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بررسی تأثیر نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل
نقص توجه و بیشفعالی
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خالصه
مقدمه :اختالل نقص توجه و بیشفعالي سبب نقص در پردازشهای روانشناختي ،هیجاني و شناختي
کودکان ميشود .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای
اجرایي کودکان با اختالل نقص توجه و بیشفعالي انجام گرفت.
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روش کار :روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و دوره

آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.

پیگیری دو ماهه بود .جامعه آماری پژوهش شامل کودکان پسر دبستاني مبتال به اختالل نقصتوجه و

2

استادیار گروه روانشناسي تربیتي استثنایي ،دانشكده

بیشفعالي در سال  1398بودند که به کلینیکهای روانپزشكي و روانشناسي مشهد مراجعه کرده بودند.

روانشناسي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمي،

در این پژوهش تعداد  14کودک دبستاني مبتال به اختالل نقصتوجه و بیشفعالي با روش نمونهگیری
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هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند .کودکان حاضر در
گروه آزمایش به مدت  30جلسه طي دو ماه و نیم تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفتند .در این پژوهش
از پرسشنامههای اختالل نقصتوجه و بیشفعالي کانرز فرم والدین و آزمون عملكرد مداوم استفاده شد.
دادهها به شیوه تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد که نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایي کودکان با اختالل نقص توجه و
بیشفعالي تأثیر معنادار دارد( .)p>0/001بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود کارکردهای
اجرایي این کودکان شود.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،درمان نوروفیدبک با ارائه بازخوردهای زیستي و آگاهي
افراد نسبت به پردازشهای ذهني و شناختي ،ميتواند یک درمان کارآمد جهت بهبود کارکردهای
اجرایي کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیشفعالي به شمار رود.
کلمات کلیدی :اختالل نقص توجه و بیشفعالي ،کارکردهای اجرایي ،نوروفیدبک آلفا
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مقدمه
اختالل نقص توجه و

بیشفعالي 1یک

اختالل عصبي رشدی

است که با سه ویژگي اصلي یعني نارسایي توجه ،بیشفعالي و

هست و شیوع این اختالل در ایران  12/3درصد گزارش شده
است (نیکنسب ،شیخ و حمایتطلب.)1397 ،

