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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل 

بدین منظور از طرح آزمایشي آموزان دوره ابتدایي بود.  مسئله و عملکرد تحصیلي دانش
آمژوزان   کلیژه دانژش   ،پژژوهش معه آماری جاآزمون با گروه کنترل استفاده گردید.  پیش

دبستان )دخترانه و پسرانه(  . به منظور انتخاب نمونه ابتدا دوبودندشهر اصفهان  ابتدایي
نفژر از   04تعداد  آموزان این دو دبستان، سپس از بین دانش به روش تصادفي انتخاب و

نتژرل رژرار   های اول تا ششژم بژه تصژادف در دو گژروه آزمژایش و ک     آموزان پایه دانش
و آزمون حل مسئله بژر    هش عبارت از مقیاس عملکرد تحصیليگرفتند. ابزار این پژو

دو گژروه از نظژر   در پایان آزمایش بژین  لندن بود. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که 
نمرات زمژان  گروه آزمایشي از نظر اما  داری وجود نداردتفاوت معناحل مسئله  نمرات

. .عملکژرد بهتژری در مقایسژه بژا گژروه کنتژرل دارد      حل مسئله  طراحي و زمان اجرای
ابعاد عملکرد تحصیلي مانند موفقیت تحصیلي، کنترل تکانژه و  نوروفیدبک بر  همچنین

یعنژي  نوروفیدبک آموزش  ها نشان داد که این یافته. دارد داریتاثیر معنا تولید تحصیلي
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پاریتال چژ  و  ر نواحي تمپورادخودتنظیمي تدریجي اموا  بتا و سرکوب سایر اموا  

مژژوزان در آ نمژژرات دانژژشوجژژت تیییژژر م لژژوب  م( C4و  C3در نقژژا  )راسژژت 
کاهش زمان طراحي و زمان اجژرای حژل مسژئله    های عملکرد تحصیلي و  مقیاس خرده
مسژئله   21شود اما در این پژوهش تأثیری بر مجموع نمرات پایاني حاصل از حژل   مي

  نشد. ایجادبر  لندن 

-حل مسئله، عملکرد تحصیلي، دانشزمان طراحي، زمان اجرا، نوروفیدبک، کليدي:هايژهوا

.آموزان ابتدایي


مقدمه
، حافظژه  2توجژه پایژدار   ،نیازهای یادگیری تحصیلي و اجتمژاعي در کودکژان   از جمله پیش

 0شناختيبیني آینده، خودتنظیمي و انع اف ، ادراک پویا از زمان، پیش9، توانایي حل مسئله1فعال

های روزانه و هستند که در فعالیت 6های عالي شناختي و فراشناختيها توانایياست. این مهارت

هژا بژا   کننژد. از طرفژي، ایژن مهژارت    آمژوزان کمژک مژي   ای به دانشتکالیف یادگیری و مدرسه

هسژتند )عابژدی و   رل هوشژیاری، تفکژر و عمژل مژرتب      شژناختي مسژئول کنتژ    فرایندهای روان

، 7ولمژن، کژراس و واتسژون    ؛1445، 5گژارون، برایسژون و اسژمیت    ؛2953آبادی،  نجف یانجهان

های اختالل نقص شاخهبه خصوص مبتالیان به یکي از زیر بسیاری از کودکان همچنین. (1442

تژری دارنژد   بت به دیگران مشکالت و نقایص بیشها نسفعالي در این چنین مهارت توجه/ بیش

 .  (1440، 5)داوسون و گوآیر

حافظه فعال، بازداری، هوش مشاهده شده است که شناختي  تحقیقات عصت روان مبنای بر

دهنژده   مانند بر  لنژدن و بژر  هژانوی نشژان     ای ئله در تکالیف پیچیدهو توانایي حل مس 3سیال

، 24هاسژکر پیشژاني کژورتکس اسژت )زوک، داوالژوس، دلژوش و       پیشسالمت عملکرد رسمت 

 یژک  ایجژاد ابتدا فرد باید از ماهیت مسئله آگاه شود و این کژار بژا    برای حل یک مسئله(. 1440

-حل برای مسئله ارایه شده کمک مژي  شود که به پیدا کردن راهبازنمایي ذهني از مسئله آغاز مي

اسژاس   هژا بژر  شود که این بازنمایي(. تصور مي1449، 21؛ نویز و گارلند22،1442کند )روبرتسون
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های ذهني این بازنمایي وهای ربلي اوست بهو تحت تأثیر دانش و تجرمیزان درک فرد از مسئله 

 (.1449)نویز و گارلند،  فرد بستگي دارد فعال ر حافظهدثبت شده  هایتجربهبه 

)گانیژه،   شژود ميرلمداد ترین شکل یادگیری عالي نه تنها به مثابهحل مسئله  از سوی دیگر،

شژده   ز راه ترکیت رواعد از ربل آموختژه یادگیرنده ابلکه شامل فرایندی است که طي آن ( 2356

هژا،   گیری راعژده کژار  تقد است کژه حژل مسژئله تنهژا بژه     مع گانیه رسد.مينیز جدید به یادگیری 

ی ربلي در یک مورعیت جدید نیست، بلکه فرایندی ها و مفاهیم یادگرفته شدهها، مهارتتکنیک

گیژرد بژا   يای رژرار مژ  که فراگیر در برابژر مسژئله  د. هنگامي کنایجاد مياست که یادگیری جدید 

کوشد تا راه حلي بیابد و در فرایند تفکرش در وارژ  ترکیبژي   ی خود ميیادآوری دانش و تجربه

د با وضعیت جدید من بژق  توانآزماید که ميهای یاد گرفته شده خود را ميها و مهارتاز راعده

کنژد، بلکژه    ی مژورد نظژر را حژل مژي    نه تنهژا مسژئله   این،ی او باشد. بنابرحل مسئله  شود و راه

 آموزد.چیزهای جدیدی را نیز مي

 ؛آموزان به میزان زیادی متاثر از توانمندی آنان در حل مساله استدانشتحصیلي عملکرد  

درک و سژرعت  هژا شژامل   ترین آن هایي است که مهممستلزم توانمندی موفقیت در مدرسه زیرا

