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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 601-605   605- 601، )ویژه نامه(، 12، 1396 ،روانشناسی معاصر 

/ نارسایی توجهپیشرفت تحصیلی مبتالیان به  برهای تحصیلی مهارتآموزش  فیدبک وواثر نور 

 یبیش فعال

 3، خاطره جاللیان*2، علی جعفری ندوشن1آرزو حمامی

 1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران
 2 دکتری روانشناسی تربیتی، سازمان آموزشوپرورش یزد، یزد، ایران

 ایران دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور واحد تفت، یزد، 3

 

 چكيده 

. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوروفیدبک و آموزش استهای درمانی جدید در درمان اختالالت رفتاری نوروفیدبک از روش
 کنندگانمراجعهاز بین  بود. یبیش فعال/ نارسایی توجهبهبود پیشرفت تحصیلی کودکان مبتال به اختالل های تحصیلی بر مهارت

های تحصیلی و گروه کودک مبتال در چهار گروه درمان ترکیبی، درمان نوروفیدبک، آموزش مهارت 68 کلینیک امام حسین یزد
نتایج نشان ی بالینی ارزیابی شدند. ی کانرز و مصاحبهبنددرجهی درمان افراد توسط مقیاس گواه قرار گرفتند. قبل و بعد از ارائه

است  حالی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنادار بود. این درلفیقی در های درمانی نوروفیدبک و درمان تداد که بین گروه
ها بنابراین نوروفیدبک و سپس ترکیب درمان های تحصیلی به تنهایی اثری بر پیشرفت تحصیلی نداشته است؛که آموزش مهارت

 بیشترین اثر درمانی را داشته است.

  ؛ پیشرفت تحصیلینارسایی توجه/ بیش فعالی اختاللهای تحصیلی؛ یدبک؛ آموزش مهارتنوروف ها:يدواژهکل

 

 

 مقدمه

، 1)اسماعیل زاده تداوم می یابد نوجوانی نیز تاروانپزشکی است که اغلب  تترین اختالالیکی از رایجنقص توجه  -بیش فعالیاختالل 
، 5)آنتشل نوع مرکب می باشد وتوجه بیعمدتاً  )بیش فعال(، تکانشگر عمدتاً انواع این اختالل شامل .(2014، 4و مرزبان 3، احمدی2قادرپور
با پیامدهای تحصیلی زیادی مواجه آنها را و این ضعف، (. این کودکان با خانواده و معلمان خود مشکل داشته 2014، 7و گوردون 6فارون

سرعت ه توانند باما نمی سی تحصیلی را بیاموزندهای اساتوانند مهارت. این کودکان هرچند می(2012، 9و رود 8سازد )کلینگمی
 در مورد(. 2014، 11و کاچر 10)شارما تحصیلی دارند پیشرفتای در زمینه مشکالت گسترده لذاو  ها را توسعه دهنداین مهارت ،همساالنشان

سازوکارهای  هایی درنابهنجاری این اختالل ناشی از که مدعی است برانگیختگی وکار ی سازنظریهتوان به می ای اصلی نظریهیدگاهد
 .اشاره کرد، ارائه شد( 2000) 12توسط بارکلیکه  الگوی کارکردهای اجراییو نظریه  برانگیختگی مغز است

د در مور رفتاری است. -درمان دارویی، رفتاردرمانی و مداخالت شناختی ی شاملبیش فعال/ نارسایی توجه های رایج در درمانروش
سایر  بررسی و کاربست ،عوارض جانبی داروها دلیلاما به  انجام گرفته است هاییپژوهش، بهبود عملکرد تحصیلیتاثیر مثبت دارو بر 

این روش درمانی تاثیرات روش  است.یکی از روشهایی که با پیشرفت علم و تکنولوژی ظهور پیدا کرد نوروفیدبک الزامی است. روشها 
کودکان  مطالعات بیانگر آن است که این .های مغزی استنداشته و در راستای بهسازی کنشتهاجمی مانند دارودرمانی و روش جراحی را 
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بتا در طی تکالیف  افزایش فعالیت باند تتا و کاهش فعالیت باند باکودکان  دچار اختالل بسیار جزیی هستند به گونه ای کهفرونتال  در لوب
 با استفاده از درمان، این کودکان(. در طول دوره 2011، 5و آلبریچت 4، گونس لبن3؛ ونگلر2005، 2و اینگز 1گروزلیر) مواجه هستندتوجهی 
 یدرمان -آموزشیدر مورد تاثیر روش  .(2003بیشتری بر کارکردهای مغزی داشته باشند )بخشایش، د کنترل نگیرسازی عامل یاد میشرطی