تكانشگری توصیف ميشود (کاالهان ،بیرستون ،استاس و

یكي از م شكالت ا سا سي شناختي کودکان با اختالل نقص

بالک .)2017 ،2این اختالل در سالهای نخستین زندگي

توجه و بیشفعالي ،نقص در پردازشهای شننناختي ،کارکردهای

شروعشده؛ تا بزرگسالي ادامه یافته و در ابعاد مختلفي از زندگي

عالي ذهن و کارکردهای اجرایي مغز 8اسننت (یارماالوسننكي 9و

فرد نظیر زندگي شخصي ،تعامالت اجتماعي ،زندگي حرفهای،

ه مكنناران2017 ،؛ گننایننان 10و ه مكنناران .)2019 ،چنننا نكننه
میراندا11

حافظه فعال ،تمرکز و سایر ابعاد عملكردی فرد اختالل ایجاد

پژوهش های برنگار ،روسنننلو ،کولمر ،بایوکسنننولي و

ميکند (مگنین و مارس .)2017 ،3این کودکان به واسطه

()2018؛ گورلینگ ،دالریمپل ،چلمینسكي و زیمرمان)2016( 12؛

مشكالت کمبود توجه ،از عهده توجه دقیق ،حفظ کردن توجه

آریا ،آگاروال ،یاداو ،گاپتا و آگاروا )2015( 13اغلب دریافتهاند

در تكالیف یا فعالیتها و دنبال نمودن تكالیف بر نميآیند

که کود کان مبتال به اختالل نارسننننایي تو جه و بیشف عالي در

(امیننسب ،بنيجمالي و حاتمي .)1397 ،اختالل بیشفعالي و

آزمون های مرتبط با کارکردهای اجرایي و نیز در سننناختارهای

نقص توجه از اینرو حائز اهمیت است که وجود پیامدهای ناشي

مغزی که بر اسناس اسنتنباد در پیدایش این کنشها نقش دارند،

از آن ،نهتنها دوران کودکي مبتالیان را با دشواریهایي همراه

یعني قط عه های پیشنننناني مغز ،ع قده های پا یه و مخ چه د چار

ميسازد .بلكه در اغلب موارد سراسر زندگي آنان را متأثر ساخته،

نار سایيهایي ه ستند  .کارکردهای اجرایي ساختارهای شناختي

برای جامعه نیز هزینههای مادی و معنوی بسیاری را در بردارد

هسننتند که برای توضننیح رفتارهایي که ظاهراً وابسننته به عملكرد

(کیم 4و همكاران .)2019 ،چنانكه برآورد ميشود که بین  50تا

لوب پی شاني ه ستند ا ستفاده مي شود .ا صطالح کارکرد اجرایي

 90درصد کودکان با اختالل نقصتوجه و بیشفعالي در

اصننطالحي کلي اسننت که بهواسننطه آن بسننیاری از فرآیندهای

بزرگسالي نشانههای این اختالل را به صورت نقص قابلتوجه

ناهمگن کنترل شننناختي اسننتنتا ميشننود (نانگ 14و همكاران،

بالیني ،تجربه کنند (پیر 5و همكاران .)2019 ،از جمله پیامدهای

 .)2018کارکردهای اجرایي نوعي مهارت شنننناختي عالي مغز و

این اختالل مشكالت آموزشي و تحصیلي ،روابط ضعیف،

دربردارنده کارکردهای کنترل هدفمند اسنننت .این مهارت ها و

اضطراب ،افسردگي ،پرخاشگری ،اختالل یادگیری و مشكالت

توانایي های شنننناختي برای رفتارهای هدفمند و سنننازگاری با

زناشویي است که در نهایت به بزهكاری و اختالل سلوک و ایجاد

تغییرات محیطي ضننروری هسننتند (اسننتابولي ،گیداریس ،پرینتزا،

شخصیت ضداجتماعي نیز ميانجامد (الئو ،ویبمان و هالپرین و

دوتیس 15و همكناران .)2019 ،شنننوا هد نشننننان ميدهنند که

لي .)2019 ،6میزان شیوع اختالل بیشفعالي و نقص توجه در

کارکردهای اجرایي ممكن اسنننت در طول نوجواني همچنان به

کودکان  3تا  7درصد برآورد شده است (هاوکي ،تیلمان البي و

رشننند خود ادامه دهند .یكي از کارکردهای اجرایي حافظه فعال

بارچ .)2018 ،7این میزان در پسران نسبت به دختران  9به  1شایعتر

اسنت که سنیسنتمي با ظرفیت محدود اسنت و اطالعات سناده را
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ذخیره و بهصنننورت موقت و همزمان پردازش ميکند .همچنین

