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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود بهره حافظه بود .اين پژوهش
به صورت نیمه آزمايشی انجام شد ،در اين پژوهش دو گروه آزمايش و دارونماا وواود داشات .بادين
منظور از بین دانشجويان يکزبانه (فارسی زبان) دانشگاه تبريز که داوطلب شرکت در پاژوهش بودناد
 00نفر که معیارهای الزم را وهت انتخاب نهايی داشتند ،انتخاب شد ،و درنهايت بهطور تصاادفی در 2
گروه آزمايش و دارونما (هر کدام  91نفر) قرار گرفتند .گروه آزمايش به مدت  2مااه تتات 20ولساه
آموزش با نوروفیدبک قرار گرفت و گروه دارونما نیز طی 20ولسه ولوی مانیتور مینشستند و الکترود
به آنها وصل بود اما آموزش نوروفیدبک دريافت نمیکردناد .دانشاجويان هار دو گاروه (آزمايشای و
دارونما) در دو مرحله پیش و پس از آموزش با مقیاس حافظه آزمون وکسلر ( )WMSمورد ارزيابی و
مقايسه قرار گرفتند .دادهها با استفاده از تتلیل کوواريانس يکراهه تجزيهوتتلیل شدند .نتااي بیاانگر
اين بود که بعد از  20ولسه نوروفیدبک در گروه آزمايش بهبود بهاره حافظاه دياده شاد .باهطاورکلی
میتوان گفت که آموزش نوروفیدبک تأثیر معنیداری بر بهره حافظه دارد.

کلیدواژگان :نوروفیدبک ،درمان ،بهره حافظه.

* استاديار گروه روانشناسی دانشگاه کردستان (نويسنده مسؤل)
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مقدمه
حافظه شامل قابلیتهايی است که بهمنظور حفظ و نگهداری اطالعات و اساتفاده از آنهاا
در سازگاری با متیط به کار میروناد (لازا ،،هويساون و لورينا  .)2009 ،9ياک حافظاهی
کارآمد ،نیازمند عملکرد هماهن

