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تقويم أثر برنامج عالجي لتحفيز االنتباه لدى أطفال
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط
إقبال زين العابدين درندري*

الزائد1

نوف فهد السلطان**

امللخص_ هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم أثر برنامج التدخل العالجي باستخدام التغذية الراجعة العصبية ،ومدى تأثيرها على تحسين االنتباه لدى
أطفال نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،وكذلك إلى تقديم نظرية ونموذج منطقي للبرنامج العالجي يعكس مكوناته من مدخالت وعمليات
ُ
ً
ومخرجات ونواتج .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم التقويم املبني على النظرية .وتم تطبيق البرنامج على ( )28طفال مشخصين باضطراب نقص
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد وتتراوح أعمارهم ما بين ( 7إلى  )11سنة ،وتم توزيعهم إلى مجموعتين :املجموعة األولى تعرضت للتدخل باستخدام
التغذية الراجعة العصبية والدواء ،أما املجموعة الثانية فقد تعرضت للتدخل باستخدام التغذية الراجعة العصبية فقط .وتم جمع البيانات الكيفية
ً
من خالل األدوات التالية :املالحظة ،واملقابلة ،وتحليل الوثائق .وأظهرت النتائج انعكاس البرنامج إيجابيا على سلوك األطفال في كال املجموعتين ،وكان
هذا االنعكاس أكبر لدى املجموعة األولى مقارنة باملجموعة الثانية .مما يشير إلى أن التدخل العالجي باستخدام التغذية الراجعة العصبية يعمل على
ً
تحسين االنتباه ،وخفض أعراض االضطراب األخرى .واستنادا إلى تلك النتائج تم الخروج بنظرية ونموذج منطقي يوضحان مكونات وعناصر البرنامج.
وأوصت الدراسة في ضوء ما أسفرت عنه من نتائج إمكانية تطبيق برنامج التغذية الراجعة العصبية في عيادات الطب النفس ي ،ومراكز الفئات الخاصة،
واملدراس ،واستخدام نظرية البرنامج ونموذجها املنطقي كمرجع للمختصين عند تطبيق البرنامج ،وتطبيق برنامج التغذية الراجعة العصبية كتدخل
عالجي مصاحب أو بديل للدواء.
الكلمات املفتاحية :تقويم برنامج ،النموذج املنطقي ،التغذية الراجعة العصبية ،اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد.
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ً
ونظرا الختالف طبيعة األفراد ومستوى االضطراب لديهم ،فإن األمر أصبح
يتطلب تطبيق هذا التدخل ووضع خطة متكاملة للعالج .وباستعراض
الدراسات ،والتجارب يتضح أنه بالرغم من وضوح النظرية التي بنيت عليها
ً
التقنية عصبيا؛ إال أن نظرية التدخل ،والبرنامج العالجي لم ُتطور بشكل
متكامل؛ بحيث ُتظهر التداخالت بين التقنية ،والدواء ،والتعديالت في البرنامج
بناء على الحالة ،ونتائج االستجابة للتدخل ،ومراحل التدخل ،وكيفية تداخل
العوامل املؤثرة مع السياق ،وكيفية التنفيذ ،وغيرها من جوانب البرنامج
العالجي .لذا كان من املهم تناول هذه املشكلة ،ليس كدراسة بحثية ألثر
التغذية الراجعة العصبية في التخفيف من حدة أعراض اضطراب نقص
ً
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد فحسب ،ولكن بوصفها تقويما لبرنامج
تدخل عالجي له مكونات متكاملة ،ونظرية برنامج (،)Program Theory
ونموذج منطقي ( )Logic Modelمن مدخالت وعمليات ومخرجات ،لها عالقة
تأثير ،وتأثر متداخلة .ومن املهم الوصول لتحديد هذا التسلسل املنطقي
بمكوناته ،ومن ثم اختبار فعاليته من خالل تقويم التطبيق الفعلي الستخدامه
مع حاالت واقعية ،مع التركيز على النظرية وتشكيلها وتتابعها السببي ،وتقويم
األثر.
من هنا برزت الحاجة لتقويم أثر تطبيق التغذية الراجعة العصبية على
أطفال نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد في تحسين وتطوير مستوى
انتباههم ،من خالل نموذج تدخل متكامل ،وليس كدراسة مجزأة تركز على
عنصر محدد فقط ،بحيث يمكن استكشاف جميع العناصر املتداخلة
املتعلقة بالنتائج.
أ .أسئلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية التي تحدد
شكل التقويم:
 .1هل يختلف النموذج املنطقي لتأثير برنامج التدخل العالجي باستخدام
التغذية الراجعة العصبية في تحسين االنتباه ،لدى األفراد الذين يتناولون
أدوية عالجية ،والذين ال يتناولون األدوية؟
 .2ما النموذج املنطقي (مكونات املدخالت ،والعمليات واملخرجات ،والنواتج،
واألثر) لبرامج التدخل العالجي للتخفيف من حدة أعراض اضطراب نقص
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،لدى األطفال في سن ( 7إلى  )11سنة
باستخدام التغذية الراجعة العصبية؟
 .3ما أهم مكونات نموذج برنامج التدخل العالجي التي تؤثر على الحكم على
مناسبة البرنامج والثقة بنتائجه؟
ب .أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى:
 .1تقويم أثر البرنامج على تحسين االنتباه لدى أطفال نقص االنتباه املصحوب
بالنشاط الزائد ،من خالل تقويم التطبيق الفعلي باستخدامه مع حاالت
واقعية.
 .2تقديم نظرية ،ونموذج منطقي للبرنامج العالجي يعكس مكوناته من
مدخالت ،وعمليات ،ومخرجات.