داداشپورآهنگر ،امین الشریعه ،عاشوری و علیزاده1396 ،؛

توانایي ذخیرهسننازی اطالعات پیچیده شننناختي و پردازش آنها

اسبقي ،ارجمندنیا ،رحمانیان و اسبقي1395 ،؛ نوریزاده ،میكاییلي

مانند تفكر ،استدالل ،درک ،قضاوت و یادگیری همزمان را دارد

منیع و رستمي1394 ،؛ بالسک ،فریدریچ ،چریتر ،روسنر و بست،5

(هیل ،باکس کندی ،هاریسننون و همكاران .)2017 ،1بازداری نیز

2018؛ ریف2017 ،6؛ مایر ،بلم ،مایكف ،بروکمیر و استرهل،7

یكي دیگر از کارکردهای اجرایي اسنننت که مفهومي کلیدی و

2016؛ کورتس 8و همكاران .)2016 ،درمانهای نوروفیدبک بر

مهم در روانشناسي محسوب ميشود .بازداری شامل توانایي فرد

اساس نظریه رابطه ذهن بدن تحولیافته است و بر توانایي ذهن

در ممانعت از پاسننخهای شننناختي یا رفتاری هسننت .در بازداری

برای بازسازی ،تغییر و التیام خود به روش طبیعي تأکید دارد

شناختي افراد از ورود اطالعات نامربود با تكلیف به حافظه فعال

(وانگ 9و همكاران .)2019 ،این روش از طریق تأثیرگذاری بر

جلوگیری ميکنند .در بازداری رفتاری افراد از وقوع یک عمل

اموا

مغزی و نیز افزایش انعطافپذیری ذهني امكان درمان

جلوگیری کرده یا آن را به تأخیر ميا نداز ند ( مارکیو ،کلي و

اختالل نقص توجه و بیشفعالي را فراهم ميسازد (الکتكار-فلود،

سننولوویج .)2018 ،2بازداری از جمله کارکردهای اجرایي اسننت

گرول و تیرمان .)2017 ،10نوروفیدبک با ثبت اموا مغزی،

که بهطور عمده در اوایل دوران کودکي رشننند ميیابد .یكي از

عمكلرد مغز را به صورت اطالعات رایانهای تهیه کرده و این

مشنننكالت مبتالیان به اختالل نقص توجه و بیشفعالي بازداری

اطالعات فیزیولونیكي را که از طریق اموا مغزی جلوه ميکند،

پایین هست (دیبریجن ،هارتمن ،کوستونس ،ویسچر و بوسكر،3

به بیماران ارائه ميدهد (اسكوالنو ،ناوارو -گیل ،گارسیا -کامپایو

.)2018

و مینگاز .)2013 ،11در درمان نوروفیدبک پایه کاربردی آن توجه

درمانهای دارویي و شیوههای رفتاردرماني مثل خودهدایتي

به این نكته است که مغز ،هیجانها ،عالئم جسمي ،افكار و

و آموزش به والدین از جمله رایجترین شیوههای درماني هستند

رفتارهایي را تنظیم ميکند که موجب بسیاری از آسیبهای

که برای مبتالیان به اختالل نقص توجه و بیشفعالي به کار ميرود.

روانشناختي و شناختي هستند .در این روش ،هدف اصلي درمان
مغزی است

گرچه دارودرماني بهعنوان روش مؤثر درمان این اختالل سالهای

اموا

زیادی است که به کار ميرود اما به دلیل وجود عوارض جانبي

همكاران.)2019 ،

(چئون12

و همكاران2015 ،؛

کوبر13

و

مباحثههای زیادی بر سر این مسئله وجود دارد .یكي از روشهای

با نگاهي به وجود آسیبهای روانشناختي و شناختي همچون

نسبتاً نوین که در کنار سایر روشهای درماني ،تحقیقات و

نقص در کارکردهای اجرایي مغز در کودکان مبتال به اختالل

تأییدات بالیني متعددی را به خود اختصاص داده ،درمان

نقص توجه و بیشفعالي و از سویي با نظر به کارآیي درمان

نوروفیدبک آلفا 4است که کارآیي بالیني آن در پژوهشهای

نوروفیدبک در فروکاستن آسیبهای روانشناختي و بهبود

مختلف برای افراد دارای اختالل نقص توجه و بیشفعالي نشان

پردازشهای شناختي و کارکرد عالي ذهن در افراد مبتال به اختالل

داده شده است (نیکنسب ،شیخ و حمایتطلب1397 ،؛

نقص توجه و بیشفعالي و نیز عدم انجام پژوهشي مشابه ،محققین

حجهفروش ،فروزنده ،میرحسیني و عابدی1397 ،؛ نعمتي و

تصمیم گرفتند تا میزان تأثیر نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای

علیزاده1396 ،؛ رجبي و مرادی1396 ،؛ دشت بزرگي،

اجرایي کودکان با اختالل نقص توجه و بیشفعالي مورد بررسي

1

8

2

9

. Hill, Bucks, Kennedy, Harrison
. Marceau, Kelly, Solowij
3
. De Bruijn, Hartman, Kostons, Visscher, Bosker
4
. Alpha neurofeedback
5
. Bluschke, Friedrich, Schreiter, Roessner, Beste
6
. Rief
7
. Mayer, Blume, Wyckoff, Brokmeier, Strehl

. Cortese
. Wang
10
. Luctkar-Flude, Groll, Tyerman
11
. Escolano, Navarro-Gil, Garcia-Campayo, Minguez
12
. Cheon
13
. Kober
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و آزمون قرار دهند .بنابراین مساله اصلي پژوهش حاضر بررسي

ورود شامل تشخیص ابتال به اختالل نقصتوجه و بیشفعالي در

اثربخشي درمان نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای اجرایي کودکان

کودک مشغول به تحصیل در مقطع دبستان (بیشفعالي توسط

با اختالل نقص توجه و بیشفعالي بود

روانپزشک مورد تایید قرار گرفته باشد) ،تمایل والدین به شرکت
در طرح پژوهش ،عدم ابتال به اختالالت رواني حاد یا مزمن (که

