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  چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک در  :مقدمه

پذیري شناختی در بهبود کارکردهاي اجرایی توجه و انعطاف
دانشجوي پسر رشته  40بدین منظور  :روش. دانشجویان ورزشکار بود

 20تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به صورت تصادفی در دو گروه 
جلسه  16ل به عنوان گروه آزمایش، گروه او. نفري جایگزین شدند
دریافت کردند و گروه دوم ) جلسه در هفته 2(آموزش نوروفیدبک 

ابزارهاي پژوهش شامل آزمون . اي دریافت نکردهیچ مداخله) گواه(
پذیري اي انعطافاي توجه استروپ پیچیده و آزمون رایانهرایانه

روش تحلیل  هاي حاصل از پژوهش باداده. شناختی ویسکانسین بود
کوواریانس تک متغیري و چند متغیري و با استفاده از نرم افزار 

spss19 نتایج نشان داد که  :هایافته. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
هاي در شاخص) >01/0p(گروه آزمایش داراي برتري به لحاظ آماري 

. بودندپذیري شناختی ویسکانسین آزمون توجه استروپ و انعطاف
هاي این پژوهش، آموزش نوروفیدبک در با توجه به یافته: گیرينتیجه

ارتقا کارکردهاي اجرایی دانشجویان ورزشکار مؤثر است، به بیان دیگر 
توان از این روش براي ارتقاي کارکردهاي اجرایی دانشجویان می

  .استفاده نمود
  

نوروفیدبک، کارکرد اجرایی، توجه، انعطاف پذیري : کلیدي واژگان
  ختیشنا

Abstract 
 
Introduction: The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of neurofeedback education in improving the 

performance of attention and cognitive flexibility in athletic 

students. Method: For this purpose, 40 male students of 

physical education at Kharazmi University were randomly 

assigned to two groups of 20. The first group received 16 

sessions of neurofeedback training (2 sessions per week) as the 

experimental group, and the second group (control) received no 

intervention. The research tools consisted of the Stroop 

Attention Computer Test and the Wisconsin Cognitive 

Flexibility Computer Test. The data were analyzed using one-

variable and multivariate analysis of covariance and analyzed 

using SPSS19 software. Findings: The results showed that the 

experimental group had statistically superiority (p <0.01) in 

Stroop Attention Test Indicators and Wisconsin Cognitive 

Flexibility. Conclusions: According to the findings of this 

study, Neurofeedback training is effective in upgrading the 

performances of athlete students, in other words, can be used to 

improve the performance of athlete students. 

KeyWord: Neurofeedback, Executive function, Attention, 

Cognitive Flexibility. 
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  مقدمه

ساختارهاي مهمی  1کارکردهاي اجرایی
هستند که در کنترل و هدایت رفتار، نقش 

کنند و براي انطباق و می     اساسی ایفا 
دارند عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت 

آنها به افراد ). 2014، 2، گالوي و هاندبوك(
دهند تا تکالیف را آغاز و تکمیل اجازه می

ها، استقامت به کنند و در مواجهه با چالش
با ). 2014، 3و هاگس دیوین(خرج دهند 

بینی بودن شرایط توجه به غیر قابل پیش
محیطی، کارکردهاي اجرایی، ساختارهاي با 

کنند انسانها کمک می اهمیتی هستند که به
هاي غیرمنتظره را تشخیص داده و به موقعیت

هایی را طراحی کنند ها و برنامههسرعت نقش
کارکردهاي ). 2016و همکاران،  4ماري(

هاي توجه، استدالل، شناخت اجرایی با حوزه
 و حل مسأله همپوشانی دارد و شامل

هاي تغییر وضعیت، نگهداري فعالیت
نترل، بازداري، انسجام ک- مجموعه، تداخل

ریزي، حافظه کاري، فضا و زمان، برنامه
، 5بایز(د نباشگیري میتنظیم و تصمیم

 توانمی آنها مهمتریناز  در این میان). 2014

     و  پایدار توجه پاسخ، بازداري به
بازداري . اشاره نمود پذیري شناختیانعطاف

هاي اجرایی است که یکی از مهمترین کنش
                                                             
1. Executive function 
2.  Bock, A. M.; Gallaway, K. C. & Hund 
3. Devine, R. T. & Hughes, C.  
4.  Mary, A. 
5.  Bays, P. M 

