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Abstract
Aim: Cognitive functions are among important subjects in
psychology. Memory is among cognitive functions that
has been lionized. Present research has examined the
effectiveness
of
Neurofeedback
on
memory
reinforcement. Method: This study was done half
experimentally that 30 healthy people was chosen by
available sampling and set in two groups randomly,
experimental group (15 member) and control group (15
member). There was no learning in control group.
Neurofeedback learning for experimental group was 20
half an hour sessions. Test tasks of both experimental and
control group was evaluated by Wechsler Memory Scale
(WMS) in two steps, pretest and posttest. Data was
analyzed using single variable covariance analysis.
Results: results demonstrated that Neurofeedback
learning was caused to reinforce and improve memory in
experimental group in comparison with control group.
There was remarkable difference from the viewpoint of
memory in two groups.. conclusion : Based on results of
this study, Neurofeedback is a suitable way to improve
and reinforce cognitive functions including memory.
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چکیده

. عملکردهای شناختی از جمله موض عو ات م  یسانشناور رد مه مم م ممممیباشددد:هدف

ت. حافظه از جمله عملکردهای شناختی است که بسیار مورد ت جو ه قرار گرفته اس
      

در پژوهش حاضر به بررس ثا ی ر  کبدیفورون یشخب بر ب هظفاح تیوقت و دوبه

30      ا نی مطالعه به صورت نیمه تجربی بو دادعت هک هد: روش.پرداخته شده است
نفر از افراد سالم به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تص یفدا
     دنتفرگ رار.  نفر) ق لرتنک هورگ رد15 (  نفر) و کنترل15 ( در دو گروه آزمایش
،نوروفیدبک برای گروه آزمایش

 جلسات آم شزو.هیچ آم زو شی صورت نگرفت

     یه و لرتنک هورگ یا
 دوب هق      آزمود نن ن.  دقی30

          جل و هس مآ هسلج ره ویشز02

سآزمون توسط آزمون حافظه وکسلر مورد
 شآزمون و پ
 آزمایش در دو مرحله پی
 دا هد ها با استفا هد از تحلیل کوواریانس تک متغی هر: یافتهها.ار یز ابی قرار گرفتند
    هب ب دو

نوروفیدبک با قت ثع و و تی

 نتایج تحلیل نشان داد که آم شزو.تحلیل شد

 بر:: تسا هدش لر     نتیجهههگی یر. به گروه کنت

حافظه در گروه آزمایش ن تبس

    اساس یافتههای ا نی مطالعه نوروفیدبک یک روش مناسب ب و دوبهب یار تیوقت
.عملکردهای شناختی از جمله حافظه است
 حافظه، نوروفیدبک، عملکردهای شناختی:واژگان کلیدی

1395 / 06 /72 :تاریخ دریافت
1395 / 10 / 20 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
حافظه جزء جدایی نا ذپ یر سیستم شناختی است (حدادی و همکاران .) 2011 ،حافظه فرایندی است که به وسیله آن دانش کدگ اذ ررری،
ذخیره و بعد ًاًا یادآوری میگر دد  .حافظه یکی از بنیانهای تصمیمگیری ،یادگیری ،تفکر ،الخ قیت ،برنامهریزی و رفت ر ام هرمزور را ا   
یدهد (گروزیلر.) 2014 ،2
تشکیل م 

ن هگ داری هر نوع اطالع و به یادآوری آن را حافظه مینامند .به بع ارت دیگر حافظه تجربهههها ای زندگگگی و اط تبث ار هلصاو تاعال    
میکند و آنها را بر میگرداند ،حافظه توان ن هگ داری آثار هر نوع یادگیری است .به نظر میرسد م دآ ا ممی ییان تقر بی ًاًاًاًا ه اد هچ ر رر ررر ییی م ییی ا
هرکه هستیم از برکت حافظه است .اند شی هها و تصورات م تسا هظفاح راک لصاح ا  و کاردا و ان ددددد ددددددی و هش حرک تتتها ای م نآ زا ا
سرچشمه میگیرد .حافظه پدیدههای بیشمار هستی ما را در کل واحدی یکپارچه میسا دز  .همان وط ر که اگر ذرات تشکیل دهنده ب ند
با نیروی جاذبه به هم نچ بس یده ب دو بدن ما از هم میپاشید اگر نیروی پیوند دهنده وحدت بخشی حافظه نمیب دو  ،هوشیاری ما به تع داد
لحظههای زندگیمان تجزیه میشد (جانیدس 3و نی.) 2011 ،4