و سازمان يافتهی مراکز متعددی در مغاز اسات .ايان مراکاز،

مستعد بسیاری از بیماریها و اختاللهای روانپزشکی و نورولوژيک هساتند .از ساوی ديگار،
شکايت اختالل حافظه در میان مراوعان به کلینیکهای ارزيابی نوروپسیکولوژيک ،امری شااي
است .بنابرآنچه گفته شد و با تووه به گستردگی اختاللهای حافظه در حوزهی روانپزشکی و
نورولوژی ،بهنظر میرسد ارزيابی ،تشخیص ،درمان و توانبخشی اين اختاللها ،نیازمند عزمای
ودی و تالشی وافر است .بنابراين روشها و تکنیکهايی که بتوانند حافظه را بهباود ببخشاند
از اهمیت زيادی برخوردارند.
در میان راهبردهای بهبود حافظه ،نوروفیدبک 2يکی از تکنیکهای ناوين اسات کاه اخیارا
برای بهبود حافظه مورد استفاده قرار میگیرد .نوروفیدبک مداخلهای است کاه باه تنظای بهتار
عملکردهای بیولوژيکی کمک میکند .اين روش به خود تنظیمی فعالیتهاای ريتمیاک EEG
منجاار ماایشااود .در نوروفیاادبک آزمااودنی ولااو صاافته کااامایوتری کااه فعالیاات الکتريکاای
تجزيهوتتلیل نشده مغزی را نشان میدهد ،مینشینند .اين نمايش مایتواناد باه صاورت تاک
بازی ويدئويی پیچیده يک گراف سااده باشاد (سایرملای و ارم .)2099 ،0پاس از مادتی فارد
میآموزد که بر روی فعالیت مغزی خود کنترل بهدست آورد .پیشرفت در اين بازی بساتگی باه
اين دارد که فرد بتواند آستانه فعالیات ماوم ماورد نظار را طباپ پروتکال درماان پایش ببارد.
نوروفیدبک شرطیسازی فعالیت الکتريکی مغز میباشد (برنر ،اسکابوس ،وينرويتر و کلمیش،9
 .)2006اين تکنیک در اوايل شکلگیری به «بیوفیادبک الکتارو انسافالوگرافی 1ياا ای ای وای
بیوفیدبک» معروف بود.
فرآيند نوروفیدبک دربرگیرنده آموزش يا فراگیری خود نظ بخشی فعالیت مغز است .مغاز
Lezak, Howieson, & Loring
neurofeedback
Siirmeli & Ertem
Berner, Schabus, Wienerroither, & Klimesch
)electroensfalography biofeedback (EEG Biofeedback
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از طريپ انبساط و انقباض رگهای خونی دريافت خون الزم را کنترل میکند و ورياان خاون
در مغز به نواحی خاصی هدايت میشود که در اين خود نظ بخشای فعالیات بیشاتری دارناد
(گانکلمن و وانسون .)2001 ،9برخی پژوهشها نشان دادهاند که افراد سال (اگنر و گرازيلیار،2
 2009و 2009؛ ورنااون ،)2001 ،0افااراد صاادمه ديااده مغاازی (تورنتااون2000 ،9؛ تینیااوس 1و
تینیااوس ،) 2000 ،بیماااران صاارعی (بااودزينگی )9444 ،6و بیماااران اسااکیزوفرنی (گرازيلیاار،
هاردمن ،7ويلد 2و زمان )9444 ،4توانستهاند به دنبال نوروفیدبک تغییراتای در فعالیات قشاری
خود ايجاد کنند .بسیاری از مطالعات به اهمیت ای ای وی دربررسی ناهنجااری اماوام مغازی
در اختالالت روانی پرداختهاند( .کااروالو ،والساکوئز ،کمارو ،ماارکز ،تکسایرا و همکااران،90
 .)2090بین ای ای وی و مکانیس های تاالموکورتیکال زيرين که مسئول ريت و فرکاانسهاای
هستند ،رابطه ووود دارد .بسیاری از اختالالت روانی با فعالیت غیرطبیعی اموام مغازی رابطاه
دارند (ونکان  ،لی ،پار ،،کی  ،يون و همکاران )2006 ،99و نوروفیدبک ناهنجاری مشهود در
ای ای وی را هدف قرار میدهد (اتمر 92و اتمر.)2004 ،
نوروفیدبک ،روشی ايمن و بدون درد اسات کاه کاارکرد و خاودکنترلی مغاز را باه طار
مختلف بهبود میبخشد مکانیس زيربنايی آن شامل تقويت مکانیسا خاودتنظیمی ماورد نیااز
برای کارکرد مؤثر میباشاد (اشاتاينبارگ و سایگفريد 2009 ،تروماهی رساتمی و نیلاوفری،
 .)9027به زبان ساده میتوان گفت که پاس از آماوزش نوروفیادبک فارد از حااالت متفااوت
 EEGخود آگاه شده و لذا توانايی ايجاد آنها را در صورت لزوم پیدا میکند بناابراين شاکلی
از يادگیری که فرد میتواند بر اعمال مغزی خويش تاأثیر بگاذارد از طرياپ  EEGبیوفیادبک
1- Gunkelman & Johnstone
2- Egner & Gruzelier
3- Vernon
4- Thornton
5- Tinius
6- Budzynski
7- Hardman
8- Wild
9- Zaman
10- Carvalho, Valasques, Cagy, Marques, Teixeira, & et al.
11- Wankang Lee, Park, Kim, Yoon, & et al.
12- Othmer
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(بیوفیدبک )NFB ،امکانپذير است (کامیا 9462 ،9و ويروکا و استرمن .)9462 ،2در اين روش
فعالیت الکتريکی مغز قابل تشخیص میشود و فیدبک به شکل حسی (دياداری ياا شانیداری)
برای فرد ارائه میشود .بنابراين فرد به دروهای از آگاهی يا حتی کنترل بر روی فعالیت مغازی
قائل میشود (کاپريوا ،کانگادو ،رزسکا ،پراسکو ،برانووسکی و همکاران .)2090 ،0با اين روش
میتوان فعالیت مغزی نابهنجار را به صورت طبیعی درآورد (بوگاردو و لوسکو ،)2006 ،9ولای
افراد زيادی اظهار داشتهاند که گرچه میتوانند الگوهاای متفااوت  EEGرا در صاورت لازوم
ايجاد کنند ،اما کامال مطمئن نیستند که اين کار را چگونه انجام میدهند .اين نکته حااکی از آن
است که احتماال نوروفیدبک متضمن يادگیری ضمنی يا غیرهشایارانه اسات (ورناون ،ايگنار و
کوپر.)2000 ،1
در تتقیقی که با استفاده از نوروفیدبک صورت گرفت نتاي نشان داد که آزمودنیهايی کاه
قادر بودند فعالیت دو ،خواب را افزايش دهند بهبود شبانه در عملکرد حافظه اخبااری نشاان
دادند (اسکاباس ،گرابر ،پاراپاتیکس ،ساتر ،کالش و همکاران .)2009 ،6دو ،خواب تولید شده