 .1املقدمة
تعد األدوية أكثر العالجات الشائع استخدامها مع اضطراب نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد .ويعتبر العالج بالتدخل متعدد الجوانب املصمم
حسب احتياجات الطفل؛ هو التدخل الذي أثبت فعاليته ،ويوص ى
باستخدامه مع اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد.
ورغم ذلك ال يزال هناك حاجة ملزيد من التدخالت العالجية الفعالة لتحسين
االنتباه ،والقدرة على اإلدارة الذاتية لدى األطفال الذين يعانون من نقص
ً
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد؛ إذ أن التدخالت العالجية املستخدمة حاليا
مع االضطراب تفتقر إلى تدريب الطفل على التنظيم الذاتي ،والتحكم
باألعراض .وأظهرت التغذية الراجعة العصبية نتائج مشجعة وفعالة في عالج
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد من خالل عدة أبحاث،
ودراسات [.]1,2,3,4,5,6
وتتميز التغذية الراجعة العصبية بقدرتها على مساعدة األفراد على تحسين،
وتطوير ،وفهم إمكانياتهم في السيطرة ،والتحكم في االنتباه؛ من خالل قياس
مستويات االنتباه ،ونقل املعلومات إلى برنامج خاص في الحاسوب ،الذي يقوم
بتزويدنا بتغذية راجعة فورية عن مستويات االنتباه .ومع مرور الوقت يتعلم
الفرد كيف يركز ،وينمي مهاراته التي تساعده على االنتباه.
وتظهر هنا أهمية الدراسة في التدخالت العالجية الضطراب نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد بشكل عام ،والتدخل العالجي باستخدام التغذية
الراجعة العصبية بشكل خاص؛ ورغم الزيادة امللحوظة في هذا النوع من
األبحاث ،إال أن األساليب واإلجراءات املتبعة ما زالت ناقصة ،وقدرتها على
تعميم النتائج محدودة [.]7
ً
إن تقويم البرامج يعطي صورة شاملة عن جميع مكونات التدخل عوضا عن
ً
التركيز على تأثير جزء واحد عن طريق دراسة بحثية .فلم يعد مقبوال االعتماد
على نتائج التجارب العشوائية فقط؛ ألنها ال تقدم سوى عالقة سببية قاصرة
عن تقديم أي تفسير لعالقات معقدة ،كما تفشل في تقديم معلومات عن
التدخالت التي ينبغي أن تعمل ،وملن ،وتحت أي ظرف من الظروف .وبات
التوجه الحديث للدراسات ،وخاصة في املجال الصحي ،امليل إلى استخدام
التقويم املبني على النظرية لدراسة التدخالت العالجية الذي من شأنه أن
يوضح كيفية تفاعل التداخالت مع السياق لتحقيق النتائج [.]8
 .2مشكلة الدراسة
يعاني الطفل املصاب باضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد من
ضعف في القدرة على االنتباه بشكل عام .وعلى وجه الخصوص يعاني من
قصور في قدرته على تركيز انتباهه لفترة طويلة نحو مثير معين أو مهمة أو
ً
نشاط محدد .ونظرا لذلك ،فإنه يعاني من قصور في التفكير؛ مما يؤثر على
أداء كثير من نشاطاته اليومية .لذا انشغل املختصون في البحث عن برامج
عالجية فعالة بديلة للعالج الدوائي تساعد على التخفيف من حدة أعراض
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،دون آثار جانبية تذكر.
ومن هنا ظهرت التغذية الراجعة العصبية التي أثبتت جدواها وفاعليتها من
خالل عدة أبحاث ودراسات [.]1,2,3,4,5,6
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ج .أهمية الدراسة
تساهم الدراسة الحالية في إثراء العديد من الجوانب النظرية ،والتطبيقية التي
يمكن إيجازها في النقاط التالية:
 .1تقديم أسلوب عالجي جديد الضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط
الزائد ،وتوضيح مكوناته والنظريات املرتبطة به.
 .2تقديم نظرية ،ونموذج منطقي يعكس مكونات برنامج التغذية الراجعة
العصبية ،مما يمكن من فهم اإلطار الفكري والنظري له.
 .3توفير مرجع للمختصين للتعرف على كيفية استخدام التغذية الراجعة
العصبية والبيئة املناسبة لها.
 .4تقديم توصيات تتعلق باستخدام التغذية الراجعة العصبية في مجال عالج
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،للجهات املختصة لتحسين
وتطوير الخدمات العالجية املقدمة.
 .5إثراء مجال الدراسات باللغة العربية في مجال تقويم البرامج العالجية
ً
باستخدام التغذية الراجعة العصبية ،نظرا لندرتها.
د .مصطلحات الدراسة
تقويم البرامج  :Program Evaluationهو الجمع املنظم ملعلومات عن أنشطة
وخصائص ونتائج البرنامج إلصدار حكم عليه ،وتحسين فعاليته ،أو اتخاذ
ً
قرارات بشأن تطويره في املستقبل [ .]9ويعرّف إجرائيا بأنه :التقييم الشامل
املبني على اإلطار املفاهيمي لنظرية البرنامج ،بحيث نستطيع من خاللها جمع
معلومات تصف البرنامج ،وتشرح كيفية تأثيره ،ومتى وملاذا وتحت أي ظروف،
مما يساعد على التنبؤ بمخرجاته ،وتحديد الشروط الالزمة لتحقيق التأثير
املرجو منه.
نظرية البرنامج  :Program Theoryهي رؤية البرنامج املصاغة بوضوح ،والتي
ً
ُ
قدمت بشكل مفصل بوصفها جزءا من وثائق البرنامج وذاتيته ،أو كنتيجة
ملجهودات املقوم واملستفيدين لتكوين النظرية [.]10
النموذج املنطقي  :Logic modelهو مخطط عقالني مقبول لكيفية عمل
البرنامج في ظروف بيئية معينة لحل املشكالت التي تم تحديدها [.]11
التغذية الراجعة العصبية  :Neurofeedbackهي تقنية تعتمد على قياس
موجات الدماغ إلنتاج إشارة يمكن استخدامها كتغذية راجعة لنشاط الدماغ
لتعلم التنظيم الذاتي ،تقدم عادة باستخدام الصورة ،أو الفيديو مع التغذية
الراجعة اإليجابية لنشاط الدماغ املرغوب ،وتغذية راجعة سالبة لنشاط
ً
الدماغ غير املرغوب فيه ،وغالبا ما تستخدم هذه التقنية باملرافق الصحية
ُ
[ .]12وفي هذه الدراسة استخدم جهاز تحفيز االنتباه ()Play Attention
لتطبيق التغذية الراجعة العصبية.
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد Attention Deficit
 :Hyperactivity Disorder-ADHDهو أحد االضطرابات النمائية التي تظهر
في مرحلة الطفولة ،ويظهر من خالل املستويات غير املالئمة من النمو في
جوانب االنتباه والنشاط الزائد واالندفاعية ،ويؤثر في واحد ،أو أكثر من
أنشطة الحياة اليومية ،ومنها العالقات االجتماعية ،والجوانب املعرفية
ً
واألكاديمية .ويعرف إجرائيا :بتحقق ستة ،أو أكثر من املعايير التشخيصية
الضطرب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد حسب الدليل التشخيص ي
واإلحصائي لالضطرابات النفسية الخامس ( )DSM-5ملدة ال تقل عن ستة
أشهر [.]13
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ه .حدود الدراسة
تتحدد هذه الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها باملتغيرات التالية:
 .1الحدود املوضوعية :تتحدد الدراسة الحالية بحدود موضوعها واألساليب
املستخدمة فيها ،واملتمثلة في تقويم برنامج التدخل العالجي باستخدام
التغذية الراجعة العصبية.
 .1الحدود الزمانية :وهي املدة الزمنية إلجراء الدراسة ومدتها عامين كاملين.
 .1الحدود املكانية :تتحدد نتائج الدراسة بعينة الدراسة من املراجعين
لعيادات الطب النفس ي في مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية ،ومستشفى
امللك خالد الجامعي في مدينة الرياض.
 .3اإلطارالنظري
ً
أوال :تقويم البرامج
هو أسلوب من أساليب البحث العلمي ،ومنهج من مناهج التفكير ،والعمل
يقوم على التجربة امليدانية للبرنامج ،وذلك خالل سريانه ،وفي مجال تنفيذ
عملياته ،حيث يتناول بصورة عامة أي مجهود موجه ملعرفة التغيرات التي
حدثت خالل وبعد تنفيذ برنامج معين ،وملعرفة أي جزء من هذه التغيرات
يمكن إرجاعه إلى البرنامج [.]14
وتقويم البرامج هو استخدام مناهج البحث لتقييم التخطيط ،والتطبيق،
ً
ً
ً
ومخرجات البرنامج سواء أكان اجتماعيا ،أو صحيا ،أو تعليميا ،أو أي برنامج
ً
يتعلق بالخدمات اإلنسانية .وتقويم البرامج ليس نوعا من أنواع البحوث
ً
ً
ً
املختبرية الرتيبة؛ بل هو بحث يتضمن أشخاصا حقيقيين ،وبرنامجا حقيقيا،
وتجربة حياة واقعية [.]15
ويدخل تقويم البرامج في عدد من املجاالت مثل :الحاجة إلى البرنامج ،تصميم
البرنامج ،تقويم نظرية البرنامج ونموذجها املنطقي ،تقويم العمليات
واألنشطة ،تقويم األثر ،وتقويم الفعالية [.]16
تقويم أثر البرنامج:
تقويم األثر هو تحقيق منهجي عملي عن األثر الذي ينتج من التدخل على وجه
ً
التحديد ،ويسعى إلى إثبات ،وتحديد ما إذا كان هذا التدخل قد أحدث فارقا
في حياة الناس أم ال .ويهدف لإلجابة عن األسئلة حول ما يعمل أو ال يعمل،
وملن! وملاذا؟ [.]17
ً
ويركز تقويم أثر البرنامج على تأثير التدخل على النتائج النهائية ،بدال من
االقتصار على مخرجات البرنامج فقط ،أو تقويم العمليات التي تعتمد على
ُ
تطبيق البرنامج .كما يحدث التأثير على مستويات ،وأطر زمنية متعددة،
وبالتالي يمكن أن يكون التغيير الناتج عن التدخل قصير املدى ،أو متوسط
ً
املدى ،أو طويل املدى .وتختلف كيفية ووقت حدوث التأثير تبعا لنوع التدخل،
والسياق.
واملقصود بالتدخل هو تلك اإلجراءات املختلفة التي تتم عن قصد لكي
نحصل على تأثير مباشر على األشخاص الذين يعانون من املشكلة الصحية.
أو هي املتغيرات التي توضح ما جرى إلحداث هذا التغير في املشاركين في البرنامج
[.]18
ويمكن اتباع مناهج مختلفة لتقويم األثر ،ومن أهم املناهج بشكل عام:
 تقويم األثر الكمي :هناك مجموعة واسعة من األساليب املنهجية املمكنةتحت هذا البند (التجريبية ،وشبه التجريبية) .ويتم جمع البيانات في تقويم
ً
األثر الكمي من عينة ممثلة إحصائيا ،ويفضل جمع البيانات قبل التدخل
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وبعده ،وتجمع البيانات من مجموعة التدخل ومجموعة أخرى للمقارنة ،ثم
يتم حساب تأثير البرنامج.
 تقويم األثر التشاركي :هو التحليل القائم على األساليب التشاركية بيناملستفيدين .ويهدف املنهج التشاركي إلى تمكين املستفيدين من خالل إشراكهم
في صياغة القرارات التي تؤثر على حياتهم ،واملشاركة في تصميم التقويم
وعمليات املتابعة والرصد.
 التقويم املعتمد على النظرية :هو تحليل تتبع اإلطار املنطقي من املدخالت إلىالنتائج ،وذلك باستخدام مزيج من األساليب إلقامة روابط سببية [ .]19ويركز
هذا النوع من التقويم على نظرية التغير ،وهي وصف للكيفية التي من املفترض
أن تحقق النتائج املرجوة للتدخل ،فيصف السبب بشكل منطقي لكيف وملاذا
برنامج معين استطاع أن يصل إلى النتائج املستهدفة أو املرجوة.
التقويم املعتمد على النظرية :Theory-Driven Evaluation
إن التوجه الحديث في تقويم البرامج الصحية هو التقويم املعتمد على
النظرية ونموذجها املنطقي .وهو املنهج املستخدم في هذه الدراسة .ويقوم هذا
النوع من التقويم على أن تصميم ،وتطبيق التقويم يحتاج إلى االسترشاد بإطار
ُ
عمل مفاهيمي يسمى بنظرية البرنامج .وتعرف نظرية البرنامج على أنها مجموعة
من االفتراضات الصريحة ،أو الضمنية من قبل الجهات املعنية ،وأصحاب
ً
سواء أكانت هذه
املصلحة حول اإلجراءات التي يجب اتخاذها لحل مشكلة
املشكلة اجتماعية ،أو تعليمية ،أو صحية ،وملاذا املشكلة ستستجيب لهذا
اإلجراء.
إن الغرض من التقويم املعتمد على النظرية ليس فقط تقويم ما إذا كان
ً
التدخل يعمل أو ال ،ولكن أيضا ملعرفة ملاذا وكيف يفعل ذلك ،من خالل
البحث في كيفية تحقيق البرنامج للنتائج امللحوظة أو املقصودة ،مما يسهم في
ً
عملية تطوير البرنامج مستقبال .وتعتبر املعلومات التي نحصل عليها من
التقويم أساسية ومهمة بشكل كبير ألصحاب املصلحة واملسؤولين لتطوير
برامجهم الحالية أو املستقبلية [.]21
ويرتبط تقويم نظرية البرنامج بتقويم النموذج املنطقي للبرنامج ،وهو
مخطط عقالني يعكس فهمنا لنظرية البرنامج وكيفية عملها في ظروف بيئية
معينة لحل املشكالت التي تم تحديدها .فبينما يوضح النموذج املنطقي
التدخل والعالقات بين املصادر ،واملدخالت ،واملخرجات ،للبرنامج؛ تصف
نظرية البرنامج كيف يتم تأثير البرنامج ،ومتى وملاذا ،وتساعد على التنبؤ
بمخرجاته ،وتوضح شروط حصول التأثير .والنموذج املنطقي هو صورة
لنظرية البرنامج ،وهو يعتبر أداة فعالة لوصف نظرية البرنامج
[.]10,11,20,21,22
النموذج املنطقي:
هو مجموعة من االفتراضات حول العالقة بين االستراتيجيات والخطط التي
يتبناها البرنامج والفوائد املتوقعة من البرنامج ،حيث يحدد النسق املتوقع
للخطوات املمتدة من مدخالت البرنامج إلى نواتجه .وهذه األداة يمكن أن
تستخدم لوصف عناصر البرامج الفريدة من نوعها ،وتوضح كيف تسير مع
ً
بعضها البعض؛ جنبا إلى جنب .حيث يصف النموذج املنطقي الروابط
املنطقية بين مصادر البرنامج واألنشطة واملخرجات والنواتج قصيرة ومتوسطة
وطويلة املدى.
ويمكن النظر إلى البرنامج باعتباره مجموعة من الفرضيات؛ إذا تم تنفيذ