حژل  که مسئله چیسژت و چگونژه بایژد آن را     آموز از اینو ادراک دانش عمل در انجام تکالیف

انجام تکالیف و کنتژرل تکانژه ماننژد     در همچنین درصد تکالیف انجام شده، درت شود. مي ،کرد

تمیزی و کیفیت تکالیف، بازداری پاسخ عصژبي و تعجیژل در نوشژتن تکژالیف بژدون فهمیژدن       

. ایژن  شژوند اد اصژلي عملکژرد تحصژیلي محسژوب مژي     عنژوان ابعژ  نیز بژه   های معلمراهنمایي

-تواند س ح باالی عملکرد تحصژیلي دانژش  مهمي است که مي هایها از جمله ویژگيتوانمندی

 بیني کند.  آموزان را پیش

ی عملکژرد  هژای کژاربردی ارتقژا   آموزان مهژارت بسیاری از دانش ،موجودمبنای شواهد  بر

یعنژي  29مژدیریتي اند. این خودتقای عملکرد تحصیلي ناتواندر ار اند وتحصیلي خود را نیاموخته

پیشرفت تحصیلي و بهبود یژادگیری  ی  الزمه ،های شخصي برای بهبود و تیییر رفتار خودتکنیک

عملکژرد تحصژیلي از ایژن جهژت اهمیژت دارد کژه در       (. 1447، 20)کوپر، هرون و هوارداست 
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کژرد  یادگیری آموزشگاهي عملد. به بیان دیگر، پذیرأثیر ميبرعکس از آن تیادگیری اثر داشته و 

 دهد.  تحصیلي را تحت تأثیر ررار مي

بژوده و  م ژرح  شناسژي تربیتژي    های دور در آموزش و پرورش و روانای که از زمانمسئله

آمژوزان در آمژوختن   شود این است که چه کار کنیم دانژش ای م رح ميویژه اکنون نیز با اهمیت

ند شخصاً یادگیری خود را اداره و رهبری کنند، یعني مسئولیت یژادگیری را  مستقل باشند و بتوان

. بژه  نباشژند شخصاً رفتار خود را کنترل کننژد و متکژي بژه معلژم      د،مسئولیت شخصي تلقي کنن

شخصاً یاد بگیرند که به آموختن خویش اعتمژاد کننژد، خودانگیختژه    آموزان دانش ،عبارت دیگر

ای مشژخص محژدود نکننژد    را به کژالس و م الژت کلیشژه    خود ی هآموختن یا م العو باشند، 

 (.  2954نژاد،  )شعاری

هژا  و خودتنظیم کردن آن آموزاندانششناختي در  های روانهای تقویت مؤلفهیکي از روش

( است )تاپلژک،  EEGالکتروآنسفالوگرافي) 25یا بیوفیدبک 26استفاده از نوروفیدبک ،در یادگیری

(. ایژن  1445و همکژاران،   23؛ بربژامر 1445، 25؛ لینژدن 1445 ،27ک و پژارکس کانرز، شاستر، نزوی

زاده،  کتروانسژژفالوگرافي معژژروف بژژود )رلژژيگیژژری بژژه بیوفیژژدبک الشژژکلتکینژژک در اوایژژل 

روش تاکنون در زمینژه مباحژ     ( و از این2953شریفي، پور، رستمي، بیرامي و خیرالدینباباپور

(. پسژخوراند  1446، 14اسژت )لژو و بژارکلي   شژده  اسژتفاده  روان   شناسي رواني و سالمت آسیت

لي میژز را بژه طژر     عصبي یا نوروفیدبک روشي ایمن و بدون درد است که کژارکرد خژودکنتر  

 12ار خودتنظیميکسازوبه عنوان تقویت  از ربیلکار زیربنایي آن بخشد و سازومختلف بهبود مي

 (.  1449، 11ارد )لوبرومي به شمارمورد نیاز برای کارکرد مؤثر 

، 10شژود )سژاویج  بر روی پوست سژر انجژام مژي    19هااین روش از طریق چسباندن الکترود

مراج  توس  دو مانیتور رابل مشاهده اسژت.   16(. اطالعات دریافتي پیرامون فعالیت میزی1422

یار و خار  )از جمله آلفا، بتا، تتا، دلتا و ...( که فرایندهای ناهش 15در نتیجه، فعالیت اموا  میزی

گردد و مراج  با کمک مربي و با از اراده فرد هستند، برای مراج  و درمانگر کامالً محسوس مي

و ...  17شنیداری رادر خواهد بود هر یک از اموا  آلفا، بتا، تتا، دلتا -های دیداریدریافت محرک

ده شژده و خژار  از   نرمال موجژود، نابهنجژار تشژخیص دا    15هایدادهرا که در مقایسه با پایگاه 
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تژر یژا کمتژر از حالژت     تر از معمول، شدت بیش ر یا پایینشکل طبیعي )برای مثال با بسامد باالت

ها را به حالت بهنجژار تبژدیل   آن ،کنترل کرده و طي جلسات آموزش کنندبهنجار و ...( عمل مي

خوانژدن، انجژام   (. ورتي که یک فرد بهنجار با یک تکلیف تژوجهي ماننژد   1445، 13کند )هاموند

وی  EEGشود، معموالً تیییراتي در اعمال ساده حساب یا گوش کردن به یک داستان مواجه مي

)بخصوص فرونتال  94شود که فرکانس و اندازه اموا  بتا در نواحي فرونتالبه این شرح دیده مي

-وجه نژاتوان های شناختي مانند تیابد. برعکس، افرادی که در برخي از مؤلفهراست( افزایش مي

ها به کنژدی بژه سژمت    آن EEGکنند؛ بدین صورت که رند معموالً در جهت مخالف عمل ميت

کنژد )بارابژاس و   تتا و بدون هرگونه افزایش معنادار در ناحیه فرونتژال میژل مژي    92اموا  آهسته