شناسی دي و مهم در روانمفهومی کلی
بازداري، ). 2000، 6هودسا(شود محسوب می

به توانایی شخص در ممانعت از برخی 
شود و پاسخهاي شناختی یا رفتاري گفته می

شامل دو نوع بازداري شناختی و رفتاري 
، 8؛ هارنیشفیگر2007، 7شافر و کیپ(است 
بازداري شناختی، فرآیند جلوگیري ). 1995

عات نامربوط به تکلیف، به از ورود اطال
؛ ویلسون و 2000، 9نیگ(حافظه کاري است 

در حالیکه در بازداري ). 1998، 10کیپ
رفتاري، توانایی فرد براي جلوگیري از 
فعالیت، توقف یا به تأخیر انداختن یک عمل 

 بازداري). 1996، 11کالرك(شود مطرح می

 این .است عمل از قبل تفکر توانایی پاسخ،

را  رفتار و موقعیت ارزیابی اناییتو مهارت،
گوایر،  و داوسون( کندمی ایفا عمل از قبل

 پاسخ بازداري براي توانایی). 2004

 مهمترین یکی از عنوان به نامربوط،

 به و شودمی محسوب اجرایی کارکردهاي

خودنظم  هدفگراي رفتار با مستقیم طور
 ،12پارست و آویال(است  بخش مربوط

بارکلی  بازداري لگويا اساس بر). 2001

                                                             
6.  Houdesa 
7.  Shaffer DR, Kipp 
8.  Harnishfeger 
9. Nigg 
10. Wilson SP, Kipp 
11. Clark 
12. Avila, & Parcet, 
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 عملکرد که شودفرض می اینگونه )1997(

 عملکرد به اجرایی کارکردهاي درست

      و  پیشانی لوب در بازداري درست
 به پایدار توجه. دارد بستگی پیشانیپیش

 که شودمی اطالق زمان طول در توجه حفظ

 است که توجه سطح ترینساده و ترینايپایه

 همین به دارند یازن آن به توجه انواع سایر

 مبین تواندمی آن در احتمالی نقص دلیل،

سلبرگ و (باشد  توجه سایر انواع در نقص
 کمک فرد به پایدار، توجه). 2001، 1متیر

 به فقط و کنترل کرده را تداخلها تا کندمی

 به که تداخل کنترل .دهد پاسخ محرك یک

است  پایدار توجه نوعی بارکلی يعقیده
 در و است بازداري دهايکارکر از یکی

تعیین نقش هدفدار رفتار استحکام و تداوم
علیلو، هاشمی نصرت محمود (دارد  کننده

  ).1394آباد و فالحی، 
 تمرکز صورت به که است توجه شناختی     

توجه یک فرآیند  جنبه یک روي بر انتخابی
 نادیده هاجنبه سایر که حالی در محیط، از

 توجه. شودمی شوند تعریفمی گرفته
 منابع منتسب پردازش تخصیص به همچنین

  ).1998، 2اسپرین و استراس(است  شده
 شناختی پذیري انعطاف مفهوم مورد در     

 است پذیرفته صورت زیادي هاينیز پژوهش

 مورد در نظري اتفاق حاضر حال در اما،

 آن سنجش یا مفهوم تعاریف این چگونگی

 که ناختیش پذیريانعطاف .ندارد وجود

و عالقه  توجه مورد است دهه چهار حدود
                                                             
1.  Sohlberg, & Mateer, 
2. Spreen O, Strauss 

 در) 2003، 3چنگ(محققان قرار گرفته 

شکل با همزمان میالدي 80 يدهه اواسط
 دانش در ریشه که هاطرحواره يهنظری گیري

کواکچیک و (کرد  رشد داشت، حافظه
پذیري منظور از انعطاف ).2003، 4داوسن

اهبردهاي شناختی، توانایی انتزاع و تغییر ر
دهاي شناختی بر اساس تغییر در بازخور

ریزي، برنامه محیطی است که مستلزم
جستجوي سازمان یافته و توانایی استفاده از 
بازخوردهاي محیطی براي تغییر آمایه 

