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 چکیده

با باند  نوروفیدبک آموزش تأثیربررسی  باهدفپژوهش حاضر  هدف:

مبتلا به اختلال بیش  کودکان دربر بهبود عملکرد حافظه فعال  فرکانس آلفا

 8جهت اجرای این تحقیق  روش: .انجام گرفت نقص توجه ـفعالی 

 تصادفی گیرینمونهبا روش  نقص توجه ـ بیش فعالی کودک مبتلا به

جلسه آموزش نوروفیدبک با پروتکل  11کودکان در  این ؛شدندانتخاب 

 N-Backآزمون  سنجش حافظه فعال، از برایشرکت کردند.  تقویت آلفا

حاصل از  هایداده و استفاده شد (فراخنای ارقام)حافظه وکسلر  و آزمون

مورد  SPSS افزارنرمتحقیق با روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از 

نتایج نشان داد که در سطح معناداری  :هایافته لیل قرار گرفتند.تجزیه و تح

10/1 p< آزمون حافظه کاری تفاوت آزمون و پسپیش هایبین نمره

که آموزش  دهدمینشان  هایافتهاین  :گیرینتیجه .معنادار وجود دارد

مبتلا به اختلال  کودکان درنوروفیدبک موجب بهبود عملکرد حافظه فعال 

افزایش  درواقع ؛شرکت کننده در تحقیق شد نقص توجه ـالی بیش فع

 در باند آلفا باعث بهبود حافظه فعال گردید. نسبی دامنه

 .فعال، نوروفیدبک حافظه نقص توجه، ـ بیش فعالی واژگان کلیدی: 

 

 

Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate the 

effect of neurofeedback training whith Alpha frequency 

band on the improvemet of the performance of working 

memory in children with attention deficit and hyperactivity 

disorder (ADHD). Method: To perform this study, eight 

children with attention deficit and hyperactivity disorder 

(ADHD) were selected by random sampling. They 

participated in 10 sessions of neurofeedback training with 

Alpha up training Protocol. To evaluate the working 

memory, the N-Back Working Memory Test and Wechsler 

Memory Scale (Direct Numbers) were used. Data were 

analyzed by covariance analysis (ANCOVA) and SPSS. 

Results: Results showed that there was a significant 

difference between pretest and posttest (p<0.05) in the 

working memory. Conclusion: The finding indicate that 

neurofeedback training improved the working memory 

performance of the participants; in fact, the relative 

increase in the Alpha band brought about the improvement 

of their working memory. 

KeyWords: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder 

(ADHD), Neurofeedback, Working memory. 
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 مقدمه

 چهارمین راهنمایمطابق متن تجدیدنظر شده 

 ،(DSM-IV-TR)روانی  اختلالات آماری و تشخیصی

 attention) توجه کمبود ـ اختلال بیش فعالی

deficit hyperactivity disorder: ADHD) ،

فعالی است بیشیک الگوی پایدار عدم توجه و 

معمولاً در  تر از آن است کهکه شدیدتر و شایع

 1شود )لیندندکان با سطح رشد مشابه دیده میکو

(. این اختلال در پسران بیش از 1331و همکاران،

شد با دختران گزارش شده است. قبلاً تصور می

رود، اما بین می اختلال از بزرگ شدن این کودکان

درصد این  01امروزه اعتقاد براین است که 

توانند از پس مشکلات مرتبط با کودکان نمی

لال کمبود توجه برآیند. اگرچه علت اختلال اخت

کمبود توجه / بیش فعالی شناخته شده نیست 

شناسی این اما در سبب ؛(1982)کاپلان و سادوک، 

اختلال، عوامل متعددی دخیل هستند. مطالعات 

همبستگی بسیاری موجب شده که در خصوص 

های خوراکی، میزان سرب موجود نقش افزودنی

، مصرف سیگار و مشروبات هادر خون، آلرژی

علی در عنوان عوامل الکلی در زمان بارداری، به

 هاییزنیگمانه ADD/ADHDشناسی سبب

در عین حال  (.2110، 2صورت گیرد )فیشر

های مستندی حاکی از مبانی نورولوژیک پژوهش

 توجه هستند. اختلال نقص (شناختیعصب)