 (.2331، 99؛ مژژان، لوبژژار، زیمژژرمن، مژژایلر و میژژونچین1449و  2332؛ لوبژژار، 2335، 91بارابژژاس

و توجه غیرمتمرکز اسژت )لوبژار،    90پرتي فعالیت آهسته )اموا  تتا( مشخصه ذهن آشفته، حواس

کند تا بتوانند توجه خود را افزایش داده و بژر اسژتفاده   نوروفیدبک به کودکان کمک مي (.1449

 (.  1445از راهبردهای فراشناختي تمرکز کنند )تاپلک و همکاران، 

توجه و  فعالي، افزایشند که روش نوروفیدبک در کاهش بیشام العات متعددی نشان داده

های مربژو   رفتار کودکان و بهبود شاخص ، رضایت والدین از96بهرتمرکز، افزایش نمرات هوش

های ارزیابي عملکژرد مسژتمر ماننژد آزمژون تیییژرات      ه مستمر که عمدتاً از طریق آزمونبه توج

، بي، جزایژری، خوشژابي، دولتشژاهي و نیکنژام    بخش اسژت )یعقژو  ند اثرشوسنجیده مي 95توجه

بژژا کودکژژان مبژژتال بژژه نقژژص ( در پژژژوهش خژژود در راب ژژه 1447) و همکژژاران 97(. لینژژز2957

، بهبژود توجژه و   95هژای کژرتکس  فعالي نشان دادند که نوروفیدبک در تنظیم فعالیژت  توجه/بیش

  بخش بوده است.های شناختي و رفتاری اثرهوش، پیشرفت در حی ه

ی ( نشان دادند که تقویت مو  گامژا بژه وسژیله   1424) 93یزر، ورسکور، ورمنت و هاملکا

 ( در پژژوهش 1449و همکژاران )  04گردد. ورنوندبک موجت افزایش نمره هوش فرد مينوروفی

تواند موجت تقویت عملکرد شناختي بویژه توجه متمرکز و خود نشان دادند که نوروفیدبک مي

(، 2333) 02، سکولر، کاپالن، کریسژچن، و مادسژن  اد دیگری چون کاهانای فعال شود. افرحافظه

ی ( بر تأثیر نوروفیژدبک روی تقویژت حافظژه   1442(، کالیمش و همکاران )2333) 01کالیمش
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( نیژز  2336) 00تر و الواکیژو (، روسیس1442) 09فعال تأکید دارند و افرادی نظیر اگنر و گروزالیر

کژه امژروزه تمرکژز بسژیاری از      . با وجود آناندتوجه اشاره کردهوفیدبک بر تقویت به تأثیر نور

ثیر نوروفیدبک بر أت بر کارکردهای شناختي مع وف شده است اماثیر نوروفیدبک أات به تتحقیق

ای مورد بررسي رژرار نگرفتژه اسژت.    آموزان در بافت تحصیلي و مدرسهیلي دانشعملکرد تحص

آمژوزش   ثیرأتژ  که به طور مستقیم به بررسژي  شودت ميیافپژوهشي  در کشور ما کمتر همچنین

-آمژوزان بژه ویژژه دانژش    دانش عملکرد تحصیليیا نوروفیدبک بر تقویت مهارت حل مسئله و 

ثیر روش آموزشي مبتني أازد. به همین دلیل، هدف از پژوهش حاضر بررسي تبپرد آموزان عادی

است. در ایژن  آموزان کرد تحصیلي دانشمساله و نیز عمل بر نوروفیدبک در افزایش توانایي حل

 های تحقیق عبارتند از: راستا، فرضیه

آموزان دوره ابتدایي مؤثر های حل مسئله دانشروش نوروفیدبک در تقویت مهارت -2

 است.

آموزان دوره ابتدایي مؤثر است.دانشروش نوروفیدبک در بهبود عملکرد تحصیلي  -1


روش

. در ایژن پژژوهش   اسژت آزمون و گروه گواه یشي با پیشاز نوع آزما حاضر طرح پژوهش

له و عملکرد تحصیلي بژه  أتوانایي حل مس و آموزش مبتني بر نوروفیدبک به عنوان متییر مستقل

 .ه استعنوان متییرهای وابسته در نظر گرفته شد

 

 گيريجامعهآماري،نمونهوروشنمونه

های اول تا ششم نژواحي  ان ابتدایي پایهآموزکلیه دانش شامل جامعه آماری در این پژوهش

ابتدا دو دبستان )دخترانژه   ،به منظور انتخاب نمونهبود.  اصفهانگانه آموزش و پرورش شهر پنج

 نفژر  04آموزان این دو دبستان، تعژداد  تصادفي انتخاب و سپس از بین دانشو پسرانه( به روش 

ا ششم به تصژادف در دو گژروه آزمژایش و    های اول تآموزان پایهاز دانش پسر( 14دختر و  14)

بژود.   63/2و انحراف معیار سال  41/24این گروه نمونه دارای میانگین سني کنترل ررار گرفتند. 
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 تقویتشناختي هر چه  اساس رشد عصت آموزان دوره ابتدایي این بود که بر علت انتخاب دانش

یژادگیری   تری صورت گیژرد،  پایین در سنینشناختي مانند توجه، حافظه، حل مسئله  ابعاد عصت

همچنین در این پژوهش گردد.  در این ابعاد توانمندتر مي یادگیرنده و فرد شود بیشتری ایجاد مي

هژا بژه    پژذیری یافتژه   آموزان هر دو جنس به عنوان آزمودني اسژتفاده گردیژد تژا تعمژیم     از دانش

  .پذیر گردد آموزان دختر و پسر امکان دانش

( 2950اساس آزمون هوشي وکسلر چهار از هوشبهر متوسژ  )گنجژي،    بر نآموزا این دانش

متوس  برخوردار بودند. ایژن افژراد   اجتماعي  -ارتصادی طبقه از نیزاساس معیار شیل پدر  بر و

