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الگوي پايدار عدم توهه يا يشفعالي يا ترکيب آن دو مي اشد

مقدمه
اختالل نقص

توهصهب صيشفعصالي

(Attention deficit/

که ميزان آنها از کودکصان صا سصرش رشصد مشصا ه شصديدتر و

) Hyperactive disorderاز شايعترين اخصتاللهصاي رفتصاري

شايعتر است .همچنين اين اخصتالل حصدا ب ايصد  6مصاه دوام

دوران کودکي است کصه ميصزان شصيوع ايصن اخصتالل  3تصا %7

داشته و سبب اشکال در عمبکرد اهتماعي و تحصصيلي گصردد

مي اشد [ .]1البته اين آمار در دانصشآمصوزان حصدود  3تصا 5

توهصه در عمصبکردهصاي

درصد مي اشد [ .]2اختالل نقص

توهصه ب صيشفعصالي يصک

* نويسنده مسئول ،تلفن09124918931 :
تاريخ دريافت23 :ب12ب 1393تاريخ پذيرش17 :ب5ب1394

[ .]3کودکان مبتال ه اخصتالل نقص

اهرايي مثب توهه پايدار و طرحريزي مشکالت زيادي دارند.
Email: jamal_ashoori@yahoo.com
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کومش
منظور از توهه پايدار حفظ پاسخ هدفمند در طي يک فعاليت

پژوهشهصا نشصان دادنصد صيشتصرين نا هنجصاري امصوا

مداوم و تکرارشونده است که اين توانايي از طريق فراهم کردن

الکتروآنسصفالوگرام ) (Electroencephalographyدر کودکصان

فرصت تحريک توهه هبود مييا د [ .]4هصمچنصين منظصور از

مبتال ه نق

توهه در مقايسه صا همسصاتن هنجصار افصزايش

طرحريزي شناسايي و سازماندهي مراحب و عناصر مورد نياز

فعاليت تتا مي اشد .اين يافته مشخ

راي انجام يک صد يا رسيدن ه يک هدف است [.]5

فعاليت تتا در کودکان مبتال ه نق

درمانهاي مختلفي راي افراد مبتال ه اختالل نق

ميکند که تقويت کاهش
توهه منجر صه هنجصاري

توههب

 EEGدر آنان ميگردد و در نهايت منجر ه هبود تواناييهصاي

يشفعالي وهود دارد ،اما هر يک اشصکاتت خصاخ خصود را

شناختي آنان مثب توهه پايدار و طرحريزي ميشود [ .]9يکي

دارد .ه طور کلي درمانهاي اصلي اختالل نارسصايي توهصهب

از روشهصاي نصصوين درمصصاني صصراي هبصصود نا هنجصصاري ،EEG

يشفعالي را ميتوان در سه دسصته کلصي تقسصيم کصرد .دسصته

نوروفيد ک است که ه تازگي در حيرههاي مختلص

درمصاني

نخست دارودرماني است که از همله رايجترين درمانهاي اين

توسط متخصصين روانشناسي ،روانپزشکي و کاردرمصاني صه

اختالل مي اشد .دسته دوم و سوم درمانها شامب رفتاردرماني

کار گرفته شده است .نوروفيد ک نوع شرطيسازي عامب است

و شناختدرماني مي اشد [ .]6در حال حاضر رفتاردرمصاني و

که ه فرد آموزش ميدهد تصا فعاليصت امصوا مزصزي خصود را

دارودرماني تنها درمانهاي کارا هستند که درمانگران از آنهصا

افزايش يا کاهش دهد [ .]10اين شيوه روشي غير تهصاهمي و

راي درمان اختالل نارسايي توهه ب يشفعالي هره مي رنصد.