 یهای حاصل از این مطالعات تلویحات مشخصداده

در خصوص نقش لوب پیشانی دارند. کارکردهای 

لوب پیشانی دارای ماهیت اجرایی بوده و در 

 دهی منابع دخیل هستند.ریزی و سازمانطرح

                                                           
1. Linden  

2. Fischer 

نقش حیاتی در رفتارهای بازدارنده میانجی از 

قبیل کنترل کردن رفتارهای حرکتی و بازداری 

(. شواهد حاکی از آن 2110فیشر، ) توجه دارند

تلال در عملکرد لوب پیشانی راست است که اخ

و  9باراباس)اساس اختلالات کمبود توجه است 

 (.2119، 1لوبار ؛1331باراباس،

 نظریه نقص در کارکردهای اجرایی در افراد

وسیله برخی از محققان پیشنهاد شده به فعالیشب

است. عملکرد اجرایی شامل خودکنترلی، 

ه کاری است حافظ خودتنظیمی، مهار یکپارچگی و

نوروسایکولوژیک جزء اعمالی هستند  که از دیدگاه

های لوب فروننتال که بیماران دچار آسیب

حافظه  .باشندها نمیخوبی قادر به انجام آنبه

سازی عنوان سیستم شناختی مسئول ذخیرهفعال به

استفاده از اطلاعات در حفظ تمرکز افراد  موقت و

 حیاتی برخورداراهمیت های عملی از در موقعیت

حافظه فعال  (.2110و همکاران،  0کین)باشد می

یک سیستم با ظرفیت محدود است که مسئول 

منظور هدایت رفتار پردازش اطلاعات حسی به

 . نقص حافظه فعال(2110، 1بادلی) فرد است

کمبود ـ معمولاً در میان افراد مبتلا به بیش فعالی 

نقایص ( 0133، 0خورد )بارکلیتوجه به چشم می

نتایج نامطلوب در حافظه فعال با طیف وسیعی از 

یادگیری و  ناتوانی در باشند ازجمله،ارتباط می

 3راپورت) ، بیش فعالی(1338، 8دی جونگ)زبان 

                                                           
3. Barabas 

4. Lubar 
5. Kane 

6. Baddeley 

7. Barkley 
8. De Jong 

9. Rapport 

14 



 

 1931 تابستان(، 1)پیاپی ، 1ل اول، شماره ، سایشناسروانعصب  پژوهشیفصلنامه علمی ـ 

   

 