جژدی بژوده و تحژت    بر اساس مصاحبه بالیني فارژد مشژکالت خژانوادگي و عژاطفي     همچنین

اجتمژاعي،   -ها از نظر هوش، طبقژه ارتصژادی  ت آزمودني. به این ترتینبودندهای درماني مداخله

)داروهژای  که با نوروفیژدبک تژداخل دارنژد     مشکالت عاطفي و خانوادگي و مصرف داروهایي

ل و در دو گژروه کنتژر  به شژیوه تصژادفي    هر دو جنسآموزان  دانش. شدندکنترل پزشکي(  روان

نفر در گروه  14وزان در گروه آزمایش و نفر از دانش آم 14ای که  آزمایشي ررار گرفتند به گونه

 گرفت.ررار گواه

 

ابزارپژوهش

-اجرایي برنامژه این آزمون یکي از ابزارهای مهم برای سنجش کنشآزمونبرجلندن:-0

. در ایژن  شدساخته  توس  شالیس 2351ر سال د 06دهي است. آزمون بر  لندن ریزی و سازمان

شود طبق دسژتورالعمل و در  شود و سپس از او خواسته ميمسئله به آزمودني داده مي 21آزمون 

جایي مهره م ابق با الگوی ارائه شده مسائل را حل کند. از ایژن آزمژون در   کمترین زمان با جابه

 پژوهش حاضر جهت بررسي توانایي حل مسئله استفاده شد.  

شژود.  معرفي ميابزار اجرای حل مسئله بر روی میز ررار گرفته و به آزمودني شيوهاجرا:

گیرد و مسئله نمونه در کنار ابزار ارائه شژده بژه   ترین میله در سمت چ  آزمودني ررار ميطویل

اساس الگوی ارائه شده در دفترچژه آزمژون    باید بر شود. بدیهي است نمونهآزمودني گذاشته مي

مان  مشاهده  صفحه مقوایي به عنوانیک و دور از چشم آزمودني مرتت گردد. برای این کار از 
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هژا را  خواهم کژه ایژن تژو    من از شما مي»شود. بایستي به آزمودني گفت: آزمودني استفاده مي

ورتي آزمودني موفق به انجام تکالیف شژد،  «. های چوبي همانند نمونه، مرتت کنيروی این پایه

هژا را   خواهم به شما الگوهای بیشتری را نشان دهژم، شژما ایژن تژو    مي"شود: به وی گفته مي

ها، مرتت کن. همچنین این عمل را باید با تعداد و حرکژت   های چوبي، همانند آنروی این پایه

حرکت بسازی. توجه داشته باش یک  6یا  0، 9، 1معیني انجام بدهي. مثالً این تصویر را باید با 

ر حرکت به معني برداشتن یک تو  از روی یک پایژه چژوبي و رژرار دادن آن روی پایژه دیگژ     

دیگر را برداشته و نگهژداری.  دهي، توپي تواني زماني که یک تو  را حرکت مياست. شما نمي

هژا در  طور که مشخص اسژت پایژه  دو تو  را همزمان حرکت دهي. همانتواني طور نمي همین

تو  و این یکژي   1های مختلفي است. روی این یکي هیچ یا یک تو ، این یکي حداکثر اندازه

 ."ها را متناست با مورعیت شروع مرتت کنگیرد. سپس تو ميتا تو  جا  9

های رنگي )ررمز(، )سبز(، )آبژي(  دهد با نوشتن کد تو هر حرکتي که آزمودني انجام مي

 2برای مثژال، حژل درسژت مسژئله      شود.  ترین تا بلندترین( ثبت مي)کوتاه 9و  1، 2و پایه های 

 .1 -/ س2 –شود:   طور ثبت مي این

شود کژه مورعیژت نهژایي، بژا حژدارل      صحیح تلقي ميپاسخ آزمودني، ورتي گذاري:نمره

حرکت )م ابق دستور(، حاصل شده باشد. برای حل هر مسئله، اجرای سه کوشژش اجژازه داده   

امتیژاز و   1امتیاز، در دومین کوشش  9آمیز در کوشش نخست شود. در صورت حل موفقیتمي

شود. اگر در هر سه کوشش با شکست همراه شود، ني داده ميامتیاز به آزمود 2در کوشش سوم 

مسژئله اسژت.    21شود. نمره کل، جم  امتیازهای حاصل از برای آن مسئله نمره صفر منظور مي

توان ثبت کرد. زمان صرف شده بژرای اجژرای   است. زمان را مي 95حداکثر نمره در این آزمون 

 آزمون، عموماً شامل:  

هایي است که از ارائژه الگژوی   طراحي؛ که در برگیرنده تعداد لحظه زمان تأخیر یا زمان (2

 شود.  یک مسئله تا آغاز اولین حرکت در یک کوشش صرف مي

زمان اجرا؛ که کل لحظات، از آغاز اولژین حرکژت در یژک کوشژش تژا کامژل کژردن         (1

 شود.  مي ا در همان کوشش را شاملهحرکت



 73 رد تحصیلي...تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویت توانایي حل مسئله و عملک  

مسئله ارائه شده به فرد برای مقایسه حژل   21 طور که م رح گردید از نمره حاصل ازهمان

چه نمره فرد در زمان طراحژي و زمژان اجژرا     هر شد.آزمون استفاده آزمون و پسمسئله در پیش

تژری بدسژت    که فرد نمره پاییندهنده کندی فرد در پردازش است و در صورتيباالتر باشد نشان

سرعت باالتری دارد و هرچه امتیژاز فژرد    ،ی این است که از نظر زمان واکنشآورد نشان دهنده

 دهنده این است که توانسته مسائل بیشتری را حل کند.  نمرات حل مسئله بیشتر باشد نشان در

در سژال   05بندی عملکرد تحصیلي مقیاس درجهبنديعملکردتحصيلی:مقياسدرجه-2

بژرای  ایژن ابژزار کژه    یژابي شژده اسژت.    ساخته و هنجار 07توس  دوپال، راپورت و پریلو 2332

