

میانگین

مجذور
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مقدار

درجات آزادی فرضیه

خطا

F

مقدار احتمال

مجذور اتا
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توجه (شنیداری)

پسآزمون

شده نمرات شرکتکنندگان در دو
( )p=۰٫۰۰1بین میانگینهای تعدیل ٔ

نوروفیدبک ازطریق تنظیم امواج مغزی ،بحثها در این زمینه همچنان

مرحلٔه پیشآزمون و پسآزمون تفاوت آماری معناداری وجود داشت.

ادامه دارد؛ تاآنجاکه در برخی زمینهها کاربرد بالینی نوروفیدبک حتی

براساس ضرایب اتا ،میزان بیشتر تأثیر و تفاوت روی توجه دیداری

باوجود بحثهایی دربارٔه اثر درماننمایی آن میتواند مفید واقع شود

برابر با۵1درصد است؛ یعنی۵1درصد از تفاوت در نمرات پسآزمون

و ابزاری مفید برای درمانگران و روانپزشکان محسوب گردد ()۲۳؛

توجه دیداری مربوط به آموزش نوروفیدبک است.

همانطورکه پیشتر بحث شد ،مکانیزم اثربخشی نوروفیدبک ازطریق

4

سیکل تکراری عمل-بازخورد و اصالح میتواند به بهینهشدن عملکرد

بحث

نورونی منجر شود؛ اگرچه این مکانیزم میتواند آنالوگ مکانیزم اثر یک

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود توجه
و کنترل پاسخ کودکان مبتال به نقص توجه و بیشفعالی بود .یافتههای