بسیاری از ت شال های انجام گرفته برای جایابی حافظه بیثمر ب هدو است .برای مثال ،عصب

روانش ان سسس بر  لراک هتسج لشل سپ ی

صدها تجربه ،با اکراه اظهار داشت که نتوانسته است هیچ جای خاصی را در مغز برای حافظهها ای  صاخ

زا

  

پپپ ی ییدا کن تشذگ زا سپ .د    

دههها از اعتراف لشلی ،روانشناسان توانستهاند بسیاری از ساختارهای مغزی درگیر در حافظه را جایابی کنند .برای مثال ،آنها ام زور
از اهمیت هیپوکامپ و سایر ساختارهای نزدیک آن اطالع دارند .به هر صورت ،ساختارهای فیزیول ژو یک ممکن است آن طور نباشددد
که جایابی فر بی نده لشلی درباره ایدهها ،افکار و رویدادها نشان میدهد .برخی از مطالعات به یافتههایی هر چند ابتداایی ،ول ا ی م می ییدوار
کننده درباره ساختارهایی که به نظر میرسد در ابعاد مختلف حافظه نقش داشته باشند ،دست یافتهاند .اول ،به نظر میرسد خصوصیات
حسی ویژه یک تجربه معین در مناطق مختلف قشر مخ سازمان یابد .برای مثال ،خصایص دیداری ،فضایی و بویایی یک تجربه ممکن
است به صورت مجزا در مناطق مختلف قشر مخ که هر یک م وئس ل پردا شز

ن عو ی از اط عال ات حسی است ذخیره ش دو  .بدددین ترتی ییب

یرسد قشر مخ نقش مهمی در حافظه ،اط نظر ذخیره درازمدت اط عال ات داشته باشد (استرنبرگ.)29 13 ،
به نظر م 

گ 5و شواننن .) 2013 ،6بن ربا ااین
مطالعات بسیاری بر روی عملکردهای شناختی و نقش مغز بر ا ییی ن عملکرده جنا ا ا ( تسا هدش م و نا گگگگگ گگگگگ
روشها و تکنیکهایی که بتوانند عملکردهای شناختی را ب دوبه ببخشند از اهمیت زیادی بر وخ ردارند ،در این میان نوروفیدبک یک ککی
کهایی است که مورد استفا هد قرار میگیرد (ن وب ی آل آقا و همکاران.)19 13 ،
از تکنی 
ت شال

مح قق ین عل مو شناختی و عل مو اعصاب شناختی متمرکز بر شنا تخ

هرچه بیشتر کارکردها ای مغزززی اس .ت

رشتهههها ای دی زا رگ

جمله عل مو رایانه ،مهندسی پزشکی ،سلولهای بنیادی ،الکترونیک ،بیومکانیک ،فن وا ررری ن خانش بصع و ونا تتت تتتتی رایانهههای هم گگگ ی در
س 7و همک ،نارا
یهای شناختی انسان را افزایش دهد (م وکرا س س
صدد تولید مواد دارویی ،وسایل و روشهایی هستند که بتواند ،توانمند 

کهاییی مو رب هجوت در ااا اااای ب به و قت و د و وو ییی ت
 .)5 201در این میان نوروفیدبک که یکی از ابزارها و روشهای مداخلهای ست ،از تکنیک ک

عملکردهای شناختی میباشد (توماس .) 2016 ،8در جلسات نوروفیدبک عملکرد مغز بر اساس نتایج به دست آم را زا هد ززز ییی ابی امو جا

2. Gruzelier
3. Jonides
4. Nee
5. Wang
6. Shulan
7. Markus
8. Thomas
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مغزی اصالح میش دو و فرد یاد میگیرد که چ وط ر امواج مغزی دوخ را کنترل کند .نوروفیدبک یک سیستم آم شزو