دون درد است که طي آن حسگرهايي صه سصر يمصار متصصب

پژوهشهاي تجر ي صه طصور مصداوم نشصان دادهانصد کصه ايصن

ميگردد و از طريق آن ريتمها و فرکصان هصاي نا هنجصار صر

درمانها موثر ودهاند ،اما ايد اذعصان کصرد کصه هصيچ يصک از

اساس تشخي

هاي مبتني ر مو نگار کمي مززي ه ريتمهصا

رويکردهاي رفتاري و دارويصي مسصتقيماً مشصکالت شصناختي

و فرکان هاي هنجار يصا نسصبتاً هنجصار تبصديب و در نهايصت

همراه ا اين اختالل را هبود نمي خشصند ،در نتيجصه مشصخ

فرايندهاي شناختي نا هنجار صه فراينصدهاي شصناختي هنجصار

هصا در توهصه پايصدار و طصرحريصزي

تزيير ميکند [ .]11ا اينکه رخي پژوهشها گزارش کردهانصد

نيست تا چه ميزان نق

عليرغم درمان ا ي ميماند [ .]7هصمچنصين همصه کودکصان از

درمان نوروفيد ک ر افزايش توهه پايدار مصوثر اسصت [-15

دارودرماني سود نمي رند و راي والدين سخت است که طصور

 ،]12امصصا پصصژوهشهصصاي ديگصصري گصصزارش کصصردهانصصد درمصصان

مداوم در فعاليتهاي درماني شرکت کنند .عالوه ر آن والدين

نوروفيد ک ر افزايش توهه پايصدار تصاثيري نصدارد [.]17،16

اين کودکان ه کرات از اين امر شکايت مصيکننصد کصه اگرچصه

راي مثصال  Arnsو همکصاران در پژوهشصي کصه صر روي 21

دارودرماني عمبکرد تحصيلي ،توانايي تمرکز و رفتار حرکتصي

کودک مبتال ه اختالل نق

توهه و يشفعالي انجام دادند ،ه

کودکان را هبود مي خشد ،اما کودک آنهصا هنصوز در اهصراي

اين نتيجه رسيدند که نوروفيد ک اعث هبود معنصادار توهصه،

کارهاي خواسته شده و اصصالح رفتارهصاي نامناسصب مشصکب

يشفعالي و تکانشگري شصد [ ]14و نريمصاني و همکصاران در

دارند [ .]8معموتً مشکب اصلي کودکان مبتال ه اختالل نقص

پژوهشي که  20هلسه ه آموزش نوروفيد ک پرداختند ه اين

توهصصه ،اخصصتالل در عمصصبکردهصصاي اهرايصصي اسصصت .يک صي از

نتيجه رسيدند که آموزش نوروفيد ک ه طور معناداري اعصث

روشهاي نسبتاً نوين درمان عمبکردهاي اهرايي که نسبت ه

هبود معنادار توهه پايدار و يشفعصالي شصد [ ،]15در مقا صب

ساير روشهاي درماني که در ات ذکر شد مستقيماً مشصکب را

 Logemannو همکاران در پژوهشي در اره تاثير نوروفيصد ک

ررسي ميکند و محدوديتهاي کمتصري دارد ،روش آمصوزش

ر اختالل نق

توهه کودکصان انجصام دادنصد ،صه ايصن نتيجصه

نوروفيد ک مي اشد.

رسيدند که نوروفيد ک هيچ تاثير معناداري صر توهصه نداشصته
است [ .]16همچنين نتايج پژوهشها حصاکي از تصاثير درمصان

سعيد حبيبالهي و همکاران
نوروفيد ک ر طرحريزي وده است [ .]18،17راي مثال نبوي

تصادفي در دو گروه (هر گروه  15نفر) نوروفيصد ک و کنتصرل

و همکصصاران در پژوهشصصي صصا عنصصوان اثر خشصصي آمصصوزش

هايگزين شدند .روند اهراي پژوهش ه اين صورت صود کصه

نوروفيد ک ر عمبکردهاي شناختي ه اين نتيجه رسيدند کصه

پ

از همصاهنگي صا مراکصز مشصاوره شصهر رچصک از ميصان

آموزش نوروفيد ک ه طور معنصاداري اعصث هبصود توانصايي

دانشآموزان مبتال ه اختالل نق

طرحريزي شد [ ]17و  Dreshlerو همکاران ضصمن پژوهشصي

چهارم  30نفر انتخاب شد .پ

گزارش کردنصد آمصوزش صا روش نوروفيصد ک اعصث هبصود

دانشآموزان و دريافت رضايتنامصه کتبصي آنصان صه صصورت

توهصه مصيشصود

تصادفي ه دو گروه آزمصايش و کنتصرل تقسصيم شصدند .گصروه

طرحريزي در کودکان مبتال ه اختالل نقص
[.]18

توهه پايههاي دوم ،سوم و
از همصاهنگي صا اوليصاي ايصن

آزمايش  12هلسه  60د يقهاي (هفتهاي دو هلسصه) صا روش

ا توهه ه مرالب فوق که حاکي از تنا ض در نتايج روش
آموزش نوروفيد ک ود ،هبود نق

توهه يکي از مهصمتصرين

اهداف درمان دانشآموزان مبتال ه اختالل نق

نوروفيد ک آموزش ديد و گروه کنترل هيچ درمصاني دريافصت
نکرد.