از بازی کامپیوتری باشد ،هنوز مشخص نشده است .در تبیین یافتههای

پژوهش حاضر نشان داد که آموزش نوروفیدبک در مرحلٔه پسآزمون

این پژوهش میتوان گفت که کودکان مبتال به  ADHDبهطور معمول

موجب بهبود و افزایش توجه شنیداری و دیداری و همچنین کنترل

هشیارانه از امواج مغزی مطلع نیستند و توانایی تأثیرگذاری زیادی را

پاسخ دیداری و شنیداری کودکان شد؛ همچنین آموزش نوروفیدبک

نیز بر امواج مغزیشان ندارند .برعکس ،زمانیکه بازخوردی را از نحؤه

اثربخشی بیشتری بر توجه شنیداری افراد داشت .این نتایج با نتایج

فعالیت مغزیشان ،تنها پس از چندهزارم ثانیه در صفحٔه نمایش رایانه

مطالعات پیشین همسوست؛ بهطوریکه رجبی در پژوهشی نشان داد،

مشاهده میکنند ،این آگاهی را بهدست خواهند آورد و این توانایی را

بهبودی معناداری در همه و دامنه امواج مغزی تتا ،ریتم حسی حرکتی

خواهند داشت تا طی فرایند شرطیسازی کنشگر بر این امواج اثر

و بتا در گروه نوروفیدبک وجود داشت .نتایج این پژوهش حاکی از

گذاشته و آنها را تغییر دهد ()۲۰؛ بنابراین کودکان قادر خواهند بود

کارایی اثربخشی نوروفیدبک بهعنوان یک شیؤه درمانی در اصالح

به مغز دوباره آموزش دهند .ممکن است در شروع ،تغییرات بهکندی

امواج مغزی ،ابعاد آزمون عملکرد پیوسته یعنی (پاسخهای صحیح،

صورت گیرد؛ اما همین تغییرات اندک بهمرور زمان پایاتر شده و بهطور

خطای حذف و خطای ارائه) و درمان مشکالت توجه در دانشجویان

معمول با پسخوراندها ،تمرین و آموزشهای مکرر میتوان عملکردهای

دختر مبتال به اختالل نقص توجه همراه با بیش فعالی در مقایسه با

بهبودیافتٔه مغزی را در بیشتر کودکان  ADHDتوسعه داد ( .)۶باتوجه

گروه کنترل بود ( .)1۸مارکا و اُکانر در پژوهشی بر دانشآموزانی با

به تعریف راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ویرایش

اختالل نقص توجه/بیشفعالی ،دریافتند که مداخالت آموزش

پنجم ،کمتوجهی-بیشفعالی اختالل عصبی-رشدی است که با

نوروفیدبک باعث بهبود توجه در دانشآموزان مذکور میشود (.)1۹

الگوهای رفتاری مداومی چون بیتوجهی یا بیشفعالی-تکانشی

باتوجه به یافتههای پژوهش حاضر ،نوروفیدبک ابزاری مؤثر برای

شناسایی میشود .شدت نشانههای این اختالل بهحدی است که در
کارکردها یا فرایند رشد اختالل ایجاد میکند .در قلمروی رفتارهای

از تست  IVAبهعنوان ابزاری مستقل نشان داده شد که نوروفیدبک با

تکانشی ،رفتارهایی چون ارائٔه جواب پیش از پایانیافتن پرسش یا ارائٔه

آموزش و شرطیسازی ذهنی میتواند جایگزین درمانهای تهاجمیتر

نامناسب نظرات بدون توجه به نتایج آن ،صبرنداشتن در رعایت نوبت

باشد .فوچس و همکاران در مطالعٔه خود بیان کردند که نوروفیدبک و

و ایجاد مزاحمت برای دیگران را مشاهده میکنیم ( .)1نوروفیدبک به

متیلفنامین میتوانند تمامی زیرمجموعٔه متغیرهای تست  1TOVAرا

روشی اطالق می شود که در آن ،اطالعات عصبی به دستگاه عصبی

در افراد مورد مطالعه بهبود بخشند (.)11

مرکزی افراد بازخورد میدهد و تالش میشود آنها بیاموزند چگونه

تا به امروز مطالعات زیادی در بین گروههای مختلف برای تأیید

کارکرد مغزی خودشان را اصالح کنند ()11؛ بنابراین آموزش

اثربخشی نوروفیدبک برای مشکالت مختلف مانند افسردگی و

نوروفیدبک ،درواقع تقویت مکانیزمهای زیربنایی خودتنظیمی برای

اضطراب و غیره انجام شده است ()۲۰؛ اما برعکس ،آرنس و همکاران

کارکرد مؤ ثر است .این سیستم آموزشی با بازخورددادن به مغز

در این زمینه اظهار شک و تردید کردهاند ( .)۶همچنین برخی

درخصوص اینکه در چند ثانیٔه گذشته چه کارهایی انجام داده و

مالحظات اخالقی دربارٔه این نوع از درمانها وجود دارد ( .)۲1در

ریتمهای بیوالکتریکی طبیعی مغ ز در چه وضعیتی بودند ،مغز را برای

پژوهشی دیگر ،النسبرگن و همکاران بهمنظور مقایسٔه اثر نوروفیدبک و

تعدیل و حفظ فعالیتهای مناسب تشویق میکند ()1۸؛ بنابراین از

استفاده از درماننمای نوروفیدبک ۲بهمنظور درمان و بهبود مبتالیان به

] [ DOR: 20.1001.1.23222840.1399.0.0.108.7

تعدیل مشکالت همراه با نقص توجه است .در این مطالعه با استفاده

مغز خواسته میشود برخی از امواج را کاهش و برخی دیگر را افزایش

 ،ADHDدریافتند که اگرچه بهبود مدنظر در گروه درمانی نوروفیدبک

دهد .مکانیزم زیربنایی این تغییر توسط نوروفیدبک ازطریق نظریٔه
شرطیسازی عامل تبیینشدنی است ( .)1۰براساس نظریٔه

میگردد .یکی از ضعفهای مطالعٔه آنها ،تعداد بسیار کم نمونههای

شرطیسازی عامل اگر تغییر محرک (دامنٔه امواج مغزی) برمبنای

بررسیشده بود که شامل  ۸نفر در گروه نوروفیدبک و  ۸نفر در گروه

قرارداد ازپیشتعیینشده به پیامد مطلوب (حرکت تصاویر ویدئویی یا

درماننما بود؛ اما همین نتایج برای دامنزدن به شک و تردید دربارٔه

صدا) منجر شود ،تقویت شده و یادگیری صورت میگیرد (.)1۰

اثربخشی نوروفیدبک ازطریق سیکلی شرطیسازی فعال کافی بود

یافتههای این پژوهش تأییدکنندٔه نقش مؤثر نوروفیدبک بهعنوان یک

( .)۲۲با درنظرگرفتن انتقادات و دفاعیات منتقدان و موافقان اثربخشی

روش درمانی بیخطر و بیعارضه درمقایسه با دارودرمانی بوده است.