، نقص در عملکرد تحصیلی، (2118و همکاران،

 1گاتر کول ;1333)راپورت و همکاران،کم آموزی 

گاترکول و ) توجهی در کلام، بی(2111و همکاران، 

 2و نقص در تعاملات اجتماعی )آلوی (2118آلوی، 

 .(2110 و همکاران،

 که درنقص در بازدارندگی رفتاری درصورتی

ADHD و همکاران،  9موجود باشد )آلدرسون

و  1لیفیت ؛2118آلدرسون و همکاران،  ؛2110

، محصول فرعی نقایص حافظه (2110همکاران، 

ازدارندگی منوط به گردد، زیرا بفعال قلمداد می

های محیطی است یعنی ابتدا باید ثبت محرک

سازی شود تا حافظه فعال، فعال اطلاعات در

تصمیمی مبنی بر پاسخ بازدارنده بتواند صورت 

 .(2111راپورت و همکاران، )گیرد 

سه جزء  (2110بادلی، )مدل حافظه فعال  

کند: یک سیستم اصلی حافظه فعال را توصیف می

فرعی برای  مرکزی عمومی و دو سیستماجرایی 

تکرار اطلاعات خاص. سیستم  ذخیره موقتی و

اجرایی مرکزی، کنترل کننده توجه و مسئول 

سازی سیستم تابعه فرعی است هماهنگ نظارت و

سیستم فرعی صوت  .(2118)راپورت و همکاران، 

تکرار مطالب  سازی ومسئول ذخیره شناختی،

فرعی بصری، تم که سیس شفاهی است در حالی

غیرشفاهی  هایهمین کارکرد را در مورد محرک

 .(2110بادلی، )عهده دارد  فضایی بر ـبصری 

آموزش نوروفیدبک، اثرات درمانی خود را 

شناختی و برای درمان انواع اختلالات عصب

                                                           
1. Gathercole 

2. Alloway 
3. Alderson 

4. Lijffijt 

شناختی نشان داده و قابلیت آن برای بهبود روان

لم به اثبات برخی استعدادهای شناختی در افراد سا

 ،0اسکولانو و همکاران کارلوس) رسیده است

. گرچه در شمار روزافزونی از مطالعات، (2111

ثیرات مثبت آموزش نوروفیدبک در برخی أت

ها گزارش شده است ولی هنوز آموزش حوزه

آمیز برای بهبود موفقیت (1NFT)نوروفیدبک 

همکاران، و  0حافظه فعال وجود ندارد )کانوی

 هایسیستم . در(2119و همکاران،  8تیپکاس ؛2112

 (EEG)الکتروآنسفالوگرام  آموزش نوروفیدبک،

 .شودترین شیوه ثبت امواج محسوب می پرکاربرد

 فعالیت آلفا رابطه بین عملکرد حافظه و

الکتروآنسفالوگرام طی دو دهه اخیر در چندین 

 ،3مطالعه و تحقیق گزارش شده است )کلیمش

 (.2111و همکاران، کلیمش  ؛1333، 1331

 بهبودهای بالینی به دنبال آموزش نوروفیدبک

سازی طیف فرکانس گزارش گردیده که با نرمال

(EEG)  مصادف بوده است. این نتایج به مطرح

شدن این پیشنهاد منتهی گردید که چنین آموزشی 

ممکن است تنظیم  ()آموزش نوروفیدبک

درازمدت سطوح تحریک و برانگیختگی در 

تالاموسی مغز را تسهیل نماید  های مغزی وشبکه

تحقیقات اخیر به  .(1381، 11استرمن و شوس)

افراد  با تمرکز بر بسط و توسعه این اثر پرداخته و

تا نشان دهند که این افراد با دنبال اند سالم، کوشیده

تنها قادر بر نه کردن یک سری جلسات نوروفیدبک

این  شوند بلکهخود می (EEG)کنترل امواج 

                                                           
5. Carlos escolano 
6. Neuro Feedback Training 

7. Conway 

8. Stipacek 
9. Klimesch 

10. Sterman & Shouse 
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ها حافظه آن تغییرات با بهبود پردازش توجه و

ایگنر )مغزی همراه است ازلحاظ رفتاری و الکترو

طبق مشاهدات، عملکرد  (. بر2119، 1وگروزیلر

باند آلفا( )حافظه دارای رابطه مثبت با باند استراحت 

 (.1333کلیمش،)است 

( به 1301) 2های اولیه، بائردر یکی از بررسی

با باند فرکانس آلفای  NFTره تأثیر تحقیق دربا

مدت حافظه کوتاه هرتز( بر 0/8 ـ 0/12ثابت )

 1گرچه در پایان  سال جوان پرداخت.افراد بزرگ

آلفای درصدی  توجهی درجلسه، به افزایش قابل

ولی نه در فعالیت فراخنای ارقام  دست یافته شد،

نه در یادآوری شفاهی آزاد هیچ بهبودی نشان  و

 .(2110، 9ورنون) ندادند

گوناگونی در طول کل باند  NFTهای رویه

به کار گرفته شده است  (SMR) آلفای کلاسیک

 مین سه معیار فوق موفق نبودند. ورنونأولی در ت

کنندگان ( متوجه بهبود شناختی در شرکت2110)