روش کار

توسط روانپزشک و یا روانشناس بالیني مورد تایید قرار گرفته

پژوهش حاضر یک طرح نیمهآزمایشي طرح پیشآزمون -

باشد) ،عدم شرکت در دوره درماني موازی در طول زمان انجام

پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود .جامعه

پژوهش ،عدم مصرف داروهای روانپزشكي از  3ماه قبل (از

آماری پژوهش شامل کودکان پسر دبستاني مبتال به اختالل

طریق پرسش از مراجعین و عدم ابتال به بیماریهای جسماني (که

نقصتوجه و بیشفعالي در سال  1398بودند که به کلینیکهای

توسط پزشک تشخیص داده شده و مراجع به آن اذعان دارد) و

روانپزشكي و روانشناسي مشهد مراجعه کرده بودند .از میان

معیارهای خرو نیز شامل عدم همكاری و عدم انجام تكالیف

جامعه آماری مورد اشاره 14 ،کودک ،با احتساب  7نفر برای هر

ارائه شده در جلسات ،غیبت بیش از  2جلسه در جلسات درمان

یک از دو گروه پژوهش ،به روش نمونهگیری هدفمند بر مبنای

بودند .اصول اخالقي رازداری ،استفاده از دادهها فقط در راستای

مالکهای ورود و خرو انتخاب و سپس به روش تصادفي ساده

اهداف پژوهش ،آزادی و اختیار کامل شرکتکنندگان برای

(قرعهکشي) در دو گروه قرار داده شدند .حجم نمونه با استفاده

انصراف از ادامه مشارکت در پژوهش و اطالعرساني دقیق در

از جدول کوهن و تعیین اندازه اثر با توجه به α=0/005 ،a=0/05

صورت درخواست شرکتکنندگان از نتایج همراه با آموزش

 1-β =0/8 ،و با توجه به اندازه اثرهای پیشینه پژوهش (کالین،

گروه گواه پس از اتمام درمان گروه آزمایش بود.

هوناکر ،جوزف و سچیو )2001 ،1محاسبه شد که در هر دو گروه
 14نفر برآورد گردید (هر گروه  7نفر) .بدین صورت که با
مراجعه به  6کلنیک مشاوره و روانشناسي شهر مشهد کودکان
دارای اختالل نقص توجه و بیش فعالي مورد شناسایي قرار
گرفتند .این کودکان توسط روانپزشک تشخیص اختالل نقص
توجه و بیشفعالي دریافت کرده بودند .جهت اطمینان از وجود
اختالل نقصتوجه و بیشفعالي در نزد این کودکان ،پرسشنامه
کانرز (فرم والدین) ارائه گردید ،از طرفي مالکهای بیشفعالي
و نقصتوجه این کودکان بر اساس  DSM-5نیز مورد بررسي قرار
گرفت .سپس از والدین کودکاني که تشخیص اختالل نقص
توجه و بیشفعالي را دریافت کرده بودند ،درخواست شد تا اجازه
حضور کودکان خود در پژوهش حاضر را صادر نمایند .در این
مرحله  24والد جهت شرکت فرزند خود در این پژوهش ابراز
تمایل نمود .سپس از بین این کودکان  14کودک انتخاب و به
صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (7
کودک در گروه آزمایش و  7کودک در گروه گواه) .معیارهای
. Kline, Honaker, Joseph and Scheve

1

ابزار پژوهش
پرسشنامه کانرز والدین
پرسننشنننامه کانرز والدین

توسننط بروک و کلینتون)2007(2

برای تشخیص کودکان مبتال اختالل نقصتوجه و بیشفعالي تهیه
گردید .این پرسننشنننامه شننامل  38سننوال اسننت و در مورد هر
آزمودني ق بل و ب عد از اجرای بر نا مه ،توسنننط وا لدین تكم یل
ميگردد .نمرهدهي سنننواالت با اسنننتفاده از مقیاس چهار نمرهای
لیكرت (اصنننالً ،تا حدودی ،زیاد و خیلي زیاد :نمره صنننفر تا )3
انجام ميپذیرد .این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس رفتار کودک
در کالس (سنننواالت  1تا )21؛ مشنننارکت و همكاری گروهي
(سنننواالت  22تا  )29و نگرش به مراجع قدرت (سنننواالت  30تا
 .)38حداقل نمره کل پرسننشنننامه  38و حداکثر نمره  114اسننت.
این ابزار به عنوان رایجترین مقیاس اندازه گیری شننندت عالئم
اختالل نقصتوجه و بیشفعالي به کار ميرود .در پژوهش شهیم،
مهرانگیز و یوسفي ( )1386ضریب قابلیت اعتماد بازآزمایي برای
. Brock, Clinton