هژا تژا کژالس     و درژت کژالس اولژي   تأثیر مشکالت رفتاری کودک بر تولیژد تحصژیلي   سنجش 

سژنجد. ایژن سژه عامژل      سه عامژل را مژي   که استگویه  23شامل  استه دطراحي شها  ششمي

ماننژد درصژد تکژالیف انجژام      درصد کارهای انجام شژده  :)برای مثال عبارتند از: تولید تحصیلي

دک آید کژه کژو  ها یا چقدر پیش مينظر از درت به نسبت همکالسي صرف ب ریاضيشده مکتو

رصژد  د :)بژرای مثژال   (، موفقیژت تحصژیلي  هایش تمژام کنژد  کار خودش را دیرتر از همکالسي

گیژرد یژا چقژدر    آموز چقدر مفاهیم تازه را یاد مژي  مانند دانش اندکارهایي که با درت انجام شده

تمیژزی   :(، کنترل تکانه )برای مثالروز ربل را فراموش کرده باشد آید که کودک دروسپیش مي

کژودک چقژدر   های کودک چقژدر اسژتی یژا    مانند کیفیت یا تمیزی نوشته درتي کارهابي /کارها

هژا را فهمیژده باشژد    کژه راهنمژایي  دهد یژا بژدون آن  یف کتبي خودش را عجوالنه پاسخ ميتکال

 (. اش را شروع کندکارهای کتبي

یاد( عملکرد ز طور متوس ، زیاد، خیلي به )هرگز، کم،امتیازی  6بر اساس یک مقیاس  معلم

آمژوز  بژرای هژر دانژش   اجرای ایژن مقیژاس   کند. را ارزیابي مي آموزانیک از دانش تحصیلي هر

 2های هر گویژه نمراتژي از   به گزینه(. 2332 و همکاران، دوپالکشد )دریقه طول مي 24حدوداً 

گژذاری  ؤاالت نیز به صژورت معکژوس نمژره   برخي س گیرد.خیلي زیاد( تعلق مي) 6)هرگز( تا 

ضریت پایایي این ابزار را در پژژوهش خژود در آمریکژا بژه      (2332)دوپال و همکاران  .شودمي

، تولیژد  30/4تحصژیلي  مقیژاس موفقیژت    ، خژرده 36/4رونباخ بژرای کژل مقیژاس    روش آلفای ک
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همچنین روایي مقیاس به وسیله ضژریت همبسژتگي بژین    و  71/4و کنترل تکانه  30/4تحصیلي 

   اند.گزارش کرده 31/4ارها با میانگین نمرات مقیاس با سایر ابز

 بژه عنژوان  مقیژاس   خژرده هژای هژر سژه    از گویژه جم  نمرات حاصژل  از در این پژوهش 

 . همچنین پایژایي ابژزار بژه وسژیله آلفژای     عملکرد تحصیلي استفاده شدآزمون  سآزمون و پ پیش

موفقیژت  ضژرایت آلفژا بژرای    . در نتیجژه  محاسبه شدهای آن مقیاس خردهابزار و برای کرونباخ 

بدست آمد. جهژت   30/4و کل مقیاس  32/4تولید تحصیلي ، 54/4نترل تکانه ، ک55/4تحصیلي 

ها با نمره بعژد مربوطژه مژورد بررسژي رژرار       بررسي روایي نیز ضریت همبستگي تک تک گویه

 .  گرفت



روشاجرا
ها بژه تصژادف در دو   آموزان و تقسیم آن دانشاز های مورد نیاز پس از تشخیص و ارزیابي

 ن دلیژل بژود  گروه آزمایش و کنترل، ارزیابي اولیه نوروفیدبک آغاز گردید. این ارزیابي اولیه بدی

. ایژن  هژا مشژخص گژردد   آزمژودني هژای احتمژالي   اختاللو  05که در اصل میزان شاخص توجه

اساس نمژرات   نق ه بر روی سر فرد است تا نهایتاً بر 5حدود  EEGاندازه گیری  لشامارزیابي 

گیری شژود. در روش نوروفیژدبک در حقیقژت بژه میژز      آماری و میانگین نمرات اموا  تصمیم

شود. تمرکز این آموزش بر یادگیری تدریجي افزایش سژ ح )دامنژه( بع ژي از    آموزش داده مي

جلسژه بژه طژول     1آزمون در  های پیشست. ارزیابيا هایر مؤلفهو یا کاهش سا EEGهای مؤلفه

هژا آشژنا   انجامید. همچنین یک جلسه توجیهي برای والدین برگزار شد تا با این روش و ویژگي

نامه کتبي والدین در پژوهش شرکت نمایند و در طژول آمژوزش   ها با رضایتآن شده و فرزندان

في احتمالي رژرار دهنژد. جلسژات ارزیژابي و تژوجیهي      محقق را در جریان برخي از تیییرات من

یز به عمل آمد که هژم بژه صژورت    ها از گروه گواه نجدای از جلسات آموزش بود. این ارزیابي

گونه آموزشي به جژز  آموزان گروه گواه در این مدت هیچ آزمون بود. دانش و هم پسآزمون  پیش

 آموزش رسمي و معمول مدرسه نداشتند.
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ی نیم سژاعته  ای سه جلسههفته و هفته 24ضر آموزش نوروفیدبک در طول در پژوهش حا

از  Procomp5هژا بژا سژخت افژزار     ی آزمودنيجلسه انجام شد. در ابتدا کلیه 94و در مجموع 

داده شژدند. از   آمژوزش  BioGraph Infinitiو نرم افزار Thought Technology Ltdشرکت

( و 2955آبژژادی ) هژژای محققژژاني چژژون نصژژرتهشافژژزار در انجژژام پژژژو ایژژن دسژژتگاه و نژژرم

 26( استفاده شده است. پروتکل آموزشي بدین ترتیت بود که در 2953و رستمي ) آراني دهقاني

هرتژز( بژه عنژوان     12-94و  2-29هرتز( به عنوان باند افزایشژي و )  20-14جلسه اول باند بتا )