توهه مي اشد

دستگاه نوروفيد ک ايصن پصژوهش داراي  5کانصال تحصت

که اين امر يکي از دشصوارترين مسصالب صاليني در ايصن افصراد

عنوان پروکامپ  (ProComp 5) 5ساخت کشصور کانصادا صود.

محسوب ميشود .همچنين دانشآموزان داراي اخصتالل نقص

ههصت ايصن نصوع مداخلصه از پروتکصب تعريص شصده توسصط

توهه داراي مشکالت فراواني هستند و ا در نظر گرفتن شيوع

 Hammondتحت عنوان پروتکب تعادلي (کاهش فرکان

-7

اتي اين اختالل در عصر حاضر سيار مهم است کصه دانصش

 4هرتز و تقويت فرکان

همعآوري شده در سرش سببشناسي در مداخالت درمصاني و

شد [ .]9نحوه الکترودگذاري در اين پروتکب ه ايصن صصورت

تحول شيوههاي نوين راي کمک ه اين کودکان ه کار گرفتصه

ود که الکتصرود اکتيصو روي  ،O1الکتصرود رفصرن

روي  O2و

شود .عالوه ر آن ررسي يشتر زواياي روش نوروفيد ک که

الکترود گراند روي گوش راست گذاشته ميشصد .ا تصدا نحصوه

روش هالبي راي دانشآموزان مي اشد ،ميتواند ه پيشصرفت

انجام کار ه طور کامب صراي دانصشآمصوزان شصرح داده شصد،

توهه منجصر

در مرحله مداخله انيميشن ه آنان اراله شد .ا دور شدن

و ه کارگيري موثرتر اين روش در اختالل نق

سپ

 15-18هرتز در  O1و  O2اسصتفاده

شود .ه اين ترتيب مساله اساسي اين پژوهش اين است که آيا

اموا مززي دانشآموزان از هدف مورد نظصر (يعنصي افصزايش

آموزش نوروفيد ک ر توهه پايدار و طرحريزي دانشآموزان

اموا تتا و کاهش اموا تا) انيميشن از حرکت از ميايستاد.

مبتال ه اختالل نق

توهه تاثير دارد؟ نا راين هدف کلي اين

پژوهش ررسي تاثير آموزش نوروفيد ک ر توهصه پايصدار و
طرحريزي دانشآموزان مبتال ه اختالل نق

توهه ود.

راي حرکت مجدد انيميشن ،دانشآموزان مجبور ودند امصوا
مززي خود را در ههت هدف تعيين شده تزيير دهنصد .انتخصاب
انيميشنها ر اساس انتخاب دانشآموزان ود .در اين پروتکب
درماني رخالف ازيهاي رايانهاي ه هاي دست ،ذهن و مزز

مواد و روشها

دانشآموزان فعاليت ميکردند .مزصز صا تکصرار و تمصرين ايصن

اي صن پصصژوهش نيمصصهآزمايش صي صصا طصصرح پ صيشآزمصصون و

فعاليتها ياد ميگيرد که راي رسيدن ه نتيجه چصه کصار ايصد

پ آزمون ا گروه کنترل ود .هامعه آماري اين پژوهش همصه

کند که اين کار ه درمان يمار و تنظيم امصوا و فعاليصتهصاي

توهه مراهعهکننصده

مزصصزي م صيانجامصصد .تزم صصه ذکصصر اسصصت کصصه کليصه هلسصصات

ه مراکز مشاوره شهر رچک در سصال  1393ودنصد .در ايصن

نوروفيد ک ه صورت انفرادي و ا همکصاري و هصمراهصي دو

دانشآموزان ا تدايي مبتال ه اختالل نق

پژوهش  30دانشآموز ا تدايي مبتال ه اختالل نق

توهه در

مدت  6ماه ا روش نمونهگيري در دسترس انتخاب و ه طصور

نوروتراپيست انجام شد.
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کومش
همچنين مالکهصاي ورود صه مرالعصه عبصارت صود از :از

تصاوير آن سياه و سفيد مي اشد .اهراي ايصن آزمصون هصم صه

لحاظ هوشي عقبمانده نباشصند (نمصره هصره هصوش آنهصا در

صورت فردي و هم ه صصورت گروهصي امکصانپصذير اسصت.