ارتگا، تریسی، گلد و (باشد شناختی می
پذیري شناختی انعطاف ).2013، 5پاریخ

ناخت براي توانایی افراد در تعدیل روند ش
هاي جدید و غیر رو شدن با موقعیتهروب

وسادا، یکاناس، ک(باشد بینی میقابل پیش
پذیري انعطاف. )2003، 6آنتولی و فجاردو

شناختی همچنین به عنوان توانایی فرد در 
بازداري از یک پاسخ غالب اما ناکارآمد و 

هاي نامناسب و توانایی دستیابی به پاسخ
شود، ر تعریف میتجایگزین دور دست

شود که شامل دو زیر بنابراین تصور می
ي مهار موارد نامربوط و انتقال توجه و شاخه

هاي ذهنی متفاوت تمرکز به تکلیف یا آمایه
؛ کاربونال و 2010، 7جوتر و الیزابت(باشد 
  ).2016، 8تیمپانو

                                                             
3.  Cheng 
4.  Kovalchick, A., & Dawson, K. 
5.  Ortega, L. A., Tracy, B. A., Gould, T. J., & 
Parikh 
6 . Canas J, Quesada J, Antolí A, Fajardo I. 
7 . Goetter EM, Elizabeth M. 
8 . Carbonella JY, Timpano KR 
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مطالعات بسیاري بر روي عملکردهاي      
ردها انجام ملکعشناختی و نقش مغز بر این 

شده است، از آنجا که نوروفیدبک به تنظیم 
پردازد، لذا در ارتقاء کارکرد مغز می

هاي مختلف ذهنی و ها و مهارتتوانمندي
گیري، تصمیم سازيشناختی مانند بهینه

افزایش خالقیت، تقویت حافظه، افزایش 
تمرکز، کاهش استرس و اضطراب، افزایش 

در بویژه (هماهنگی جسم و بدن 
  ، افزایش جسارت، افزایش )ورزشکاران

جمله در موسیقی و هاي هنري از توانمندي
بنیتز، والس، (اي دارد العادهتأثیر فوق.... 

یکی از در این میان  ).2017، 1هانانیا، اسمیت
جدید و رو به گسترش براي بهبود  هايشیوه

، نوروفیدبک ورزشکارانکارکردهاي اجرایی 
 آموزش بعد به تادهف يدهه از. است

 موثر از راهبردهاي یکی عنوان به نوروفیدبک

مختلف  جسمانی و روانی اختالالت بهبود در
 فراوانی گسترش اعمال، مطلوب اجراي و

 روش آموزش نوروفیدبک،. است یافته

از  استفاده با که است عاملی شرطی سازي
 منجر مغزي امواج فعالیت تقویت یا بازداري

 آن بهبود سرعت و شده کرددر عمل تغییر به

 به را فرد در نتیجه و داده افزایش افراد در را

میلتون، (سازد می نزدیک مطلوب اجراي
   ).2007، 2سلدکین، هالستیک و اسمال

یک عنصر اساسی  براي افزایش عملکرد      
هاي خود اجرایی ورزشکاران ارتقا مهارت

    تنظیمی است، براي مثال آرمیدگی، 
                                                             
1 . Benitez VL, Vales C, Hanania R, Smith LB. 
2. Milton J, Solodkin A, Hlustik P, Small 

بکمن و البی، (تمرکز و توجه هاي مهارت
فرض اساسی نوروفیدبک این است ). 2015

که روش مستقیمی براي خودتنظیمی فراهم 
کند، همچنین متخصصین و محققین را می

کند که تالش کنند عملکرد اجرایی جذب می
میري فر، بکمن و (ورزشکاران را ارتقا دهند 

  .)2017اهلنسپیل، 
ي اینکه یاد نوروفیدبک روشی است برا     

هایی بگیریم چگونه امواج مغزي و فعالیت
که در مغز ما به طور طبیعی و خودکار انجام 

در حقیقت با . شود را کنترل کنیممی
آموزیم به طور ارادي امواج نوروفیدبک می

مغزي خود را با استفاده از بازخوردي که از 
دکر، (کنیم تغییر بدهیم دستگاه دریافت می

