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چکيده 
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل
مسئله و عملکرد تحصیلي دانشآموزان دوره ابتدایي بود .بدین منظور از طرح آزمایشي
پیشآزمون با گروه کنترل استفاده گردید .جامعه آماری پژژوهش ،کلیژه دانژشآمژوزان
ابتدایي شهر اصفهان بودند .به منظور انتخاب نمونه ابتدا دو دبستان (دخترانه و پسرانه)
به روش تصادفي انتخاب و سپس از بین دانشآموزان این دو دبستان ،تعداد  04نفژر از
دانشآموزان پایههای اول تا ششژم بژه تصژادف در دو گژروه آزمژایش و کنتژرل رژرار
گرفتند .ابزار این پژوهش عبارت از مقیاس عملکرد تحصیلي و آزمون حل مسئله بژر
لندن بود .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پایان آزمایش بژین دو گژروه از نظژر
نمرات حل مسئله تفاوت معناداری وجود ندارد اما گروه آزمایشي از نظر نمرات زمژان
طراحي و زمان اجرای حل مسئله عملکژرد بهتژری در مقایسژه بژا گژروه کنتژرل دارد..
همچنین نوروفیدبک بر ابعاد عملکرد تحصیلي مانند موفقیت تحصیلي ،کنترل تکانژه و
تولید تحصیلي تاثیر معناداری دارد .این یافتهها نشان داد که آموزش نوروفیدبک یعنژي
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خودتنظیمي تدریجي اموا بتا و سرکوب سایر اموا در نواحي تمپوراپاریتال چژ

و

راسژژت (در نقژژا  C3و  )C4موجژژت تیییژژر م لژژوب نمژژرات دانژژشآمژژوزان در
خردهمقیاسهای عملکرد تحصیلي و کاهش زمان طراحي و زمان اجژرای حژل مسژئله
ميشود اما در این پژوهش تأثیری بر مجموع نمرات پایاني حاصل از حژل  21مسژئله
بر لندن ایجاد نشد.

ژههايکليدي :نوروفیدبک ،زمان طراحي ،زمان اجرا ،حل مسئله ،عملکرد تحصیلي ،دانش-
وا 
آموزان ابتدایي .

مقدمه 
از جمله پیشنیازهای یادگیری تحصیلي و اجتمژاعي در کودکژان ،توجژه پایژدار ،2حافظژه
فعال ،1توانایي حل مسئله ،9ادراک پویا از زمان ،پیشبیني آینده ،خودتنظیمي و انع اف شناختي

0

است .این مهارتها توانایيهای عالي شناختي و فراشناختي 6هستند که در فعالیتهای روزانه و
تکالیف یادگیری و مدرسهای به دانشآمژوزان کمژک مژيکننژد .از طرفژي ،ایژن مهژارتهژا بژا
فرایندهای روانشژناختي مسژئول کنتژرل هوشژیاری ،تفکژر و عمژل مژرتب هسژتند (عابژدی و
جهانیاننجفآبادی2953 ،؛ گژارون ،برایسژون و اسژمیت1445 ،5؛ ولمژن ،کژراس و واتسژون،7
 .)1442همچنین بسیاری از کودکان به خصوص مبتالیان به یکي از زیرشاخههای اختالل نقص
توجه /بیشفعالي در این چنین مهارتها نسبت به دیگران مشکالت و نقایص بیشتژری دارنژد
(داوسون و گوآیر.)1440 ،5
بر مبنای تحقیقات عصت روانشناختي مشاهده شده است که حافظه فعال ،بازداری ،هوش
سیال 3و توانایي حل مسئله در تکالیف پیچیدهای مانند بر لنژدن و بژر هژانوی نشژاندهنژده
سالمت عملکرد رسمت پیشپیشژاني کژورتکس اسژت (زوک ،داوالژوس ،دلژوش و هاسژکر،24
 .)1440برای حل یک مسئله ابتدا فرد باید از ماهیت مسئله آگاه شود و این کژار بژا ایجژاد یژک
بازنمایي ذهني از مسئله آغاز ميشود که به پیدا کردن راه حل برای مسئله ارایه شده کمک مژي-
کند (روبرتسون1442،22؛ نویز و گارلند .)1449 ،21تصور ميشود که این بازنمایيهژا بژر اسژاس

تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل مسئله و عملکرد تحصیلي67 ...
میزان درک فرد از مسئله و تحت تأثیر دانش و تجربههای ربلي اوست و این بازنمایيهای ذهني
به تجربههای ثبت شده در حافظه فعال فرد بستگي دارد (نویز و گارلند.)1449 ،
از سوی دیگر ،حل مسئله نه تنها به مثابه عاليترین شکل یادگیری رلمداد ميشژود (گانیژه،
 )2356بلکه شامل فرایندی است که طي آن یادگیرنده از راه ترکیت رواعد از ربل آموختژهشژده
به یادگیری جدید نیز ميرسد .گانیه معتقد است کژه حژل مسژئله تنهژا بژهکژارگیری راعژدههژا،
تکنیکها ،مهارتها و مفاهیم یادگرفته شدهی ربلي در یک مورعیت جدید نیست ،بلکه فرایندی
است که یادگیری جدید ایجاد ميکند .هنگامي که فراگیر در برابژر مسژئلهای رژرار مژيگیژرد بژا
یادآوری دانش و تجربهی خود ميکوشد تا راه حلي بیابد و در فرایند تفکرش در وارژ ترکیبژي
از راعدهها و مهارتهای یاد گرفته شده خود را ميآزماید که ميتواند با وضعیت جدید من بژق
شود و راه حل مسئلهی او باشد .بنابراین ،نه تنهژا مسژئلهی مژورد نظژر را حژل مژيکنژد ،بلکژه
چیزهای جدیدی را نیز ميآموزد.
عملکرد تحصیلي دانشآموزان به میزان زیادی متاثر از توانمندی آنان در حل مساله است؛
زیرا موفقیت در مدرسه مستلزم توانمندیهایي است که مهمترین آنهژا شژامل درک و سژرعت
عمل در انجام تکالیف و ادراک دانشآموز از این که مسئله چیسژت و چگونژه بایژد آن را حژل
کرد ،ميشود .همچنین درصد تکالیف انجام شده ،درت در انجام تکالیف و کنتژرل تکانژه ماننژد
تمیزی و کیفیت تکالیف ،بازداری پاسخ عصژبي و تعجیژل در نوشژتن تکژالیف بژدون فهمیژدن
راهنمایيهای معلم نیز بژه عنژوان ابعژاد اصژلي عملکژرد تحصژیلي محسژوب مژيشژوند .ایژن
توانمندیها از جمله ویژگيهای مهمي است که ميتواند س ح باالی عملکرد تحصژیلي دانژش-
آموزان را پیشبیني کند.
بر مبنای شواهد موجود ،بسیاری از دانشآموزان مهژارتهژای کژاربردی ارتقژای عملکژرد
تحصیلي خود را نیاموختهاند و در ارتقای عملکرد تحصیلي ناتواناند .این خودمژدیریتي29یعنژي
تکنیکهای شخصي برای بهبود و تیییر رفتار خود ،الزمهی پیشرفت تحصیلي و بهبود یژادگیری
است (کوپر ،هرون و هوارد .)1447 ،20عملکژرد تحصژیلي از ایژن جهژت اهمیژت دارد کژه در
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یادگیری اثر داشته و برعکس از آن تأثیر ميپذیرد .به بیان دیگر ،یادگیری آموزشگاهي عملکژرد
تحصیلي را تحت تأثیر ررار ميدهد.
مسئلهای که از زمانهای دور در آموزش و پرورش و روانشناسژي تربیتژي م ژرح بژوده و
اکنون نیز با اهمیت ویژهای م رح ميشود این است که چه کار کنیم دانژشآمژوزان در آمژوختن
مستقل باشند و بتوانند شخصاً یادگیری خود را اداره و رهبری کنند ،یعني مسئولیت یژادگیری را
مسئولیت شخصي تلقي کنند ،شخصاً رفتار خود را کنترل کننژد و متکژي بژه معلژم نباشژند .بژه
عبارت دیگر ،دانشآموزان شخصاً یاد بگیرند که به آموختن خویش اعتمژاد کننژد ،خودانگیختژه
باشند ،و آموختن یا م العهی خود را به کژالس و م الژت کلیشژهای مشژخص محژدود نکننژد
(شعارینژاد.)2954 ،
یکي از روشهای تقویت مؤلفههای روانشناختي در دانشآموزان و خودتنظیم کردن آنهژا
در یادگیری ،استفاده از نوروفیدبک 26یا بیوفیدبک 25الکتروآنسفالوگرافي( )EEGاست (تاپلژک،
کانرز ،شاستر ،نزویک و پژارکس1445 ،27؛ لینژدن1445 ،25؛ بربژامر 23و همکژاران .)1445 ،ایژن
تکینژژک در اوایژژل شژژکلگیژژری بژژه بیوفیژژدبک الکتروانسژژفالوگرافي معژژروف بژژود (رلژژيزاده،
باباپورخیرالدین ،رستمي ،بیرامي و پورشریفي )2953 ،و از این روش تاکنون در زمینژه مباحژ
آسیتشناسي رواني و سالمت روان اسژتفاده شژده اسژت (لژو و بژارکلي .)1446 ،14پسژخوراند
عصبي یا نوروفیدبک روشي ایمن و بدون درد است که کژارکرد خژودکنترلي میژز را بژه طژر
مختلف بهبود ميبخشد و سازوکار زیربنایي آن از ربیل تقویت به عنوان سازوکار خودتنظیمي

12

مورد نیاز برای کارکرد مؤثر به شمار ميرود (لوبار.)1449 ،11
این روش از طریق چسباندن الکترودها 19بر روی پوست سژر انجژام مژيشژود (سژاویج،10
 .)1422اطالعات دریافتي پیرامون فعالیت میزی 16مراج توس دو مانیتور رابل مشاهده اسژت.
در نتیجه ،فعالیت اموا میزی( 15از جمله آلفا ،بتا ،تتا ،دلتا و  )...که فرایندهای ناهشیار و خار
از اراده فرد هستند ،برای مراج و درمانگر کامالً محسوس ميگردد و مراج با کمک مربي و با
دریافت محرکهای دیداری -شنیداری رادر خواهد بود هر یک از اموا آلفا ،بتا ،تتا ،دلتا 17و ...
را که در مقایسه با پایگاه دادههای 15نرمال موجژود ،نابهنجژار تشژخیص داده شژده و خژار از

تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل مسئله و عملکرد تحصیلي61 ...
شکل طبیعي (برای مثال با بسامد باالتر یا پایینتر از معمول ،شدت بیشتژر یژا کمتژر از حالژت
بهنجار و  )...عمل ميکنند کنترل کرده و طي جلسات آموزش ،آنها را به حالت بهنجژار تبژدیل
کند (هاموند .)1445 ،13ورتي که یک فرد بهنجار با یک تکلیف تژوجهي ماننژد خوانژدن ،انجژام
اعمال ساده حساب یا گوش کردن به یک داستان مواجه ميشود ،معموالً تیییراتي در  EEGوی
به این شرح دیده ميشود که فرکانس و اندازه اموا بتا در نواحي فرونتال( 94بخصوص فرونتال
راست) افزایش ميیابد .برعکس ،افرادی که در برخي از مؤلفههای شناختي مانند توجه نژاتوان-
ترند معموالً در جهت مخالف عمل ميکنند؛ بدین صورت که  EEGآنها به کنژدی بژه سژمت
اموا آهسته 92تتا و بدون هرگونه افزایش معنادار در ناحیه فرونتژال میژل مژيکنژد (بارابژاس و
بارابژژاس2335 ،91؛ لوبژژار 2332 ،و 1449؛ مژژان ،لوبژژار ،زیمژژرمن ،مژژایلر و میژژونچین.)2331 ،99
فعالیت آهسته (اموا تتا) مشخصه ذهن آشفته ،حواسپرتي 90و توجه غیرمتمرکز اسژت (لوبژار،
 .)1449نوروفیدبک به کودکان کمک ميکند تا بتوانند توجه خود را افزایش داده و بژر اسژتفاده
از راهبردهای فراشناختي تمرکز کنند (تاپلک و همکاران.)1445 ،
م العات متعددی نشان دادهاند که روش نوروفیدبک در کاهش بیشفعالي ،افزایش توجه و
تمرکز ،افزایش نمرات هوشبهر ،96رضایت والدین از رفتار کودکان و بهبود شاخصهای مربژو
به توجه مستمر که عمدتاً از طریق آزمونهای ارزیابي عملکژرد مسژتمر ماننژد آزمژون تیییژرات
توجه 95سنجیده ميشوند اثربخش اسژت (یعقژوبي ،جزایژری ،خوشژابي ،دولتشژاهي و نیکنژام،
 .)2957لینژژز 97و همکژژاران ( )1447در پژژژوهش خژژود در راب ژژه بژژا کودکژژان مبژژتال بژژه نقژژص
توجه/بیشفعالي نشان دادند که نوروفیدبک در تنظیم فعالیژتهژای کژرتکس ،95بهبژود توجژه و
هوش ،پیشرفت در حی ههای شناختي و رفتاری اثربخش بوده است.
کایزر ،ورسکور ،ورمنت و هامل )1424( 93نشان دادند که تقویت مو گامژا بژه وسژیلهی
نوروفیدبک موجت افزایش نمره هوش فرد ميگردد .ورنون 04و همکژاران ( )1449در پژژوهش
خود نشان دادند که نوروفیدبک ميتواند موجت تقویت عملکرد شناختي بویژه توجه متمرکز و
حافظهی فعال شود .افراد دیگری چون کاهانا ،سکولر ،کاپالن ،کریسژچن ،و مادسژن،)2333( 02
کالیمش ،)2333( 01کالیمش و همکاران ( )1442بر تأثیر نوروفیژدبک روی تقویژت حافظژهی
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فعال تأکید دارند و افرادی نظیر اگنر و گروزالیر ،)1442( 09روسیستر و الواکیژو )2336( 00نیژز
به تأثیر نوروفیدبک بر تقویت توجه اشاره کردهاند .با وجود آن کژه امژروزه تمرکژز بسژیاری از
تحقیقات به تأثیر نوروفیدبک بر کارکردهای شناختي مع وف شده است اما تأثیر نوروفیدبک بر
عملکرد تحصیلي دانشآموزان در بافت تحصیلي و مدرسهای مورد بررسي رژرار نگرفتژه اسژت.
همچنین در کشور ما کمتر پژوهشي یافت ميشود که به طور مستقیم به بررسژي تژأثیر آمژوزش
نوروفیدبک بر تقویت مهارت حل مسئله و یا عملکرد تحصیلي دانشآمژوزان بژه ویژژه دانژش-
آموزان عادی بپردازد .به همین دلیل ،هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر روش آموزشي مبتني
بر نوروفیدبک در افزایش توانایي حل مساله و نیز عملکرد تحصیلي دانشآموزان است .در ایژن
راستا ،فرضیههای تحقیق عبارتند از:
 -2روش نوروفیدبک در تقویت مهارتهای حل مسئله دانشآموزان دوره ابتدایي مؤثر
است.
 -1روش نوروفیدبک در بهبود عملکرد تحصیلي دانشآموزان دوره ابتدایي مؤثر است .

روش 
طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشي با پیشآزمون و گروه گواه اسژت .در ایژن پژژوهش
آموزش مبتني بر نوروفیدبک به عنوان متییر مستقل و توانایي حل مسأله و عملکرد تحصیلي بژه
عنوان متییرهای وابسته در نظر گرفته شده است.
جامعهآماري،نمونهوروشنمونهگيري
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان ابتدایي پایههای اول تا ششم نژواحي
پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان بود .به منظور انتخاب نمونه ،ابتدا دو دبستان (دخترانژه
و پسرانه) به روش تصادفي انتخاب و سپس از بین دانشآموزان این دو دبستان ،تعژداد  04نفژر
( 14دختر و  14پسر) از دانشآموزان پایههای اول تا ششم به تصژادف در دو گژروه آزمژایش و
کنترل ررار گرفتند .این گروه نمونه دارای میانگین سني  24/41سال و انحراف معیار  2/63بژود.

تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل مسئله و عملکرد تحصیلي70 ...
علت انتخاب دانشآموزان دوره ابتدایي این بود که بر اساس رشد عصتشناختي هر چه تقویت
ابعاد عصتشناختي مانند توجه ،حافظه ،حل مسئله در سنین پایینتری صورت گیژرد ،یژادگیری
بیشتری ایجاد ميشود و فرد یادگیرنده در این ابعاد توانمندتر ميگردد .همچنین در این پژوهش
از دانش آموزان هر دو جنس به عنوان آزمودني اسژتفاده گردیژد تژا تعمژیمپژذیری یافتژههژا بژه
دانشآموزان دختر و پسر امکانپذیر گردد.
این دانشآموزان بر اساس آزمون هوشي وکسلر چهار از هوشبهر متوسژ (گنجژي)2950 ،
و بر اساس معیار شیل پدر نیز از طبقه ارتصادی -اجتماعي متوس برخوردار بودند .ایژن افژراد
همچنین بر اساس مصاحبه بالیني فارژد مشژکالت خژانوادگي و عژاطفيجژدی بژوده و تحژت
مداخلههای درماني نبودند .به این ترتیت آزمودنيها از نظر هوش ،طبقژه ارتصژادی -اجتمژاعي،
مشکالت عاطفي و خانوادگي و مصرف داروهایي که با نوروفیژدبک تژداخل دارنژد (داروهژای
روانپزشکي) کنترل شدند .دانشآموزان هر دو جنس به شژیوه تصژادفي در دو گژروه کنتژرل و
آزمایشي ررار گرفتند به گونهای که  14نفر از دانش آموزان در گروه آزمایش و  14نفر در گروه
گواه ررارگرفت.
ابزارپژوهش 
-0آزمونبرجلندن:این آزمون یکي از ابزارهای مهم برای سنجش کنشاجرایي برنامژه-
ریزی و سازماندهي است .آزمون بر لندن 06در سال  2351توس شالیس ساخته شد .در ایژن
آزمون  21مسئله به آزمودني داده ميشود و سپس از او خواسته ميشود طبق دسژتورالعمل و در
کمترین زمان با جابهجایي مهره م ابق با الگوی ارائه شده مسائل را حل کند .از ایژن آزمژون در
پژوهش حاضر جهت بررسي توانایي حل مسئله استفاده شد.
شيوهاجرا:ابزار اجرای حل مسئله بر روی میز ررار گرفته و به آزمودني معرفي ميشژود.
طویلترین میله در سمت چ

آزمودني ررار ميگیرد و مسئله نمونه در کنار ابزار ارائه شژده بژه

آزمودني گذاشته ميشود .بدیهي است نمونه باید بر اساس الگوی ارائه شده در دفترچژه آزمژون
و دور از چشم آزمودني مرتت گردد .برای این کار از یک صفحه مقوایي به عنوان مان مشاهده
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آزمودني استفاده ميشود .بایستي به آزمودني گفت« :من از شما ميخواهم کژه ایژن تژو هژا را
روی این پایههای چوبي همانند نمونه ،مرتت کني» .ورتي آزمودني موفق به انجام تکالیف شژد،
به وی گفته ميشود" :ميخواهم به شما الگوهای بیشتری را نشان دهژم ،شژما ایژن تژو هژا را
روی این پایههای چوبي ،همانند آنها ،مرتت کن .همچنین این عمل را باید با تعداد و حرکژت
معیني انجام بدهي .مثالً این تصویر را باید با  0 ،9 ،1یا  6حرکت بسازی .توجه داشته باش یک
حرکت به معني برداشتن یک تو

از روی یک پایژه چژوبي و رژرار دادن آن روی پایژه دیگژر

است .شما نميتواني زماني که یک تو
همینطور نميتواني دو تو

را حرکت ميدهي ،توپي دیگر را برداشته و نگهژداری.

را همزمان حرکت دهي .همانطور که مشخص اسژت پایژههژا در

اندازههای مختلفي است .روی این یکي هیچ یا یک تو  ،این یکي حداکثر  1تو
 9تا تو

و این یکژي

جا ميگیرد .سپس تو ها را متناست با مورعیت شروع مرتت کن".

هر حرکتي که آزمودني انجام ميدهد با نوشتن کد تو های رنگي (ررمز)( ،سبز)( ،آبژي)
و پایه های  1 ،2و ( 9کوتاهترین تا بلندترین) ثبت ميشود .برای مثژال ،حژل درسژت مسژئله 2
اینطور ثبت ميشود:

–  /2س .1 -

نمرهگذاري:پاسخ آزمودني ،ورتي صحیح تلقي ميشود کژه مورعیژت نهژایي ،بژا حژدارل
حرکت (م ابق دستور) ،حاصل شده باشد .برای حل هر مسئله ،اجرای سه کوشژش اجژازه داده
ميشود .در صورت حل موفقیتآمیز در کوشش نخست  9امتیاز ،در دومین کوشش  1امتیژاز و
در کوشش سوم  2امتیاز به آزمودني داده ميشود .اگر در هر سه کوشش با شکست همراه شود،
برای آن مسئله نمره صفر منظور ميشود .نمره کل ،جم امتیازهای حاصل از  21مسژئله اسژت.
حداکثر نمره در این آزمون  95است .زمان را ميتوان ثبت کرد .زمان صرف شده بژرای اجژرای
آزمون ،عموماً شامل:
 )2زمان تأخیر یا زمان طراحي؛ که در برگیرنده تعداد لحظههایي است که از ارائژه الگژوی
یک مسئله تا آغاز اولین حرکت در یک کوشش صرف ميشود.
 )1زمان اجرا؛ که کل لحظات ،از آغاز اولژین حرکژت در یژک کوشژش تژا کامژل کژردن
حرکتها در همان کوشش را شامل ميشود.

تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل مسئله و عملکرد تحصیلي73 ...
همانطور که م رح گردید از نمره حاصل از  21مسئله ارائه شده به فرد برای مقایسه حژل
مسئله در پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .هر چه نمره فرد در زمان طراحژي و زمژان اجژرا
باالتر باشد نشاندهنده کندی فرد در پردازش است و در صورتيکه فرد نمره پایینتژری بدسژت
آورد نشان دهندهی این است که از نظر زمان واکنش ،سرعت باالتری دارد و هرچه امتیژاز فژرد
در نمرات حل مسئله بیشتر باشد نشاندهنده این است که توانسته مسائل بیشتری را حل کند.
مقياسدرجهبنديعملکردتحصيلی:مقیاس درجهبندی عملکرد تحصیلي 05در سژال

- 2
 2332توس دوپال ،راپورت و پریلو 07ساخته و هنجاریژابي شژده اسژت .ایژن ابژزار کژه بژرای
سنجش تأثیر مشکالت رفتاری کودک بر تولیژد تحصژیلي و درژت کژالس اولژيهژا تژا کژالس
ششميها طراحي شده است شامل  23گویه است که سه عامژل را مژيسژنجد .ایژن سژه عامژل
عبارتند از :تولید تحصیلي (برای مثال :درصد کارهای انجام شژده ماننژد درصژد تکژالیف انجژام
شده مکتوب ریاضي صرفنظر از درت به نسبت همکالسيها یا چقدر پیش ميآید کژه کژودک
کار خودش را دیرتر از همکالسيهایش تمژام کنژد) ،موفقیژت تحصژیلي (بژرای مثژال :درصژد
کارهایي که با درت انجام شدهاند مانند دانشآموز چقدر مفاهیم تازه را یاد مژيگیژرد یژا چقژدر
پیش ميآید که کودک دروس روز ربل را فراموش کرده باشد) ،کنترل تکانه (برای مثال :تمیژزی
کارها /بيدرتي کارها مانند کیفیت یا تمیزی نوشتههای کودک چقژدر اسژتی یژا کژودک چقژدر
تکالیف کتبي خودش را عجوالنه پاسخ ميدهد یژا بژدون آنکژه راهنمژایيهژا را فهمیژده باشژد
کارهای کتبياش را شروع کند).
معلم بر اساس یک مقیاس  6امتیازی (هرگز ،کم ،بهطور متوس  ،زیاد ،خیليزیاد) عملکرد
تحصیلي هر یک از دانشآموزان را ارزیابي ميکند .اجرای ایژن مقیژاس بژرای هژر دانژشآمژوز
حدوداً  24دریقه طول ميکشد (دوپال و همکاران .)2332 ،به گزینههای هر گویژه نمراتژي از 2
(هرگز) تا ( 6خیلي زیاد) تعلق ميگیرد .برخي سؤاالت نیز به صژورت معکژوس نمژرهگژذاری
ميشود .دوپال و همکاران ( )2332ضریت پایایي این ابزار را در پژژوهش خژود در آمریکژا بژه
روش آلفای کرونباخ بژرای کژل مقیژاس  ،4/36خژردهمقیژاس موفقیژت تحصژیلي  ،4/30تولیژد
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تحصیلي  4/30و کنترل تکانه  4/71و همچنین روایي مقیاس به وسیله ضژریت همبسژتگي بژین
نمرات مقیاس با سایر ابزارها با میانگین  4/31گزارش کردهاند.
در این پژوهش از جم نمرات حاصژل از گویژههژای هژر سژه خژردهمقیژاس بژه عنژوان
پیشآزمون و پسآزمون عملکرد تحصیلي استفاده شد .همچنین پایژایي ابژزار بژه وسژیله آلفژای
کرونباخ برای ابزار و خردهمقیاسهای آن محاسبه شد .در نتیجژه ضژرایت آلفژا بژرای موفقیژت
تحصیلي  ،4/55کنترل تکانه  ،4/54تولید تحصیلي  4/32و کل مقیاس  4/30بدست آمد .جهژت
بررسي روایي نیز ضریت همبستگي تک تک گویهها با نمره بعژد مربوطژه مژورد بررسژي رژرار
گرفت.

روشاجرا 
پس از تشخیص و ارزیابيهای مورد نیاز از دانشآموزان و تقسیم آنها بژه تصژادف در دو
گروه آزمایش و کنترل ،ارزیابي اولیه نوروفیدبک آغاز گردید .این ارزیابي اولیه بدین دلیژل بژود
که در اصل میزان شاخص توجه 05و اختاللهژای احتمژالي آزمژودنيهژا مشژخص گژردد .ایژن
ارزیابي شامل اندازه گیری  EEGحدود  5نق ه بر روی سر فرد است تا نهایتاً بر اساس نمژرات
آماری و میانگین نمرات اموا تصمیمگیری شژود .در روش نوروفیژدبک در حقیقژت بژه میژز
آموزش داده ميشود .تمرکز این آموزش بر یادگیری تدریجي افزایش سژ ح (دامنژه) بع ژي از
مؤلفههای  EEGو یا کاهش سایر مؤلفهها است .ارزیابيهای پیشآزمون در  1جلسژه بژه طژول
انجامید .همچنین یک جلسه توجیهي برای والدین برگزار شد تا با این روش و ویژگيهژا آشژنا
شده و فرزندان آنها با رضایتنامه کتبي والدین در پژوهش شرکت نمایند و در طژول آمژوزش
محقق را در جریان برخي از تیییرات منفي احتمالي رژرار دهنژد .جلسژات ارزیژابي و تژوجیهي
جدای از جلسات آموزش بود .این ارزیابيها از گروه گواه نیز به عمل آمد که هژم بژه صژورت
پیشآزمون و هم پسآزمون بود .دانشآموزان گروه گواه در این مدت هیچگونه آموزشي به جژز
آموزش رسمي و معمول مدرسه نداشتند.

تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل مسئله و عملکرد تحصیلي72 ...
در پژوهش حاضر آموزش نوروفیدبک در طول  24هفته و هفتهای سه جلسهی نیم سژاعته
و در مجموع  94جلسه انجام شد .در ابتدا کلیهی آزمودنيهژا بژا سژخت افژزار  Procomp5از
شرکت Thought Technology Ltdو نرم افزار BioGraph Infinitiآمژوزش داده شژدند .از
ایژژن دسژژتگاه و نژژرمافژژزار در انجژژام پژژژوهشهژژای محققژژاني چژژون نصژژرتآبژژادی ( )2955و
دهقاني آراني و رستمي ( )2953استفاده شده است .پروتکل آموزشي بدین ترتیت بود که در 26
جلسه اول باند بتا ( 20-14هرتز) به عنوان باند افزایشژي و ( 2-29و  12-94هرتژز) بژه عنژوان
باند کاهشي در نق هی  C3در نیمکره چ  03و الکترود  referenceدر گوش چژ

و الکتژرود

 Groundبه گوش راست وصل شد .در  26جلسهی دوم باند بتای پایین )21-26( 64یژا SMR

در نق هی  C4در نیمکره راست 62به عنوان باند افزایشي و الکترود  referenceبه گوش راست
و الکترود  Groundبه گوش چ

وصل شد .این نقا بر طبق سیستم طبقژهبنژدی بژینالمللژي

 24-14اندازهگیری و انتخاب شدند (نصرتآبادی .)2955 ،پژس از پایژان  94جلسژه آموزشژي،
مجدداً با فاصله زماني یک هفته از همان آزمودنيها پسآزمون به عمل آمد .فاصله زمژاني یژک
هفته پس از اتمام دوره آموزش به این دلیل در نظژر گرفتژه شژده اسژت کژه ایژن روش نژوعي
یادگیری است و باید اثربخشي ماندگار و طوالني مدت داشژته باشژد .بژر همژین مبنژا و جهژت
حصول اطمینان از نتایج در مدت یک تا دو هفته بعد از آموزش ،آزمژونهژای فژو بژه عنژوان
پسآزمون اجرا گردید .گروه کنترل نیز همزمان با گروه آزمایش مورد ارزیابي با پیشآزمون ررار
گرفت و در مدتي که گروه آزمایش تحت آموزش نوروفیژدبک بژود ،فقژ آمژوزش مدرسژه را
دریافت کرد .بعد از گذشت حدود سه ماه جلسات آموزشي گژروه آزمژایش ،گژروه کنتژرل نیژز
همزمان مورد ارزیابي با پسآزمون ررار گرفت.

يافتهها 
همان ور که اشاره شد در پژوهش حاضر آمژوزش نوروفیژدبک بژه عنژوان متییژر مسژتقل،
پیشآزمون حل مسأله و عملکرد تحصیلي به عنوان متییر همایند 61و پسآزمژون حژل مسژئله و
عملکرد تحصیلي به عنوان متییرهای وابسته در نظر گرفته شدند .بنابراین از تحلیل کوواریژانس
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برای مقایسه متییر وابسته در گروه کنترل و آزمایشي استفاده گردید که نتایج آن در ادامژه ارائژه
شده است .ابتدا میانگین و انحراف معیار گروههای آزمایش و کنترل (جدول  )2و سژپس نتژایج
تحلیل کواریانس برای بررسي تفاوت گروهها (جدول  )1ارائه شده است.
جدول:0ميانگينوانحرافمعيار*گروهآزمايشوکنترلدرمتغيرها 
گروه آزمایش

گروه کنترل
متییر

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

حل مساله

(90/04)2/76

(90/96)2/63

(99/56)2/03

(90/64)2/05

زمان طراحي

(91 )22/19

(94/16 )22/75

(00 )11/53

(15/74 )26/05

زمان اجرا

(253 )03/51

(267 )99/55

(159 )31/45

(260 )03/22

موفقیت تحصیلي

(15/36 )0/61

(17/6 )0

(16/6 )6/05

(13/36 )9/50

کنترل تکانه

(22/16 )1/53

(22/96 )1/55

(24/6 )2/57

(21/3 )2/99

تولید تحصیلي

(05/70 )3/19

(07/76 )5/57

(06/46 )3/12

(62/06 )5/15

*اعداد خار از پرانتز بیانگر میانگین و اعداد داخل آن بیانگر انحراف معیار هستند.
جدول:2خالصهنتايجتحليلکواريانسمربوطبهتأثيرنوروفيدبکبرحلمسئله،زمانطراحی،
زماناجرا،موفقيتتحصيلی،کنترلتکانهوتوليدتحصيلی 
مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

1/15

1/15

2/51

زمان طراحي

2159/45

2159/45

255/95

4/442

زمان اجرا

21141/29

21141/29

20/45

4/442

4/17

موفقیت تحصیلي

223/59

223/59

77/75

4/442

4/57

کنترل تکانه

05/55

05/55

65/95

4/442

4/54

تولید تحصیلي

161/53

161/53

00/13

4/442

4/60

متییرهای وابسته
حل مسئله

مجذور

F

p
4/12

4/40
4/03

اتا

)df = (1 , 37

تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل مسئله و عملکرد تحصیلي77 ...
نتایج جدول  1نشان ميدهد ،با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون به عنوان متییر همپژراش
(کمکي) ،مداخالت آموزش نوروفیدبک منجر به تفاوت معنادار بین گروههای آزمایش و کنترل
در متییر حل مسئله نشده است ( .)P< 4/46به عبارت دیگر بهبود توانژایي حژل مسژئله در 21
مسئله آزمون بر لندن مربو به مداخالت آموزش نوروفیدبک نبژوده اسژت .امژا نوروفیژدبک
منجر به تفاوت معنادار بین نمرات گروههای آزمژایش و کنتژرل در متییرهژای زمژان طراحژي و
زمان اجرای آزمون حل مسئله ،موفقیت تحصیلي ،کنترل تکانژه و تولیژد تحصژیلي شژده اسژت
( .)P> 4/442به عبارت دیگر به ترتیت  ،%54 ،%57 ،%17 ،%03و  %60واریانس پسآزمون ایژن
متییرها مربو به مداخالت آموزش نوروفیدبک بوده است .بنابراین نتیجه گرفته ميشود کژه در
این پژوهش مداخالت آموزش نوروفیدبک بر بهبود زمان طراحي و زمان اجرای  21مسئله بر
لندن ،موفقیت تحصیلي ،کنترل تکانه و تولید تحصیلي در دانشآموزان مؤثر بوده است.
يجهگيري 
بحثونت 
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویژت توانژایي حژل
مسئله و عملکرد تحصیلي دانشآموزان دوره ابتدایي بود .نتایج پژوهش نشژان داد کژه آمژوزش
نوروفیدبک در مو بتا ( 20-14هرتز) در نق هی  C3در رسمت تمپوراپاریتال نیمکژره چژ