البرنامج كما هو مخطط له ،وبالتالي نتوقع ظهور نتائج معينة .واألداة املناسبة
التي يمكن استخدامها لتفريغ هذه الفرضيات هي النموذج املنطقي؛ من أجل
فهم أفضل لالفتراضات األساسية التي يقوم عليها البرنامج ،ووضع
االستراتيجيات الختبارها .ويمكن أن يقدم النموذج بأكثر من شكل :رسم بياني،
أو جداول ،أو سرد على شكل قصة [ .]10,11,21,23ويتكون النموذج املنطقي
للبرنامج من نموذجين هما:
أ .نموذج التغيير :يوضح العملية السببية الناتجة عن البرنامج ،ويتكون من
ثالثة عناصر أساسية:
 .1األهداف والنواتج :األهداف تعكس الرغبة في تحقيق الحاجات غير
املحققة؛ أما النواتج فهي ملموسة بعكس األهداف وتمثل الجوانب التي يمكن
قياسها في األهداف.
 .2املحددات :هي التي تحدد الخطوط الرئيسة التي يجب على البرنامج اتباعها
ً
للوصول إلى أهداف البرنامج ،وبشكل أكثر تحديدا؛ هي اآللية التي يقوم عليها
البرنامج ،وتسمى هذه اآللية باملحددات أو متغير التدخل.
 .3التدخل أو العالج :يشمل أي نشاط أو أنشطة في البرنامج تهدف بشكل
مباشر إلى تغيير إحدى املحددات ،وهو عامل التغيير داخل البرنامج.
ب .نموذج العمل :هو خطة منهجية لترتيب املوارد ،واإلعدادات ،وفريق العمل،
والدعم للوصول إلى الفئة املستهدفة وتقديم الخدمات .ويتكون هذا النموذج
من العناصر التالية:
 .1املؤسسة املنفذة :يعتمد أي برنامج على املؤسسة لتخصيص املوارد،
وتنسيق األنشطة ،وتدريب القائمين على البرنامج واملشرفين عليه من
موظفين ومنفذين وغيرهم ،ومن املهم التأكد من أن املؤسسة قادرة على تنفيذ
البرنامج.
 .2منفذي البرنامج :هم املسؤولون عن تقديم الخدمات للعمالء مثل:
املستشارين ،واألطباء ،واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين ،واملعلمين في
املدارس؛ حيث يجب أن تتوفر في منفذي البرنامج ومقدمي الخدمات الكفاءة،
والتدريب ،وااللتزام ،وغيرها من الصفات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة
تقديم الخدمات.
 .3املنظمات األقران وشركاء املجتمع :الكثير من البرامج تستفيد من التعاون
مع منظمات مختلفة ،أو قد تطلب التعاون لتسهيل تطبيق البرنامج ،وفي حال
لم تؤسس هذه الشراكة بشكل جيد قد يؤدي ذلك إلى صعوبة تطبيق
البرنامج.
 .4بروتوكالت التدخل وتقديم الخدمات :هو املنهج الذي يوضح بالضبط
طبيعة ،ومحتوى أنشطة التدخل للبرنامج ،وذلك من خالل خطوات محددة
يجب اتخاذها لتوصيل الخدمات.
 .5السياق البيئي :بعض البرامج لديها حاجة خاصة للحصول على الدعم ،وهذا
يعني أن إشراك بيئة داعمة في عمل البرنامج ،مهما كان نوع هذا الدعم سواء
ً
أكان بشكل جزئي أو كلي ،سيكون حاسما في نجاح البرنامج .ويتضمن الدعم
الجزئي الدعم النفس ي ،واالجتماعي ،واملادي الذي يحتاجه العمالء للسماح
لهم باالستمرار في البرنامج.
 .6الفئة املستهدفة :في الفئة املستهدفة توجد عدد من االفتراضات األساسية
للعمل منها :إمكانية وصول الخدمات للفئة للمستهدفة بشكل فعال ،تحقق
معايير األهلية بصورة صحيحة ،استعداد العمالء لاللتزام ،أو التعاون ،أو على
األقل قبولهم لالنضمام للبرنامج.
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ً
وتستمر مع مرور الوقت ،وتؤدي إلى ضعف واضح إكلينيكيا .ويستخدم الدليل
ً
( )DSM-5قائمة مكونة من ثمانية عشر عنصرا من األعراض ،تسعة منها
تصف النشاط الزائد واالندفاعية ،والعناصر التسعة األخرى تصف نقص
االنتباه [.]13,25
وبحسب ( ،)DSM-5فإن املعايير التشخصية لـ ( )ADHDتشتمل على
نوعين :نقص االنتباه و (أو) النشاط الزائد واالندفاعية .وكال النوعين يتطلب
أن ينطبق على الفرد ستة على األقل من األعراض املرضية الدالة على ضعف
االنتباه و (أو) النشاط الزائد واالندفاعية ،وأن تستمر تلك األعراض ملدة ال
تقل عن ستة أشهر على األقل ،وأن تكون بشكل ال يتفق مع مستواه النمائي
مما يؤدي إلى سوء توافقه ،في الجوانب االجتماعية ،واألكاديمية ،واملهنية.
وينبغي األخذ باالعتبار أن تحدث األعراض الدالة على نقص االنتباه،
ً
ً
والنشاط الزائد ،واالندفاعية التي سببت عجزا ،أو قصورا لدى الفرد قبل
ً
عمر  12سنة ،وأن تسبب هذه األعراض خلال ذا داللة إكلينيكية في األداء
الوظيفي اليومي في موقفين ،أو أكثر سواء في املدرسة ،أو العمل ،أو مع
األصدقاء ،أو مع األقارب وغيرها من األنشطة .وأن توجد أدلة واضحة،
وقاطعة ذات داللة إكلينيكية تؤكد حدوث االضطراب في الجانب االجتماعي،
أو األكاديمي ،أو املنهي .وأال تعزى هذه األعراض إلى اضطراب نمائي عام
منتشر كالفصام ،أو أي اضطراب نفس ي آخر مثل :اضطراب املزاج،
واضطراب القلق ،واالضطراب التفككي ،واضطراب الشخصية ،وتعاطي
املواد املخدرة ،أو االنسحاب منها.
ً
ثالثا :التغذية الراجعة العصبية:
هي نوع من أنواع التغذية الراجعة البيولوجية التي تقوم بعرض املوجات
ً
الدماغية غالبا باستخدام التخطيط الكهربائي للدماغ ( ،)EEGلتعليم الفرد
التنظيم الذاتي من خالل السيطرة على إيقاع النشاط الكهربائي للدماغ ،حيث
تختلف في التردد ،أو السرعة ،أو السعة ،أو الجهد ،وتعكس معالجة املعلومات
درجة النشاط في ترددات معينة مثل :التركيز ،أو أحالم اليقظة ،أو اإلثارة ،أو
التوتر ،أو االسترخاء أو النعاس .وتجعل التغذية الراجعة العصبية األفراد على
دراية بهذه العمليات من خالل تمثيل نشاط الدماغ الكهربائي الخاص بهم،
والسماح لهم بتغييره .وبالتالي يستطيع األفراد استخدام التغذية الراجعة
ملساعدتهم على توجيه أنفسهم ملستويات من نشاط الدماغ مفيد ألدائهم،
وقدراتهم الشخصية من خالل التنظيم الذاتي [.]26
تطبيق التغذية الراجعة العصبية على اضطراب نقص االنتباه املصحوب
بالنشاط الزائد:
 بروتكوالت التغذية الراجعة العصبية ( :)Neurofeedback Protocolsتماستخدام برتوكول ثيتا /بيتا ( ،)Theta/Betaوتعتبر من البروتكوالت
الكالسيكية للحد من عدم االنتباه واالندفاع .وتعتبر أفضل ما تم تقديمه
ً
علميا الستخدامه مع ( .]27] (ADHDولهذا السبب تم اختياره لتطبيقه في هذه
الدراسة .ويقوم التدخل العالجي بمحاولة زيادة إنتاج موجات بيتا وتقليل عدد
موجات ثيتا البطيئة .ويمكن تحقيق ذلك عن طريق السماح للمريض
بمشاهدة مستويات موجات الدماغ على الشاشة خالل دمج موجات الدماغ
في لعبة فيديو ،ومحاوله تغييرها [.]28,29
 عدد الجلسات والوقت املطلوب للتدريب على التغذية الراجعة العصبية:عند استعراض األدب املنشور ،نالحظ التباين الواضح في جداول الجلسات
العالجية ،حيث تبدأ من جلسة واحدة في األسبوع إلى خمس جلسات في

ونموذج العمل يجب أن ينفذ بشكل مناسب لتفعيل عملية "التحول"
ً
( )Transformationفي نموذج التغيير أو األثر .وحتى يكون البرنامج مؤثرا يجب
ً
ً
أن يكون نموذج العمل سليما ونموذج التغيير معقوال؛ وبالتالي يكون من
املرجح أن يعمل البرنامج بعد ذلك بشكل جيد .وتمر عملية تصميم النموذج
املنطقي بخمس مراحل أساسية هي:
 .1جمع املعلومات املرتبطة بالبرنامج ومن مصادر جمع املعلومات :مراجعة
وثائق البرنامج ،والبرامج املشابهة ،وإجراء املقابالت مع املستفيدين من البرنامج
واملختصين باملجال ،ومالحظة تطبيق البرنامج ومراقبة أعمال البرنامج
وظروفه ،والرجوع إلى األدبيات املتعلقة بالبرنامج.
 .2تحديد املشكلة وسياقها بشكل واضح :تحديد الحاجة إلى البرنامج هي
املرحلة األساسية في بناء النموذج املنطقي للمراحل التالية ،كما يجب تحديد
جميع العوامل املسببة للمشكلة.
 .3تحديد جميع عناصر النموذج املنطقي في جدول :في هذه املرحلة يتم
تصنيف املعلومات التي تم جمعها في أعمدة داخل جدول ويتم إدراجها تحت
كل خانة إما مدخالت أو عمليات أو مخرجات أو نواتج (قريبة-متوسطة-بعيدة
املدى) .ويمكن التأكد من صحة هذه التصنيفات للمعلومات بطرح األسئلة
التي تبدأ بـ "كيف" و "ملاذا" ،ويتم طرحها عند بداية أي عمود ،ومن املفترض
أن تؤدي إلى العمود الذي يليه أو يسبقه.
 .4رسم النموذج املنطقي :باستخدام العناصر املوجودة في الجدول ،يتم رسم
مخطط بشكل بسيط ،ثم يتم إضافة التفاصيل بشكل تدريجي ،بحيث تعكس
التسلسل املنطقي لعمل البرنامج.
 .5التحقق من النموذج املنطقي مع املختصين وأصحاب املصلحة :في هذه
املرحلة يتم تقديم مخطط النموذج املنطقي والجدول وكافة املعلومات
للمختصين في املجال [.]10,11
ً
ثانيا :اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد (:)ADHD
هو اضطراب جيني املصدر ينتقل بالوراثة في كثير من حاالته ،وينتج عن
عدم توازن كيميائي أو عجز في الوصالت العصبية ،املسؤولة عن الخواص
الكيميائية التي تساعد املخ على تنظيم السلوك .وتعرفه املؤسسة العاملية
للصحة العقلية [ ]24بأنه اضطراب في الدماغ يتسم بنمط مستمر من نقص
االنتباه و/أو النشاط الزائد-االندفاعية الذي يتعارض مع األداء ،والتطور.
ويتكون االضطراب من ثالثة أعراض أساسية:
ً
ً
 .1نقص االنتباه :واملقصود به أن يكون الشخص تائها وبعيدا عن املهمة،
ويفتقر إلى الثبات ،ويجد صعوبة في التركيز ،وغير منظم .وجميع هذه األعراض
ال ترجع لسبب التحدي أو عدم الفهم.
 .2النشاط الزائد :واملقصود به هو أن الشخص تظهر عليه الحركة
املستمرة ،في األوضاع واألوقات غير املناسبة ،ويكون سريع امللل ،والتردد،
وكثير الكالم.
 .3االندفاعية :وتظهر على شكل مقاطعة اآلخرين ،واتخاذ القرارات بشكل
متسرع ،وعدم القدرة على تأخير اإلشباع.
تشخيص اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد:
بحسب الدليل التشخيص ي واإلحصائي الخامس لالضطرابات العقلية
( )DSM-5فإن ( )ADHDهو متالزمة إكلينيكية "سريرية" موضحة ،ومحددة
بمستويات عالية من السلوكيات املتعلقة بالنشاط الزائد واالندفاعية،
ونقص االنتباه التي تبدأ أعراضها بالظهور في مرحلة الطفولة املبكرة،
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للممارسة (التطبيق) ،ودارسة أثره على التقييم والتدخل على مستوى الطفل
واملهمة والبيئة ،ويستند هذا النموذج على املراجعات األدبية ،والخبرة
اإلكلينيكية ،ودراسة تم إجرائها مع أخصائيي العالج الوظيفي لتحديد
أولوياتهم فيما يخص التقويم والتدخل مع األطفال املصابين.
أما املرحلة الثانية هدفت لتقويم مدى فعالية برنامج التدخل العالجي
ُ
باستخدام العالج الوظيفي املتمركز حول أسر أطفال نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد من خالل نتائج دراسة متعددة املراكز .حيث
يهدف البرنامج إلى تحقيق تناغم بين الطفل ومطالب املهمة ،والبيئة التي ينفذ
فيها الطفل هذه املهمة ،من خالل تقييم متعدد األبعاد وتدخل متعدد
ً
األوجه ،ومن خالل التواصل أسبوعيا مع األطفال والوالدين واملعلمين ملدة
ثالثة أشهر.
وأجريت الدراسة في مراكز متعددة بعد دورة تدريبية ملدة ثالثة أيام مع
( )20أخصائي عالج وظيفي ،وتم جمع البيانات قبل و بعد التدخل لـ ()20
ً
طفال تتراوح أعمارهم ما بين ( 5إلى  )10سنوات باستخدام مقاييس تقدير
أعراض نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد (.)ADHD Rating Scales
ً
ً
وأظهرت النتائج تحسنا سلوكيا لدى الغالبية العظمى من األطفال وتقييمات
إيجابية من الوالدين ،مما يشير إلى فعالية البرنامج ،وقابلية نموذج املمارسة
للتطبيق .وبالتالي خلص املقومون من هذه الدراسة بنموذج ممارسة لبرنامج
العالج الوظيفي.
أما ما يتعلق باستخدام النموذج املنطقي في تقويم أثر برنامج تدخل عالجي
نجد دراسة تقويمية لستيورت ،لو ،رسيل ،وهنا [ ]36استمرت ملدة عشرة
أشهر لتطبيق النموذج املنطقي ،وتقويم أثر برنامج جديد يقدم خدمات
ً
عالجية لستة عشر طفال ،تتراوح أعمارهم ما بين ( 3.10إلى  )6.4سنة من
أطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث يشتمل على عالج وظيفي وعالجي
طبيعي ،كما تم تقديم جلسات توعوية من قبل موظفي املركز للوالدين.
واعتمد تصميم تقويم البرنامج على النموذج املنطقي للبرنامج الذي تم
تطويره بشكل تعاوني ما بين مركز إعادة تأهيل األطفال وكان تشايلد ( Can
 ،)Childوأظهرت نتائج الطرق املختلطة ،الكمية والكيفية ،املستخدمة أن
األطفال املشاركين في التقويم حققوا أو تجاوزا األهداف التي وضعها كل من
املعالجين والوالدين .ودعمت البيانات الكيفية من املقابالت مع أولياء األمور
ومقدمي الخدمة النتائج الكمية ،كما قدمت توصيات لتحسين الخدمة
ً
مستقبال .ويذكر املقومون بأن النموذج املنطقي للبرنامج قدم للباحثين،
ً
ً
ً
ومقدمي الخدمة نهجا تعاونيا ومنهجا إلجراء تقويم البرنامج في إطار زمني قصير
ً
ً
ً
نسيبا .لذلك يذكر املقومون بأن النموذج املنطقي يعتبر خيارا مفيدا لتقويم
خدمات األطفال األخرى.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدم املنهج الكيفي لتقويم برنامج التدخل ،وذلك باستخدام منهج
تقويم األثر عن طريق التقويم املبني على النظرية للتوصل إلى النموذج املنطقي
للبرنامج ،وكيفية عمله ،حيث استخدمت الطرق الكيفية؛ فتم جمع البيانات
من خالل األدوات الكيفية (املالحظة ،واملقابلة ،ومراجعة الوثائق)؛ ثم تحليلها
ً
كيفيا عن طريق النظرية التأصيلية ( ،)Grounded Theoryللتوصل للنظرية
وافتراضاتها ،ومن تم تقويم البرنامج في ضوئها.