توسط فعالیتهای تاالموکورتیکال با حافظهکاری (چیفهلز و آدناوف ،)2002 ،7حافظاه کالمای
(بارير ،فورست ،لوزير و گودباات )2000 ،2و ياادگیری روياهای حرکتای (فوگال ،وااکوب و
اسمیت2009 ،4؛ واکلر ،براکفیلد ،مورگان ،هابسون و استیکگلد )2002 ،90رابطه دارد .مطالعات
کلمن ،فابو و هاالز ،)2001 ( 99اسکاباس و همکاران ( )2009نشان دادهاند کاه باین دو،هاای
خواب و تتکی شبانه حافظاه اخبااری رابطاه م بات وواود دارد .افارادی کاه فعالیات دو،
خواب باالتر داشتند نسبت به افرادی کاه فعالیات دو ،خاواب پاايینتاری داشاتند ،عملکارد
بهتااری در مقیاااس حافظااه وکساالر 92تجدياادنظاار شااده نشااان دادنااد (اسااکاباس ،هااادل
1- kamiya
2- Wytwicka & Sterman
3- Koprivova, Congedo, Razska, Prasko, Brunovsky, & et al
4- Beauregard & levesque
5- Vernon, Egner, & Cooper
6- Schabus, Gruber, Parapatics, Sauter, Klosch,Anderer & et al
7- Schiffelholz & Aldenhoff
8- Briere, Forest, Lussier, & Godbout
9- Fogel, Jacob, & Smith
10- Walker, Brakefield, Morgan, Hobson, & Stickgold
11- Clemans, Fabo, & Halasz
)12- revised wechsler memory scales (WMS-R
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موسر ،9گرابر ،2ساتر ،اندرر 0و همکاران.)2006 ،
نوروفیدبک منتقدانی ه دارد .منتقدان نوروفیدبک معتقدند مطالعات منتشار شاده در ايان
زمینه دارای نقطه ضعفهای روش شناختی عمدهای هستندکه تفسیر نتاي مربوط به اثر واقعی
نوروفیدبک را ناممکن میسازد اين نقاط ضعف عبارتند از فقادان گاروه کنتارل ،مطلا باودن
مراوعان و اثر تمرين در مقیاسهای مورد استفاده (لو و بارکلی .)2001 ،9به هماین دلیال ايان
موضوع مدنظر متقپ قرار گرفت و لزوم بررسی تأثیر نوروفیدبک بر حافظه با متدولوژی دقیپ
تری همراه با گروه شاهد و دارونما .سؤال اساسی پژوهش حاضر عباارت باود از ايانکاه آياا
میتوان از نوروفیدبک برای بهبود بهره حافظه استفاده کرد؟ با تووه به شیوع اختالالت حافظه،
اگر اين روش اثربخش باشد میتوان به چش اندازی ودياد و راهکارهاای ناوين و اثربخشای
وهت بهبود بهره حافظه دست يافت.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهشی حاضر به لتاظ هدف کاربردی و به لتاظ نتوه وما آوری دادههاا از ناوع
پژوهش نیمه آزمايشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه دارونما میباشد.
وامعه آماری اين تتقیپ دانشجويان فارسی زبان شاغل به تتصیل در دانشگاه تبريز اسات.
نمونه شامل  00نفر از اين وامعه اسات کاه باه صاورت در دساترس هدفمناد از دانشاجويان
دانشگاه تبريز انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه آزمايشای و دارونماا قارار گرفتناد.
آزمودنیها عبارتند از دانشجويان دانشگاه تبريزکه يکزبانه ،راست دست ،سال از لتاظ بادنی
و روانی ،در گروه سانی  94-21ساال ،از هار دو وانس کاه دارای معادل  96تاا  20باوده و
خودشان داوطلب شرکت در پژوهش بودند .که از بین آنها 00نفرشان که معیارهای ماذکور را
برای انتخاب نهايی دارند بهطور تصادفی در  2گروه آزمايش و دارونما (هر کدام  91نفر) قارار
گرفتند.
Hodlmoser
Gruber
Anderer
Loo & Barkley
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گروه آزمايشی به مدت  2ماه تتت 20ولسه آموزش با نوروفیدبک قارار گرفتناد و گاروه
دارونما نیز طی 20ولسه ولوی مانیتور نشستند و فیدبکی که دريافت کردند وابسته به عملکرد
آنها نبود در واق هیچ آموزش نوروفیدبک دريافت نکردند .در ابتدای هر ولسه ارزيابی اولیاه
صورت گرفت (به مدت  2دقیقه) و سااس در گاروه آزماايش ،آماوزش باا پروتکال افازايش
 ،)92-91( SMRسرکوب تتاا ( )9-7و بتاا ( )92-22در ناحیاه  Czانجاام شاد .هار مؤلفاه
فرکانسی به صورت مجزا ارائه میگردد .م ال بر حسب اندازه ياک ناوار ياا باريکاه .در چناین
شرايطی وظیفه فرد آن است که اندازه نوار فرکانسی آموزشی را افزايش و همزمان اندازه نواری
که معرف فرکانسهای بازدارنده است را کاهش دهد .برای نیل به اين هدف میتوان آهنگی را
به صدا در آورد و از نمادی استفاده کرد که نشانه نمره کسب شده باشد با اين هدف که تا حاد
ممکن نمرات بیشتری کسب کرد .فیدبک ديداری در قالب طرحها و بازیهاای مختلاف ارائاه
شد .در اين تتقیپ از فیدبکهای شنیداری -ديداری بازی قايپ اساتفاده شاد .در ايان باازی 0
قايپ به مراو نشان داده میشود و از فرد خواسته میشود تا قايپ وساط را از دو قاايپ ديگار
ولوتر رانده و برنده شود .قايپ وسطی زمانی حرکت میکند که فرد شرايط باال را حفظ نماياد.
يعنی اگر قايپ وسط مرتبط با  SMRرا در  20درصد مواق باالتر از آستانه و دو موم تتاا (-7
 )9و بتا ( )92-22را در  20درصد مواق پايینتر از آساتانه نگاه دارد ،قاايپ وساط شاروع باه
حرکت میکند .در غیر اين صورت بسته به مقادير غیر  SMRيکی از دو قاايپ ديگار حرکات
خواهد کرد.
دانشجويان هر دو گروه (آزمايشی و دارونماا) در دو مرحلاه پایش و پاس از آماوزش باا
پرسشنامهها و ابزارهای مربوطه مورد ارزيابی و مقايسه قرار گرفتند .برای ارزيابی سالمت روان
آزمودنیها از مصاحبه بالینی ساختار يافته و تست  GHQاستفاده شد.