آزمون هوش ريون سياه و سفيد  90و اتتر اشد) ،حدا ب در

آزمون ريون متشکب از مصاتري هصا يصا يصک سصري تصصاوير

يکي از زمينههاي تحصيلي (خواندن ،نوشصتن ،رياضصي) افصت

انتزاعي است که يک توالي منرقي را ه وهود ميآورنصد و صا

ا ب مالحظصهاي داشصته اشصند ،کصالس دوم ،سصوم و چهصارم

درهصصه دشصصواري فزاينصصدهاي چي صده شصصدهانصصد .پصصژوهشهصصاي

ا تدايي اشد ،اختالل ناشي از ضايعات مزصزي نداشصته اشصد،

اعتباريا ي در کشور انگلستان نشان داده است که پايصالي ايصن

سا قه ضر ه مززي ر اساس گزارش والدين نداشصته اشصد ،در

آزمون در تشخي

عامب عمومي هوش اتست .پايصايي ايصن

پرسشنامه  SNAP–IVا درهه ندي والدين يا معلمصان نمصره

آزمون ا روش ازآزمايي در گروههاي کودکان  8تا  13سصال

توههب يشفعالي را کسصب کصرده

91ب  0و روايي آزمون ا نظر متخصصصان مصورد تاييصد صرار

رش تشخي

اختالل نق

اشند ،مبتال ه اختالل يادگيري نباشند و همزمان درمانهصاي

گرفته است [.]19

ديگري را دريافت ننمايد .معيارهاي خصرو از مرالعصه آنصان

صراي انصدازهگيصري توهصصه پايصدار از آزمصون کصصامپيوتري

شصصامب غيبصصت صصيش از  2هلسصصه و داشصصتن اخصصتاللهصصاي

عمصبکصرد پيوسصته ) (Continuous Performance Testکصه

روانشناختي همزمان ديگر مانند صرع و غيصره صود .در ايصن

توسط  Rosvoldو همکاران ساخته شد ،استفاده شد .هدف اين

مرالعه از ا زارهاي زير استفاده شد:

آزمصصون سصصنجش نگصصهداري توهصصه و زود انگيختگصي در ايصن
توهصصه از پرسصصشنامصصه

کودکان است .نسخهي فارسي آزمون عمبکصرد پيوسصته يصک

صصراي ارزيصصا ي اخصصتالل نقصص

 SNAP-IVکه توسصط  Swansonو همکصاران سصاخته شصد،

آزمون نرمافزاري است که ا کمک رايانه اهرا مصيشصود .ايصن

استفاده شد .اين پرسشنامه يک مقياس  18سوالي اسصت کصه

آزمون متشکب از دو مجموعهي محرک (اعداد و حروف) است

والدين يا معلمان ميتوانند آن را پاسخ دهند .در اين پصژوهش

که هر يک از آنها از  150محرک تشکيب شده است .از ايصن

از نسخه والدين استفاده شصد 9 .سصوال اول آن صراي ررسصي

تعداد 30 ،محصرک ( %20از کصب محصرکهصا) محصرک هصدف

نشانههاي رفتاري ريخت غالباً يتوهه 9 ،سوال دوم (سواتت

مي اشند که از آزمودني انتظار ميرود ا مشاهدهي آنها پاسخ

 10تا  )18راي ررسصي نشصانههصاي رفتصاري ريخصت غالبصاً

دهد (کليدي را فشار دهد) .تزم ه ذکر است که محرک هدف،

يشفعالبتکانشگر و تمام  18سوال صراي شناسصايي ريخصت

تعداد آن و زمان اراله محصرک توسصط درمصانگر ا صب تنظصيم

ترکيبي طراحي شده است .صدرالسادات و همکصاران در يصک

مي اشد .اعتبار اين ا زار در يک ازآزمايي  20روزه 93ب 0و

نمونه  1000نفري از کودکان  7-12در شصهر تهصران ضصريب

روايي آن ا شيوه روايي مالک از طريق مقايسه گروه هنجار و

پايالي اين آزمون را صر اسصاس روش ازآزمصايي 82ب ،0صر

گروه داراي اختالل نارسايي توهه ب يشفعصالي مصورد تاييصد

اساس روش آلفاي کرونباخ 90ب 0و راسصاس روش دو نيمصه

رار گرفت [.]20

کردن 76ب 0گزارش نمودهاند .همچنصين ايصن مؤلفصان روايصي

راي اندازهگيري طرحريزي از آزمون کامپيوتري ر لندن

محتوايي اين آزمون را ر اساس نظر متخصصان تاييد کردنصد.