جامع اس هک ت   

رشد و تغییر در سطح سلولی مغز را ارتقا میبخشد .این تکنیک نح هو کارکرد مغز را تغییر میدهد ،و پس از آن ک  ه اا ییی ن م ارف تراه   
یرسد تأثیر آن مستمر باشد (گروزیلر.) 201 4 ،
گرفته شد به نظر م 
مغز از طریق ان سب اط و ان بق اض رگهای وخ نی دریافت وخ ن ال مز را کنترل میکند و جریان وخ ن در مغ اون هب ز ححح ححححی خاص صصی هداایت
میش دو که در این دوخ نظم بخشی فعالیت بیشتری دارند .آم شزو

نوروفی ییدبک ،ب رب زغم شزومآ ا اااا ااااای خو خب مظن د ششششششش ی ،من هب رج   

تغییراتی در جریان وخ ن میش دو (رابرت 9و همکاران .) 2016 ،مطالع ورون شزومآ هک هداد ناشن تا فففف فففففی ییدبک من ت هب رج غغ غغغیی ییر س حط

شفعال همراه با نقص ت جو ه م ممیشو ددد (س ئوما للل  10و همک ،نارا
اکسیژن وخ ن در گیروس سین وگ لیت قدامی و سج م سیاه در ک دو کان بی 
.) 2016
تحقیقات زیادی ارتباط بین امواج مغزی و عملکردهای شناختی را نشان دا هد انددد .آموزش

زفا اا ااایش ر ییی تم ح سسس ی-حرکت تتی ب ،زکرمت ا   

عملکرد یادآوری ،حافظه و کاهش طخ ا ارتباط دارد (وانگ و شوان .) 2013 ،همچنین آم شزو

کاهش تتا ب  زکرمت دوبهب ا و ت  و نا اا اا ااااایی

ت جو ه متمرکز ارتباط دارد (جادسون 11و همکاران .) 2016 ،ن وب ی آل آقا و همکاران (  )19 13در تحقیقی به بررسی تأثیر نوروفیدبک بر

ت جو ه و زمان واکنش بازیکنان مبتدی تنیس رو میز پرداختهاند ،که نتایج نشان داد آم شزو

نوروفیدبک بر کاهش زمان واک شن

م ثؤ ررر

است ولی بر میزان ت جو ه ،تاثیری ندارد.

اسکوالنو 12و همکاران (  ) 2014در مطالعهای به بررسی تأثیر نوروفیدبک بر ب دوبه شناختی در افراد سالم پرداختهههانددد .آنها ا آزما ایش
دوخ را بر روی  19فرد سالم انجام دادند .هر جلسه آم شزو

نورفیدبک  52دقیقه ب دو  .بعد از دریافت آم شزو

نوروفیدبک توسط گروه

آزمایش ،شرکتکنندگان در عملکرد شناختی دوخ همچون حافظه کاری ب دوبه قابل ت هجو ی داشتند ،ولی در توانایی چ هذ شخر نن نننی
تفاوت معناداری دیده نشد.
نوروفیدبک یک سیستم آم شزو

جامع است که رشد و تغییر در س وط ح سلولی مغز را ارتقاء میبخشد .این روش به طور موفقیت آمیز

در درمان طیفی از اختالالت مثل اسکککیزوفرنی (بوالالال( ADHD ،) 010 2 ،13س ،لوئما
(ن فج

 ،) 2016اف درس گگگی (هامونددد ،) 000 2 ،14اض بارط

آبادی و همکاران ،)29 13 ،اختالل وخ اندن (کوبن 15و لیندن ،) 2011 ،16ا زا سپ سرتسا لالتخ

( هحناس تتتت تتتتتینی ییوس و تینی ییوس،

 ،) 000 2اختالالت شخصیت (ر بج ی و نریمانی ،)39 13 ،اعتیاد و مسائل هیجانی و ش خان تتی (گروزیلر ) 2009 ،،اس رد .تسا هدش هدافت   
تحقیقی تأثیر آم شزو

نوروفیدبک بر انعطاف ذپ یری شناختی ک دو کان استثنایی نشان دا هد شده است (کویژر .) 2013 ،17در تحقیقی که

با استفا هد از دستگاه نوروفیدبک صورت گرفت نتایج نشان داد ک ورون شزومآ ه فف فففی ییدبک ب هظفاح درکلمع ر     تأ ثثث یر دارد (فران و ک

