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آموزان نارسایی ها و افزایش هوش دانشدر این تحقیق تاثیر نوروفیدبك بر کاهش نشانه :چکيده

های شبه آزمایشی و طرح تحقیق شامل پیش پژوهش حاضر از نوع پژوهش گردد.فعال بررسی میبیش/توجه

فعال بیش /نفر از دانش آموزان اختالل نارسایی توجه 5پس آزمون با یك گروه بود. نمونه تحقیق شامل -آزمون

بود که در مقطع دبستان مشغول به  تحصیل بودند. ابزارهای بكار رفته در تحقیق شامل تست کانرز والدین که 

تحلیل داده ها در دو سطح آمار باشد و تست ریون کودکان بود. سوالی می 22فرم کوتاه شامل 

انجام گرفت  22نسخه  SPSSافزار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی)تی زوجی( با استفاده از نرم 

داده های الكتروانسفالوگرافی جهت تحلیل به نرم افزار نوروگاید وارد و تفاصل امواج به دست آمد. یافته ها و 

کمتر  25/2( از P<0/003زوجی ) tبا توجه به سطح معنی داری آزمون  نشان داد نوروتراپی بر کاهش نشانه

آموزان به فعالی دانشهای اختالل نارسایی توجه/بیشنشانهاز اجرای نوروتراپی است از این رو می توان گفت بعد 

هوش کودکان دارای نارسایی داری کاهش یافته است. همچنین بعد از اجرای نوروتراپی میزان طور معنی

ه های کاهش نشانبر طبق نتایج، نوروتراپی باعث  (.P<0/005)آزمون افزایش یافته استدر پسفعال بیشتوجه/

 گردد.ها میش ظرفیت هوشی آزمودنیفعالی و افزایش هونارسایی توجه/بیش

 ها، افزایش هوشنوروتراپی، کاهش نشانه :يديکل واژگان
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 مقدمه

یابد)احمدی، فعالی یكی از رایجترین اختالالت روانپزشكی است که اغلب در نوجوانی نیز تداوم مینارسایی توجه/بیش        

تعداد قابل توجهی از این کودکان در (. 1331کانرز،(. این اختالل شامل عمدتا تكانشگر، بی توجه و نوع مرکب می باشد)1332

آموزان تیزهوش با اختالل نارسایی ( و حتی اغلب دانش1332خشی و همكاران، )علی بداشتههشیاری و توجه مشكل 

و با نمرات ضعیف  (1331)علیزاده، اندازندرا جا می ی، موارد سادههای هوش و پیشرفت تحصیلتوجه/بیش فعال نیز در آزمون

ی دارند )هاالهان ش اطالعات مشكل اساسمدت و پردازی کوتاهو در حافظه( 2224در مدرسه روبرو هستند)دوپائل و همكاران، 

 2و حافظة فعال 1مدتبه دلیل اثراتی که بر حافظة بلندفعالی رسد اختالل نارسایی توجه/بیشمی(. به نظر 2225و همكاران،

نه ( و  این گو1333شود )شكوهی یكتا و همكاران، فعال میبیشکان با اختالل نارسایی توجه/بهر کوددارد،  باعث کاهش هوش

 های بی توجهی تا نوجوانی و(.  معموال این نشانه2215كاران، )جعفری و همکندجه انتخابی روبرو میکودکان را با مشكل تو

های هش عالئم و نشانهاز این رو روشهای مختلفی برای کا .(2213انجمن روان پزشكی آمریكا، )یابدبزرگسالی تداوم می

که عوارض جانبی روش دارویی را ندارد و با پیشرفت علم و  ، یكی از روشهاییشده استفعالی بكار گرفته بیشه/نارسایی توج

 ا(. این روش درمانی ب2225عصبی است )دموس،  خورانددرمانی مبتنی بر نوروفیدبك یا پستكنولوژی ظهور پیدا کرد روش 

ه نظر ب  (.3،2213گردد)نیوریزی میرحتر طدر نتیجه عملكرد مناسب هدف کمك به افراد برای تغییر دادن فعالیت مغز و

، افزایش فعالیت باند تتا و کاهش فعالیت باند بتا در طی تكالیف توجهی از آنها فعال/بیشنارسایی توجهرسد کودکان می

و همكاران،  5آرنز(گرددامواج تتا به بتا اصالح می (. در طول دوره آموزش و درمان نسبت4،2211شود)ونگلرمشاهده می

2213.) 