 هايشاخص از ).2014، 3دنیسسیتسکورن و 

 در آموزش نوروفیدبک در که مهمی هاي

ورزشکاران مورد  عملکرد افزایش زمینه
: شودمی کوشیده آنها بهبود در و است توجه

 سطح کنترل انگیزش، توجه، تمرکز،

 خودکار، کنترل مطلوب انگیختگی سطح

 درمان در اضطراب، توانبخشی کاهش

 تمشکال بهبود سریع مغزي، هايآسیب

 منطقه مطلوب در گرفتن قرار و تعادلی

؛ بلومنتسین و 2007،  4هاموند(است  عملکرد
 ، به مغزي امواج فعالیت .)2002، 5الی- و بار

 بروز مغز یا بدن در برانگیختگی شکل به

 باشد موفق ورزشکار یک اینکه براي .کندمی

 و برانگیخته حالت در است بدنش الزم

                                                             
3. Dekker, Sitskoorn & Denissen 
4.  Hammond 
5.  Blumenstein & Bar-Eli  
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 قرار الباًغ حالت این .آرامش باشد در ذهنش

هر کدام از . شودنامیده می) ناحیه(گرفتن در 
باید در ) بتا، آلفا، تتا و دلتا(امواج مغزي 

عیت سطح خاصی از فعالیت باشند تا این وض
  ). 2002بلومنتسین، (حاصل شود 

 بودند کسانی اولین جزو گروزیلر و اگنر     

 1SMRموج  دو تقویت خود اثر تحقیق در که
 بررسی هاآزمودنی توجه تغییرات بر را بتا و

 تقویت کردند گزارش خود نتایج در و کردند

اثرات اختصاصی در افراد  باعث این امواج
 SMRاین تغییرات با تقویت . شودسالم می

توجه و تقویت بتا و افزایش و افزایش 
گروزیلر،  و اگنر(پذیري همراه بود تحریک

ش در پژوه) 2011( 2داپلمایر و وبر). 2004
خود روي افراد سالم به این نتیجه دست 
یافتند که تمرین نوروفیدبک منجر به افزایش 

- و افزایش سرعت واکنش می SMRي دامنه

 مطالعه در) 2007( 3همکاران و لینز. شود

 تنظیم در نوروفیدبک که دادند نشان خود

 هوش، و توجه کرتکس، بهبود هايفعالیت

 اريرفت و هاي شناختیحیطه در پیشرفت

 داده که نشان نتایج. است بوده اثربخش

 و اگنر(توجه  پردازش نوروفیدبک،

 حافظه آزمون در دقت) 2004 ،4گرازیلیر

 و) 2003 ،5همکاران و ورنون(کاري 

هانس (ذهنی  چرخش آزمون در عملکرد
. بخشدمی بهبود را) 2005، 6مایر و همکاران

                                                             
1.  Sensory Motor Rhythm 
2.  Doppelmayr, M., & Weber, E. 
3.  Leins & et al 
4. Egner, T., Gruzelier, 
5.  Vernon & et al 
6. Hanslmayr & et al 

 دبکینوروف یمطالعات گوناگون اثربخش
بزرگساالن جوان  یکارکرد شناختبهبود  يرو

 یمطالعات کم ، در حالیکهدهدیرا نشان م
 یکارکرد شناخت يرو دبکینوروف یاثربخش
و  سیانجالک( کندیم دییتا را ریافراد پ

و  2012، 8؛ بکرا و همکاران2007، 7همکاران
  ).2011، 9و لیکمت و جوهل

تحقیقات زیادي ارتباط بین امواج مغزي      
. اندشناختی را نشان دادهو عملکردهاي 

حرکتی با - آموزش افزایش ریتم حسی
تمرکز، عملکرد یادآوري، حافظه و کاهش 
خطا ارتباط دارد همچنین آموزش کاهش تتا 
با بهبود تمرکز و توانایی توجه متمرکز 

نتایج ). 2013، 10ناالوانگ و ش( ارتباط دارد
هاي نبوي آل آقا، نادري، حیدري، یافته

تحت عنوان ) 1391( احدي و نظري
اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد 
شناختی، نشان داد که آموزش نوروفیدبک بر 
کاهش زمان واکنش مؤثر است ولی بر میزان 