شهایی که در زمینه اثربخشی نوروفیدبک بر حافظ هتفرگ تروص ه    
همکاران5 201 ،؛ لکموت 18و وج هل .) 2011 ،19با ت جو ه به پژوه 
سؤال پژوهش حاضر ا نی ب دو که آیا نوروفیدبک م جو ب ب دوبه و ت وق یت حافظه میش دو ؟
9. Robert
10. Samuele
11. Judson
12. Escolano
13. Bolea
14. Hammond
15. Coben
16. Linden
17. Kouijzer
18. Lecomte
19. Juhel
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رو ش

سآزموننن ب رگ ا و تسا لرتنک ه  ..... ....جامع امآ ه رر ررری د ار شهوژپ ا جشن و وووو یان
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی از نوع پپپ یشآزموننن – پس س
تحصیالت تکمیلی دان گش اه آزاد واحد سنندج در سال تحصیلی  ، 94 -59که به صورت داوطلب حاضر به ش ژپ رد تکر و دندوب شه    

تشکیل داد 30 .نفر در گروه سنی  52- 32سال ،پس از مصاحبه اولیه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ق رار
گرفتند .در گروه آزمایش  5زن و  10مرد و در گروه کنترل نیز  5زن و  10مرد قرار گرفت.
ابزار
آزمون حافظه وکسلر :مقیاس حافظه وکسلر رایجتر نی مجم عو ه آزمون حافظه برای بزرگساالن است .وکسلردر سال  1941برای اولین
بار آزمون «حافظه بالینی» دوخ را منتشر نم دو  .آزمون او حافظه را از ه تف

لحاظ مختلف مورد مطالعه قرار میدهد و از این نظر نیم رخ

روانی کاملتری از مراجع به دست میدهد .در تحقیقات انجام شده ،اعتبار و روایی وخ بی برای مقیاس حافظ سکو ه لل لللر گ شراز

هدش   

است .این مقیاس در ایران ترجمه و تنظیم گردیده و بر روی جمعیت ساکن در ش رد نارهت ره     9گ س هور نن نننی  1007نفررری ب باق ا للی ییت
اعتماد  ./ 85هنجاریابی گردیده است .بهره حافظه آزم دو نی با ت هرمن هب هجو     کل للی او در  7رگ هبساحم نومزآ هدرخ ددددددد ییی د (ص ار م می،
.) 1371
دستگاه نوروفیدبک :نوروفیدبک از انواع با وخز رد زیستی است که افراد از طریق آن یاد میگیرند امواج مغزی دوخ را کنت نک لر ن .د   
حسگرهایی که الکترود نامیده میشوند ،به سر مراجع متصل میگ در ددد  .امو غم جا زز زززی ب پمآ ه لل لللی فا ایر و از آن ماک هب اج پپپ پپپپیوتر منت لق
میش دو  ،سپس با وخز ردهای مورد نظر از طریق صفحه نمای گش ر (با وخز رد بینایی) و بلندگوها (با وخز رد شنوایی) به فرد ارائه میشو ددد ،
در این حالت مراجع با کمک آزمای گش ر و ارائه محرکهای دیداری-شنیداری قادر وخ اهد ب دو امواج مغزی را دستکاری کند .در ا نی
پژوهش از دس و کبدیفورون هاگت

لدم کبدیفویب       ،FlexComp Infinitiآمپل ریاف ی     10کانال  نامزمه تبث تیلباق اب ه ددددددددددد ه کان لا

نوروفیدبک و بیوفیدبک استفا هد شد.
روش اجرا :جلسات آم شزو

نوروفیدبک ( 02جلسه) ،چهار بار در هفته اجرای پروتکل آلفا/تت طقن رد ا ه     Pzو ت وق ییی ت ر ییی تم ح سسس ی-

حرکتی و سرکوب امواج تتا و بتای ب طقن رد الا ه     Czبو رفنا تروص هب هک ،د ا ددددددددددد ی برگ دتبا رد .دش راز ااا اااای ش شزومآ هسلج عور   
ی و انتخ با
نالمللی  10 -02ان زاد هههگیری ی
نوروفیدبک ن طق ه  Czبر روی سر مراجع مشخص میشد .این ن طق ه بر طبق سیستم ط قب هبندی بی 
شد .در ابتدای هر جلسه یک ارزیابی اولیه ،برای بررسی امواج مغزی از نمونه گرفته میشد و س عورش شزومآ سپ     م ممیشددد .بع زا د
آم شزو