فعالی و بهبود های اختالل نارسایی توجه/بیشن داد نوروتراپی باعث کاهش نشانه( در تحقیقی نشا2221) 1پدولسكی         

( را 2نوروتراپی)نسبت تتا/بتا (2211در یك مطالعه جدیدتر بخشایش)(. 1333گردد)بخشایش،توجه و عملكردهای شناختی می

نوروتراپی  ( نیز در تحقیقی نشان دادند که1331نوری زاده داده و همكاران)داند. موثر می 3برای بهبود  توجه و افزایش هوش

ها تاثیرات مثبتی داشته است اما ماهیت پیچیده این روش هرچند در بعضی از زمینه توجهی موثر است.یهای ببر کاهش نشانه

(. از این رو با توجه به 1331مهیمنی،صورت گیرد)طلبد تالشهای کنترل شده بیشتری فعالی میشناختی اختالل بیشعصب

های هوشی این کودکان ضرورت مطالعات کنترل شده)رعایت شرایط فعالی و کاهش تواناییهای نارسایی توجه/بیشنشانه

پژوهش با طرح بار درونی ی اثربخشی نوروتراپی وجود دارد. از این رو این مطالعه با رعایت اعتدرونی تحقیق( بیشتری در زمینه

ها و افزایش هوش دانش آموزان دارای اختالل نارسایی ای قصد بررسی اثربخشی نوروتراپی بر کاهش نشانهتك نمونه

 توجه/بیش فعال را دارد.

 

 

 

                                                           
1 Prolongation memory 
2 Working memory 
3-Niv 
4-Wangler 
5-Arns 
6 Podolsky 
7 theta/beta quotient neurofeedbak 
8 intelligence 
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 روش پژوهش         

 –آزمونمرحله پیشآزمایشی و طرح تحقیق تك نمونه ای بود که آزمونها در دو های شبهپژوهش حاضر از نوع پژوهش        

آموزان دارای اختالل نارسایی توجه/بیش فعال بود که نفر از دانش 5نمونه تحقیق شامل  آزمون با یك گروه نمونه بعمل آمد.پس

گیری در دسترس و هدفمند استفاده شد. بدین در مقطع سوم دبستان مشغول به تحصیل بودند. در این تحقیق از روش نمونه

حسین)ع( وابسته به سازمان آموزش و پرورش استان یزد پنج آزمودنی کودك ینیك اماممراجعان)کودك( کلترتیب که از بین 

از نظر سن، هوش، پایه تحصیلی، نداشتن ها ایت اعتبار درونی تحقیق، آزمودنینارسایی توجه/بیش فعال انتخاب شدند و برای رع

ابزارهای مورد استفاده در این فعالی با یكدیگر همگون شدند. توجه/بیشالت کمبود با نارسایی تشنج، کم خونی و عدم اختال

می باشد که توسط مادران  سوالی 22فرم کوتاهاین پرسشنامه شامل  کانرز والدین: پرسشنامه-: الفپژوهش عبارتند از

یعنی  22ا بایستی تقسیم بر ها تكمیل شد. نمره آزمودنی در هر سوال بین صفر تا سه است و مجموع نمرات هر سوال رآزمودنی

فعالی باالتر باشد آزمودنی واجد شرایط اختالل نارسایی توجه/بیش 1.5تعداد کل سواالت کرد در صورتی که نمره آزمودنی از 

تا  %25 های کانرز بین سه تا هفده سال است. ضرایب پایانی درونی با دامنه ای ازاست. محدوده سنی مورد استفاده در مقیاس

(. این پرسشنامه دارای روایی 2222گزارش شده است)زرگری نژاد،  %32تا  %12هفته فاصله،  3و ضریب پایایی بازآزمایی با  32%

صوری و محتوایی است و اعتبار سازه ی فرمهای کانرز با استفاده از روش های تحلیل عامل به دست آمده است)زرگری نژاد، 

 (. 1332؛ شفاعت و تیرگی، 2222

تصویر دارد که آزمونگر باید تصویر ناقص را با توجه به تصاویر  31این آزمون در مجموع  آزمون ریون کودکان:-ب        

دقیقه  32سال قابل اجرا است. زمان الزم برای اجرای ریون کودکان  12تا  5ذیل آن کامل کند. این آزمون در مورد کودکان 

/. بدست آوردند و 31ان ضریب پایایی این آزمون را از طریق بازآزمایی ( در شهر اصفهان میز1333عابدی و رحمانی)است. 