2
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نمره کل  0/85و ضننریب آلفای کرونباب برای نمره کل  0/76به

صننورت هفتهای سننه جلسننه در طي دو و نیم ماه دریافت نمودند،

دسنننت آمد که حكایت از اعتبار آزمون دارد .هم چنین روایي

این در حالي بود که کودکان حاضنننر در گروه گواه از دریافت

آزمون مورد تایید قرار گرفته اسنننت .قابلیت اعتماد پرسنننشننننامه

این مداخله درماني در طول اجرای پژوهش بيبهره بوده و مقرر

حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباب برای زیرمقیاس رفتار

شننند که آن ها نیز پس از اتمام پژوهش این مداخله درماني را به

کودک در کالس  ،0/89برای زیرمقیاس مشنننارکت و همكاری

صورت رایگان دریافت نمایند.

گروهي  ،0/93برای زیرمق یاس نگرش به مراجع قدرت  0/8و

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح آمار

برای نمره کل پرسشنامه  0/89محاسبه گردید .در پژوهش حاضر

توصیفي و استنباطي استفاده شده است .در سطح آمار توصیفي از

از این پرسشنامه جهت تشخیص کودکان با اختالل نقص توجه و

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون

بیشفعالي استفاده شد.

شاپیرو -ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمون

آزمون عملکرد

مداوم1

لوین برای بررسي برابری واریانسها ،آزمون موچلي جهت

آزمون عملكرد مداوم در بررسي ویژگيهای شناختي افراد

بررسي پیشفرض کرویت دادهها و همچنین از تحلیل واریانس با

دارای اختالل نقص توجه و بیشفعالي بسننیار مرسننوم اسننت .فرم

اندازهگیری مكرر برای بررسي فرضیه پژوهش استفاده گردید.

فارسنني آزمون که از طریق رایانه اجرا ميشننود دارای  150عدد

نتایج آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-23مورد تجزیه

فارسننني بهعنوان محرک اسنننت و از این تعداد  30محرک (20

و تحلیل قرار گرفت.

درصننند) بهعنوان محرک هدف مي باشنننند .هدف این آزمون
سنجش نگهداری توجه و زود انگیختگي در این کودکان ا ست.
ضرایب اعتبار این آزمون در دامنهای بین 0/59تا  0/93قرار دارد
(هادیانفر.)1381 ،

نتایج
یافتههای حاصل از دادههای دموگرافیک نشان داد که افراد
نمونه پژوهش دارای دامنه سني  7تا  12سال بودند که در این بین
دامنه سني  10سال دارای بیشترین فراواني بود ( 42/85درصد) .از
طرفي این افراد دارای دامنه تحصیالت اول تا پنجم دبستان بودند

روند اجرای پژوهش
پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونهگیری (مطابق
با آن چه ذکر گرد ید) ،کود کان مبتال به اختالل نقص تو جه و
بیشفعالي انتخاب شنننده ( 14کودک) به شنننیوه تصنننادفي در
گروه های آزمایش و گواه گمارده شننندند ( 7کودک در گروه
آزمایش و  7کودک در گروه گواه) .گروه آزمایش مداخالت

که در این بین سطح تحصیالت سوم دبستان دارای بیشترین
فراواني بود ( 35/71درصد) .حال میانگین و انحراف استاندارد
متغیرهای وابسته پژوهش در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری ،به تفكیک دو گروه آزمایش و گواه ،در جدول  ،2ارائه
شده است.