)(Tower of Londonکه توسط  Shalliceساخته شد ،استفاده

نقره رش در کب مقياس و هر کدام از خردهمقياسهاي کمبود

شصد .در ايصن آزمصصون از آزمصصودنيهصصا خواسصصته مصيشصصود تصصا

توهه و صيشفعصالي را 57ب45 ،1ب 1و 9ب 1گصزارش کردنصد

مجموعهاي از مهرههاي رنگي سوار شده ر سه ميله عمودي را

[.]18
راي اندازهگيري هره هوشي از آزمون هوش سياه و سفيد
 Ravenاستفاده شد .اين آزمصون داراي  60تصصوير اسصت کصه

راي هور شدن ا يصک هصدف مشصخ
کراتوچيب و موري

هصا صه هصا کننصد.

از ايصن آزمصون يصک نسصخه کصامپيوتري

طراحي کرد که در آن مهرهها ه صورت حلقههايي ا سصاختار

سعيد حبيبالهي و همکاران
سه عدي ه نمايش گذاشته ميشوند .ه آزمودنيها روي يصک

حاکي از آن است که فرض نرمال ودن ر رار است .همچنصين

نحوه آرايش نشان داده ميشصود .در

و آزمون لوين معنادار نبودند ،کصه ايصن

صفحه کامپيوتر دو ردي

نتايج آزمون  Mاک

هر مو عيت نحوه آرايش ات ،آرايش هدف را نشان ميدهد و

يافتصههصا صصه ترتيصب حصصاکي از آن اسصت کصصه فصرض را صصري

پايين شامب حلقههايي است که آزمودني ه منظور هور

و فرض را ري واريصان هصا ر صرار

ردي

ماتري هاي کوواريان

آمصصاري ميصصانگين و انحصصراف

شدن ا آرايش ات دست ه ازآزمايي ميزنصد .ايصن ا صزار در

اسصصت .در هصصدول  1شصصاخ

پژوهشهاي زيادي راي اندازهگيري طرحريزي مورد استفاده

استاندارد گروهها در مراحب پيشآزمون و پص آزمصون ارالصه

رار گرفته است [.]21

شده است.

تزم ه ذکر اسصت کصه صراي تجزيصه و تحليصب دادههصا از

طبق يافتههاي هدول  ،1ه نظر ميرسد ميانگين گروههصا

هاي گصرايش مرکصزي و

در مرحله پيشآزمون تفاوت معناداري ندارند .صا نگصاهي صه

روشهاي آمار توصيفي يعني شاخ
پراکندگي راي توصي

ميانگين توهه پايدار و طرحريصزي مصيتصوان گفصت ميصانگين

توزيع متزيرها و از تحليب کوواريان

چندمتزيري (مانکووا) راي آزمون فرضهاي آمصاري اسصتفاده

پ آزمون گروه نوروفيد ک در توهصه پايصدار (39ب=11

شد .همچنين راي تحليب دادهها از نرمافزار  SPSS-19استفاده

68،ب )M=142و طصصرحريصصزي (15ب64 ،SD=3ب )M=27از

شد.

گصصروه کنتصصرل صيشتصصر اسصصت .در هصصدول  2نتصصايج آزمصصون

SD

چندمتزيري راي ررسي تاثير متزير مستقب ر متزيصر وا سصته
اراله شده است.

نتايج
توهصه

طبق يافتههاي هدول  ،2نتايج هر چهار آزمون نشصان داد

شهر رچک ا ميانگين سني 43ب 9سال ود .ه طوري که 14

که متزير مستقب ر متزير وا سته تاثير داشته است .صه عبصارت

دانشآموز (67ب )%46پايصه دوم 10 ،دانصشآمصوز (33ب)%33

ديگر نتايج حاکي از آن است که گروههاي آزمصايش و کنتصرل

پايه سوم و  6دانش آموز ( )%20پايه چهارم ودند که نيمي از

حدا ب در يکي از متزيرهاي توهه پايدار و طرحريزي تفاوت

اعضاي هر پايه تحصيلي ه طور تصادفي در گروه آزمصايش و

معناداري دارند (0005ب .)P≤0همچنين صا توهصه صه مقصدار

نيمي ديگر در گروه کنترل هايگزين شدند .همچنصين از ميصان

مجذور اتاي آزمون تمبداي ويلکز (901ب )0ميتصوان تعيصين

آنان  18دانشآموز ( )%60پسر و  12دانشآموز ( )%40دختر

کرد که متزير مسصتقب حصدود  %90از واريصان

کصب را تبيصين

ودند .پيش از انجام تحليب دادهها ه روش تحليب کوواريان

ميکند .راي پاسخ دادن ه سوال پژوهش مبتني ر اينکه آيصا

شرکتکنندگان  30دانشآموز ا تدايي مبتال ه نق

چنصدمتزيصري

آموزش نوروفيد ک ر توهه پايدار و طرحريزي تصاثير دارنصد

مصصورد ارزيصا ي صصرار گرفصصت .نتصصايج آزمصون کولمصصوگروف –

از آزمون تحليب کوواريان

چندمتزيري استفاده شد که نتصايج

اسميرنوف راي هيچ يک از متزيرها معنادار نبود که اين يافتصه

آن در هدول  3اراله شده است.