األسبوع .لكن اتفقت عدد من الدراسات أن العدد األمثل من الجلسات
العالجية للتغذية الراجعة العصبية للحصول على النتائج املرجوة لألشخاص
املصابين بنقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد تتراوح ما بين ثالثين إلى
أربعين جلسة [ .]30كما أن مدة التدريب الفعلي ضمن جلسة التغذية الراجعة
العصبية تتفاوت ما بين دقيقتين إلى خمس دقائق ،وذلك يعتمد على
االستجابة اإلكلينيكية ،ومنحنى التعلم للحالة .ويمكن زيادة أوقات التدريب
ً
تدريجيا كلما تعلم الدماغ على االستجابة ،حتى نصل إلى ( )30دقيقة ،أو أكثر
للجلسة التدريبية .كما تباينت الدورة الواحدة للعالج ما بين عشرين إلى
خمسين جلسة ،أو أكثر [.]31
ُ
 معايير االستبعاد املحتملة للحاالت :وضعت هذه املعايير الستبعاد الحاالتمن برنامج التغذية الراجعة العصبية ً
بناء على مجموعة من الدراسات لحاالت
فردية ،أو مجموعات ،لم تحصل على نتائج إيجابية بعد تطبيق جلسات
البرنامج ،وهي كاآلتي:
 .1الحاالت التي أعمارها أقل من  6سنوات.
 .2الحاالت التي لديها تاريخ من األمراض العصبية (مثل :نوبات ،أو إصابات
دماغية).
 .3الحاالت التي تتعاطى مواد مخدرة.
 .4األسر التي لديها مشكالت يمكن أن تتدخل في العملية العالجية.
 .5وجود تخلف عقلي ،أو وجود حالة طبية ،أو نفسية مع أعراض محتملة في
السلوك ،أو االنتباه (مثل :االضطراب ثنائي القطب ،واالكتئاب الشديد،
والذهان ،والسكري ،وفقر الدم ،والغدة الدرقية) [.]31
عند االطالع على الدراسات السابقة نجد أن هناك عدد من الدراسات
األجنبية التي هدفت إلى دراسة أثر التغذية الراجعة العصبية على اضطراب
نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد باستخدام املنهج التجريبي .وخلصت
نتائج هذه الدراسات [ ]4,5إلى أن الدمج بين كل من برنامج التغذية الراجعة
ً
العصبية والدواء يعطي أثرا أكبر من االقتصار على أحدهما .كما أنه من املمكن
ً
أن تكون التغذية الراجعة العصبية بديال عن األدوية للمصابين بـ ( )ADHDأو
يعانون من آثار جانبية .وبعض هذه الدراسات أشارت إلى أن التغذية الراجعة
العصبية ال يقتصر تأثيرها على األعراض األساسية لالضطراب فقط ،بل من
املمكن أن تمتد إلى أعراض سلوكية أخرى لم يثبت حتى اآلن تأثير الدواء عليها؛
وأن نتائج العالج بالتغذية الراجعية ذات أثر بعيد املدى وأكثر استقرارا مقارنة
بغيرها من العالجات [.]32,33,34,5
أما فيما يتعلق بتقويم برنامج التدخل العالجي باستخدام التغذية الراجعة
على اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،فتكاد تكون الدراسات
عنها معدومة؛ وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب ،منها :حداثة التقنية ،وكلفتها
املادية املرتفعة ،وإجراءات تطبيقها ،وصعوبة توفير العينة ،وضرورة
استخدام املنهج التجريبي عند دراستها.
ولم تجد الباحثتان أي دراسة لتقويم برنامج التغذية الراجعة العصبية ،إال
أن هناك دراسة تقويمية [ ]35هدفت لعمل نموذج ملمارسة العالج الوظيفي
( )Occupational Therapyوالذي يساعد على الفهم النفس ي املتعدد األبعاد
لهذا االضطراب وإدارته .وترجع الحاجة لتقويم البرنامج إلى أن أخصائيي
العالج الوظيفي تنقصهم الخلفية النظرية والتفاصيل عن التدريب في مجال
العالج الوظيفي ً
بناء على ما أظهرته نتائج بحث سابق .وتم إجراء تقويم برنامج
التدخل العالجي على مرحلتين ،في املرحلة األولى هدف التقويم إلى بناء نموذج
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ب .مجتمع الدراسة وعينتها
تمثل مجتمع الدراسة في مرض ى ( )ADHDاملراجعين لكل من مستشفى
امللك خالد الجامعي ،ومدينة األمير سلطان الطبية العسكرية .وتكونت عينة
ً
الدراسة من ( )28طفال وطفلة يعانون من ( ،)ADHDمنهم ( )5حاالت من
مستشفى امللك خالد الجامعي ،و( )23حالة من مدينة األمير سلطان ،منهم
( )20ذكور ،و( )8إناث ،تتراوح أعمارهم ما بين ( 7إلى  )11سنة بمتوسط
( ،)9.43وانحراف معياري ( ،)2.24ومتوسط درجة ذكائهم ( ،)91.76بانحراف
معياري (.)6.07
وقد مرت عملية اختيار العينة بعدد من املراحل؛ في املرحلة األولى تم االطالع
على جميع ملفات قسم الطب النفس ي لألطفال واملراهقين ،وفرز الحاالت التي
تنطبق عليها معايير عينة الدراسة بشكل أولي ،بعد ذلك تم التواصل مع أكثر
من ( )150حالة ومقابلتهم للتأكد من انطباق معايير عينة الدراسة عليهم وهي
كالتالي:
 .1أن يتراوح عمر الطفل ما بين  7إلى  11سنة.
 .2أال تقل درجة ذكائه عن  70درجة ،حسب اختبار ستانفورد-بينيه الصورة
الخامسة [.]37
 .3التشخيص باضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد بدون
أعراض أخرى مصاحبة ،حسب ( .[13[ )DSM-5والتأكد من ذلك من األطباء
املشرفين في مستشفى امللك خالد الجامعي ،ومدينة األمير سلطان الطبية
العسكرية حيث أن املشرفان استشاريان في الطب النفس ي لألطفال
واملراهقين.
 .4ال يخضع ألي برنامج مشابه لبرنامج الدراسة ،أو يعطى تأثيرات مشابهه على
االنتباه أو السلوك.
 .5عدم وجود إصابات دماغية أو مشكالت عصبية (صرع أو تشنجات).
 .6عدم وجود أعراض طبية أو نفسية مصاحبة ،أو مشكالت عائلية أو
سلوكية مؤثرة.
بعد ذلك تم أخذ عينة عشوائية مضبوطة من العينة األولية بعد التحقق
ً
من انطباق معايير العينة عليها ،عدد أفرادها ( )28طفال ،وتم توزيعها إلى
ً
مجموعتين متجانستين ،بحيث يشكل ( )13فردا املجموعة (أ) تدخل دوائي
ً
وبرنامج التغذية الراجعة العصبية ،بينما يشكل ( )15فردا املجموعة (ب)
تدخل باستخدام التغذية الراجعة العصبية فقط .وتم تحقيق التكافؤ بين
ً
املجموعتين في أهم املتغيرات (العمر ،الجنس ،درجة الذكاء) ،تالفيا ملا قد
يكون لها من تأثير على نتائج الدراسة.
ج .أدوات الدراسة
ً
أوال :استمارة البيانات الشخصية:
ً
تم إعداد استمارة لجمع البيانات الشخصية ألفراد العينة تضم عددا من
البيانات (املتغيرات) استخدمت في املقابلة األولية ألفراد العينة بغرض التأكد
من انطباق محكات عينة الدراسة عليهم قبل تطبيق البرنامج ،وضمان تكافؤ
العينات في هذه املتغيرات .وتشمل هذه املتغيرات (االسم ،الجنس ،تاريخ
امليالد ،املرحلة الدراسية ،التشخيص ،درجة الذكاء ،نوع الدواء ،التأكد إذا
كان يخضع ألي برامج مشابهة أو تعطي تأثيرات مشابهة لبرنامج الدراسة على
االنتباه أو السلوك ،التأكد بأنه ال توجد لديه إصابات دماغية أو مشكالت
عصبية (صرع أو تشنجات) ،أو وجود حاالت طبية أو نفسية مصاحبة ،أو
مشكالت عائلية أو سلوكية مؤثرة) .وأغلب هذه املتغيرات تم مراجعتها في
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املرحلة األولى من اختيار العينة ،عندما تم االطالع على ملفات الحاالت،
والقيام بمقابلتهم.
ً
ثانيا :أداة تحفيز االنتباه :Play Attention
يتكون جهاز تحفيز االنتباه [ ]38من خوذة للرأس شبيهة بتلك التي
يستخدمها راكبو الدراجات .ويوجد بها مجسات حساسة تقوم بقياس
مستويات االنتباه ونقل املعلومات إلى برنامج خاص في الحاسوب ،حيث تتحول
إلى ألعاب تعليمية ،تزودنا بتغذية راجعة فورية عن مستويات االنتباه .وال يتعلم
املتدرب االنتباه للحاسوب فقط وإنما –وهذا هو األهم -يتعلم كيف يكون أكثر
ً
وعيا بحالته الجسمية والعقلية التي تساعد على مزيد من االنتباه ،مما ينمي
مهاراته في التركيز مع مرور الوقت.
لقد تم تطوير برنامج تحفيز االنتباه الستخدامه بأقل قدر من التعليمات،
ومن ثم يسهل على أي فرد أن يلعب به سواء لديه خبرة بالحاسب اآللي أم ال.
ويتكون برنامج تحفيز االنتباه من خمسة ألعاب ،ولكل لعبة ثالثة مستويات
(مبتديء ،متوسط ،متقدم) ،وكل مستوى يختلف عن اآلخر في املدة الزمنية،
ودرجة الصعوبة ،وعدد املشتتات ،كما أن لكل لعبة أهدافها وأغراضها
املختلفة [.]39
ً
ثالثا :املالحظة املوجهة:
ُ
طبقت قائمة ملالحظة السلوكيات أثناء الجلسات املعتمدة مع جهاز (تحفيز
ً
االنتباه) مكونة من ( )18سلوكا ،ويتم تسجيل عدد املرات التي يظهر فيها هذا
السلوك أثناء الجلسة .وقد تم إعدادها من خالل شركة يونيك لوجك أند
تكنولوجي التي قامت بتصميم أداة تحفيز االنتباه [ .]39وتم حساب تكرارات
هذه السلوكيات للمجموعتين خالل ( )30جلسة.
ً
رابعا :املالحظة غير املوجهة:
استخدمت املالحظة غير املوجهة ،والتي تعكس أنشطة وعمليات البرنامج
وكيفية عمله بشكل حقيقي على أرض الواقع ،ومن املمكن أن تقدم معلومات
غير متوقعة وذات قيمة تخدم عملية التقويم .وتم جمع املالحظات وتسجيلها
أثناء جلسات التدخل باستخدام التغذية الراجعة العصبية للمجموعتين (أ)،
و(ب).
ً
خامسا :املقابلة غير املوجهة:
ً
تقدم املقابلة غير املوجهة فهما أفضل للبرنامج من وجهة نظر املشاركين.
فتم تطبيقها مع الوالدين وأفراد املجموعتين (أ) ،و(ب) ،بعد االنتهاء من
جلسات التدخل ،وذلك بطرح سؤال واحد عام" :ما هو رأيك بالبرنامج؟"،
ونتيجة لهذا السؤال انبثق عدد من األسئلة ،تختلف باختالف األشخاص
الذين تمت مقابلتهم ،ومدى تجاوبهم وتجربتهم بشكل عام ،ونتائج البرنامج.
واستخدمت األسئلة املفتوحة وغير املوجهة حتى تكون محايدة وبعيدة عن
ً
التحيز ،وحرصا على إعطاء الحرية الكاملة للتعبير .وتم توضيح أهمية
املعلومات التي يقدمونها للبحث ،وبأنهم مشاركون أساسيون ومؤثرون في
عملية التقويم؛ حيث ُوفرت معلومات عن مدى فعالية البرنامج وأثره على
االنتباه ،والطريقة األنسب لتطبيقه ،ساعدت على تفسير الكثير من النتائج.
ً
سادسا :تحليل الوثائق:
هي طريقة منهجية ملراجعة وتقويم ما يتوفر من وثائق عن حاالت مماثلة
سابقة تمت معالجتها باستخدام التغذية الراجعة العصبية "تحفيز االنتباه"،
حيث يتم فحص ومراجعة البيانات واستخالص املعنى وتطوير الفهم والخبرة
التجريبية عن البرنامج [ ،]40بهدف التأكد من صحة نظرية البرنامج ،وكيفية
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ً
ً
األشهر واألكثر استخداما محليا .واالختالف الوحيد بينهما هو في مدة التأثير،
حيث يتراوح تأثير الريتالين ما بين ( )8- 6ساعات ،بينما الكونسرتا ما بين (-10
 )12ساعة.
ً
 .7إذا تم التدخل باستخدام الدواء والتغذية الراجعة العصبية معا ،يجب
التأكد من حضور الطفل الجلسات تحت تأثير الدواء للحصول على النتيجة
واألثر.
ً
 .8وضع نظرية للبرنامج بناء على فحص وتحليل البيانات الكيفية للتطبيق،
والسياق ،والعوامل املؤثرة على البرنامج العالجي ،ثم عرض النموذج املنطقي
على عدد من املختصين الذين لديهم خبرة في مجال التغذية الراجعة العصبية
واضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد؛ بهدف إعطاء تغذية
راجعة عن النموذج ومدى صحته ،وتم تعديل النموذج املنطقي في ضوء
مرئيات املشاركين.
 .5النتائج
ً
ٌ
عرض للنتائج وفقا لتساؤالت الدراسة:
فيما يلي
ً
أوال :نتائج السؤال األول الذي ينص على ما يلي" :ال يختلف النموذج املنطقي
لتأثير برنامج التدخل العالجي باستخدام التغذية الراجعة العصبية في تحسين
االنتباه ،لدى األفراد الذين يتناولون أدوية عالجية ،والذين ال يتناولون
األدوية؟".
للتحقق من عدم وجود اختالف في النموذج املنطقي لتأثير برنامج التغذية
الراجعة العصبية لدى األفراد الذين يتناولون أدوية عالجية والذين ال يتناولون
األدوية ،تم تحليل البيانات املستخرجة من األدوات الكيفية (املالحظة
ً
ً
املوجهة ،املالحظة غير املوجهة ،املقابلة ،تحليل الوثائق) تحليال كيفيا
باستخدام النظرية التأصيلية ،للتوصل إلى النموذج املنطقي للبرنامج وكيفية
عمله.
ُ
أ .املالحظة املوجهة :طبقت قائمة ملالحظة السلوكيات أثناء جلسات التدخل،
ً
باستخدام التغذية الراجعة العصبية ،مكونة من ( )18سلوكا يتوقع ظهورها
ً
أثناء جلسات التدخل ،خصوصا مع األطفال املصابين باضطراب (،)ADHD
حيث يقوم املالحظ بتسجيل عدد املرات التي تظهر فيها هذه السلوكيات أثناء
كل جلسة .وتم حساب تكرارات هذه السلوكيات للمجموعتين خالل ()30
جلسة ،ولوحظ ظهور هذه السلوكيات لدى املجموعة (ب) تغذية راجعه
عصبية فقط ،بشكل أكبر من املجموعة (أ) تغذية راجعة عصبية ودواء ،في
معظم السلوكيات ،كما يوضحها الشكل .1