 صورت تغییراتی در توپوگرافیشد ولی بیشتر به

EEG تمرکز در صورت یک افزایش مبودند نه به

های تعیین مکان دیده وباندهای فرکانس آموزش

 شده روی پوست سر. یکی از مشکلات مهم بر

سر راه دستیابی به این اهداف در آموزش آلفای 

کنندگان های بزرگ میان شرکتتواند تفاوتمی

ها و عوامل ازلحاظ فرکانس آلفای آن

غیراختصاصی در کل باند آلفای کلاسیک در 

. درنتیجه، (1333کلیمش، ) اختی باشدشن عملکرد

عنوان ( فرکانس آلفای فردی را به1333) کلیمش

نقطه اتکا مختص هر شرکت کننده معرفی نمود 

                                                           
1. Egner  & Gruzelier 
2. Bauer 

3. Vernon 

باند آلفای فرعی مستقل یعنی آلفای بالا و  که دو

باند  کند، زیرا این دوپایین را هم مجزا می

رفتارهای متفاوت نسبت به مقتضیات شناختی 

دهند و موج آلفای بالا با عملکرد خاص نشان می

 شناختی ارتباط دارد.

با  در مطالعات اخیر، برای انجام نوروفیدبک

باند آلفای بالا مختص شرکت کننده استفاده شد تا 

های میان شرکت کنندگان غلبه بر مشکل تفاوت

که آموزش  کنند. ازجمله مطالعه گروه هانسلیر

هبود نوروفیدبک فقط دریک روز انجام شد، ب

عملکرد ذهنی فرد در یک آزمون چرخش ذهنی 

. در (2110و همکاران،  1هانسلیر) گزارش گردید

مطالعه دیگری که بر مبنای تحقیق قبلی مدت 

تمدید  (یک هفته)روز متوالی  0آموزش را به 

مستقل بودن  نمود، آموزش پذیری درازمدت و

تقویت عملکردهای شناختی در  باند )آلفای بالا( و

و  0زوفل) ن چرخش ذهنی گزارش شدآزمو

 .(2111همکاران، 

با توجه به تحقیقات ذکر شده، در ایران 

تحقیقات در زمینه اثربخشی نوروفیدبک بسیار کم 

 ثیرأباشد، بناراین محقق بر آن شد که به بررسی تمی

بر بهبود  با باند فرکانس آلفا آموزش نوروفیدبک

 .ردازد، بپADHDعملکرد حافظه فعال درکودکان 

 روش:

روش تحقیق و نمونه آماری: طرح تحقیق حاضر 

پس ـ  از نوع نیمه آزمایشی با روش پیش آزمون

کودک  8آزمون است. جهت اجرای این تحقیق 

ساله بودند،  11 ـ 1که بین سنین  ADHDمبتلا به 

                                                           
4. Hanslmayr 

5. Zoefel 
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گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت با روش نمونه