و

باند بتای پایین ( )21-26یا  SMRدر نق هی  C4در رسمت تمپوراپاریتال نیمکره راست تژأثیر
معناداری بر توانایي حل مسئله نداشت ولي بر زمان طراحي آزمژون و زمژان اجژرای  21مسژئله
آزمون بر لندن تأثیر معنادار داشته و سرعت پاسخدهي را بیشتر نمود .یافتههای ایژن پژژوهش
در رسمت زمان اجرا و زمان طراحي م ابق و در رسمت امتیاز حژل مسژئله بژرخالف پژژوهش
کنزویک ،تامپسون و تامپسون ( )1424بود .این افراد در پژوهش خود دریافتند که آزمودنيهژای
مبتال به اختالل آسپرگر پس از اجرای نوروفیدبک بهبود چشمگیری در انجژام تکژالیف آزمژون
بر لندن داشتند .همچنین این افراد در پژوهش خود نشان دادند که آموزش نوروفیژدبک مژي-
تواند موجت تقویت انع افپذیری شناختي ،جلوگیری از پاسخ سری و توانایي برنامهریژزی در
مسایل بر لندن در آزمودنيها شود .آموزش نوروفیدبک ميتواند با تقویت شبکههژای عصژبي
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میزی موجت تقویت کارکردهایي اجرایي از جمله توانایي برنامژهریژزی ،هژدفگژذاری و حژل
مسئله شود .م العات تصژویربرداری میژزی نشژان داده اسژت کژه آزمژون بژر لنژدن رسژمت
ونترولترال فرونتال کورتکس 69و رسمت مید دورسولترال فرونتال کورتکس 60را درگیر ميکنژد
و از این رو آموزش نوروفیدبک در این نقا ميتواند منجر به تقویژت مهژارتهژایي شژود کژه
آزمون بر لندن آنها را مورد سنجش ررار ميدهد.
دلیل احتمالي معنادار نشدن تاثیر نوروفیدبک بژر توانژایي حژل مسژئله در ایژن پژژوهش و
ناهماهنگي آن با یافتههای ربلي به انتخاب گروه نمونه در پژوهش حاضر برميگژردد کژه در آن
گروه آزمایش و کنترل هر دو از بین دانشآموزان مدارس عادی انتخاب شدهاند در حالي کژه در
پژوهشهای گذشته به تأثیر نوروفیدبک بر مهارت حل مسئله در افراد مبتال به اختالالت خاص
پرداخته شده است .به بیان دیگر ،تاثیر نوروفیدبک در میزان ارتقای مهارت حل مسژئله و زمژان
طراحي آنها در گروه مبتال به اختالالت خاص که افراد نمرات کمتژری در ایژن آزمژون کسژت
ميکنند ملموستر است.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش نوروفیژدبک در مژو بتژا ( 20-14هرتژز) در
نق هی  C3در رسمت تمپوراپاریتال نیمکژره چژ

و بانژد بتژای پژایین ( )21-26یژا  SMRدر

نق هی  C4در رسمت تمپوراپاریتال نیمکژره راسژت تژأثیر معنژاداری بژر متییژرهژای موفقیژت
تحصیلي ،کنترل تکانه و تولید تحصیلي دارد .نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهشي مارینوس،
بریتیلر ،سیلویا ،و ورهوون ( ،)1443فریتسون ،وادکینس و پاتگژردز ( ،)1445دوپلمژایر و وبژر
( ،)1422ورنون و همکاران ( ،)1449بخشایش و همکاران ( ،)1422لینز و همکژاران ( )1447و
کایزر و همکاران ( ،)1424تاپلک و همکژاران ( )1445در راسژتای تقویژت عملکژرد فژردی در
گروه دانشآموزان همسو بوده است.
رابل ذکر است که در پژوهشهای گذشته عملکرد تحصیلي بر اساس معدل و نمرات فژرد
مورد بررسي ررار گرفته است و در مداخالت آزمایشي نیز اثر متییرها بر نمرات امتحانژات فژرد
سنجیده شده است .در حالي که سایر ابعاد عملکرد تحصژیلي از جملژه میژزان انجژام تکژالیف،
درت ،تمیزی ،و کیفیت آن و نیز تامل و انعکاس در مور انجژام تکژالیف مدرسژهای از اهمیژت
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اساسي در مدرسه برخوردار است که در این پژوهش بدان پرداخته شد .این پژژوهش نشژان داد
در صورتي که دانشآموزان عادی بتوانند تحت آموزش با نوروفیدبک ررار بگیرند رادر خواهنژد
بود تا در حی ههای موفقیت تحصیلي ،کنترل تکانه و تولید تحصیلي ارتقژا پیژدا کننژد و از نظژر
آموزشي و یادگیری پیشرفت نمایند .این مسئله در چند دهه اخیر به ویژه از سال  1444بژه ایژن
طرف در حی ه علوم اعصاب مورد بح