  ./. معنادار گزارش کردند. 5/.  و در سطح 43روایی مالکی این آزمون با نمره کلی آزمون وکسلر کودکان را 

هفته و هر هفتـه سـه جلسـه ارائـه شـد. پروتكل درمانی  12در طی  حاضــــردر پــــژوهش روش درمان نوروتراپی        

و با توجه به امواج مغزی کاردرمان شروع و اتصال الكترودها بـر روی  ترتیب بود که خط پایه نوروفیدبك گرفته شدبدین 

و دو الكتـرود  C3 محـل صورت می گرفت. در نیمه اول درمان، الكترود اصلی در 12-22سـر مطـابق بـا سیستم بین المللی

هرتز( به عنوان باند افزایشی و باندهای تتا و بتای بلند به عنوان باندهای کاهشی 15-22به گوشها وصل می شد و بانـد بتـا )

و دو الكترود به گوشها وصل می گردید و  C4 اصلی در محل گرفتنـد و در نیمه دوم درمان، الكترودمورد استفاده قرار می 

نتیجه، هرگاه آزمودنی می توانست هرتز( به عنوان باند افزایشی استفاده شد. در  12 -15اند بتا از باند بتای پـایین )به جای ب

هرتز( را بـاالتر از آستانه تعیین شده و موج 12-15هرتز( یا بتای پایین ) 15 - 22مـوج افزایشـی بتـا ) / ثانیـه5به مـدت 

هرتز( را پایینتر از آستانه نگهدارد به او یك امتیاز داده می شـد. این امتیاز به  22-32لند)هرتـز( و بتـای ب 4-2کاهشی تتا )

صورت دیداری در صفحه بازی در صفحه رایانه،  به صورت صوتی به آزمودنی بازخورد داده شد این فرایند تا پایان مدت 

یانگین و انحراف استاندارد و...( و استنباطی)آزمون تی در دو سطح آمار توصیفی)م اهتجزیه و تحلیل داده جلسه ادامه داشت.

 انجام گرفت. 22نسخه  SPSSزوجی( با استفاده از نرم افزار 

 

 

 هایافته

 52یافته های توصیفی تحقیق نشان می دهد که میانگین نمره نشانه ها و عالئم بیش فعالی آزمودنی ها در پیش آزمون  

تقلیل یافت. همچنین میانگین هوش  212/3و انحراف معیار  3/33آزمون این میانگین به بود. در پس 10/77و انحراف معیار 

و  42/125میانگینآزمون به در پیش 42/11و انحراف معیار  124آزمون پیشدانش آموزان نارسایی توجه/ بیش فعالی در 

 نباطی داده ها به قرار زیر است:آزمون افزایش یافت. در ضمن نتایج استدر پس 12/11انحراف معیار 
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  فرضیه : نورو تراپی باعث کاهش نشانه های نقص توجه دانش آموزان دچار این مشكل می شود.

 : میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون متغیر نشانه های نقص توجه آزمودنی ها 1جدول شماره 

معیار خطای انحراف معیار تعداد آزمودنی میانگین آزمون

 میانگین

پیش آزمون نشانه های نقص 

 توجه

11 1 22.11 1..2 

پس آزمون نشانه های نقص 

 توجه

93.. 1 ..22 9.1. 

باشد. می 3/33آزمون این متغیر و میانگین پس 52های نقص توجه آزمون متغیر نشانهبراساس جدول باال میانگین پیش

 ای داشته است.میانگین نقص توجه آزمودنی ها در پس آزمون کاهش قابل مالحظهتوان گفت به لحاظ توصیفی بنابراین می

آموزان در متغیر آزمون دانشآزمون و پسزوجی)وابسته( در مورد تفاوت میانگین پیش t: نتایج آزمون 2جدول شماره 

 توجههای نقصنشانه

توان گفت بعد از اجرای کمتر است. از این رو می 25/2( از =P 2. 223زوجی) tداری آزمون براساس جدول باال سطح معنی

 نوروتراپی میزان نارسایی توجه دانش آموزان به طور معنی داری کاهش یافته است. 