و آزمون  N-Backسنجش حافظه فعال از آزمون 

 استفاده شد. (فراخنای ارقام) حافظه وکسلر

 ابزار 

 تقویت برای تمرین یک :N-Backآزمون  -1

 سال در پژوهشی در بار اولین که است فعال حافظه

 پژوهش این نتایج. شد کار گرفته به میلادی 2118

 به مدت روزانه تمرین این انجام که است آن از حاکی

ارتقاء حافظه  باعث تههف در روز 0 ـ 1و  دقیقه 81

این  در Dual قسمت گردد.و هوش سیال میفعال 

تمرین به این معناست که آزمودنی به  یادآوری دو 

مکان شی و دیگری صدای محرک مختلف یک 

-N قسمت  پردازد.می شدهالفبای تلفظ  حروف

Backدهد که چند مرحله قبل را باید به یاد نشان می

ی بودن مکان یا صدا تا درباره یک داشته باشید

اولین  آزموناین  .بدهید گیری کرده و پاسختصمیم

 ؛ ومعرفی شد 1308بار از سوی وین کریچنر در سال 

 درصد 31از سوی وین کریچنر آزمونپایایی این 

یایی آن از سوی موسسه و پااعلام گردیده 

ی جهت سنجش لوب فرونتال مورد شناختعصب

 (.1932وسسه فارمد،گزارش ماست )تائید قرارگرفته 

: این (فراخنای ارقام) آزمون حافظه وکسلر -2

آزمون جهت سنجش حافظه کوتاه مدت با 

وار، دقت و جابجایی گیری حافظه طوطیاندازه

الگوهای تفکر است. ارقام مستقیم برای حافظه 

وار و ارقام معکوس توانایی تمرکز، صبر و طوطی

. این (1931مارنات، ) سنجدانعطاف پذیری را می

در اولین  مرحله استفاده شد، 2خرده آزمون در 

شنید بایست اعدادی را که میمرحله آزمودنی می

به خاطر سپرده و با اتمام هر ردیف، اعداد 

کرد. در موردنظر را به همان ترتیب بازگو می

صورت شنیداری اما مرحله دوم، اعداد بازهم به

های ونشد. پایایی خرده آزممعکوس ارائه می

روش دونیمه کردن و هم با باز  حافظه وکسلر هم با

های فرعی محاسبه شده است. آزمایی برای آزمون

میانگین ضرایب پایایی دونیمه کردن به روش زوج و 

عملی و کل به ترتیب  های کلامی،فرد برای بهره

ضرایب باز آزمایی دو  و بود؛ 31/1و  1/ 31، 31/1

 39/1به ترتیب  0/11تا  0/11، 0/0تا  0/1گروه سنی 

 بود. میزان پایایی نسبت به هنجار قبلی 31/1و 

تغییرپذیری بیشتری داشته است  تر وبخش رضایت

 .(1931)مارنات، 

نوروفیدبک  دستگاه دستگاه نوروفیدبک: -9

 Flexicomp ین پژوهش، مدلدر امورد استفاده 

Infiniti  کاناله مربوط به شرکت تات  11سیستم

 211و مگابایت  111دارای ی کانادا بود، فنّاور

 mmx mmx 90mmx 191گرم وزن با اندازه 

؛ نمونه در ثانیه 2118یری گنمونهو فرکانس  30

ی خودکار بندو درجهی خارجی گرهاحسی دارا

کارت حافظه و با  ی سازگارگرهاحسی و دارا

قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق فیبر نوری و 

 Bio یافزارهانرمی از اموعهمجقابلیت نصب 

graphinfiniti,دهنده،  ، ابزارهای توسعهEEG  و

 باکیفیت مناسب این دستگاه ها.قابلیت ثبت داده

 گیرد.جهت کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار می

کل  در ابتدا اطلاعات لازم درباره روش اجرا:

تشریفات این مطالعه برای والدین ارائه  برنامه و

ای جهت شرکت در تحقیق نامه و رضایت ؛شد

ها امضا گردید. ساختار جلسات آموزش توسط آن

 بخش بود: 9متشکل از 
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 آموزش بخش اول: ارزیابی اولیه قبل از

گیری حافظه از طریق آزمون نوروفیدبک و اندازه

N-Back  و آزمون فراخنای ارقام وکسلر صورت

 گرفت.

در  د فعالآموزش باند آلفا: الکترو بخش دوم:

روی  دو الکترود مرجع و گراند بر و ZCFناحیه 

هرتز  8 ـ 12باند آلفا  فیلترها رویها بود و گوش

 به تنظیم شد. خودکار صورتبهو تعیین آستانه 

و با توانایی خود فرد بالا رود  این صورت که آلفا

جلسه و  11به مدت یاز دریافت نماید. آموزش امت

 فت.صورت گر سه روز در هفته

جلسه آموزش  11بخش سوم: پس از پایان 

ارزیابی  مجدداً نوروفیدبک و تقویت باند آلفا

فراخنای ارقام  و N-Back توسط آزمون ثانویه

انجام شد تا مشخص شود که چه میزان حافظه 

 فعال این کودکان بهبود یافته است.

 ها:یافته

 با توجه به نوع متغیرهای مورد مطالعه و برای بررسی

از آزمون آماری تحلیل کوواریانس  تحقیق، ضیهفر

قبل از انجام آزمون، جهت رعایت  استفاده شد.