در ن طق ه  Czمحل نصب الکترودها را تغییر دا هد و آم شزو

حرکت با چشمهای بسته بر روی صندلی مین تسش  .مراجع میبا تسی

در ن طق ه  Pzان ماج م ممیشددد .بدددین صو  و مارآ عجارم هک تر ببب ب بببببی
با شنیدن صدای اقیانوس به افکاررری ک رکف تسا شنهذ رد ه     

میکرد و با شنیدن صدای رو خد انه به صدای آب و افکار آرامش بخش فکر کند .همزمان با این کار امواج دلتا نیز سرکوب م ممیشددد.
پروتکل آم زو شی یکسانی در طول  02جلسه انجام شد.
یافتهها
به منظور بررسی این فرضیه که آم شزو

نوروفیدبک بر ب دوبه و ت وق یت حافظه در دان وجش یان تأثیر میگذارد ،نمرات حافظه دان وجش یان

سآزمون در گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد .جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات حافظه
در مراحل پیشآزمون و پ 
سآزمون در گروههای مورد موطالعه نشان میدهد.
شآزمون و پ 
را در مراحل پی 
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سآزمون در گروه آزمایش و کنترل
شآزمون و پ 
جدول ( )1میانگین و انحراف استاندارد نمرات حافظه در پی 
س وط ح آزمون

گروه
آزمایشی
کنترل

انحراف استاندارد

میانگین

شآزمون
پی 

126.60

3.68

سآزمون
پ 

134.13

4.30

شآزمون
پی 

5.73 21

4.25

سآزمون
پ 

127.40

4.50

با ت جو ه به اط عال ات جدول  1مالحظه میش دو که میانگین نمرات حافظه دان جش ووو یان در گ مزآ هور اا ااایش و کنت ناشن ار لر    م ممیدهددد،
نوروفیدبک بر ب دوبه و ت وق یت حافظه در دان وجش یان گ هور

مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون بیانگر تأثیر متغیر مست لق آم شزو

آزمایش است که چنین تفاوتی در میانگینهای گروه کنترل مشاهده نمیش دو  .ق لب از ان حت ماج للی ییل ،رعا ییی ت مفروضهههها ای آن مو در
بررسی قرار گرفت .ابتدا نرمال ب دو ن دا هد ها با آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد بررس سسی ق لودج( تفرگ رار      .)2یک ککی دی زا رگ
مفروضههای تحلیل کووریانس همگنی واریانس است .برای بررسی مفروضه همگنی واریانس از آزمون لوین (جدول  )3استفا هد شد
شفرض هم وگ نی شیب رگرسیون (جدول  )4بررسی شد.
و در آخر پی 
جدول  2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
شآزمون
پی 
تعداد

سآزمون
پ 

30

30

میانگین

126.16

130.26

انحراف استاندارد

3.93

5.84

قدر مطلق

0.150

0.150

مث تب

0.150

0.117

- 0.131

- 0.150

آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

0.150

0.150

سطح معناداری

2 0.08

0.84

پارامترهای ت زو یع نرمال

حداکثر تفاضلها

منفی

نتایج تحلیل خروجی آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نشان میدهد سطح معناداری در این آزمون از  0/ 05بزرگتر است .با ت هب هجو   
سطح معناداری ت زو یع دا هد ها من بط ق بر ت زو یع نرمال قلمداد میگر دد .
جدول ( )3نتایج آزمون لوین
متغیر

سها
هم وگ نی واریان 
درجه آزادی 1

F
حافظه

68 8 3.