عمله وتفسير نتائجه .وقد تم تحليل وثائق منشورة لبيانات طالب مركز للتعليم
"مركز التركيز من خالل املرح" ( )Focus Through Fun Learning Centerفي
نيويورك ،حيث تم تطبيق أداة "تحفيز االنتباه" على طالبه ،وجمع البيانات
خالل الفترة (2004م2008-م) ،باستخدام مقياس التقييم الضطراب نقص
االنتباه املصحوب بنشاط الزائد للوالدين واملعلمين .]38] BASC
د .إجراءات التطبيق:
 .1الحصول على موافقة لجنة أخالقيات البحث من مستشفى امللك خالد
الجامعي ،ومدينة األمير سلطان العسكرية الطبية قبل تطبيق البرنامج.
 .2اختيار عينة الدراسة ،والتواصل مع الحاالت التي تنطبق عليها محكات
ً
الدراسة هاتفيا ،وشرح البرنامج لهم بشكل مبدئي .وبعدها تمت املقابلة األولية
ألفراد العينة وجمع البيانات األولية ،وتم أخذ موافقاتهم من خالل التوقيع
على نموذج إقرار ،بعد ذلك تم توزيع األفراد الذين انطبقت عليهم معايير
الدراسة إلى مجموعتين بشكل عشوائي ،والتأكد من تكافؤ أفراد العينة داخل
كل مجموعة ً
بناء على املتغيرات التالية (العمر ،الجنس ،درجة الذكاء).
 .3حجز العيادات والتنسيق مع قسم الطب النفس ي وكادره في مستشفى امللك
خالد الجامعي ،ومدينة األمير سلطان الطبية العسكرية؛ حيث تم التطبيق
الفعلي مع أفراد العينة في كل من مستشفى امللك خالد ومدينة األمير سلطان
الطبية العسكرية.
 .4استخدام برنامج التغذية الراجعة العصبية (بروتوكول ثيتا/بيتا
الكالسيكي) ،وتكون البرنامج من ( )30جلسة كاملة موزعة على يومين إلى ثالثة
أيام في األسبوع ،مدة كل جلسة ( )30دقيقة .ويجب على املفحوص إتقان
املستوى األدنى قبل االنتقال للمستوى األعلى .وقد ُحدد في بروتكوالت البرنامج
أن االنتقال للمستوى األعلى يكون بعد االنتهاء من ( )10جلسات ،ومن املمكن
أكثر من ذلك إذا لم يتقن املفحوص املستوى الذي يقع فيه ،حتى ال يتسبب
ذلك له باإلحباط.
 .5بعد ذلك تم ترتيب املواعيد (األيام-األوقات) مع عينة الدراسة ،وتطبيق
جلسات البرنامج وجمع البيانات الكيفية للمجموعتين .وبعد ثالثين جلسة تم
جمع البيانات الكيفية املتبقية من املالحظات واملقابلة مع أفراد العينة،
والوالدين ،والرجوع إلى الوثائق .وفي حال عدم إكمال أفراد العينة ثالثين
جلسة ،يستبعدون من عينة الدراسة.
 .6بالنسبة للتدخل باستخدام األدوية ،تم استخدم دواء الريتالين،
والكونسرتا ،وهما االسمان التجاريان لعقار امليثيل فينيدات ،ويعتبران هما

شكل 1
تكرار ات مالحظة ( )18سلوكا في قائمة املالحظة املوجهة للمجموعتين (أ) ،و(ب)
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كما نالحظ ظهور بعض هذه السلوكيات في املجموعة (ب) فقط ،وعدم
ظهورها في املجموعة (أ) ،مثل السلوك رقم (" )9نوبة هيجان" ،بمجموع
تكرارات ()29؛ والسلوك رقم (" )14يخطئ في تذكر كيفية تشغيل البرنامج"،
بمجموع تكرارات (.)5
يتضح مما سبق أن السلوكيات ظهرت بشكل أكبر في املجموعة (ب) مقارنة
باملجموعة (أ) ،وهذا متوقع؛ ألن الدواء يعمل على خفض أعراض (،)ADHD
مما ساعد على خفض ظهور مثل هذه السلوكيات ،بعكس املجموعة (ب) التي
ال تتعرض إلى التدخل الدوائي .كما نالحظ انخفاض ظهور هذه السلوكيات مع
االستمرار في الجلسات لكال املجموعتين ،كما يوضحه الشكل .2

من خالل الشكل  1نالحظ ارتفاع بعض السلوكيات في كلتا املجوعتين (أ و ب)
ً
ً
معا ،مثل :السلوك رقم (" )2النظر بعيدا عن الهدف" ،بمجموع تكرارات
( ،)528وهو األعلى ،ويالحظ ظهوره لدى املجموعة (أ) بشكل أكبر من
املجموعة (ب)؛ يليه السلوك رقم (" )13يحتاج إلى إعادة التعليمات" ،بمجموع
تكرارات ()336؛ يليه السلوك رقم (" )1عادات عصبية مثل :اللعب بالشعر،
قضم االظافر ،مضغ أشياء الخ ،"..بمجموع تكرارات ()298؛ يليه السلوك رقم
(" )18القيام بسلوكيات غير مقبولة مثل :ضرب املكتب ،هز الكرس ي ..الخ"،
بمجموع تكرارات ()259؛ يليه السلوك رقم (" )17القيام باملزاح أو أصوات غير
مقبولة مثل :التجشؤ ،الحديث مع النفس" ،بمجموع تكرارات ()248؛ يليه
ً
السلوك رقم (" )5يتململ" بمجموع تكرارات ()247؛ وأخيرا السلوك رقم ()10
بمجموع تكرارات ( )200مرة.

شكل 2
تكرارات مجموع السلوك من خالل املالحظة املوجهة أثناء جلسات التغذية الراجعة العصبية في املجموعتين (أ) و(ب)

اتضح أنه في بداية الجلسات تكون الدافعية عالية ،لكن عند الوصول إلى
الجلسة السادسة أو السابعة ومن املمكن قبل ذلك ،لدى بعض األفراد ،أن
تنخفض الدافعية ويبدأ الشعور بامللل وفقد األلعاب جاذبيتها .ولكن الدافعية
ترجع باالرتفاع مرة أخرى عند االنتقال إلى املستوى الثاني وتستمر إلى الثالث.
كما لوحظ أن انخفاض الدافعية والشعور بامللل يكون بشكل أكبر في نهاية
املستوى األول (في الجلسات من  7إلى  ،)10ونهاية املستوى الثالث (في الجلسات
من  27إلى .)30
 .3الفرق في األداء بين املجموعتين:
لوحظ فرق في الجو العام لتطبيق جلسات البرنامج في العيادة بين أفراد
املجموعتين (أ) و(ب) ،من حيث الجهد املبذول لضبط الجلسة ومساعدة
الطفل على تطبيق البرنامج وأداء كل املهمات املقدمة له بالشكل الجيد
واملأمول .حيث لوحظ أن تطبيق الجلسات مع أفراد املجموعة (أ) يكون أكثر
ً
سالسة وتنظيما ،وأقل إعادة للتعليمات ،مع انخفاض ظهور لألعراض األخرى
لالضطراب مثل النشاط الزائد ،واالندفاعية ،والسلوكيات املصاحبة لها مما
يسهل عملية التدريب ،والتركيز على االنتباه بشكل أفضل .ويرجع ذلك كله إلى
تأثير الدواء.
 .4االستبصار باملشكلة والرغبة في التحسن:
لوحظ أن األفراد في املجموعتين الذين لديهم رغبة في التحسن هم األفراد
الذين لديهم اإلحساس باملشكلة ومعرفة جيدة واستبصار باضطرابهم ،حيث
نجد أن الطفل الذي على معرفة باضطرابه يستطيع التعبير عن مشكلته بكل
ً
وضوح .وتكوين هذه املعرفة يرجع غالبا لوعي الوالدين واملعالج ،الذين