درماني مربود به درمان نوروفیدبک آلفا را در طي  30جلسنننه به
جدول  -1شاخصهای توصیفي کارکردهای اجرایي در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر
کارکرد اجرایي

میانگین

پیشآزمون
انحراف معیار

میانگین

پسآزمون
انحراف معیار

میانگین

پیگیری
انحراف معیار

خطای ارائه پاسخ

12/57

6/16

6/00

3/11

0/57

0/79

پاسخ حذف

6/57

2/15

3/29

1/50

1/43

0/78

پاسخ صحیح

117/43

9/20

140/71

3/86

144/00

3/11

زمان پاسخ

634/29

65/03

580/29

78/02

495/14

62/12

). Continuous Performance Test (CPT-II

1
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نتایج جدول  1نشننان ميدهد که در کارکردهای اجرایي جز

کرویت موچلي 1در جدول  2آورده شنننده اسنننت .نتایج نشنننان

در مورد پاسخ صحیح در سایر ابعاد از پیشآزمون به پسآزمون

ميد هد که در م یان کارکرد های اجرایي تن ها در زمان پاسنننخ

و پیگیری میانگینها کاهش یافتهاند .در پاسخ صحیح افزایش در

مفروضه کرویت محقق شده است .در سایر متغیرها این مفروضه

میانگین رب داده اسنننت .در این پژوهش جهت پاسنننخگویي به

محقق نشننده و باید از اصننالح اپسننیلن گرینهاوس گیزر اسننتفاده

فرضنننینات پژوهشننني از تحلینل وارینانس انندازه گیری مكرر

کرد .سننایر نتایج جدول  2نشننان مي دهد که مفروضننه کرویت

چندمتغیره اسنننتفاده شنننده اسنننت .پیش از اجرای این آزمون،

بارتلت برای بررسنني همبسننتگيهای متوسننط و معنادار میان ابعاد

مفروضننات آن مورد بررسنني قرار گرفت .نتایج آزمون شنناپیرو

کارکردهای اجرایي محقق شننده ( )P>0/01و بر این اسنناس مي

ویلک جهت بررسننني بهنجار بودن توزیع متغیرها نشنننان دهنده

توان از آزمون چندمتغیره استفاده کرد.

بهنجار بودن توزیع متغیرها بود ( .)P<0/05نتایج بررسي مفروضه
جدول  -2نتایج آزمون کرویت موچلي
متغیر

کرویت بارتلت

کرویت موچلي
 Wموچلي

2

سطح معناداری

اصالح گرینهاوس گیزر

کارکردهای

خطای ارائه پاسخ

0/27

6/51

0/04

0/58

اجرایي

پاسخ حذف

0/13

10/15

0/006

0/54

پاسخ صحیح

0/09

12/34

0/002

0/52

زمان پاسخ

0/99

0/05

0/98

0/99

آماره2
103/50

سطح معناداری
0/001

با توجه به محقق شدن مفروضات در ادامه از تحلیل واریانس

حسب آزمون تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج تحلیل واریانس

ا ندازه گیری مكرر چنندمتغیره اسنننتفناده شنننند .نتنایج آزمون

اندازه گیری مكرر برای ابعاد کارکردهای اجرایي در جدول 3

چندمتغیره بودن نشان داد که در کارکردهای اجرایي (،P=0/001

آمده است.

 )Wilks' Lambda=0/004 ،F=32/76ترک یب خطي متغیر ها بر
جدول  -3نتایج آزمون تحلیل اندازه گیری مكرر چندمتغیره
مجموع

درجات

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتای سهمي

خطای ارائه پاسخ

مجذورات
505/52

آزادی
1/16

436/75

31/01

0/001

0/84

کارکردهای

پاسخ حذف

94/95

1/07

88/72

73/85

0/0001

0/93

اجرایي

پاسخ صحیح

2937/81

1/01

2813/24

105/64

0/0001

0/95

زمان پاسخ

68894/10

2

34447/05

78/10

0/0001

0/93

متغیرها

آن چنان که در جدول  3نشننان داده شننده اسننت در تمامي

کارکردهای اجرایي از  0/84تا  0/95در تغییر است .نتایج آزمون

متغیرها بر حسب مراحل آزمون تفاوتهای معناداری وجود دارد

تعقیبي بن فروني بر حسنننب مراحل آزمون در جدول  4آورده

( .)P>0/01سننایر نتایج نشننان ميدهد که اندازه اثر مداخله برای

شده است.