 های تحلیل کوواریانس، آزمون لوین بهفرضپیش

عمل آمد. با توجه به عدم معناداری آزمون لوین 

F (1,6)=.21, NS ،ها شرط برابری واریانس

رعایت شده است. نتایج تحلیل کوواریانس در 

  .نشان داده شده است 1جدول شماره 

 
 N-Backثیر درمان در بهبود حافظه فعال، آزمون أنتایج تحلیل کوواریانس جهت ت .1جدول 

 F سطح معناداری میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 هاگروه
 211/11 113/1 101/11 1 101/11 یحپاسخ صح

 139/21 111/1 311/0 1 311/0 پاسخ خطا

 آزمونپیش
 121/9 128/1 118/1 1 118/1 پاسخ صحیح

 101/89 111/1 821/92 1 821/92 پاسخ خطا

 خطا
   111/1 1 110/8 پاسخ صحیح

   939/1 1 903/2 پاسخ خطا

 

 اداریدر سطح معن ،1با توجه به مندرجات جدول 

10/1p< ،211/11( =1/1) F های صحیح در داده

 منعکسهای خطا، در پاسخ F(1/1=)21/ 139 و

کننده اثربخشی آموزش نوروفیدبک در بهبود 

بیش فعالی ـ نقص فعال کودکان مبتلا به  حافظه

بین نشان داد  نتایج تحلیل کوواریانس. است توجه

 آزمون حافظه کاریآزمون و پسهای پیشنمره

علاوه بر این جهت . فاوت معنادار وجود داردت

بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک در ارتقا 

نمرات حافظه وکسلر کودکان مبتلا به اختلال بیش 

فعالی/نقص توجه، از تحلیل کوواریانس استفاده 

قبل از انجام آزمون، جهت رعایت گردید. 

 های تحلیل کوواریانس، آزمون لوین بهفرضپیش

 با توجه به عدم معناداری آزمون لوین عمل آمد.
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NS , 138 /1(=1/1)F ها شرط برابری واریانس

رعایت شده است. نتایج تحلیل کوواریانس در 

 نشان داده شده است. 2جدول شماره 

 

 ثیر آموزش در بهبود حافظه فعال، آزمون حافظه وکسلرأنتایج تحلیل کوواریانس جهت ت .2جدول 

 F سطح معناداری میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 هاگروه
 113/11 121/1 110/11 1 110/11 ارقام مستقیم

 191/12 111/1 281/11 1 281/11 ارقام معکوس

 آزمونپیش
 081/1 111/1 900/1 1 900/1 ارقام مستقیم

 110/1 001/1 138/1 1 138/1 ارقام معکوس

 خطا
   001/1 1 01/11 ارقام مستقیم

   311/2 1 100/10 ارقام معکوس

 

 دهد دریمنشان  F (1، 1= ) 113/11، 2در جدول 

 آزمونپیش هایبین نمره >p 10/1سطح معناداری 

 .آزمون حافظه کاری تفاوت معنادار وجود داردو پس

 کننده اثربخشی آموزش نوروفیدبکین نتیجه منعکسا

بیش فعالی کاری کودکان مبتلا به  حافظهدر بهبود 

 ی ارقام معکوسهادادهدر  . ولیاست توجهـ نقص

ین تفاوت بنابرا ،=F 191/12با توجه به اینکه 

عملکرد  کنندگانشرکتیجه درنت ؛معنادار نیست

 .انددادهتری در این مورد نشان یفضع

 گیری و بحثنتیجه

در نتایج حاصل از این پژوهش مشاهده گردید 

 راهنمایی کافی،که با رعایت اصول صحیح و 

بگیرند که دامنه  توانند یادکنندگان میشرکت

 را در طول آموزش افزایش دهند نسبی باند آلفای خود

 و موجب بهبود عملکرد حافظه فعال خود گردند.

 در پژوهش حاضر، ارزیابی از طریق آزمون سنجش

ارزیابی ثانویه  حافظه فعال صورت گرفت که در

کاملاً مشهود  کنندگانبهبود عملکرد حافظه شرکت

 سیستم بود و این بهبود عملکرد اولیه را در هردو

 صورت یادآوریبهبودی به حافظه فعال نشان دادند.