من خالل الشكل السابق يظهر لنا انخفاض ظهور مجموع تكرارات
السلوك بناء على املالحظة ،بشكل ملحوظ في املجموعة (أ) بعد الجلسة رقم
( .)12أما في املجموعة (ب) انخفضت هذه السلوكيات بعد الجلسة رقم (،)14
ً
أي تقريبا بعد االنتهاء من نصف جلسات البرنامج .مما يشير إلى أن البرنامج ال
يؤثر على السلوكيات التي تعكس نقص االنتباه فقط؛ بل على السلوكيات
األخرى املرتبطة بالنشاط الزائد ،واالندفاعية ،حيث أن السلوكيات املوجودة
في نموذج املالحظة تصف السلوكيات التي تعكس جميع أعراض االضطراب.
ب .املالحظة غير املوجهة:
تم جمع املالحظات وتسجيلها أثناء جلسات التدخل باستخدام التغذية
الراجعة العصبية للمجموعتين (أ) ،و(ب) ،وتم رصد كم كبير من املالحظات،
ً
حيث وصل عدد نماذج املالحظة إلى أكثر من ( )840نموذجا ،ومرت عملية
تحليل املالحظة بعدد من املراحل .وخلصت عملية التحليل إلى خمسة
مواضيع رئيسة ،وهي:
 .1االنزعاج من الخوذة:
مثلت الخوذة املستخدمة ضمن جهاز تحفيز االنتباه عامل جذب وتشويق
لألطفال في الجلسات األولى من تجربة البرنامج ،بعد ذلك أصبحت مزعجة
لدى بعضهم ،حيث يبدأ الطفل بخلق األعذار لخلعها ،وذلك يرجع إلى انزعاجه
من الحساسات التي تلتقط نشاط الدماغ .لذا ننصح املدرب إذا أبدى الطفل
ً
انزعاجا من الخوذة ،بإعطاء الطفل فترات راحة بين كل مرحلة ،لحين تشغيل
املرحلة األخرى ،بحيث ال يزيد وقت التطبيق ،وال يؤثر على النتائج.
 .2اختالف درجة الدافعية عبر املستويات الثالث لأللعاب:
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يساعدون الطفل على التعرف على مشكالت هذا االضطراب وتأثيره عليه؛
مما ينعكس بشكل إيجابي على تفاعله وأدائه مع البرنامج ،ورغبته في التحسن
سواء أكان هذا الطفل يتناول األدوية أم ال .بعكس الطفل غير املستبصر
ً
بحالته ،وهو غالبا في حالة صراع مع والديه ،وال يشعر بمشكلته ،ويكون
حضوره للعيادة بناء على طلب والديه ،أو ألنه يرى أن هذه الجلسات للعب.
 .5معرفة معنى االنتباه وتأثيره على تحسن االنتباه:
لوحظ أن الكثير من أفراد املجموعتين ال يعرف معنى االنتباه ،فنجدهم
يستخدمونها في السياق الخاطيء عند الكالم ،وقد يرجع ذلك ألنها كلمة
مجردة .وبما أن أعمار العينة تتراوح ما بين ( 7إلى  )11سنة ،فقدرتهم على
ً
التفكير املجرد ضعيفة ،وغالبا يعتمدون على الخبرة الحسية الواقعية؛ حيث
نجد أن الطفل يعاني من الطلب املستمر لالنتباه من قبل والديه ،أو املعلم ،أو
حتى من إخوته وأصدقائه .لكن بعد فترة من تطبيق البرنامج استطاع الطفل
فهم معنى االنتباه بشكل أفضل واستخدامها في السياق الصحيح ،عندما
يشارك املالحظ بتفاصيل يومه في املنزل واملدرسة .ويتوقع أن ذلك يرجع إلى
التدريب (التطبيق العملي لالنتباه) ،حيث يستطيع الطفل مشاهدة االنتباه
أمام عينية أثناء الجلسات ،ويعرف هل هو اآلن منتبه أم ال ،وبالتالي يحاول
السيطرة عليه وزيادته أثناء الجلسات ،من خالل التنظيم الذاتي ،وتعميم
االستراتيجيات التي تعلمها في حياته اليومية سواء في املنزل أو املدرسة.
ج .املقابلة غير املوجهة:
تم إجراء املقابلة غير املوجهة مع الوالدين وأفراد املجموعتين (أ) و(ب)،
بعد االنتهاء من جلسات التدخل ،وذلك بتوجيه سؤال عام" :ما رأيك
بالبرنامج؟" .ونتيجة لهذا السؤال ،ينبثق عدد من األسئلة تختلف باختالف
األشخاص الذين تمت مقابلتهم ،ومدى تجاوبهم وتجربتهم بشكل عام .وتم
الحصول على كم كبير من املعلومات من خالل املقابلة ،حيث وصل عدد
ً
نماذج املقابلة إلى أكثر من ( )91نموذجا ،تشتمل على مقابلة الوالدين سواء
أكان األب ،أو األم ،وأفراد املجموعتين .وتم التوصل بعد االنتهاء من التحليل
الكيفي للمقابالت إلى ستة موضوعات رئيسة ،وهي:
 .1عدد الجلسات وتطبيقها:
واملقصود بها هو آلية عمل البرنامج وعدد جلساته وكيفية تفاعل الطفل
ً
معه ،كما يشمل أيضا كل اإلجراءات سواء قدرة الفرد على الوصول إلى
العيادة ،أو قدرته على التعامل مع الجهاز والتفاعل معه .فمن األمور األساسية
والتي تعتبر من الصعوبات في تطبيق هذا البرنامج هي عدد جلساته ،حيث وجد
عدد من املشاركين صعوبة في التواجد لـ ( )30جلسة ،والحضور مرتين إلى
ً
ثالث مرات أسبوعيا إلى العيادة .ويرجع ذلك  -بناء على املعلومات التي تم
جمعها من الوالدين -إلى عدد من األسباب ،أهمها صعوبة توفير وتواجد
ً
مواصالت مرتين إلى ثالث مرات أسبوعيا ،وضرورة تواجد املشارك في
منطقة الرياض ،والسكن بالقرب من العيادة حتى يستطيع االلتزام بحضور
الجلسات وعدم التأخر عن املوعد .وقد أدت تلك الصعوبات إلى تسرب العديد
من أفراد العينة ،سواء عند املقابلة األولى أو بعد البدء بالبرنامج .كما أن العدد
ً
الكبير من الجلسات قد يؤدي إلى امللل ،مما قد يؤثر سلبا على مخرجات
البرنامج.
كما أن تصميم الجهاز "تحفيز االنتباه" يعتمد على خوذة توضع على رأس
ً
املشارك ملدة ( 30إلى  )45دقيقة كل جلسة ،مما قد يكون مزعجا لبعضهم،
ً
وجذابا لبعضهم اآلخر .كما أن تكرار نفس األلعاب في كل جلسة يخفض من

دافعية الطفل وحماسه ويؤدي إلى امللل ،بالرغم من أن األلعاب تتغير عندما
ً
نقوم برفع املستوى لكن غالبا ال يتم االنتقال للمستوى األعلى إال بعد ()10
جلسات .لذلك يجب على املدرب أو االخصائي توضيح كل هذه األمور
ومناقشتها مع الوالدين والطفل قبل البدء بالبرنامج ،حتى ال يؤدي ذلك إلى
تسرب املفحوصين أو شعورهم باالنزعاج ،وتحول البرنامج من تجربة ايجابية
وممتعة إلى سلبية ومزعجة.
 .2رغبة كل من الطفل والوالدين في املشاركة بالبرامج:
املقصود هنا برغبة كل من الطفل والوالدين باملشاركة بالبرامج هي
الدافعية ،والتزامهم بالحضور ورغبتهم بالتحسن ،وعدم استعجالهم بظهور
أثر البرنامج على ابنهم ،وكذلك رغبة الطفل وحماسه بالحضور لتطبيق
البرنامج ،وعدم إجباره على ذلك .كل هذا ينعكس بشكل إيجابي على مسار
الجلسات ونتائج البرنامج بشكل عام .بعكس األفراد اآلخرين ،سواء الطفل أو
والديه ،الذين ال توجد لديهم الدافعية لالستمرار ،أو الحضور للعيادة بشكل
ً
متقطع وعدم االلتزام بجدول مواعيد البرنامج ،وذلك ألنهم لم يشاهدوا أثرا
على طفلهم؛ ونجدهم ينسحبون في النهاية من البرنامج .لذلك فإن أغلب أفراد
املجموعتين كانت دافعيتهم عالية أو متوسطة على األقل حتى استطاعوا
االنتهاء من البرنامج .ونستنتج من ذلك أن الدافعية والرغبة في التحسن هي من
الجوانب الهامة التي يجب أن تتوفر لدى املشاركين في البرنامج.
 .3البحث عن بديل للدواء:
ً
في بداية الدراسة عند االتصال بأفراد العينة املرشحين ،أبدا أغلبهم حماسا
للمشاركة بالرغم من معرفتهم بأننا ال نستطيع ضمان نتائج إيجابية أو ذات أثر
واضح للبرنامج .وبالرغم من ذلك حضروا للعيادة والتزموا بالحضور
بالجلسات .وعند مقابلتهم اتضح أن اهتمامهم بالبرنامج راجع إلى بحثهم
املستمر عن بديل للدواء ،وذلك يرجع إلى الصورة السلبية لديهم عن األدوية
النفسية وإدمانها ،وخوفهم من األضرار بعيدة املدى ،أو تعرض الطفل لخبرة
سلبية من الدواء ،أو املعاناة من األعراض الجانبية للدواء ،أو أن بعضهم
ببساطة يبحث عن تدخالت عالجية أخرى من املمكن أن تقدم فائدة
لطفلهم.
 .4تأثير البرنامج على االنتباه:
من األمور التي تكررت أيضا أثناء مقابلة أفراد العينة والوالدين هي التحسن
في االنتباه والقدرة على التركيز بشكل أكبر وملدة أطول .كما يجب اإلشارة إلى أن
ً
كال من الوالدين والطفل يستخدم االنتباه والتركيز كمترادفين.
 .5تأثير البرنامج على الجوانب الدراسية والتعليمية:
في أغلب املقابالت ال يذكر تحسن االنتباه إال مع التحسن في األداء املدرس ي،
ألن أغلب أفراد املجموعتين خضعوا للبرنامج في وقت املدرسة ،فاستطاع كل
من الوالدين والطفل أن يروا أثر البرنامج ولو بشكل جزئي على األداء املدرس ي.
كما انعكس هذا التحسن على الفترة التي يقضيها الطفل في حل الواجبات
املنزلية التي تعتبر من الصعوبات التي يواجهها الوالدان لطفل نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد ،حيث يجلس الوالدان مع الطفل لفترة طويلة قد
تمتد في بعض األحيان إلى يوم كامل .وقد استطاع الكثير من أفراد املجموعتين
من تحسين أدائهم الدراس ي ،وخفض ساعات حل الواجب املنزلي بعد
البرنامج.
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ً
ثانيا :نتائج السؤال الثاني الذي ينص على ما يلي" :ما النموذج املنطقي
(مكونات املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،والنواتج) لبرامج التدخل العالجي
للتخفيف من حدة أعراض اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد
لدى األطفال في سن ( 7إلى  )11سنة ،باستخدام التغذية الراجعة العصبية؟"
ولإلجابة عن السؤال الثاني ُوضعت أسئلة لكل عنصر من عناصر هذا السؤال
بحيث تغطي الجوانب التي ينبغي تغطيتها في برامج التغذية الراجعة العصبية،
كما يلي:
تقويم املدخالت:
 .1هل كانت هناك نظرية وتعريف وأهداف محددة ومناسبة للبرنامج؟
 .2ما صفات املدربين في البرنامج؟
 .3ما األدوات التي يجب توفرها في بيئة التدريب للبرنامج؟
 .4ما مدى تأثير أولياء اآلمور في البرنامج؟
تقويم العمليات:
 .1هل تم تحديد الفئة املستهدفة؟ وما محكات اختيارهم؟
ُ
 .2كيف طبقت أهداف البرامج؟ وما بروتوكالت التعلم والتدريب
املستخدمة؟ وما مدى فعاليتها؟
 .3ما وسائل تطبيق البرنامج املتبعة؟ وما مدى مالءمتها ألهداف البرنامج؟
 .4ما مدى مناسبة أنشطة البرنامج بالنسبة للفئة املستهدفة؟
 .5ما مدى كفاية أساليب تقويم أداء األفراد املشاركين في البرنامج؟
 .6هل مدة التدريب على البرنامج مناسبة؟
 .7هل عدد جلسات التدريب للبرنامج كافية؟
تقويم النواتج:
 .1هل حقق البرنامج أهدافه؟ وما مدى رض ى الطفل ووالديه؟
 .2ما هي درجة التحسن؟
 .3هل للبرنامج آثار جانبية عكسية على املشاركين؟
 .4هل يتأثر بعض األفراد في البرنامج أكثر من غيرهم؟
 .5ما آثار البرنامج بعيدة ومتوسطة وطويلة املدى؟
ً
ثالثا :نتائج السؤال الثالث الذي ينص على ما يلي" :ما أهم مكونات نموذج
برنامج التدخل العالجي التي تؤثر على الحكم على مناسبة البرنامج والثقة
بنتائجه؟"
ولإلجابة وتفسير ما سبق نستعرض نظرية البرنامج ونموذجها املنطقي التي تم
استخالصهما بعد تطبيق وجمع البيانات واملعلومات والوثائق املتعلقة
ً
ً
بالبرنامج وتحليلها تحليال كيفيا.
نظرية البرنامج:
يهدف برنامج التغذية الراجعة العصبية إلى تحسين االنتباه لدى أطفال نقص
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ( ،)ADHDولتحقيق هذا الهدف يجب أن
يتعلم "يتدرب" الطفل على التنظيم الذاتي أثناء جلسات البرنامج التي من
خاللها يتعلم كيفية تغير نشاط الدماغ من خالل التحكم وخفض نشاط
موجات ثيتا ،وتعزيز وتحسين نشاط موجات بيتا ،والتي تتمثل له من خالل
ألعاب الفيديو .وبناء على ذلك ُوضعت نظرية مبدئية في بداية التخطيط
لتقويم البرنامج كما يوضحها الشكل .3