درجه آزادی 2

1

معناداری
0.059

28

با ت جو ه به نتایج آزمون لوین ،سطح معناداری به دست آمده از  0/ 05بیشتر م ممیباشددد .در نتی هج م ممیتواننن گ او تف ررر ییی انس گ ور هههها ا از
تجانس بر وخ ردار است.
جدول ( )4نتایج آزمون شیب رگرسیون
منب ع

مجموع م ذج ورات

درجه آزادی

میانگین م ذج ورات

گروه

27 .54

1

27 .54

شآزمون
پی 

150.46

1

150.46

شآزمون
گروه*پی 

68 . 37

1

68 . 37

329.24

26

66 . 12

طخ ا

F

معناداری

م ذج ور اتا

3.57

0.070

0.121

88 . 11

2 0.00

0.314

0.096

0.103

.97 2

همانطور که جدول شماره  4نشان میدهد همگنی شیبها با مقدار (  F)2/ 97برای حافظه معن گمه هضورفم اذل ،تسا هدشن ردا ننننن ن نننننننی
شیبهای رگرسیون برای متغیر حافظه محقق شده اس ب هجوت اب .ت ه     یافتههههاییی فو هج ،ق ت ررب  سس س سسسسی فرض ضضیه مو حت زا ،رظن در لل لللی ییل
کوواریانس استفا هد شد که نتایج آن در جدول شماره  5آور هد شده است.
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سآزمون گروههای آزمایش و کنترل در متغیر حافظه
شآزمون و پ 
جدول ( )5نتایج آزمون تحلیل کوورایانس برای میانگینهای نمرات پی 
منب ع

مجموع م ذج ورات

درجه آزادی

میانگین م ذج ورات

شآزمون
پی 

176.40

1

گروه

382.43

1

382.43

طخ ا

366.93

72

59 . 13

F

معناداری

م ذج ور اتا

176.40

98 . 12

0.001

0.325

14 . 28

0.000

0.510

همانطور که جدول  5نشان میدهد تفاوت نمرههای پیشآزمون-پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر حافظ دانعم ه ا و ر

میانگین نمرههای گروه آزمایش در متغیر حافظه با مقدار  F= 28 /41در سطح  p> 0.05و  = 0/ 510م ذج ور اتا ،بی رگ زا رتش و لرتنک ه    
نوروفیدبک بر ت وق یت و ب دوبه حافظه در دان وجش یان گروه آزمایش است.

است .بنابراین نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر آم شزو
بحث و نتیجهگیری

با مقایسه گروه آزمایشی با گروه کنترل نتایج حاکی از آن است که آم شزو

نورفیدبک م جو ب ب دوبه حافظه میش دو  .که این یافت اب ه   

نتایج به دست آمده از قلی زا هد و همکاران (  ) 1389که نتایج ا نی پژوهش نشان داد نوروفیدبک بر حافظه کاری تأثیر دارد ،ح اد ددد ی و
همکاران (  ) 2011نیز در تحقیق دوخ به ا نی نتیجه دست یافتند که نوروفیدبک م جو ب ب دوبه حافظه میش دو  ،نتایج تحقی و گناو تاق
شوان (  ) 2013و  نراکمه و سبوکاج (( (((  ) 2006نی وخ هعلاطم رد ز د ب  ا ناونع       تأ ثثث یر نوروفی  هجوت رب کبد و هک داد ناشن ،هظفاح    
نوروفیدبک بر ت تیوق

   

حافظه تأثیر دارد ،هم وس است.

ی،
سپرت تتی ،ب ببیتو هج ی ی
پروتکل مورد استفا هد در ا نی پژوهش سرکوب تتا و افزایش ریتم حسی-حرکتی در ناحیه  Czبو ت .د ت اب ا     حواس س
خیالبافی ،افسردگی و اضطراب ارتباط دارد .تحقیقات بیانگر این است که افزاایش تت ض درکلمع اب ا عععع عععععیف ارت د طاب ا ورگ( در ززز یل ،ر
کها ای
محرکهای نامربوط را کاهش میدهد و یکپارچگی شناختی محرک ک

 .) 2014افزایش موج ریتم حسی-حرکتی تدا لخ پردا شز

مربوط به تکلیف را ت هس یل میکند .ریتم حسی-حرکتی به طور مستقیم بر روی عملکرد بازیابی و رمزگردانی تأثیر میگذارد (فرانک
و همکاران .)5 201 ،با این توصیف به نظر میرسد آم شزو
فرآیند آم شزو

نوروفیدبک بر افزایش توانایی حافظه مؤثر میباشد.