ررار گرفته و پژوهشهای زیادی بژر اسژاس آن انجژام

شده است.
یافتههای حاضر در تایید نظریات عصت روانشناختي حاضر نشان داد که تقویت تژدریجي
اموا بتا و  SMRميتواند به پیشرفت تحصیلي منجر شود .بر اسژاس اصژل نشژاندار خ ژو
عصبي 66برای هر مهارتي یک رشته عصبي وجود دارد که در صورتي که تقویت نگردد فژرد در
آن مهارت ضعیف خواهد ماند .این مهارتهای عصبي ،فیزیکي بوده یعني هم ميتواند مهارت-
های شناختي و هم مهارتهای حسي ژ حرکتي باشژد .از ایژن رو ،یکژي از روشهژای تقویژت
مهارتهای شناختي میز از طریق نوروفیدبک است .برای باال بردن عملکرد تحصژیلي مژيتژوان
نقا مورد نظر بر روی میز را از طریق کار بر روی اموا تقویت نمود.
نتایج این تحقیق شواهدی نیز در جهت تایید نظریه تقویتي اسکینر فراهم نمود که طبژق آن
تقویت تدریجي منجر به افزایش عملکرد یادگیرنده ميشود .ورتي امژوا میژزی فژرد در نقژا
 C3و  C4به نرمافزار منتقل ميشود فرد آن را مشاهده کرده و بر اساس آموزشي که بژه او داده
ميشود رادر خواهد بود آشفتگي آن را کنترل نموده و آن را به سمت م لوب تنظژیم کنژد .ایژن
کار در اصل با توجه و تمرکز فرد در مدت حدارل هر یک چهارم ثانیه انجام ميگیرد .این بدین
معناست که فرد لحظه به لحظه به اموا و تیییرات میزی خود آگاهي پیدا ميکند .پس ميتواند
با تالش های مداوم خود به امواجش آموزش دهد تا بتوانند خود را از آشژفتگي در بیاورنژد کژه
این کار در اصل با روش شرطيسازی اسکینر همسو است.
ورتي که فرد خود را در یک چهارم ثانیه کنترل ميکند نژرمافژزار بژه او یژک امتیژاز داده و
انیمشن به حرکت در ميآید (تقویت) و در غیر این صورت ،انیمشن حرکت نکرده و فرد هژیچ
امتیازی دریافت نميکند (تنبیه) .حال ورتي فرد در جلسات متعدد و مداوم تحت چنین آموزشي
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ررار ميگیرد ،میز او پس از مدتي تمژرین و تکژرار خژود را اصژالح نمژوده و بژه نسژبت ربژل
توانمندتر ميشود .در این پژوهش با تمرین و تکرار نشان داده شد کژه فژرد مژيتوانژد پژس از
تقویت توانمندیهای شناختي خود به بهبود توانایي حلمسئله و عملکژرد تحصژیلياش کمژک
کند .این بدین معناست که اینجا خود فرد عامل است و هیچ مو یژا الکتریسژیتهای وارد میژز
فرد نميشود.
تاکنون هیچ گزارشي توس متخصصین حی ه نوروفیدبک مبني بر ایجژاد عارضژهای بژرای
فرد منتشر نشده است و البته در س رهای فو به دلیل این امر اشژاره گردیژد .از ایژن رو ،ایژن
روش به متخصصان روانشناسي در گرایشهای مختلف ،متخصصان تعلیم و ترتیژت ،مشژاوران
مدارس و والدین پیشنهاد ميگردد .از نظر پژوهشگران تقویت این مهژارتهژا جژز بژا تکژرار و
تمرین امکانپذیر نیست و بهتر است اینگونه روشها در بسیاری از موارد شژناختي ،جژایگزین
دا رو شود .خصوصاً در مواردی که فرد بژه داروهژای محژرک از جملژه ریتژالین و ریسژپریدون
حساسیت داشته و یا به داروهای مشابه پاسخ نميدهد و از تیییژرات دوری مژيکنژد .در اصژل
پیشنهاد ميشود روشهایي ماننژد نوروفیژدبک ،بژازیدرمژاني و تمرینژات تقویژت مؤلفژههژای
شناختي و عصت روانشناختي با دانش آموزان کار شود تا پیشرفتهای سژ ح بژاالتر مشژاهده
شود.

يادداشتها 

2. Working memory
4. Cognitive flexibility
6. Garon, Bryson & Smith
8. Dowson & Guare
10. Zook, Davalos, Delosh & Hasker
12. Noyes & Garland
14. Cooper, Heron, & Heward
16. Biofeedback
18. Linden
20. Loo & Barkley

1. Sustained attention
3. Problem solving
5. Metacognitive
7. Wellman, Cross & Watson
9. Fluid intelligence
11. Robertson
13. Self- management
15. Neurofeedback
17. Toplak, Connors, Shuster,
Knezevic & Parks
19. Birbaumer
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21. Self-regulation
23. Electrode
25. Brain activity
27. Alpha, beta, theta & delta
29. Hammond
31. Slow waves
33. Mann, Lubar, Zimmerman,
Miller & Muenchen
35. Intelligence quotient
37. Leins
39. Keizer, Verschoor, Verment &
Hommel
41. Kahana, Sekuler, Caplan,
Kirschen & Madsen
43. Egner & Gruzelier
45. Tower of London Test (ToL)
47. Dupaul, Rapport & Perriello
49. Left hemisphere
51. Right hemisphere
53. Ventrolateral frontal cortex
55. Lable lines principle

22. Lubar
24. Savage
26. Brain waves
28. Database
30. Frontal
32. Barabasz & Barabasz
34. Inattentive
36. Test of variables of attention
(TOVA)
38. Cortex
40. Vernon
42. Klimesch
44. Rosister & La Vaque
46. Academic performance rating
scale (APRS)
48. Attention index
50. Low beta
52. Covary
54. Mid-dorsolateral frontal cortex
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