( روش درمانی نوروفیدبک را بر پیشرفت تحصیلی 1991) 7، اتمر و کلیفورد6اتمربرای مثال  صورت گرفته است هاییپژوهشنوروفیدبک 
تواند عملکرد و ( در پژوهشی نشان دادند که نوروفیدبک می2001) 12و یاکوِنکو 11، چوتکو10، پونومارو9، کروپوتوف 8موثر می دانند. یاتسنکو

بر  (2005مثال بارکلی ) برای  درمانی هنوز منتقدانی دارد –این روش آموزشیای را بهبود بخشد  اما تحصیلی کودکان مدرسه پیشرفت
 انجام شده تاکید دارد.  هایپژوهشنقطه ضعف روش شناختی 

فاده کرد. یکی از  مهارتهای به نظر می رسد بهتر است در کنار آموزش نوروفیدبک، از آموزش مهارتهای شناختی نیز استاز این رو 
های ویژه و عمومی ارائه شوند. این آموزش باید با هدف آموزش مهارتکه شناختی مورد نیاز در مدارس، آموزش مهارتهای تحصیلی است 

د. آموزش شوند شامل خواندن، حساب یا امالء باشنای که آموخته میهای تحصیلی ویژهها بهتر است بصورت فردی ارائه گردد و مهارت
ی حاضر تعیین هدف مطالعه .(1991برداری است )دوپال، های مطالعه و یادداشتدهی، مهارتهای سازمانمهارتهای عمومی شامل مهارت

های تحصیلی( و ترکیب این دو روش با یکدیگر بر ی درمان رفتاری )نوروفیدبک(، آموزشی )آموزش مهارتمیزان اثربخشی سه شیوه
آیا نوروفیدبک و که  بوداز این رو، سوال اساسی این باشد. ی میبیش فعال/ نارسایی توجهپیشرفت تحصیلی کودکان مبتال به اختالل 

 آموزش مهارتهای تحصیلی سبب کاهش عالئم اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی می شود؟

 

 روش

 کنندگانشرکت
باشد. از بین مراجعه کنندگان به نقص توجه ساکن یزد می -ی آماری این پژوهش شامل کودکان مبتال به اختالل بیش فعالیجامعه

مبتال از پایه چهارم و پنجم ابتدایی به صورت تصادفی به عنوان نمونه کودک  68، تعداد امام حسین )ع(کلینیک تخصصی مشاوره کودک 
های تحصیلی و گروه کنترل قرار پژوهش در چهار گروه درمان ترکیبی، درمان نوروفیدبک، آموزش مهارت انتخاب و براساس اهداف

است و طرح  آزمایشی نیمه پژوهش حاضر از نوع پژوهشدر این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند استفاده شد.  گرفتند.

  .ه کنترل بودچندگروهی با گروآزمون پس –آزمون پیشتحقیق شامل 

 ابزار
ی خام شود. نمرهسوال می باشد که توسط مادران تکمیل می 27این پرسش نامه دارای  :مقیاس درجه بندی کانرز والدین

شود و ( در عبارات مربوط به آن زیر هر مقیاس محاسبه می0تا  3های والدین ) از کننده در هر زیر مقیاس از مجموع درجه بندیشرکت
های کانرز بین سه تا هفده سال وده سنی مورد استفاده در مقیاسشود. محدتبدیل میt سپس بر اساس سن و جنس او به نمرات معیار 

 .گزارش شده است 90/0تا  60/0هفته فاصله  8و ضریب اعتبار بازآزمایی با  90/0تا  75/0است. ضرایب اعتبار درونی با دامنه ای از 
 35عی بود. این تست )متشکل از : این آزمون شامل دروس ریاضی، علوم و مطالعات اجتماتست محقق ساخته پیشرفت تحصیلی

سوال سوال  25نفر از دانش آموزان اجرا شد و بعد از این که ضریب دشواری و ضریب تمییز هر سوال مشخص شد  30سوال( بر روی 
 7سوال دیگر نیز حذف شد. بدین ترتیب که برای درس علوم و ریاضی هر کدام  5تفکیک شد و بعد از مشورت با کارشناسان آموزشی 

های آزمایش و کنترل در پیش سوال در نظر گرفته شد. این سواالت به طور همزمان به هر یک از گروه 6سوال و برای مطالعات اجتماعی 
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آموزان ثبت گردید. برای بررسی روایی و اعتبار آزمون پیشرفت تحصیلی، از آزمون همبستگی آزمون داده شد و نمرات هر یک از دانش
و در پایه ی پنجم به  70/0و  90/0ونباخ استفاده شد. روایی و اعتبار این آزمون در پایه ی چهارم ابتدایی به ترتیب اسپیرمن و آلفای کر

 بدست آمد که این بیانگر آن است که پرسشنامه ی مذکور از روایی و اعتبار باالیی برخوردار بوده است.  71/0و  82/0ترتیب 
بود. بدین ترتیب که پروتکل آموزشی عبارت از کاهش نسبت امواج تتا به بتا منظور از درمان نوروفیدبک، تصحیح  درمان نوروفیدبک:

کنندگان پروتکل آموزشی مبنی بر کاهش موج آلفا و تتا در ناحیه قدامی و موج تتا در ناحیه قدامی و افزایش موج بتا بود. در بعضی از شرکت
 جلسه در هفته انجام گرفت. 4ای بصورت هفته ای دقیقه 30جلسه  20بود که در افزایش آلفا در ناحیه خلفی 

ریزی تحصیلی، طراحی جدول برای فعالیتهای خود نظارت تحصیلی، ها شامل برنامهاین مهارت آموزش مهارتهای تحصیلی: 
زی در بین فعالیتهای درسی، روش خودآموزی ساخوانی، خواندن و مرور همچنین استفاده از روش آرامچگونگی مطالعه دروس مانند پیش

مثبت و تغییر دادن اسنادهای علی از علت بیرونی شانس در کسب نمره به نقش و اهمیت تالش در کسب نمره بود. مهارتهای تحصیلی در 
 ای به صورت فردی به این گروه آزمایشی ارائه شد. دقیقه 40جلسه  5

 ی اجراشیوه
کنندگان به صورت موردی در چهار گروه جایگزین شدند. قبال از اجرای پژوهش اطالعات الزم درمورد نحوه ی تمامی شرکت

مداخالت در اختیار والدین و سرپرستان دانش آموز قرار گرفت و رضایت آنها جهت حضور در جلسات درمانی کسب شد. در گروه نارسایی 

پس  –نفر از آنها در پیش آزمون  3نفر دانش آموز حضور داشتند که نمره پیشرفت تحصیلی  18یدبک(  توجه / بیش فعال) با درمان نوروف
جلسه مشارکت کردند  5دانش آموز در  16های تحصیلی، آزمون به دلیل عدم شرکت منظم در جلسات حذف شد. در گروه آزمایشی مهارت

پس آزمون حذف شد.  نوزده نفر از دانش آموزان نارسایی –لسات، در پیش آزموننفر از آنها به دلیل عدم مشارکت منظم در ج 1که نمرات 
نفر از دانش آموزان نارسایی توجه / بیش  4توجه/ بیش فعال، تلفیق درمان نوروفیدبک و مهارتهای تحصیلی را دریافت کردند که نمره 

نفر بودند و هیچ تدبیر آزمایشی را دریافت  15کنترل شامل پس آزمون حذف شدند. گروه –فعال به دلیل افت آزمودنی ها، در پیش آزمون

تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصله به صورت توصیفی )جداول فراوانی،  پس آزمون قرار گرفتند.–نکردند و فقط در معرض پیش آزمون
 انجام شد.  SPSS 21میانگین و انحراف معیار( و استنباطی با استفاده از نرم افزار 

 

 نتایج

برای  .درمان نوروفیدبک بر  بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  بیش فعال موثر است فرضیه نخست این مطالعه این بود که
های الزم برای تحلیل کوواریانس یعنی فرضیه ی از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. ابتدا پیش فرض آزمون فرضیه های پژوهش

های کنترل با گروه آزمایش و نیز فرضیه همگنی شیب رگرسیون در رمال و فرضیه یکسانی واریانس نمرات گروهانطباق نمرات با منحنی ن
استفاده  ها این متغیر بررسی گردیدند. از آنجا که شرایط الزم برای اجرای تحلیل کوواریانس وجود داشت از این روش برای آزمون فرضیه

 گردید.
 

 1جدول              
 انس نمرات پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعال )گروه درمان نوروفیدبک(تحلیل کوواری              

 اندازه اثر سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

07/0 پیش آزمون )همپراش(  1 07/0  002/0  96/0  01/0  

50/141 آزمایش(-گروه )کنترل  1 50/141  41/4  04/0  14/0  

65/865 خطا  27 06/32        

 
دومین فرضیه این  درمان نوروفیدبک بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعال موثر می باشد.نشان داد که  1 جدول

تحلیل نتایج   2جدول  موثر است. های تحصیلی  بر  بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعالآموزش  مهارت مطالعه این بود که
همپراش پیش  هایبه عنوان تابعی از متغیر گروه با نمرهمتغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعال آزمون کوواریانس نمرات پس

نش آموزان آموزش مهارت های تحصیلی بر بهبود پیشرفت تحصیلی دا دهد. همان طور که مشاهده می کنیدآزمون این متغیر را نشان می
 بیش فعال موثر نمی باشد.
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  2جدول                 
 های تحصیلی(تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعال ) گروه آموزش مهارت               

 اندازه اثر سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

89/0 آزمون )همپراش(پیش   1 89/0  03/0  86/0  001/0  

73/67 آزمایش(-گروه )کنترل  1 73/67  27/2  14/0  08/0  

11/803 خطا  27 74/29        

 
های تحصیلی بر  بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  درمان نوروفیدبک به همراه مهارت سومین فرضیه این مطالعه این بود که

به عنوان تابعی  متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعال آزمون نمرات پس کوواریانستحلیل نتایج  3جدول  بیش فعال موثر است.
همپراش پیش آزمون این متغیر را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که درمان نوروفیدبک به همراه آموزش  هایاز متغیر گروه با نمره

 مهارت های تحصیلی بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعال موثر می باشد.
 