در گوش چژ  و الکتژرود    referenceو الکترود  03در نیمکره چ  C3ی باند کاهشي در نق ه

Ground  ( یژا  21-26) 64ی دوم باند بتای پایینجلسه 26به گوش راست وصل شد. درSMR 

به گوش راست  referenceبه عنوان باند افزایشي و الکترود  62در نیمکره راست C4ی در نق ه

المللژي   بژین  بنژدی به گوش چ  وصل شد. این نقا  بر طبق سیستم طبقژه  Groundو الکترود 

جلسژه آموزشژي،    94(. پژس از پایژان   2955آبادی،  شدند )نصرت گیری و انتخاباندازه 14-24

آزمون به عمل آمد. فاصله زمژاني یژک   ها پسمجدداً با فاصله زماني یک هفته از همان آزمودني

روش نژوعي  هفته پس از اتمام دوره آموزش به این دلیل در نظژر گرفتژه شژده اسژت کژه ایژن       

بخشي ماندگار و طوالني مدت داشژته باشژد. بژر همژین مبنژا و جهژت       یادگیری است و باید اثر

هژای فژو  بژه عنژوان     آزمژون  ،حصول اطمینان از نتایج در مدت یک تا دو هفته بعد از آموزش

 آزمون ررارنیز همزمان با گروه آزمایش مورد ارزیابي با پیشآزمون اجرا گردید. گروه کنترل  سپ

گرفت و در مدتي که گروه آزمایش تحت آموزش نوروفیژدبک بژود، فقژ  آمژوزش مدرسژه را      

ل نیژز  دریافت کرد. بعد از گذشت حدود سه ماه جلسات آموزشي گژروه آزمژایش، گژروه کنتژر    

 آزمون ررار گرفت. همزمان مورد ارزیابي با پس



هايافته

ه عنژوان متییژر مسژتقل،    بژ نوروفیژدبک  آمژوزش   همان ور که اشاره شد در پژوهش حاضر

حژل مسژئله و    آزمژون پسو  61همایندبه عنوان متییر  له و عملکرد تحصیليأآزمون حل مسپیش

بنابراین از تحلیل کوواریژانس   یرهای وابسته در نظر گرفته شدند.متیبه عنوان  عملکرد تحصیلي
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ایج آن در ادامژه ارائژه   برای مقایسه متییر وابسته در گروه کنترل و آزمایشي استفاده گردید که نت

 نتژایج  و سژپس ( 2)جدول های آزمایش و کنترل گروه شده است. ابتدا میانگین و انحراف معیار

 ارائه شده است. (1 )جدولها تفاوت گروهبررسي تحلیل کواریانس برای 
 

درمتغيرهاگروهآزمايشوکنترل*:ميانگينوانحرافمعيار0جدول

 

 متییر

 آزمایشگروه  گروه کنترل

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 64/90(05/2) 56/99(03/2) 96/90(63/2) 04/90(76/2) حل مساله

 74/15( 05/26) 00( 53/11) 16/94( 75/22) 91( 19/22) زمان طراحي
 260( 22/03) 159( 45/31) 267( 55/99) 253( 51/03) زمان اجرا

 36/13( 50/9) 6/16( 05/6) 6/17( 0) 36/15( 61/0) موفقیت تحصیلي
 3/21( 99/2) 6/24( 57/2) 96/22( 55/1) 16/22( 53/1) کنترل تکانه

 06/62( 15/5) 46/06( 12/3) 76/07( 57/5) 70/05( 19/3) تولید تحصیلي
 هستند.میانگین و اعداد داخل آن بیانگر انحراف معیار پرانتز بیانگر از  خار اعداد *

 
،زمانطراحی،حلمسئلهبروروفيدبکنثيرأنتايجتحليلکواريانسمربوطبهتخالصه:2جدول

زماناجرا،موفقيتتحصيلی،کنترلتکانهوتوليدتحصيلی
 

 متییرهای وابسته
مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

  
F  

 
p 

مجذور 
 اتا

 40/4 12/4 51/2 15/1 15/1 حل مسئله

 03/4 442/4 95/255 45/2159 45/2159 زمان طراحي

 17/4 442/4 45/20 29/21141 29/21141 زمان اجرا

 57/4 442/4 75/77 59/223 59/223 موفقیت تحصیلي

 54/4 442/4 95/65 55/05 55/05 کنترل تکانه

 60/4 442/4 13/00 53/161 53/161 تولید تحصیلي
df = (1 , 37) 
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آزمون به عنوان متییر همپژراش  ت پیش، با در نظر گرفتن نمرادهدنشان مي 1 جدولتایج ن

کنترل  های آزمایش ودار بین گروهمنجر به تفاوت معنا نوروفیدبک، مداخالت آموزش )کمکي(

 21بهبود توانژایي حژل مسژئله در     به عبارت دیگر (.P> 46/4) شده استندر متییر حل مسئله 

نوروفیژدبک   امژا اسژت.   بژوده ن نوروفیدبکمربو  به مداخالت آموزش  مسئله آزمون بر  لندن

های آزمژایش و کنتژرل در متییرهژای زمژان طراحژي و      دار بین نمرات گروهوت معنامنجر به تفا

زمان اجرای آزمون حل مسئله، موفقیت تحصیلي، کنترل تکانژه و تولیژد تحصژیلي شژده اسژت      

(442/4 >Pبه عبارت دیگر به ترتیت .) ایژن  آزمون واریانس پس %60%، و 54%، 57%، 17%، 03

شود کژه در  متییرها مربو  به مداخالت آموزش نوروفیدبک بوده است. بنابراین نتیجه گرفته مي

مسئله بر   21این پژوهش مداخالت آموزش نوروفیدبک بر بهبود زمان طراحي و زمان اجرای 

 آموزان مؤثر بوده است.لندن، موفقیت تحصیلي، کنترل تکانه و تولید تحصیلي در دانش

 