  . توجه، تأثیري ندارد
هاشمیان، فرعی، میري فر، کیهانی و سجادي 

در پژوهشی تحت عنوان اثر ) 1392(
تمرینات نوروفیدبک بر میزان توجه 

شکاران ماهر دو و میدانی نشان دادند که ورز
داري بین تمرینات نوروفیدبک و تفاوت معنی

هاي افزایش میزان توجه ورزشکاران در گروه
نتایج حاکی از ارتباط . مختلف وجود دارد

دار بین تمرینات و افزایش توجه در معنی
                                                             
7. Angelakis & et al 
8. Becerra 
9. Lecomte & Juhel 
10. Wang JR, Shulan 
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همچنین نتایج پژوهش آنها . گروه آزمون بود
این تمرینات بر  نشان دهنده تأثیر آموزش

   .بهبود و افزایش توجه ورزشکاران بود
با توجه به پیشینه پژوهش، بیشتر      

ها از روش نوروفیدبک براي درمان پژوهش
اختالالتی چون ناتوانی یادگیري، استرس، 
افسردگی، اضطراب، بیش فعالی، نقص توجه 

اند، رویکرد این پژوهش و غیره استفاده کرده
ناسی مثبت و بهزیستی شبر اساس روان

شناختی است و به دنبال آن است که روان
تاثیر نوروفیدبک را بر بهبود کارکرد اجرایی 
دانشجویان ورزشکار که قشر فرهیخته این 

با . شوند، بررسی کندجامعه محسوب می
توجه به اینکه امروزه ورزش در زندگی 
معاصر از اهمیت خاصی برخوردار شده است 

رش پدیده ورزش هستیم و و ما شاهد گست
اند که ورزش تحقیقات بسیاري نشان داده

عالوه بر اینکه ابزار ارزشمندي براي حفظ 
سالمت جسمانی است، رابطه نزدیکی با 
سالمت روانی و بویژه پیشگیري از بروز 

لذا آموزش . هاي روانی داردناهنجاري
نوروفیدبک در بهبود کارکرد اجرایی 

سزایی برخوردار ورزشکاران از اهمیت ب
است، بنابراین  با توجه به توضیحات فوق 
پژوهش حاضر بر آن است که به اثربخشی 
آموزش نوروفیدبک در بهبود کارکردهاي 

ی شناخت يریپذو انعطاف توجهاجرایی 
  .دانشجویان ورزشکار بپردازد

  
  روش

لحاظ هدف کاربردي و به  پژوهش حاضر به
وهش نیمه ها از نوع پژآوري دادهلحاظ جمع

در این پژوهش از طرح پیش  .آزمایشی بود
 .پس آزمون با گروه گواه استفاده شد- آزمون

 جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه
دانشجویان ورزشکار رشته تربیت بدنی 

مشغول  96- 97دانشگاه خوارزمی که در سال 
 رشته دانشجویان نیاز ب. ندتحصیل بود

 کارشناسیتربیت بدنی دانشجویان پسر مقطع 
ابتدا  .ندشد انتخاب ساده یبه صورت تصادف

جهت اجراي در دانشکده تربیت بدنی 
سپس لیستی از پژوهش اطالع رسانی شد، 

کسانی که عالقمند به شرکت در تحقیق 
کسانی که واجد  در نهایتبودند تهیه شد، 

گروه  در دوشرایط بودند به تصادف 
ه با توج .نوروفیدبک و گواه جایگزین شدند

و  8/0و توان آزمون حداقل  05/0به آلفاي 
نفر به  20میزان نمونه تقریبا  8/0حجم اثر 
 . دست آمد

مالکهاي ورود به پژوهش عبارتند بودند      
عدم (داشتن سالمت جسمانی و روانی : از

دامنه سنی ) استفاده از داروهاي روانپزشکی
. سال باشد 25تا  18شرکت کنندگان بین 

ع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشجوي مقط
، )8و حداکثر ترم  2حداقل ترم (باشند 