 3جدول              
 صیلی دانش آموزان بیش فعال )درمان تلفیقی(تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر  پیشرفت تح              

 اندازه اثر سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

84/5 پیش آزمون )همپراش(  1 84/5  19/0  66/0  001/0  

53/29 آزمایش(-گروه )کنترل  1 53/229  43/7  01/0  22/0  

89/833 خطا  27 88/30        

 

 بحث

نارسایی بهبود پیشرفت تحصیلی کودکان مبتال به اختالل تحصیلی بر  هایمهارتحاضر به بررسی اثر نوروفیدبک و آموزش  مطالعه
آموزان نارسایی توجه/ عملکرد تحصیلی دانشی پرداخته است. نخستین یافته پژوهش موید آن است که نوروفیدبک بر بیش فعال/ توجه

( مبنی بر اثر بخشی نوروفیدبک بر 2001( و یاتشنکو و همکاران)1991اتمر و همکاران )نتایج مطالعات بیش فعال موثر است. این نتیجه با 
 عملکرد تحصیلی اختالل نارسایی توجه بیش فعالی کودکان همسو و هماهنگ است. 

آموزان بیش فعال های تحصیلی به تنهایی بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزش مهارتهمچنین پژوهش حاضر نشان داد که 
آموزشی صرفا برای بزرگساالن  –( مبنی بر اثر بخشی روش شناختی 2005) و همکاران فرناین نتیجه با تحقیق ساموثر نمی باشد. 

توان این گونه تبیین کرد که صرف اطالعات شناختی مبتنی بر آموزش نارسایی توجه/ بیش فعال هماهنگ است. این نتیجه را می
ای )اعم از تغییرات نوروشیمیایی یا الکتروفیزیولوژی( را در عملکرد حافظه کودکان تواند تغییرات قابل مالحظهی نمیمهارتهای تحصیل

های اختالل نارسایی تواند بر دامنه توجه و کاهش نشانهنارسایی توجه/ بیش فعال ایجاد کند و این عدم تغییر یا تغییرات جزئی، نمی
 افتد.ها اتفاق نمیو در نتیجه هیچ تغییر معناداری بر پیشرفت تحصیلی آزمودنیتوجه/بیش فعالی موثر باشد 

( بعد از حذف متغیر همپراشهای تحصیلی استفاده از درمان تلفیقی )نوروفیدبک با آموزش مهارتاز دیگر نتایج تحقیق این بود که 
نتایج این پژوهش در می یابیم که هر چند درمان نوروفیدبک می . با مقایسه آموزان بیش فعال موثر استبر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش

در تحقیق حاضر پروتکل آموزشی و درمانی نوروفیدبک متمرکز بر تصحیح اثیر گذلی تاثیرگذار باشد اما این تاثیرتواند بر عملکرد تحصی
رسد تغییر احیه قدامی سر افزایش دادیم. به نظر مینسبت امواج تتا/ بتا بود؛ بدین صورت که امواج تتا را کاهش داده و موج بتا را در ن

توجه انتخابی که یکی از ضعف های این کودکان است را بهبود بخشیده و دامنه استمرار توجهی آنها را از تناسب بین امواج تتا / بتا توانسته 
احتمال زیاد بر کارآمدی حافظه )حسی، کوتاه مدت و نظر میزان زمان توجه ارتقاء داده و این بهبود عالئم توجهی و ارتقاء زمان توجه، به 

سپاری، پردازش و بازیابی اطالعات در ذهن را بلند مدت( تاثیر گذار بوده است و به صورت محتمل توانسته مراحل و فرایندهای به ذهن
  کارآمدتر کند.

ها در جریان پژوهش بود که و افت آزمودنیهای این پژوهش، عدم دسترسی به جامعه آماری کودکان بیش فعال از جمله محدودیت
آموزان کم توجه/ بیش های شناختی یادگیری دانشسازد. این مداخله در جهت ارتقای مهارتها را با اشکال مواجه میپذیری یافتهتعمیم
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تحصیلی توسط مشاوران صورت ها در آغاز هر سال شود طرح پایش سالمت روان در دبستانفعال انجام گرفت. در این راستا پیشنهاد می
 گیرد.
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