. Mauchly `s test of Sphericity

1
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جدول  -4نتایج آزمون تعقیبي بن فروني جهت مقایسه تفاوت ها بر حسب مراحل آزمون
پیشآزمون -پسآزمون

متغیرها

پیشآزمون -پیگیری

پسآزمون -پیگیری

اختالف میانگین

سطح معناداری

اختالف میانگین

سطح معناداری

اختالف میانگین

سطح معناداری

خطای ارائه پاسخ

6/57

0/01

12/00

0/003

5/43

0/004

کارکردهای

پاسخ حذف

3/29

0/0001

5/14

0/0001

1/86

0/005

اجرایي

پاسخ صحیح

-23/29

0/0001

-26/57

0/0001

-3/29

0/003

زمان پاسخ

54/00

0/01

139/14

0/0001

85/14

0/001

نتایج جدول  4نشان ميدهد که در میان کارکردهای اجرایي

حاف ظه کاری در دانش آموزان پسنننر اب تدایي مبتال به اختالل

در خطای ارائه پاسننخ ،پاسننخ حذف و زمان پاسننخ میانگینها از

نارسننایي توجه/بیشفعالي؛ با یافته اسننبقي ،ارجمندنیا و همكاران

پیشآزمون بننه پسآزمون و پیگیری و نیز از پسآزمون بننه

( )1395مبني بر اثربخشنني آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به

پیگیری کاهش یافته و تفاوتها معنادارند .در پاسننخ صننحیح نیز

همراه بازتواني شنننناختي در بهبود کودکان دارای اختالل کمبود

از پیشآزمون بننه پسآزمون و پیگیری و نیز از پسآزمون بننه

توجننه-بیشفعننالي و بننا نتننایج پژوهش نوریزاده و همكنناران

پیگیری م یانگین افزایش یاف ته و ت فاوت ها مع نادار ند .ت مامي

( )1394مبني بر اثربخشننني آموزش نوروفینندبننک بر پردازش

تفاوتها در سطح  P>0/01معنادارند.

شننناختي کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالي همسننو

بحث ونتیجه گیری
پژوهش حاضنننر با هدف بررسننني تأثیر نوروفیدبک آلفا بر
کارکردهای اجرایي کودکان با اختالل نقص توجه و بیشفعالي
انجام گرفت .نتایج ن شان داد که نوروفیدبک آلفا بر کارکردهای
اجرایي کودکان با اختالل نقص توجه و بیشفعالي تأثیر معنادار
دارد .بدین صنننورت که این در مان توانسننن ته منجر به بهبود
کارکردهای اجرایي این کودکان شنننود .نتایج پژوهش حاضنننر
همسنننو با نتایج پژوهش نیکنسنننب و همكاران ( )1397مبني بر
تاثیر آموزش نوروف ید بک و بازی در ماني بر عالئم کود کان
مبتالبه اختالل نار سایي توجه  -بیش فعالي؛ با یافته حجهفروش و
هم كاران ( )1397مبني بر تاثیر نوروف ید بک و بر اب عاد تو جه و
ادراک شننننیداری کودکان با اختالل نقص توجه-بیش فعالي ؛ با
گزارشات نعمتي و علیزاده ( )1396مبني بر اثربخشي نوروفیدبک
در درمان اختالل نارسنننایي توجه /بیش فعالي؛ با نتایج پژوهش
رجبي و مرادی ( )1396مبني بر اثربخشي نوروفیدبک در ترکیب
با بازیهای شنننناختي بر کاهش عالئم سنننلوک کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه/بیش فعالي ؛ با یافته دشت بزرگي و همكاران
( )1396مبني بر تاثیر آموزش نوروف ید بک بر تو جه پا یدار و