 است.فرضیه دوم: نوروتراپی بر افزایش هوش کودکان  نارسایی توجه/ بیش فعالی موثر 

 میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون متغیر هوش: 3جدول شماره 

  تفاوت پس آزمون از پیش آزمون                                    

T 

 

درجه 

 آزادی

 

 سطح

 معنی داری

انحراف           میانگین

 معیار

خطای 

معیار 

 میانگین

 59سطح اطمینان 

 درصدی

حد 

 پایین

 حد باال

21.1 1.21 2..1 1.21 21.91 7.11 1 229 .2 
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تعداد  میانگین آزمون

 آزمودنی

خطای معیار  انحراف معیار

 میانگین

 1.23 22.12 1 221 1هوشپیش آزمون 

 1.11 22.71 1 221.12 2هوش پس آزمون 

-آزمونمعیار و خطای استاندارد پیشهای جفتی فوق تعداد نمونه تحقیق، میانگین، انحرافهای نمونهدر جدول فوق آماره 

 : آزمون نمونه های جفتی افزایش هوش کودکان نارسایی توجه/ بیش فعال4جدول شماره  متغیر هوش آمده است.آزمون پس

 

تفاوت بین متغیر هوش  ،است 2.25شود با توجه به اینكه سطح معناداری کوچكتر از مانطور که در جدول فوق مشاهده میه

باشد. از این رو فرضیه تحقیق تایید آزمون دارای تفاوت معنادار میپس -آزمونکودکان نارسایی توجه/ بیش فعال در پیش

 شود.می

 

 بحث ونتيجه گيري

آزمون نشان داد که نوروتراپی بر ها در پسها و نتایج استخراج شده الكتروانسفالوگرافی آزمودنینتایج تجزیه و تحلیل داده 

( 2211بخشایش و همكاران)( و 2221)3پدولسكیفعالی موثر است که با تحقیقات های نارسایی توجه/بیشکاهش نشانه

رسد  ه نظر میبود. ب12آموزشی و درمانی متمرکز بر تصحیح نسبت امواج تتا/ بتاهماهنگی الزم دارد. در تحقیق حاضر پروتكل 

های توجه انتخابی که یكی از ضعفبتا و تقویت امواج آلفا پشت سر و افزایش باند موج بتا توانسته تغییر تناسب بین امواج تتا/

ها توان گفت نوروتراپی موجب کاهش نشانهاز این رو میتوجهی را کم کند. ها و عالئم بیاین کودکان است را بهبود داده و نشانه

فزایش هوش کودکان  نارسایی نوروتراپی بر اگردد. از نتایج دیگر تحقیق این بود که فعالی میو عالئم نارسایی توجه/بیش

توان نتیجه را می این( هماهنگ است. 1331زاده و همكاران)نوری( و 2211بخشایش)فعالی موثر است که با تحقیقات توجه/بیش

                                                           
9 Podolsky 

10 theta/beta quotient neurofeedbak 

  تفاوت پس آزمون از پیش آزمون
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عملكردهای حافظه   تغییر امواج مغز به سمت الگوی طبیعی، توانسته تمرکز فرد را افزایش داده واین گونه تبیین کرد که 

رسد نوروتراپی داشته باشد. از این رو به نظر میسواالت آزمون هوشی  یابد و فرد توجه بهتری در پاسخ بهها بهبود آزمودنی

ها فعال و افزایش ظرفیت هوشی آزمودنیسایی توجه/بیشها و عالئم اختالل نارن یكی از روشهای کاهش نشانهتواند بعنوامی

 مطرح باشد. 

ها کم و گیری در دسترس استفاده شد و تعداد آزمودنیها و پیشنهادات: با توجه به این که در تحقیق از روش نمونهمحدودیت

خونی، تشنج، اختالالت همبود با نارسایی توجه، پایه تحصیلی و سن( تا غیرهای هوش، کما همگن انتخاب شدند )کنترل متتقریب

گیری تصادفی با حجم گردد در تحقیقات بعدی از روش نمونهاعتبار درونی تحقیق بیشتر مورد توجه باشد. از این رو توصیه می

 تا اعتبار بیرونی و قدرت تعمیم پذیری آن بیشتر باشد.آموزانی با پراکندگی هوشی متفاوت انتخاب گردد نمونه بیشتر و دانش
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