ابزارهای پژوهش
 -1مقیاس حافظه آزمون وکسلر .مقیااس حافظاه آزماون وکسالر ( )WMSرايا تارين
مجموعه آزمون حافظه برای بزرگساالن است .وکسلر در ساال  9499بارای اولاین باار آزماون
«حافظه بالینی» خود را منتشر نمود .آزمون او حافظه را از هفت لتااظ مختلاف ماورد مطالعاه
قرار میدهد و از اين نظر نی رخ روانی کاملتری از مراو به دسات مایدهاد .در تتقیقاات
انجام شده ،اعتبار و روايی خوبی برای مقیاس حافظه وکسلر گزارش شده است .اين مقیاس در
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ايران ترومه و تنظی گرديده و بر روی ومعیت ساکن در شهر تهران در  4گاروه سانی 9007
نفری با قابلیت اعتماد  0/21هنجاريابی گرديده است (صرامی .)9079 ،بهره حافظه آزمودنی باا
تووه به نمره کلی او در  7خرده آزمون متاسبه گرديد.
 -2آزمون  21( GHQسؤالی) .اين آزمون وضعیت سالمتی فارد را از ياک مااه قبال از
اورای آزمون مورد بررسی قرار میدهد .اکبری ( )9022اين آزماون را بار روی داناشآماوزان
مقط دبیرستان اورا کرد ،در پژوهش وی میزان آلفای کرونباخ اين پرسشنامه0/ 24بهدستآمد.
میازان آلفااای  9مقیااس بااه ترتیاب در مقیااس نشااانههااای وساامانی  ،0/76اضااطراب 0/76
بدکارکردی اوتماعی  0/19و افسردگی  0/21بهدستآمد .اين پرسشنامه را میتوان به صاورت
فردی وگروهی اورا کرد .مدت زمان اورای اين آزماون  2دقیقاه اسات .از آزماودنی خواساته
میشود بر اساس يک مقیاس  9دروهای به سواالت پاسخ دهد .کل نمره  26است و نمره برش
باالی  20است که در اين نقطه افراد مشکل دار تشخیص داده میشوند (دادستان.)9076 ،