 هایدر فعالیت)خطاهای کمتر  های بیشتر ومحرک

ها آنان مشاهده گردید. این یافته (دیداری شنیداری و

ورنون  های،با نتایج تحقیقات قبلی ازجمله پژوهش

( و 2111)اسکولانو و همکاران  (، کارلوس2110)

 ( همخوانی دارد.2110هانسلیر و همکاران )

 اسکولانو و همکاران کارلوس اساس مطالعه بر

ثیر آموزش نوروفیدبک أ( که به بررسی ت2111)

شواهد  پرداختهمدت حافظه کوتاه بر 1آلفای فردی

توانند یاد می کنندگاناینکه شرکت محکمی مبنی بر

را در  رند که دامنه نسبی آلفای فردی خودبگی

افزایش دهند و موجب بهبود  طول آموزش

 .عملکرد حافظه فعال خود گردند، وجود دارد

 اسکولانو بررسی دیگری که توسط کارلوس در

 ( در ارتباط با آموزش نوروفیدبک2111)و همکاران 

 ای برای آموزشبا باند آلفای بالا انجام گرفت، برنامه

منظور بهبود به روفیدبک باند فرکانس آلفای بالا،نو

                                                           
1. Individual Alpha 
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نتایج  ؛عملکرد حافظه فعال در افراد سالم ارائه شد

مستقل بودن باند آلفای  حاکی از آموزش پذیری و

درنتیجه پایایی  بالا در طول فعالیت فعال بوده و

و تغییرات  EEGاثرات آموزش آلفای بالایی در 

گروه شاهد  ه باحافظه در مقایس معنادار عملکرد

 نماید.یید میأرا ت

( به 2110مطالعه هانسلیر و همکاران ) در

بررسی کارآمدی آموزش باند آلفای بالا در تقویت 

عملکرد ذهنی داوطلبان نرمال پرداخته شد. 

کنندگان به دو گروه تقسیم شدند، نه نفر شرکت

هایی که که قدرت آلفایشان افزایش یافت و آن

کاهش یافت. فقط یک جلسه آلفای بالایشان 

دهندگان، در در پایان، پاسخ آموزش ارائه شد.

عملکرد چرخش ذهنی خود بهبودی نشان دادند و 

رابطه مثبتی بین میزان تقویت آلفا و بهبود عملکرد 

ها در فواصل علاوه، آنبه ؛شان مشاهده شدذهنی

آزمون قبل از چرخش ذهنی، افزایش قدرت آلفای 

 رابطه بین فعالیت آلفای بالا وبالایی در حفظ 

 ادراک را نشان دادند.

 ZFCدرواقع، آموزش نوروفیدبک در ناحیه 

 حرکتی، پیشانیـ زمان بر سه قشر حسی طور همبه

گذارد. چند ویژگی کلیدی در و سینگولیت اثر می

 کنندگاناین آموزش وجود داشت، اول اینکه شرکت

ده بودند دهندر دو جلسه اول تحت اختیار آموزش

صورتی که  که با نحوه ارائه آموزش آشنا شده به

این کودکان  ZCFکه باند آلفا در ناحیه در هنگامی

ها در طول آموزش تأکید به آن شد،تقویت می

به چیزهای  شد که کاملاً در آرامش باشند ومی

به بهترین چیزی که دوست  خوشایند فکر کنند،

کنندگان شرکتطور به و همین دارند تصور کنند؛

 10شد و سپس به مدت تمرین تنفس داده می

 انجام گرفت. ZCFدقیقه تقویت آلفا در ناحیه 

کنندگان در نتایج حاکی از آن بود که شرکت

توانند یاد بگیرند که دامنه آموزش نوروفیدبک می

را طی جلسات آموزش  نسبی باند آلفای خود

اساس  کننده برافزایش دهند. هر شرکت

آورد و را بالا می اش میزان آلفای خوداییتوان

فرد در  هر درنتیجه پایایی اثرات آموزش آلفای

EEG شود.یید میأت 

تعمیم ممکن است تعداد کم نمونه تحقیق 

تکرار  رسدیمنظر  به نتایج را با مشکل مواجه کند.

تواند یماین تحقیق با تعداد بیشتری آزمودنی 

 ائه نماید.تری را اریمتعم قابلنتایج 
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