چندمتزيري ،پيشفرضهاي تحليب کوواريصان

هدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد گروه ها در مراحب پيش آزمون و پ

آزمون

توهه پايدار
گروه ها

تعداد

پيش آزمون

طرح ريزي
پ

پيش آزمون

آزمون

پ

آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

نوروفيد ک

15

05ب122

12ب8

68ب142

39ب11

43ب18

67ب2

64ب27

15ب3

کنترل

15

67ب121

96ب7

83ب122

16ب8

52ب18

72ب2

31ب18

69ب2
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کومش

هدول  .2نتايج آزمون چند متزيري راي متزيرهاي توهه پايدار و طرح ريزي
متزير مستقب

روش هاي درماني

آزمون ها

مقدار

F

Sig

مجذور اتا ()PES

اثر پياليي

673ب0

715ب4

0005ب0

867ب0

تمبداي ويلکز

547ب0

681ب6

0005ب0

901ب0

اثر هاتلينگ

537ب1

862ب7

0005ب0

925ب0

زرگترين ريشه روي

569ب1

344ب21

0005ب0

976ب0

هدول  .3نتايج تفکيکي تحليب کوواريان
متزيرهاي وا سته

منبع اثر

مجموع

درهه آزادي

مجذورات
توهه پايدار

طرح ريزي

چندمتزيري گروه هاي نوروفيد ک و کنترل
ميانگين

آماره F

مقدار احتمال

مجذور اِتا

مجذورات

پيش آزمون

239ب6248

1

239ب6248

443ب194

0005ب0

865ب0

گروه

482ب7813

1

482ب7813

153ب243

0005ب0

932ب0

واريان

خرا

631ب867

27

134ب32

واريان

کب

352ب14929

29

پيش آزمون

654ب93

1

654ب93

479ب115

0005ب0

786ب0

گروه

892ب143

1

892ب143

425ب177

0005ب0

841ب0

واريان

خرا

915ب21

27

811ب0

واريان

کب

461ب259

29

طبق يافتههاي هدول  ،3گروه اثصر معنصاداري صر نمصرات

پژوهش ا هدف ررسي تاثير آموزش نوروفيصد ک صر توهصه

پ آزمون داشته است که ا در نظر گرفتن مجذور اتا ميتصوان

پايدار و طرحريزي در کودکان مبتال ه اختالل نق

توهه در

گفت حصدود  %93تزييصرات در توهصه پايصدار و حصدود %84

شهر رچک انجام شد .نتايج اين پژوهش نشان داد ميان گروه

تزييرات در طرحريزي ناشصي از تصاثير آمصوزش نوروفيصد ک

آمصصوزش نوروفيصصد ک و گصصروه کنتصصرل در توهصصه پايصصدار و

است .نا راين در پاسخ صه سصوال پصژوهش مبنصي صر تصاثير

طرحريزي تفاوت معناداري وهود داشصت .صه عبصارت ديگصر

آموزش نوروفيد ک صر هبصود توهصه پايصدار و طصرحريصزي

روش آموزش نوروفيد ک اعث افزايش معنادار توهه پايصدار

مصيتصصوان گفصصت کصصه ايصن روش اعصصث هبصصود توهصصه پايصدار

و طرحريزي در دانشآموزان مبتال ه اختالل نق

توهه شده

(0005ب153 ،P≤0ب )F=243و طصصرحريصصزي (0005ب،P≤0

است.

425ب )F=177در دانشآموزان مبتال ه اختالل نقص

توهصه

شده است.

توهه پايدار و طرحريزي تفاوت معناداري وهصود داشصت کصه
اين يافته در زمينه توهه پايصدار صا پصژوهشهصاي []12-15

بحث و نتيجهگيري
دانش آموزان مبصتال صه اخصتالل نقص

يافتهها نشان داد ميان گروه نوروفيد ک و گروه کنتصرل در

همسو و ا پژوهشهاي [ ]17،16ناهمسصو صود .صراي مثصال
توهصه عصالوه صر

 Arnsو همکاران در پژوهشي که ر روي  21کودک مبتال صه

مشکالت رفتاري ،داراي مشکالت تحصيلي زيادي مي اشصند.