روش تجزیهوتحلیل اطالعات
در اين پژوهش روش کلی تجزيه وتتلیل دادهها در سطح توصیفی ،استفاده از میانگین و
انتراف استاندارد است .در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش تتلیل
کواريانس يکراهه ( )ANCOVAبهمنظور کنترل اثر پیشآزمون استفاده شد.

یافتهها
ودول  9میانگین وانتراف استاندارد بهره حافظه را در مراحل پیشآزمون و پسآزماون در
گروههای مورد مطالعه نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد بهره حافظه در پیشآزمون وپسآزمون در گروه آزمایش و
دارونما
پسآزمون گروه
پیشآزمون گروه
پسآزمون گروه
پیشآزمون گروه
دارونما
دارونما
آزمايش
آزمايش
متغیر
انتراف
انتراف
انتراف
انتراف
میانگین
میانگین
میانگین
میانگین
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
6/70 900/10 7/27
41/77
9/00 992/06 1/49
بهره حافظه 40/920
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قبل از بررسی تتلیلی نتاي در رابطه با فرضیه پژوهش از همگنی شیبهای رگرسایون ،باا
استفاده از طرح يکطرفه آزمودنیها و ه چنین برابری واريانسهای متغیر وابسته در گروههای
مورد مطالعه توساط آزماون لاون ،باهعناوان پایش فارضهاای الزم بارای اساتفاده از تتلیال
کوواريانس ،اطمینان حاصل شد که نتاي بهدستآمده در ودول  2درم شده است.
جدول  .2نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیبها
مجموع مجذورات  dfمیانگین مجذورات
متغیرها
F
9/92
91/21
9
91/21
گروه
19/94
109/97
9
109/97
پیشآزمون
0/72
7/19
9
گروه * پیشآزمون 7/19
90/22
26
262/06
خطا

Sig
0/20
0/009
0/90

مجذور اتا
0/01
0/66
0/02

همانطور که ودول  2نشان میدهد مفروضه همگنی شیب ها باا مقادار  F)9/26(= 0/66در
سطح  P<0/001برای خطای کال معنایدار نشاده اسات ،لاذا مفروضاه همگنای شایبهاای
رگرسیون برای متغیر بهره حافظه متقپ شده است .با تووه به يافتههاای فاو  ،بارای بررسای
فرضیه مورد نظر ،از تتلیل کوواريانس استفاده شد که نتاي آن در ودول  0ارائه شده است.
جدول  .3آزمون تحلیل کوواریانس روی میانگین های نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروههای
آزمایش و دارونما در متغیر بهره حافظه
سطح
میانگین
مجموع
شاخص
مجذور اتا
دروه آزادی
متغیرها منب تغییرات
مجذورات
مجذورات
معنیداری
F
0/64
0/009
14/47
692/72
9
پیشآزمون 692/72
0/92
0/009
21/64
262/11
9
262/11
گروه
خطا
90/29
27
271/27
خطا