هیچکدام از شرکت . دانشجویان پسر باشند
. کنندگان با نوروفیدبک آشنایی نداشته باشند

داشتن حداقل مهارت کالمی الزم و آمادگی 
شرکت براي شرکت در جلسات آموزشی 

کنندگان حداقل در یک رشته ورزشی مشغول 
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عدم استفاده از هر گونه  .اشندفعالیت ب
خدمات روان درمانی و مشاوره در زمان 

و مالکهاي  اجراي پژوهش و یا قبل آن
وضعیت جسمانی نامناسب،  :خروج شامل

استفاده از داروهاي روانپزشکی، عدم آمادگی 
و رضایت کامل براي شرکت در جلسات 
آموزشی، شرکت کنندگانی که در ناحیه 

جام داده باشند و یا جمجمه عمل جراحی ان
در سیستم عصبی آنها مشکل خاصی وجود 

بعد از یافتن شرکت کنندگان با . داشته باشد
هاي مذکور در جامعه موردنظر، تمام ویژگی

 گیري تصادفینمونه شرکت کنندگان با روش
 در گروه یو به صورت تصادفانتخاب  ساده
در پژوهش  .ندشدو گواه گمارده  شیآزما

نفر در هر گروه و در مجموع  20یز حاضر ن
نفر واجد شرایط با میانگین سنی  40

موردنظر تعیین و به صورت تصادفی در دو 
نفره، نوروفیدبک و گروه گواه قرار  20گروه 

  .ندگرفت
هاي نهایی پژوهش، پس از انتخاب گروه     

که در  شدگروه خواسته دوهاي از آزمودنی

ر این د. یک جلسه توجیهی شرکت کنند
که  شدجلسه با تشریح اهداف پژوهش سعی 

انگیزه و موافقت الزم مراجعان براي شرکت 
فرم موافقت براي . در پژوهش جلب شود

همکاري در پژوهش توسط مراجعان تکمیل 
   از کلیه شرکت کنندگان در ابتدا . شد

در جلسه نخست هاي آزمایش و گواه گروه
له گروه بوسی دوپیش آزمون گرفته شد و هر 

هاي هاي کارکرد اجرایی شامل آزمونآزمون
به شکل انفرادي  استروپ و ویسکانسین 

شرکت  سپس .گرفتندمورد ارزیابی قرار 
 8جلسه،  16کنندگان گروه نوروفیدبک طی 

اي دو جلسه تحت آموزش هفته و هفته
- SMR )15پروتکل افزایش ، نوروفیدبک

- 22(و افزایش بتا ) 4- 7(، سرکوب تتا )12
   CZدر ناحیه  )18

اي دریافت کردند و گروه گواه هیچ مداخله
پس آزمون  ،و در پایان جلسات دریافت نکرد

ها نیز به شکل انفرادي از تمام آزمودنی
   .گرفته شد

  پروتکل اجرا. 1جدول
مدت زمان   جلسه

  جلسه
  محتواي جلسه

پیوتر و صفحه نمایش تشریح در جلسه اول ارتباط بین دستگاه نوروفیدبک، بدن مراج  دقیقه 45  اول ع، کام
نجام شد و راهنمایی میمی ا شدند تا به کمک آرمیدگی، تکلیف مورد نظر را با موفقیت 

  .شدتالشهاي موفق مراجع با تشویق کالمی همراه می. دهند
دوم تا 
  شانزده

با  دقیقه اول مراجع 15در . نشستدر هر جلسه آموزشی، مراجع در صندلی راحتی می  دقیقه 30
نیمیشنها را مشاهده می به او گفته میچشمان باز ا انیمیشن کرد و  شد که تمرکز کند تا 

ئه شد مختلف هايبازي و طرحها قالب در دیداري فیدبک .حرکت کند  15سپس در  .ارا
ایق استفاده شد  بازي شنیداري - دیداري هايفیدبک از قسمت این در .دقیقه بعدي از بازي ق

  .شد استفاده قایق
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  ابزار پژوهش
از انواع نوروفیدبک  :نوروفیدبکتگاه دس