اختالل نق

توهه و يشفعالي انجام دادنصد ،صه ايصن نتيجصه

زيرا اين افراد در عمبکردهاي اهرايي ماننصد توهصه پايصدار و

رسيدند که نوروفيد ک اعث هبود معنادار توهه ،يشفعالي و

طرحريزي مشکالت زيادي دارند و راي کمک ه ايصن افصراد

تکانشگري شد [ ]14و نريماني و همکاران در پژوهشي که 20

مصيتصصوان از روش آمصصوزش نوروفيصد ک اسصصتفاده کصصرد .ايصن

هلسه ه آموزش نوروفيد ک پرداختند ه اين نتيجصه رسصيدند

سعيد حبيبالهي و همکاران
که آموزش نوروفيد ک ه طور معناداري اعث هبود معنصادار

شود .در نتيجه ا اين اطالعات دانشآموز ميآموزد تصا رفتصار

توهه پايدار و يشفعالي شصد [ ،]15در مقا صب  Logemannو

مز ور را در ههت مرلوب تزيير دهد که اين امور اعث هبصود

همکاران در پژوهشي در اره تاثير نوروفيد ک ر اختالل نق

توهه پايدار و طرحريزي ميشوند .آخرين تبيين اينکصه مزصز

توهه کودکان انجام دادند ،ه اين نتيجه رسيدند که نوروفيد ک

انسان ادر ه ترميم خود است .يعني مزز توانايي يادگيري و يا

هيچ تاثير معناداري ر توهه نداشته است [ .]16همچنين ايصن

يادگيري مجدد مکانيسمهاي خودتنظيمي اموا مززي را دارد

يافته در زمينه طرحريزي ا پژوهشهاي [ ]18،17همسو ود.

که اين امصر صراي کصارکرد طبيعصي مزصز داراي نقصش اساسصي

راي مثال نبوي و همکاران در پژوهشي صا عنصوان اثر خشصي

مي اشد [ .]23نا راين آموزش نوروفيصد ک در وا صع تقويصت

آموزش نوروفيد ک ر عمبکردهاي شصناختي صه ايصن نتيجصه

مکانيسمهاي زير نايي خودتنظيمي راي کارکرد مصوثر اسصت.

رسيدند که آموزش نوروفيد ک ه طور معناداري اعث هبصود

اين سيستم آموزشي ا ازخورد دادن ه مزز در مورد ايصنکصه

توانايي طرحريزي شصد [ ]17و  Dreshlerو همکصاران ضصمن

فرد در چند ثانيه گذشصته چصه کارهصايي انجصام داده اسصت و

پژوهشي گزارش کردند آموزش صا روش نوروفيصد ک اعصث

ريتمهاي يوالکتريکي طبيعي مزز در چه وضعيتي ودند ،مزز را

توهصه

راي اصالح ،تعديب و حفظ فعاليت مناسب تشويق ميکند .در

هبود طرحريزي در کودکصان مبصتال صه اخصتالل نقص

نتيجه از مزز خواسته ميشود تا امصوا مزصزي متفصاوت را صا

ميشود [.]18
در تبيين اين يافته ميتوان ه اهميت کصاهش يصا افصزايش

توليد يشتر رخي از اموا و توليصد کصمتصر رخصي ديگصر از

دامنه اموا مززي صه ويصژه امصوا ( 4-7هرتصز) و (15-18

اموا دستکاري نمايد که اين امر در نهايت اعث هبود توهه

هرتز) در عمبکردهاي عالي ذهني اشاره کرد .مرالعات نشصان

پايدار و طرحريزي ميشود.

مززي ا

نتايج اين پژوهش نشان داد روش نوروفيد ک صه عنصوان

دادهاند که افزايش اموا کند مززي در نواحي مختل

عدم کنترل تکانه و کاهش توهه و انگيختگي در افصراد هصمراه

يک روش موثر در افزايش توانايي توهه پايدار و طرحريصزي

است .نا راين ا کاهش يا سصرکو ي دامنصه امصوا تتصا و دلتصا

ا ليصت کصصار رد اهرايصصي در مراکصصز درمصصاني دارنصصد .نصصا راين

ميتوان شاهد تزيير رفتار ه ويژه انگيختگي و توهه در افصراد

مشاوران ،و درمانگران ميتوانند راي افزايش توهه پايصدار و

ود .در نتيجه نوروفيد ک ميتواند کودکان مبصتال صه اخصتالل

توهصصه از روش

نق

طصصرحري صزي افصصراد مبصصتال صصه اخصصتالل نقص

توهه را در تنظيم فعاليت اموا مززي يصاري دهصد و از

نوروفيد ک استفاده کنند .ا کمک ه مراهعين ههصت افصزايش

اين طريق مشکالت توهه و طرحريزي آنها را هبود بخشد.