همانطور که ودول  0نشان میدهد ( F)9/26(= 21/64و  )P<0/009نوروفیدبک توانسته
بهره حافظه را افزايش دهد.

بحث و نتیجهگیری
يافتههای اين تتقیپ بیانگر اين بود که آموزش نوروفیدبک باعث افزايش بهره حافظه در
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گروه آزمايش شد .اين يافته با يافتههای قبلی همسو میباشد (اسکاباس و همکاران،2009 ،
2006؛ کلمن و همکاران2001 ،؛ و کنن ،البر ،کانگدو ،تورنتون ،تولر 9و همکاران .)2007 ،در
تبیین اين يافته میتوان گفت نوروفیدبک يک برنامه تمرين وام است که راههای عصبی را
تقويت میکند ،ضمن اينکه تتمل و انعطافپذيری ذهنی را افزايش میدهد (دموس.)2001 ،2
در تتقیپ حاضر ما آموزش نوروفیدبک را در  Czانجام دادي و آموزش نوروفیدبک در
 Czبهطور همزمان بر سه قشر حسی-حرکتی ،حرکتی و سینگولیت اثر میگذارد .همانطور که
داماسیو )9449( 0بیان کرده است ،در سینگولیت ،سیست هايی که با هیجان /احساس ،تووه و
حافظه کاری سروکار دارند ،با يکديگر به گونهای تعامل نزديک دارند که منب انرژی اعمال
بیرونی (حرکت) و اعمال درونی (استدالل ،تفکر) را تشکیل میدهند آموزش نوروفیدبک
ممکن است مووب تسهیل در تعديل طوالنی مدت سطح برانگیختگی شبکه تاالموکورتیکال و
کورتیکال شود (استرمن ،کیسر و ويگل .)9446 ،9تتقیقات اخیر با تمرکز بر افراد سال نشان
دادهاند که افراد سال در طی ولسات نورفیدبک قادرند  EEGخود را کنترل کنند و چنین
کنترلی منجر به بهبود پردازش تووه ،در قالب رفتار و مقیاسهای الکترو کورتیکال ،شده است
(اگنر و گرازيلیر .)2009 ،سودمندی اين تکنیک در افزايش عملکرد موسیقی دانشجويان
هنرهای زيبا مشاهده شده است (گرازيلبر و همکاران .)9444 ،اين يافتهها اين فرض را مطرح
میکند که نوروفیدبک میتواند برای تتريک يا تنظی فعالیت مغزی به کار گرفته شود و ممکن
است روی پردازش شناختی مؤثر باشد (ورنون و همکاران.)2000 ،
در وم بندی نتاي میتوان گفت ،نوروفیدبک شکل پیچیده فیدبک مبتنی بر ونبههای
خاصی از فعالیت کورتیکال است (ورنون .)2001 ،منطپ زيربنای استفاده از نوروفیدبک برای
افزايش عملکرد ،ارتباط است .از طريپ شناسايی ارتباط بین الگوی خاص فعالیت کورتیکال و
حاالتها خاص يا ونبههايی از رفتار که تتت عنوان «بهینه» طبقهبندی میشوند ،فرد میتواند
بیاموزد که از طريپ بازتاب الگوی فعالیت کورتیکال در چنین حاالت بهینهای عملکرد خويش
را افزايش دهد (ورنون .)2001 ،فرد میآموزد مؤلفههايی از  EEGخود را تغییر دهد و اين
تغییر منجر به تغییر در رفتار خواهد شد.
Cannon, Lubar, Congedo, Thornton, Towler, & et al
Damas
Damasio
Sterman, Kaiser, & Veigel
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