نورفیدبک بر اساس اصل شرطی سازی کن گش ر که بر مبنای دو م موهف ت وق یت و ت وق یت کننده میباشد ،بنا شده اس .ت

در فرآیند نوروفیدبک شرطی سازی کن گش ر زمانی است که مراجع برای یافتن وضعیت فکری مناسب ،پاداش دریافت میکند .به ا ییی ن
نحو زمانی که توان ریتم خاصی از سیگنال مغزی مراجع به حد آستانه رسید ،در مقابل آن ،فیدبک شننیداری ییی ا د ییی داری که معمو ًالًالًالًال
شبیه به یک بازی است ،دریافت میکند .بنابراین فرد ت شال

میکند وضعیت فکری خو وط ار د رر ررری تنظ ظظیم کن بولطم کرحم ات د     

(فیدبک دیداری یا شنیداری) را بیشتر دریافت کند و این ک زفا ثعاب را ااا اااایش رفت را مطلو ارق( ب ر د درف نتفرگ  ر ضو  ععععع ععععععیت فکررری
مطلوب) و افزایش احتمال رخداد آن ریتم خاص میش دو  .حالت پخش فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفا هد از دست و تنها با
امواج مغزی شخص انجام میش دو  .به این شکل فرد با دیدن پیشرفت ییی ا توق اب ف ززززز ی و گ نتفر داپ اش

ییی ا از دس د ت ا ند

امتی ییاز و ییی ا

تغییراتی که در صدا یا پخش فیلم به و دوج میآید ،پی به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج مغزززی خو و هدرب د س ععع ععععی م ممیکنددد ت اب ا   
هدایت بازی یا فیلم ،وضعیت تولید امواج مغزی دوخ را اصالح کند (برای مثال اگر قرار است فرد موج آلفای خو دهد شهاک ار د    
بازی در صورتی پیش میرود که موج آلفا از یک حد مشخص شدهای کمتر باشد) .قسمت عمده ییی ادگیری در س هان حط ششششش یار ات قاف
میافتد ،جایی که مغز به تدریج میتواند به صورت مستقیم و دوخ کار سیگنال فیدبک را کنترل کند .مهارتهای جدید که به صورت
آگاهانه و ناآگاهانه به دست آمدهاند در طول آمو شز

یشونددد.
درونی میشوند و به طور دوخ کار به فعالیتهای روزانه ف لقتنم در    م مم 

این کار درست مانند یاد گرفتن رانندگی است .همان وط ر که رانندگی پس از یادگیری کامل به صورت یک سری اعمال دوخ ک رد را
میآید و هیچگاه فرام شو

نمیگر دد  ،مهارتهایی نیز که مغز در طی آم شزو

نوروفیدبک فرا میگیرد ماندگار وخ اهند بو ربانب .د اا اااین
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اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه...
نوروفیدبک به مغز کمک میکند تا یاد بگیرد که چ وط ر شدوخ

چگونههه
را تنظیم و نواقص عملکردی دوخ را برطرف نما ییی د .ل اذ ه ههی 

دستکاری یا مداخله ما هد خارجی و دوج ندارد که وع ارض جانبی داشته باشد یا وابستگی ایجاد کند.
از آنجا که پژوهش حاضر بر روی دان وجش یان انجام شده است ،ال مز است در تعمیم آن محتاطانه عمل شو ارکت .د ر اا ااا ییی ن رد شهوژپ
نمونههایی با ویژگیهای مختلف فردی ،سن ،جنس و نمونه بزرگتر و نیز استفا هد از پروتکلهای م دوجو دیگر در برآورد هرچ هب ه تر   
اثر بخشی نوروفیدبک مفید وخ اهد ب دو  .پیشنهاد میش دو این پژوهش بر روی افرادی که در عملکردهای شناختی اختالل دارند و سایر
نمونهها انجام گیرد و به منظور بررسی بهتر نتایج از دورههای پیگیری استفا هد ش دو  .نوروفیدبک میتواند به فرد کمک کند تا با روشی
کهاییی درماننی و
ایمن وضعیت روانشناختی دوخ را کنترل کند .این روش میتواند مانن د د ا امردور نن نننی ،روان درماننی و سا ایر تکنیک ک
آرامش دهنده به افراد پیشنهاد گر دد .
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