استفاده از روش مذکور ميتوان اين اميصدواري را داشصت کصه

تبيين ديگر اينکه مکانيسم زير نايي روش نوروفيد ک همصان

افراد مبتال ه اختالل نق

توهه هتصر تواننصد توانصايي توهصه

نظريه شرطيسازي عامب است .ه طوري که اگر تزيير محرک

پايدار و طرحريزي خود را افزايش دهند.

(دامنه اموا مززي) ر مبناي رارداد از پيش تعيصين شصده صا

هر چند در اين پژوهش تالش شد تا ا انتصصاب تصصادفي

پيامد مرلوب (حرکت تصاوير ويديولي يا توليد صصدا) هصمراه

آزمودنيها ه گروههاي آزمايش و کنترل ،متزيرهاي مصزاحم و

گردد و تقويت شود منجصر صه يصادگيري خواهصد شصد و ايصن

سوگيريهاي احتمالي کم شود ،اما مهمتصرين محصدوديت ايصن

يادگيري زماني موثرتر خواهد ود که از محرکهاي سصادهتصر

پژوهش استفاده از روش نمونهگيصري در دسصترس و نداشصتن

(مانند آموزش نوروفيصد ک) کصه منجصر صه دريافصت تقويصت

پيگيري ود .محصدوديت ديگصر ،محصدود شصدن نمونصه آن صه

ميشود ،استفاده کرد .نا راين نوروفيد ک ه عنوان شيوه ناظر

توهصه شصهر رچصک صود.

ر اراله اطالعات ه فرد پ

دانشآموزان مبتال ه اختالل نق

از ا راز رفتار مورد نظر است تصا

نا راين پيشنهاد ميشود در پژوهشهصاي آتصي از روشهصاي

آنکه در آينده اين اطالعات ه رخداد مجدد آن رفتصار منجصر

نمونصصهگيصصري تصصصادفي اسصصتفاده کننصصد و عصصالوه صصر آن از
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کومش
پيگيريهايي ا فواصب کوتاهمدت و لندمدت استفاده شود تصا
 پيشنهاد.ميزان اثرگذاري نتايج ه طور د يقتري ررسي شوند
 اين پژوهش در ين دانشآمصوزان سصاير شصهرها،ديگر اينکه
انجام شود تا توان در تعميم نتايج ا د ت و اطمينان يشتري
 همچنين ا صدام صه پصژوهشهصاي مقايسصه ايصن.صحبت کرد
، شصناختي، رفتصاري،روشها ا ساير روشها ماننصد دارويصي
.فراشناختي و غيره ميتواند نتايج هالبي را در پي داشته اشد

تشكر و قدردانی
از مراکز مشاوره شصهر رچصک و کليصه دانصش آمصوزان و
اولياي آنها ههت همکاري ا پژوهشگر تشکر و درداني مصي
.شود
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Introduction: Neurofeedback training is a new therapeutic method with the ability to improve the
sustain attention and planning in students with attention deficit disorder through amending
electroencephalographic abnormalities. The aim of this study was to investigate the effects of
neurofeedback training on sustain attention and planning ability in students with attention deficit disorder.
Materials and Methods: This was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design along
with a control group. The statistical population included the elementary school students with attention
deficit disorder who referred to Gharchak city counseling center in 2013. Totally, 30 students were selected
through available sampling method and randomly assigned into two groups. The experimental group
received 12 sessions of 60 minutes neurofeedback training. The computer-based test of Continuous
Performance Test and computer-based test of Tower of London were used to measure the sustain attention
and planning, respectively.
Results: Our findings showed that the neurofeedback training led to a significant increase in sustain
attention and planning ability in students with attention deficit disorder (P<0.05).
Conclusion: Our results showed that neurofeedback training method can improve sustain attention and
planning in students with attention deficit disorder. Therefore, it is highly suggested that counselors and
therapists to use this method for treating students with attention deficit disorder.
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