بازخورد زیستی است که افراد از طریق آن 
مواج مغزي خود را کنترل گیرند ایاد می

- گرهایی که الکترود نامیده میحس. کنند

امواج . گرددشوند، به سر مراجع متصل می
مغزي به آمپلی فایر و از آنجا به کامپیوتر 

د، سپس بازخوردهاي موردنظر شومنتقل می
بازخورد (ي نمایشگر از طریق صفحه

به ) بازخورد شنوایی(و بلندگوها ) بینایی
شود، در این حالت مراجع با فرد ارائه می

هاي کمک آزمایشگر و ارائه محرك
شنیداري قادر خواهد بود امواج - دیداري

قبل از قرارگیري . مغزي را دستکاري کند
سر، پوست سر با الکل الکترودها بر روي 

طبی و ژل نیوپرپ کامالً تمیز شده و 
- 20الکترودها در منطقه موردنظر با چسب 

دستگاه مورد استفاده . شوندمتصل می 10
  .بود 2در این تحقیق دستگاه  پروکامپ 

این  :واژه استروپ- رنگ ايرایانه آزمون
 1935آزمون براي نخستین بار در سال 

- منظور اندازه توسط ریدلی استروپ به

گیري توجه انتخابی و بازداري پاسخ 
یکی  استروپ که آزمون .ساخته شده است

هاي توجه انتخابی از پرکاربردترین آزمون
یا توجه متمرکز و بازداري پاسخ است 

؛ بازیکاس، 2006، 1چان،چن و الو(

                                                             
1. Chan, Chen & Law  

، 2کاسمیدیس، کیوسجلو و کاراواتوس
 عنوان به و آزمایشگاهی یک مدل ).2006

 پیشانی قطعه براي عملکرد پایه آزمون یک

 نوع حاضر، پژوهش در .شودمی تلقی مغز

 سه بر که مشتمل شد استفاده آن ايرایانه

 اول که مرحله در )الف: زیراست مرحله

 اسامی است، هماهنگ هايکوشش مرحله

 مرکز در سیاه رنگ با اصلی چهار رنگ

 شرکت و شودمی نمایشگر ظاهر صفحه

 اسامی اساس بر سریعتر چه هر باید کننده

 و زردآبی، قرمز،  کلیدهاي از یکی رنگها،
دهد؛  فشار کلید صفحه روي بر را سبز یا

 رنگ چهار اسامی دوم مرحله در) ب

 مرکز در خودشان به رنگ کدام هر اصلی،

 کننده و شرکت شودمی ظاهر رایانه صفحه

 رنگهر  با مطابق کلید سریعتر چه هر باید

 مرحله )ج دهد؛ فشار کلید صفحه در را

 یا ناهماهنگ هايکوشش مرحله سوم،

 رنگ چهار که اسامی دارد نام تداخل

 از رنگ متفاوت رنگی با کدام هر اصلی،

 شرکت از شده، ظاهر صفحه بر خودشان

 بر سریعتر هرچه تا شودمی کننده خواسته

 در را آن با مطابق کلید رنگ کلمه، اساس

 کلمه مثال رايدهد، ب فشار کلید صفحه

    نوشته) مثال سبز( دیگري رنگ با قرمز
معنی  جاي به باید کننده شرکت و شودمی

. کند تعیین را آن جوهر رنگ کلمه،

                                                             
2. Bozikas, Kosmidis, Kiosseoglou & Karavatos 
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 آزمون این در سنجش موردهاي شاخص