 .6تأثير البرنامج على الحياة اليومية بشكل عام:
املقصود هنا قدرة املشاركين على تعميم ما تعلموه من مهارات في تحسين
قدرتهم على االنتباه وغيرها من املهارات املرتبطة بخفض األعراض األخرى
لالضطراب أثناء البرنامج على املدرسة وحياتهم اليومية .وقد الحظ الكثير من
ً
اآلباء واألطفال تحسنا في بعض األمور املتعلقة في الروتين اليومي ،مثل القدرة
على املشاركة في الحديث العائلي واالستمرار بالحديث في نفس املوضوع وعدم
االنتقال من موضوع إلى آخر ،والقدرة على سماع جميع أفراد العائلة .كما
ً
لوحظ التحسن في القيام ببعض املهام اليومية ،مثال عند طلب أحد الوالدين
من الطفل أي ش يء يستطيع الذهاب وإحضاره وتذكر ما هو مطلوب منه
بالضبط ،كما يستطيع إنجاز العمل املطلوب منه ،بعكس السابق حيث كان
الطفل ينتقل من نشاط آلخر دون إكمال النشاط األول.
د .تحليل الوثائق:
من خالل تحليل الوثائق املنشورة لبيانات طالب مركز "التركيز من خالل املرح"
في نيويورك [ ،]38تم تصنيف بيانات هذه الوثائق إلى عدد من املحاور الرئيسية
مع األخذ في االعتبار ارتباطها بالدراسة بشكل مباشر كما يلي:
 .1مشكالت في االنتباه (:)Problems Attention
وفي هذا املحور تم تناول تحليل بيانات نتائج برنامج "تحفيز االنتباه" على
ً
مشكالت االنتباه لـ ( )72طالبا ،وهي كالتالي:
 ( )%84من الطالب انخفضت لديهم مشكالت االنتباه في متوسط ()25جلسة.
 ( )%55,7من الطالب الذين يعانون من مشكالت في االنتباه انتقلوا إلىاملستوى الطبيعي بعد البرنامج (الدرجات التائية أقل من  60وأعلى من .)40
ً
 ( )%25من بقية الطالب كانوا قريبين جدا من الطبيعي (الدرجات التائيةتتراوح ما بين .)62-60
ً
 ( )%29,2من الطالب أحرزوا تقدما ( 10أو أكثر من الدرجات التائية).ً
 ( )%27أحرزوا تقدما بـ ( 7إلى  9درجات تائية).ً
 ( )%34,2من التقدم في مستوى االنتباه دال احصائيا ،نسبة ملقياس التقدير(.)BASC
 .2املشخصون باضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد الخالي من
األعراض املصاحبة:
ً
البيانات التالية لـ ( )23طالبا من العينة مشخصون باضطراب نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد بدون أعراض مصاحبة ،وكانت نتائجهم كالتالي:
 ( )%87.6انخفضت لديهم مشكالت االنتباه. ( )%73.9انخفض لديهم النشاط الزائد.يتضح مما سبق تأثير البرنامج االيجابي على كل من االنتباه والنشاط الزائد.
 .3تأثير الدواء على مخرجات التدخل باستخدام برنامج تحفيز االنتباه:
أظهرت وثائق مركز "التركيز من خالل املرح" ،تأثير التدخل باستخدام الدواء،
ً
وبرنامج "تحفيز االنتباه" معا على االنتباه والنشاط الزائد .فعند مقارنة بيانات
األفراد الذين تعرضوا للتدخل باستخدام برنامج تحفيز االنتباه فقط تعتبر
ً
أقل من الذين تعرضوا للتدخل بالدواء وتحفيز االنتباه معا.
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شكل 3
نظرية برنامج التغذية الراجعة العصبية التي تم وضعها بشكل مبدئي في بداية تقويم البرنامج

مكونات النموذج املنطقي:
يتكون النموذج املنطقي لبرنامج التغذية الراجعة العصبية "تحفيز االنتباه"
من نموذجين هما:
 .1نموذج العمل ،ويشمل خمسة عناصر هي:
 .1.1املؤسسة املنفذة :تم تطبيق البرنامج في عيادات الطب النفس ي في
مستشفى امللك خالد الجامعي ومدينة األمير سلطان العسكرية الطبية ،حيث
ال يحتاج التطبيق إال لعيادة مجهزة بالتجهيزات املعتادة واملتوفرة في جميع
العيادات النفسية ،وهي كالتالي :مكتب أو طاولة ،كرسيان لألخصائي وللطفل،
جهاز حاسب آلي ،وإنترنت .ويتبقى بعد ذلك إحضار أداة تحفيز االنتباه فقط.
وهذه التجهيزات تعتبر أساسية ،ومتوفرة في جميع العيادات سواء في
املستشفيات الحكومية أو الخاصة .وبسبب محدودية األدوات وسهولة توفيرها
نستطيع تطبيق البرنامج في عيادات الطب النفس ي ،وفي مراكز الفئات الخاصة
التي تقدم خدمات وتدخالت عالجية ألطفال نقص االنتباه املصحوب
بالنشاط ،وفي الفصول الدراسية الخاصة بأطفال اضطراب نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد.
 .1.2منفذي البرنامج :بشكل عام ،من املعروف أن التدخل العالجي باستخدام
التغذية الراجعة العصبية يتم تطبيقه من قبل األخصائيين النفسيين،
ً
واألخصائيين االجتماعيين ،أو املمرضين ،وأيضا األطباء .لكن يتميز هذا النوع
من التغذية الراجعة العصبية ،املستخدم في هذا التقويم ،بسهولة تشغيله
وتطبيقه ،بحيث ال يحتاج إلى أسالك أو جل يوضع على الرأس لقياس املوجات
الدماغية ،فهو يعتمد فقط على خوذة تحتوي على حساسات توضع على
الرأس.

بعد التطبيق الفعلي للبرنامج وجمع املعلومات والنتائج الكيفية املرتبطة
بالبرنامج من خالل املقابلة واملالحظة وتحليل الوثائق التي تم عرضها ،تم
التوصل إلى نظرية تعكس الغاية والهدف من البرنامج؛ وهي عندما يتقن الطفل
التنظيم الذاتي من خالل التدريب ملدة ( )30جلسة مدتها ( )30دقيقة،
يستطيع التحكم في االنتباه ملدة أطول ،مما يؤدي إلى تحسنه .ونتيجة لذلك
يقوم بتعميم هذا التعلم على األعراض األخرى لالضطراب وهي النشاط الزائد
واالندفاعية ،وفي النهاية يكون التعميم أوسع حيث يستطيع تعميم ما تعلمه
من البرنامج داخل العيادة على املدرسة والحياة بشكل عام .وعندما نقوم بدمج
التدخل باستخدام التغذية الراجعة العصبية مع الدواء ،يختلف حجم هذا
التعلم وتأثيره على أعراض االضطراب ،حيث نجد أن الطفل الذي يتناول
الدواء تنخفض أعراض االضطراب لديه بشكل مباشر؛ مما يسهم في سهولة
ً
تعلم التنظيم الذاتي والتحكم باملوجات الدماغية ،وبالتالي ينتج تأثيرا أكبر
للبرنامج على الطفل.
النموذج املنطقي لبرنامج التغذية الراجعة "تحفيز االنتباه":
الشكل  ،4يوضح النموذج املنطقي الذي يعكس نظرية البرنامج ،حيث تم
تحديد جميع عناصر النموذج املنطقي ،ثم تم رسم النموذج املنطقي
باستخدام هذه العناصر ووضعها بشكل مخطط بشكل متسلسل ،بحيث
يعكس التسلسل املنطقي ملكونات وعمل البرنامج.
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شكل 4
النموذج املنطقي لبرنامج التغذية الراجعة العصبية "تحفيزاالنتباه"

ً
فالتدريب على هذه األداة ليس معقدا ،ومن املمكن أن يتدرب عليها أي
شخص ،بما فيهم املفحوص نفسه .لكن الفارق ذا األثر األكبر على نتائج
البرنامج هو املدرب أو من يقوم باإلشراف على الطفل أثناء تطبيق البرنامج،
بحيث يجب أن يكون لديه خلفية علمية وتدريب جيد للتعامل مع البرنامج،
وأطفال اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد .وفي ضوء ما سبق
نستطيع القول بأن األخصائيين النفسيين ،وأخصائيي التربية الخاصة
ً
واملعلمين أيضا لديهم القدرة على تطبيق البرنامج ،لكن فقط لهذا النوع من
التغذية الراجعة العصبية بالتحديد "تحفيز االنتباه" ،وال نستطيع التعميم
على أجهزة التغذية الراجعة العصبية األخرى .ويلزم أن يكونوا مدربين على
العمل على البرنامج ،مع الخبرة ،والقدرة على التعامل مع أطفال اضطراب
نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد.
 .1.3بروتكوالت التدخل وتقديم الخدمات :يستخدم برنامج "تحفيز االنتباه"