بود .عالوه بر این بالسننننک ()2018؛ ریف ()2017؛ مننایر و
همكنناران ()2016؛ و کورتس و همكنناران ( )2016در نتننایج
پژوهش خود گزارش کردهاند که درمان نوروفیدبک ميتواند
منجر به بهبود پردازشهای شناختي و کاهش عالئم در افراد مبتال
به اختالل نقص توجه و بیشفعالي گردد.
در تبیین یافته حاضر ميتوان بیان نمود که نوروفیدبک نوعي
پسخوراند عصبي اموا مغزی به شمار ميرود و هدف اصلي آن
باال بردن آگاهي شخص نسبت به آنچه در بدن و مغزش به وقوع
مي پیوندد و افزایش قدرت کنترل بر آن اسننت (ریف .)2017 ،با
ارائننه این تكنیننک کودکننان مبتال بننه اختالل نقص توجننه و
بیشف عالي ف ید بک های واضنننح و مسنننتقیمي را از سنننیسنننتم
فیزیولونیشنننان دریافت ميدارند که به آنها در کنترل عملكرد
این سننیسننتم یاری ميرسنناند (دشننتبزرگي و همكاران.)1396 ،
بنابراین نوروفیدبک با افزایش آگاهي فرد نسنننبت به ذهن ،او را
نسننبت به پردازشهای شننناختي آگاه ميسننازد .این فرایند سننبب
ميشنننود تا کود کان مبتال به اختالل نقص تو جه و بیشف عالي
بتوانند پردازشهای شناختي غیرمنعطف و ناکارآمد را کنار نهاده
و انعطافپذیری شناختي بی شتری را از خود ن شان دهند .همچنین
در نوروفیدبک بر اسننناس پروتكلهای مشنننخص ،بازخوردهای
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منا سب در جهت رفع نابهنجاری اموا مغزی به کودکان مبتال به

نقص توجه و بیشفعالي ،در سننطح کاربردی پیشنننهاد ميشننود با

اختالل نقص توجننه و بیشفعننالي ارائننه ميشنننود و در نتیجننه

درمان نوروفیدبک به درمانگران و مشننناوران مراکز مشننناوره و

فرایندهای ناهشنننیار و غیرارادی ،برای کودک کامالً محسنننوس

کلنیکهای روانشننناسنني کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و

ميشود و کودک با کمک درمانگر و ارائه محرک های دیداری

بیشف عالي معرفي تا آن ها با ب كارگیری این درمان ،ج هت بهبود

شنیداری قادر خواهد بود اموا نابنهجار را دستكاری کرده و در

وضنننعیت شنننناختي و کارکردهای اجرایي این کودکان گامي

طي جلسننات درمان آنها را  .به حالت بهنجار تبدیل کند .بنابراین

عملي بردارند.

این درمان با ارائه بازخوردهای مناسب به کودکان مبتال به اختالل

تشکر و قدردانی

نقص تو جه و بیشف عالي به آن ها یاری ميرسننننا ند تا بتوان ند
ناهنجاریهای پردازشننني و شنننناختي را اصنننالح و کارکردهای
اجرایي باالتری را تجر به ن مای ند .در تبییني دیگر ميتوان گفت
که ایده اصننلي درمان نوروفیدبک این اسننت که مغز با مشنناهده

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي راضیه
کیانيزاده در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بود .بدین وسیله از
تمام کودکان حاضنننر در پژوهش ،خانوادههای آنان و مسنننئولین
مراکز مشنناوره و روانشننناسنني که همكاری کاملي جهت اجرای

نابهنجاری اموا خود ،یاد ميگیرد د ست به ا صالح خود نماید.
نوروفیدبک بر ا ساس فر ضیه ارتباد ذهن -بدن به وجود آمده و

پژوهش داشتند ،قدرداني به عمل ميآید.
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Abstract
Introduction: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)
causes defect in the children’s psychological, emotional and cognitive
processes. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate
the effect of alpha neurofeedback on the executive functions of the children
with ADHD.
Methods: The research method was quasi-experimental in pretest, posttest
design with control group and two-month follow-up stage. The statistical
population of the study included male children with ADHD in 2020 who
referred to psychiatry and psychology clinics in Mashhad. 14 primary school
children with ADHD were selected through purposive sampling method and
they were randomly accommodated into experimental and control groups.
The children in the experimental group took 30 sessions of neurofeedback
therapy during two-and-a-half months. Conners’ ADHDH questionnaires,
parents form, and continuous performance test were used in the current study.
The data were analyzed through repeated measurement ANOVA.
Results: the results showed that alpha neurofeedback has significant effect
on the executive function of the children with ADHD (p<0.001) in a way that
this therapy was able to lead to the improvement of the executive functions in
these children.
Conclusion: according to the results of the present study, neurofeedback can
be considered an efficient therapy to improve executive functions of the
children with ADHD through offering biologic feedbacks and the people’s
knowledge in mental and cognitive processes.
Key words: ADHD, executive functions, alpha neurofeedback