گيرييجهبحثونت

ي حژل  بررسي تأثیر روش آموزشي نوروفیدبک بر تقویژت توانژای   ،هدف از پژوهش حاضر

آمژوزش  نتایج پژوهش نشژان داد کژه   آموزان دوره ابتدایي بود.  مسئله و عملکرد تحصیلي دانش

در رسمت تمپوراپاریتال نیمکژره چژ  و    C3ی هرتز( در نق ه 20-14بتا )نوروفیدبک در مو  

در رسمت تمپوراپاریتال نیمکره راست تژأثیر   C4ی در نق ه SMR( یا 21-26یین )باند بتای پا

مسژئله   21زمژان اجژرای   و زمان طراحي آزمژون  بر  ليونداشت معناداری بر توانایي حل مسئله 

های ایژن پژژوهش   دهي را بیشتر نمود. یافته تأثیر معنادار داشته و سرعت پاسخآزمون بر  لندن 

م ابق و در رسمت امتیاز حژل مسژئله بژرخالف پژژوهش     و زمان طراحي  در رسمت زمان اجرا

هژای  ( بود. این افراد در پژوهش خود دریافتند که آزمودني1424کنزویک، تامپسون و تامپسون )

چشمگیری در انجژام تکژالیف آزمژون    رگر پس از اجرای نوروفیدبک بهبود مبتال به اختالل آسپ

-اد در پژوهش خود نشان دادند که آموزش نوروفیژدبک مژي  بر  لندن داشتند. همچنین این افر

ریژزی در  پذیری شناختي، جلوگیری از پاسخ سری  و توانایي برنامه تواند موجت تقویت انع اف

هژای عصژبي   تواند با تقویت شبکهک ميدبها شود. آموزش نوروفیمسایل بر  لندن در آزمودني
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ی و حژل  گژذار  ریژزی، هژدف  توانایي برنامژه  میزی موجت تقویت کارکردهایي اجرایي از جمله

اسژت کژه آزمژون بژر  لنژدن رسژمت       برداری میژزی نشژان داده   مسئله شود. م العات تصژویر 

کنژد  را درگیر مي 60و رسمت مید دورسولترال فرونتال کورتکس 69ونترولترال فرونتال کورتکس

هژایي شژود کژه    مهژارت  تواند منجر به تقویژت و از این رو آموزش نوروفیدبک در این نقا  مي

  دهد.ها را مورد سنجش ررار ميآزمون بر  لندن آن

توانژایي حژل مسژئله در ایژن پژژوهش و      تاثیر نوروفیدبک بژر  نشدن معنادار  دلیل احتمالي

 کژه در آن  گژردد ميبه انتخاب گروه نمونه در پژوهش حاضر برهای ربلي ناهماهنگي آن با یافته

اند در حالي کژه در  آموزان مدارس عادی انتخاب شده دانش بیناز گروه آزمایش و کنترل هر دو 

به اختالالت خاص تأثیر نوروفیدبک بر مهارت حل مسئله در افراد مبتال  ی گذشته بههاپژوهش

ت. به بیان دیگر، تاثیر نوروفیدبک در میزان ارتقای مهارت حل مسژئله و زمژان   اسپرداخته شده 

که افراد نمرات کمتژری در ایژن آزمژون کسژت      اختالالت خاص مبتال به ها در گروهطراحي آن

 است.تر ملموسکنند مي

هرتژز( در   20-14بتژا ) آموزش نوروفیژدبک در مژو    نتایج پژوهش نشان داد که همچنین 

در  SMR( یژا  21-26در رسمت تمپوراپاریتال نیمکژره چژ  و بانژد بتژای پژایین )      C3ی نق ه

 هژای موفقیژت  ل نیمکژره راسژت تژأثیر معنژاداری بژر متییژر      در رسمت تمپوراپاریتا C4ی نق ه

، های پژوهشي مارینوس. نتایج این پژوهش با یافتهداردتحصیلي، کنترل تکانه و تولید تحصیلي 

(، دوپلمژایر و وبژر   1445گژردز ) سون، وادکینس و پاتتی(، فر1443) بریتیلر، سیلویا، و ورهوون

( و 1447(، لینز و همکژاران ) 1422ایش و همکاران )(، بخش1449(، ورنون و همکاران )1422)

( در راسژتای تقویژت عملکژرد فژردی در     1445(، تاپلک و همکژاران ) 1424) و همکاران کایزر

   است.آموزان همسو بوده گروه دانش

اساس معدل و نمرات فژرد   های گذشته عملکرد تحصیلي بردر پژوهشرابل ذکر است که 

ت و در مداخالت آزمایشي نیز اثر متییرها بر نمرات امتحانژات فژرد   مورد بررسي ررار گرفته اس

میژزان انجژام تکژالیف،    سایر ابعاد عملکرد تحصژیلي از جملژه   که  در حالياست.  هسنجیده شد

ای از اهمیژت  تکژالیف مدرسژه   انجژام درت، تمیزی، و کیفیت آن و نیز تامل و انعکاس در مور  
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 در این پژوهش بدان پرداخته شد. این پژژوهش نشژان داد  اساسي در مدرسه برخوردار است که 

آموزان عادی بتوانند تحت آموزش با نوروفیدبک ررار بگیرند رادر خواهنژد   در صورتي که دانش

از نظژر   وهای موفقیت تحصیلي، کنترل تکانه و تولید تحصیلي ارتقژا پیژدا کننژد    بود تا در حی ه

بژه ایژن    1444سئله در چند دهه اخیر به ویژه از سال آموزشي و یادگیری پیشرفت نمایند. این م

اسژاس آن انجژام    های زیادی بژر طرف در حی ه علوم اعصاب مورد بح  ررار گرفته و پژوهش

 شده است.