بروتوكول التغذية الراجعة اإليجابية عند ظهور نشاط الدماغ املرغوب به،
والتغذية الراجعة السلبية عن ظهور نشاط الدماغ غير املرغوب به ،لتدعيم
املراحل الخمس ،وهي :القدرة على االنتباه ،والتعقب البصري ،والزمن
املستغرق في املهمة ،وتتابع الذاكرة قصيرة املدى ،والعملية التمييزية .وجميع
املراحل لديها ثالثة مستويات( :مبتدئ ،متوسط ،متقدم) .ويقدم البرنامج
بشكل جلسات مدتها ( )30دقيقة ،وقد تزيد املدة نتيجة عدم تعاون الطفل أو
عدم تهيئته للبدء بالبرنامج .وتقدم الجلسات مرتين إلى ثالث مرات في األسبوع،
بمجموع ( )30جلسة للبرنامج.
 .1.4السياق البيئي :لنجاح تطبيق برنامج التغذية الراجعة العصبية يجب
ً
ً
ً
أوال :توفير بيئة داعمة نفسيا واجتماعيا ،وذلك يشمل :اإلثابة والتدعيم،
والدافعية ،وااللتزام ،واالتساق ،بمعنى أن يتم التدخل على أساس جدول
ً
ً
ً
منتظم ( 1إلى  )2جلسة أسبوعيا؛ ثانيا :توفير بيئة داعمة ماديا ،ويقصد بها
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الوصول إليها على املختصين في املجال وأصحاب املصلحة .و تم االطالع
عليها ،ومناقشتها معهم في جلسات حوار مفتوح ،بعضها بشكل جماعي وبعضها
بشكل فردي أو على الهاتف؛ وذلك من خالل مناقشة األسئلة التالية معهم
للتأكد من النموذج:
 -1هل مستوى التفصيل كاف لفهم عناصر البرنامج؟ وما مدى ترابطها؟
 -2هل النموذج املنطقي مكتمل؟ وهل العناصر كلها رئيسة في البرنامج؟
 -3هل النموذج املنطقي يعكس نظرية البرنامج؟ و هل جميع العناصر تندمج
مع بعضها بشكل منطقي؟ وهل هناك طرق أخرى للوصول إلى مخرجات ونواتج
البرنامج؟
 -4هل تم تحديد جميع العوامل األساسية والخارجية املرتبطة باملحتوى،
ووصف تأثيراتها املحتملة؟
 -5هل النموذج وضح العوامل املؤثرة في التطبيق وأنواع املستفيدين والتغيير
الحاصل لكل منهم حسب ما توفر من عوامل؟
وخلصت املناقشة إلى اتفاق املختصين واملدربين بأن النموذج املنطقي
يعكس نظرية البرنامج ويشتمل على جميع عناصر ،ومكونات البرنامج،
والعوامل األساسية املؤثرة التي تندمج مع بعضها بشكل منطقي للوصول
ألهداف البرنامج ،وأن مستوى التفصيل والوصف كاف لفهم عناصر البرنامج
التي توضح الروابط املنطقية بين مدخالت وعمليات ومخرجات ونواتج
البرنامج.
وأوصوا بضرورة تحديد وقت الجلسات حتى تكون واضحة لعمالء البرنامج،
مع املرونة في تحديد عدد الجلسات على حسب احتياج الحاالت ومدى
تحسنهم ،وعدم إلزامهم بعدد معين .كما اقترحوا محاولة تطبيق البرنامج مع
فئات عمرية أصغر أو أكبر من الفئة املحددة في النموذج ،ومع درجة ذكاء أقل
من  ،70ومحاولة تطبيق البرنامج مع الحاالت التي لديها أعراض أخرى مصاحبة
الضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،مثل :التوحد أو التأخر
العقلي أو القلق وغيرها من االضطرابات النفسية .وأوصوا باستخدام النموذج
املنطقي للتعريف بالبرنامج ،وتوضيح مكوناته ،وكيفية تطبيقه للوصول
ألهداف البرنامج ،للمدربين الجدد ،والعمالء الذين لديهم رغبة في تطبيق
البرنامج ،والعيادات واملراكز التي لديها رغبة في إضافة التغذية الراجعة
العصبية كتدخل عالجي لعمالئها من ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب
بالنشاط الزائد.
 .6مناقشة النتائج
هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم برنامج التدخل العالجي باستخدام
التغذية الراجعة العصبية ،وأثرها على تحسين االنتباه لدى أطفال نقص
االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،من خالل تقويم التطبيق الفعلي
باستخدامه مع حاالت واقعية ،وتقديم نظرية ونموذج منطقي للبرنامج
العالجي يعكس مكوناته من مدخالت وعمليات ومخرجات ونواتج.
أظهرت نتائج األدوات الكيفية (املالحظة املوجهة ،واملالحظة غير املوجهة،
واملقابلة غير املوجهة ،وتحليل الوثائق) ،انعكاس البرنامج على سلوك الطفل
في البيت ،واملدرسة ،وعلى روتينه اليومي سواء أكان أثناء حل الواجبات
املنزلية ،أو في قضاء احتياجاته ،أو أثناء القيام باملهام املطلوبة منه .وكان األثر
ً
ً
أكبر لدى املجموعة التي تلقت تدخال عالجيا باستخدام الدواء وبرنامج التغذية
ً
ً
الراجعة العصبية ،مقارنة باملجموعة التي تلقت تدخال عالجيا باستخدام
برنامج التغذية الراجعة العصبية فقط.

البيئة التي يتم فيها تطبيق البرنامج .ففي البدء يجب أن تتسم بيئة التطبيق
بالهدوء وقلة التشتيت ،بعد ذلك يكون من املقبول االنتقال إلى بيئة أكثر
ً
ً
ضجيجا وتشتتا لخلق نوع من التحدي للطفل للمحافظة على انتباهه .وينبغي
أن يكون التحدي في حدود القدرات وأال يؤدي إلى االحباط .كما يجب أن تكون
البيئة منظمة ،ومرتبة وبها أهداف وتوقعات واضحة ومحددة.
 .1.5الفئة املستهدفة :الفئة املستهدفة في هذا البرنامج هم أطفال اضطراب
نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد ،بدون أعراض نفسية أخرى
مصاحبة ،أعمارهم من  7سنوات فما فوق ،وال تقل درجة ذكائهم عن  ،70وال
توجد لديهم مشكالت عصبية أو دماغية ،أو مشكالت عائلية أو سلوكية
مؤثرة ،ولديهم الدافعية والرغبة في املشاركة في البرنامج.
 .2نموذج التغيير:
النموذج املنطقي لبرنامج التغذية الراجعة العصبية به نموذجان للتغير هما:
النموذج األول ،وهو التدخل باستخدام التغذية الراجعة العصبية فقط،
أما النموذج الثاني ،فهو التدخل باستخدام التغذية الراجعة العصبية
والدواء .ونماذج التغيير توضح العملية السببية الناتجة من البرنامج.
وكالهما يتكون من ثالثة عناصر أساسية:
 .1.2التدخل :التدخل في النموذج األول يشمل تقديم ثالثين جلسة تغذية
راجعة عصبية فقط ،يتم فيها االنتقال من املستوى األدنى إلى األعلى عند
االنتهاء من ( )10جلسات في كل مستوى .والتدخل في النموذج الثاني يشمل
تقديم ثالثين جلسة تغذية راجعة عصبية مع الدواء ،يتم فيها االنتقال من
املستوى األدنى إلى األعلى عند االنتهاء من ( )10جلسات في كل مستوى.
 .2.2املحددات :املحددات في النموذج األول :للوصول إلى النتائج املتوقعة يجب
التزام املفحوص بحضور ( )30جلسة كاملة موزعة على يومين إلى ثالثة أيام في
األسبوع ،وإكمال الحد األدنى من الوقت في كل جلسة وهو ( )30دقيقة وعدم
التذبذب في الحضور ،كما يجب اتقان املفحوص املستوى األدنى قبل االنتقال
للمستوى األعلى وهو محدد في بروتكوالت البرنامج بـ ( )10جلسات .ومن املمكن
أكثر من ذلك إذا لم يتقن املفحوص املستوى الذي يقع به حتى ال يتسبب له
ذلك في اإلحباط .أما املحددات في النموذج الثاني :فيجب االلتزام بنفس
محددات النموذج األول ،إضافة إلى التأكد من حضور الطفل الجلسات تحت
تأثير الدواء للحصول على النتيجة واألثر املتوقع.
 .2.3املخرجات والنتائج :املتوقع بعد تطبيق البرنامج الخروج بالنتائج
التالية:
ً
ل ً
 .2.3.1النموذج األو  :أوال :تعلم التنظيم الذاتي؛ ثانيا :القدرة على التحكم في
ً
ً
االنتباه نتيجة للتنظيم الذاتي؛ ثالثا :تحسن مستوى االنتباه؛ رابعا :انخفاض
ً
في أعراض االضطراب األخرى بشكل بسيط؛ خامسا :تعميم ما تم تعلمه على
املدرسة والحياة بشكل عام.
ً
أوال :انخفاض أعراض االضطراب نتيجة الدواء وتكون
 .2.3.2النموذج الثاني:
ً
نتيجته أسرع من تطبيق البرنامج بسبب تأثير الدواء؛ ثانيا :تعلم التنظيم
ً
ً
الذاتي بشكل أفضل؛ ثالثا :تحسن مستوى االنتباه بشكل أكبر؛ رابعا :انخفاض
ً
أعراض االضطراب األخرى بشكل أكبر؛ خامسا :تعميم ما تم تعلمه بشكل أكبر
على املدرسة والحياة بشكل عام.
التحقق من النموذج املنطقي مع املختصين وأصحاب املصلحة:
تم التحقق من النموذج املنطقي لبرنامج التغذية الراجعة العصبية "تحفيز
االنتباه" ،بعرض مخطط النموذج املنطقي وكافة املعلومات والنتائج التي تم
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وبالتالي نستطيع القول بأن دمج الدواء مع التغذية الراجعة العصبية يعطي
ً
تأثيرا أقوى .وهذا يتفق مع التوجه الحديث في أن دمج التدخالت العالجية
املختلفة مع الدواء ،أو ما يسمى نموذج العالج املتعدد الضطراب نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد Multimodal Treatment of Attention Deficit
ً
 ،Hyperactivity Disorder-MTAيعطي تأثيرا أقوى من تقديم التدخل
ً
ً
ً
ً
العالجي لوحده ،سواء أكان هذا التدخل عالجا سلوكيا أو معرفيا أو أسريا أو
ً
تربويا [ .]41وهذا ال يقلل من تأثير البرنامج على االضطراب عند تقديمه
ً
ً
لوحده ،حيث جاءت نتائج التقويم مشجعة ،وذلك يعتبرا محفزا للحاالت التي
تبحث عن بديل للدواء ،أو تعاني من أعراضه الجانبية.
ومن الواضح أن االختالف في النتائج ما بين التدخل بالتغذية الراجعة العصبية
فقط ،أو دمجها مع الدواء هو في حجم النتائج وليس النوع ،فكال
التدخلين يحصالن على نفس النتيجة ،لكن حجم التأثير أكبر عند دمج
التغذية الراجعة العصبية مع الدواء .وهذا ال يقلل من أثر تقديم أي من
التدخلين ،سواء التغذية الراجعة العصبية لوحدها أو الدواء لوحده أو
كالهما ،على أعراض االضطراب.
نستخلص من نتائج هذه الدراسة أنه يمكن استخدام التغذية الراجعة
العصبية كتدخل عالجي لتحسين االنتباه لدى أطفال اضطراب نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد ،وأن هذا التحسن يمتد بدرجة أقل إلى األعراض
األخرى لالضطراب (االندفاعية ،والنشاط الزائد) ،كما ينعكس هذا التحسن
على املدرسة والحياة اليومية نتيجة تعميم ما اكتسبه الطفل من التعلم على
التنظيم الذاتي ،من خالل تطبيق جلسات البرنامج الذي أدى إلى قدرة الطفل
على التحكم في االنتباه .ومن املمكن الحصول على تأثير أكبر للتدخل العالجي
من خالل دمجه مع الدواءً .
وبناء على التغذية الراجعة من قبل املختصين
وأصحاب املصلحة ،يمكن استخدام نظرية البرنامج ونموذجها املنطقي كمرجع
للمختصين عند تطبيق برنامج التغذية الراجعة العصبية "تحفيز االنتباه" على
أطفال نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد.
 .7التوصيات
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج تقويم برنامج التغذية الراجعة العصبية يمكن
اقتراح عدد من التوصيات للمختصين ،وأصحاب املصلحة ،وللفئة
املستهدفة:
 .1تطبيق برنامج التغذية الراجعة العصبية في عيادات الطب النفس ي ،ومراكز
الفئات الخاصة ،والفصول الدراسية الخاصة باضطراب نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد.
 .2استخدام نظرية البرنامج ونموذجها املنطقي كمرجع للمختصين عند تطبيق
برنامج التغذية الراجعة العصبية "تحفيز االنتباه" على أطفال نقص االنتباه
املصحوب بالنشاط الزائد.
 .3استخدام برنامج التغذية الراجعة العصبية كتدخل عالجي بديل للدواء،
لألطفال الذين يعانون من األعراض الجانبية للدواء.
 .4استخدام البرنامج كتدخل عالجي مصاحب للدواء ،للمساعدة على خفض
أعراض االضطراب بشكل أكبر.
 .5العمل على التطوير املستمر لنظرية برنامج التغذية الراجعة العصبية
"تحفيز االنتباه" ونموذجها املنطقي.
 .6تقويم البرامج الصحية والتدخالت العالجية األخرى وتقديم نظرية ونموذج
منطقي يعكس مكونات هذه البرامج.
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 .7إشراك الفئات املستهدفة وأصحاب املصلحة في التخطيط والتقويم ألي
برنامج تدخل عالجي.
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ABSTRACT_ The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the therapeutic intervention
program using neurofeedback on attention improvement for children with attention-deficit/hyperactivity
disorder- ADHD, and to present a program theory and logic model that reflects the program inputs,
processes, outputs and outcomes. To achieve the objectives of this study, theory based evaluation was
used. The program was applied to (28) children with ADHD aged between 7 and 11, classified into two
groups: first group (neurofeedback & pharmacological support), second group (only neurofeedback).
Qualitative data have been collected by using (interviews, observation, and document analysis). The
results showed that the program reflected positively on the children's behavior on both groups. That
reflection was greater for the first group than the second one, indicating that neurofeedback works to
improve attention, and reduce the other symptoms of the disorder. On the other hand, a theory and a logic
model were developed, which explain the components and elements of the program. According to these
result, the study recommended the applicability of that neurofeedback in psychiatric clinics, special need
centers, and schools. The theory and logic model of the program can be used as reference to specialists
when they apply the program. Neurofeedback may be used as an accompanying or alternative therapeutic
intervention with pharmacological support for subjects with ADHD.
KEYWORDS: Program Evaluation, Logic Model, Neurofeedback, Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder.
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