1.

Placebo feedback

۶

2.

] [ DOI: 10.29252/mejds.0.0.105

دیده میشود ،این بهبود بهطور معناداری در گروه درماننما نیز مشاهده

Test of Variables of Attention

] [ Downloaded from jdisabilstud.org on 2022-07-02

بازی کامپیوتری نیز باشد؛ بنابراین ،اینکه نوروفیدبک میتواند مفیدتر

[ Downloaded from jdisabilstud.org on 2022-07-02 ]

 مالحظات اخالقی، در این پژوهش. است1۰۹۲۰۷۰۲۹۶1۰۰۸ کد

این پژوهش ضمن تأیید اثربخشی نوروفیدبک در ایجاد عادت به توجه

ازجمله رضایت بیماران و خانوادهها دربارٔه بررسی و آنالیز اطالعات

 نشاندهندٔه پتانسیل،و تمرکز که در پژوهشهای گذشته نیز تأیید شده

 محرمانهماندن اطالعات بیماران و نیز انجام دورٔه،حاصل از آنها

مؤ ثر نوروفیدبک در کمک به سیستم سالمت و بهداشت جامعه در

،نوروفیدبک برای گروه انتظار که تمایل به اجرای نوروفیدبک داشت

روشی مقرون بهصرفه و مطمئن برای کارگزاران سیستم سالمت و

 این مطالعه منطبق بر اصول بیانیٔه هلسینکی (ویرایش.صورت گرفت

.آموزشی کشور است

.) انجام شد۲۰۰۰ سال

از محدودیتهای این پژوهش کنترلنشدن انگیزٔه بیمار باتوجه به

رضایت برای انتشار

 همچنین بررسی در.جدیدبودن و کاربرد تکنولوژی نوروفیدبک بود

.این امر غیر قابل اجرا است

نمونههای بزرگتر و در گسترٔه سنی وسیعتر که از محدودیتهای این

تضاد منافع

 می تواند به افزایش اطمینان به کارایی نوروفیدبک کمک،مطالعه بود

.نویسندگان اعالم میکنند که هیچگونه تضاد منافعی ندارند

 باتوجه به نبود دسترسی به افراد نمونه امکان انجام مرحلٔه پیگیری.کند

منابع مالی

.میسر نشد

پژوهش حاضر حاصل طرح پژوهشی مستقلی است که بدون حمایت

نتیجهگیری

.مالی سازمان یا نهادی انجام شده است

۵

 استفاده از،براساس یافتههای این پژوهش نتیجه گرفته میشود

مشارکت نویسندگان

نوروفیدبک برای بهبود توجه (دیداری و شنیداری) و کنترل پاسخ

 جمعآوری و آنالیز اطالعات،نویسندٔه اول عهدهدار اجرای پژوهش

،(دیداری و شنیداری) در کودکان مبتال به نقص توجه و بیشفعالی

 نویسندٔه دوم نظارت بر اجرای.بهدستآمده از پژوهش بوده است

.گزینهای مؤثر و بدون عارضه است

 همکاری در نوشتن مقاله را برعهده داشته، آنالیز دادهها،صحیح مراحل
 نگارش و کارهای آماری همکاری،است و نویسندٔه سوم در تدوین

تشکر و قدردانی

.داشته است

6

نویسندگان این مقاله از تمامی خانوادههایی که در این پژوهش یاری
. تشکر و قدردانی میکنند،کردند و همکاری داشتند

بیانیهها

7

تأییدیه اخالقی و رضایتنامه از شرکت کنندگان
[ DOR: 20.1001.1.23222840.1399.0.0.108.7 ]

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان با
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