تژدریجي  حاضر نشان داد که تقویت شناختي  های حاضر در تایید نظریات عصت روانیافته

دار خ ژو    جر شود. بر اسژاس اصژل نشژان   تواند به پیشرفت تحصیلي منمي SMRاموا  بتا و 

برای هر مهارتي یک رشته عصبي وجود دارد که در صورتي که تقویت نگردد فژرد در   66عصبي

-تواند مهارتفیزیکي بوده یعني هم مي ،های عصبيآن مهارت ضعیف خواهد ماند. این مهارت

هژای تقویژت   روش یکژي از  ،حرکتي باشژد. از ایژن رو  ژ   های حسيهای شناختي و هم مهارت

تژوان  های شناختي میز از طریق نوروفیدبک است. برای باال بردن عملکرد تحصژیلي مژي  مهارت

   نقا  مورد نظر بر روی میز را از طریق کار بر روی اموا  تقویت نمود.

آن  طبژق اسکینر فراهم نمود که  يتایید نظریه تقویت واهدی نیز در جهتنتایج این تحقیق ش

ورتي امژوا  میژزی فژرد در نقژا      شود. منجر به افزایش عملکرد یادگیرنده مي تقویت تدریجي

C3  وC4 اساس آموزشي که بژه او داده   شود فرد آن را مشاهده کرده و بر افزار منتقل مي به نرم

شود رادر خواهد بود آشفتگي آن را کنترل نموده و آن را به سمت م لوب تنظژیم کنژد. ایژن     مي

گیرد. این بدین ارل هر یک چهارم ثانیه انجام ميه و تمرکز فرد در مدت حدل با توجکار در اص

تواند پس مي. کند پیدا ميمعناست که فرد لحظه به لحظه به اموا  و تیییرات میزی خود آگاهي 

د کژه  های مداوم خود به امواجش آموزش دهد تا بتوانند خود را از آشژفتگي در بیاورنژ  با تالش

 سازی اسکینر همسو است.   روش شرطي این کار در اصل با

افژزار بژه او یژک امتیژاز داده و      کند نژرم د را در یک چهارم ثانیه کنترل ميورتي که فرد خو

ده و فرد هژیچ  انیمشن حرکت نکر ،صورت آید )تقویت( و در غیر اینکت در ميانیمشن به حر

و مداوم تحت چنین آموزشي  )تنبیه(. حال ورتي فرد در جلسات متعدد کندامتیازی دریافت نمي
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الح نمژوده و بژه نسژبت ربژل     گیرد، میز او پس از مدتي تمژرین و تکژرار خژود را اصژ    ررار مي

توانژد پژس از   و تکرار نشان داده شد کژه فژرد مژي    شود. در این پژوهش با تمرینتوانمندتر مي

اش کمژک  ليمسئله و عملکژرد تحصژی  شناختي خود به بهبود توانایي حل هایتقویت توانمندی

ای وارد میژز  امل است و هیچ مو  یژا الکتریسژیته  جا خود فرد عکند. این بدین معناست که این

 شود. فرد نمي

ای بژرای  عارضژه  کنون هیچ گزارشي توس  متخصصین حی ه نوروفیدبک مبني بر ایجژاد تا

ایژن   ،یژن رو به دلیل این امر اشژاره گردیژد. از ا  در س رهای فو  فرد منتشر نشده است و البته 

مشژاوران   های مختلف، متخصصان تعلیم و ترتیژت،  ي در گرایششناس روش به متخصصان روان

هژا جژز بژا تکژرار و     تقویت این مهژارت  اناز نظر پژوهشگرگردد. مدارس و والدین پیشنهاد مي

جژایگزین   ،ها در بسیاری از موارد شژناختي گونه روش پذیر نیست و بهتر است این تمرین امکان

رو شود. خصوصاً در مواردی که فرد بژه داروهژای محژرک از جملژه ریتژالین و ریسژپریدون       دا

کنژد. در اصژل   دهد و از تیییژرات دوری مژي   سخ نميبه پااحساسیت داشته و یا به داروهای مش

هژای  درمژاني و تمرینژات تقویژت مؤلفژه    هایي ماننژد نوروفیژدبک، بژازی   شود روشپیشنهاد مي

های سژ ح بژاالتر مشژاهده    اختي با دانش آموزان کار شود تا پیشرفتشن شناختي و عصت روان

    شود.
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(. اثربخشژي آمژوزش پسژخوراند عصژبي بژر ولژ        2953)ضژا  رستمي، ر و اطمهآراني، ف دهقاني

 .76-50 (،04)27، ارفصلنامه دانشور رفت مصرف بیماران وابسته به مواد افیوني،

، شناسژي تیییژر رفتژار    ن شناسي آمژوختن یژا روا   ن نگاهي نو به روا(. 2954)کبرالي ع ،نژاد اریشع

 تهران، انتشارات چا  پخش.
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در مدرسژه )کارکردهژای    های اجرایي مهارت(. 2953)میر آبادی، ا نجف  و جهانیان حمدابدی، اع
برتژرین اندیشژه،   اصژفهان، انتشژارات    .شناختي کودکان و نوجوانان( رواناجرایي عصت ژ  

 چا  اول. 

 میژد پورشژریفي، ح  و ؛نصژور ؛ بیرامژي، م ضژا ؛ رستمي، رلیل، جخیرالدینباباپور؛ لیخاززاده،  رلي

 .153 -156 (،0) 0، مجله علوم رفتاری(. اثربخشي نوروفیدبک بر حافظه بینایي،2953)

 تهران، نشر ساواالن.شناسي عمومي روان(. 2950)مزه گنجي، ح

( در تشژژخیص و QEEGامژژوا  کمژژي میژژز)کژژاربرد تحلیژژل (. 2955)سژژعود آبژژادی، م نصژژرت
نامژه کارشناسژي ارشژد     پایان؛ ؛ یک م العه آزمایشيADHDنوروفیدبک در درمان اختالل 

   .، دانشگاه عالمه طباطبایيشناسي عمومي روان

(. 2957)هژرا  نیکنژام، ز و  هروز؛ دولتشاهي، بتایون؛ خوشابي، کلیرضا؛ جزایری، عمیدیعقوبي، ح

مقایسه اثربخشي نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبي در کاهش عالیم کودکژان مبژتال بژه    

ADHD.72-50 (،92) 26، دانشور رفتار. 
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