 )صحیح هايتعداد پاسخ(دقت  :از عبارتند
 هايواکنش پاسخ زمان میانگین( سرعت و

 هزارم حسب بر محرك برابر در صحیح
 اساس بر استروپ، آزمون پایایی). ثانیه

؛ به نقل از 1995( 1و گراف اوتلو پژوهش
، به )1389کریمی علی آباد، کافی و فرهی، 

روش بازآزمایی براي هر سه کوشش به 
به دست  90/0و  83/0، 01/0ترتیب معادل 

، عشایري جزایري، قدیري،. آمده است
 بازآزمایی پایایی) 1385(قاضی و طباطبایی 

 ترتیب به را آزمون این کوشش سه هر
  .گزارش کردند 97/0و  83/0، 6/0

 هايبندي کارتاي دستهرایانه آزمون
ز : ویسکانسین     این آزمون یکی ا

هاي اصلی تعیین عملکرد قطعه شاخص
ترین آزمون پیشانی مغز بوده و متداول

براي ارزیابی کارکردهاي اجرایی به شمار 
از این ). 2000 رسی و همکاران،(رود می

آزمون به طور سنتی براي بررسی 
کارکردهاي اجرایی مغز شامل تغییر 

  پذیري، حل مسأله، مجموعه، انعطاف
گیري مفهوم و توانایی غلبه بر گرایش شکل

. شودبه تکرار و در جا زدن استفاده می
عالوه بر این آزمون مذکور به عنوان 

رد ارزیابی کننده میزان انتقال پاسخ نیز مو
چان و همکاران، (گیرد استفاده قرار می

اي در پژوهش حاضر، نوع رایانه ).2006
                                                             
1. Otello & Graf 

آزمون ویسکانسین مورد استفاده قرار 
 64آزمون مذکور داراي . خواهد گرفت

نمرات زیر از این . کارت غیر متشابه است
هاي تعداد پاسخ - 1: آیدآزمون بدست می

وقتی : نمره خطاي درجاماندگی - 2صحیح، 
شود که پاسخ دهنده علیرغم اهده میمش

یشگر  بر اساس تغییر اصل از سوي آزما
     بندي خود ادامه اصل پیشین به طبقه

و یا اینکه بر پایه یک گمان . دهدمی
بندي کارتها اقدام کند و نادرست به دسته

علیرغم دریافت بازخورد غلط به پاسخ 
تعداد  - 3. نادرست خود اصرار ورزد

صحیح بر  هاييبنددسته به تعداد: طبقات
اساس سه اصل رنگ، شکل و تعداد اطالق 

. شود و از صفر تا سه در نوسان استمی
هاي اعتبار این آزمون براي سنجش نارسایی

هاي مغزي در شناختی پس از آسیب
 86/0بیش ار ) 2004(پژوهش لزاك 
   .گزارش شده است

 نوروفیدبک به منظور بررسی تأثیرهایافته
شناختی از  پذیري انعطاف و هتوج بر

میانگین و انحراف (هاي توصیفی  آماره
و آمار استنباطی شامل تحلیل ) استاندارد

 تک متغیري و چندمتغیري واریانسک
 هاي توصیفی تأثیر یافته. استفاده شد

 پذیري انعطاف و توجه بر نوروفیدبک
  .شناختی به شرح زیر ارائه شده است
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 )n=40(مربوط به آزمون استروپ براي سنجش توجه  هاي توصیفی آماره. 2جدول
SD M  متغیرها نوع آزمون هاگروه 
زمان آزمایش واکنش  آزمونپیش نوروفیدبک  95/166 21/8

  همخوان
  

 آزمونپس  70/166  39/13
 آزمونپیش گواه  35/181  01/17
 آزمونپس  75/181  22/17
 آزمونپیش نوروفیدبک  70/695  60/35

 آزمونپس  75/695  39/56  سخ واکنش همخوانزمان پا
 آزمونپیش گواه  85/753  06/71
 آزمونپس  00/755  41/69
 آزمونپیش نوروفیدبک  20/176  36/10

زمان آزمایش واکنش 
  ناهمخوان

 آزمونپس 35/172  74/15
 آزمونپیش گواه  90/187  24/16
 آزمونپس  15/186  94/17
 آزمونپیش فیدبکنورو  40/732  35/42

 آزمونپس  10/719  34/64  زمان پاسخ واکنش ناهمخوان
 آزمونپیش گواه 35/774 66/69
 آزمونپس 35/770 50/73
 آزمونپیش نوروفیدبک 25/1 58/6

 آزمونپس 70/0 81/2  نمره تداخل 
 آزمونپیش گواه 80/5 95/7
 آزمونپس 00/3 79/6
   آزمونپیش کنوروفیدب 70/36 57/23

 آزمونپس 35/23 03/18 زمان تداخل
 آزمونپیش گواه 50/20 58/19
 آزمونپس 35/15 38/23
 آزمونپیش نوروفیدبک 70/6 40/4

 آزمونپس 10/3 84/2  تعداد خطاهاي همخوان
 آزمونپیش گواه 15/5 12/5
 آزمونپس 30/5 89/3
 آزمونپیش نوروفیدبک 15/231 76/4

  هاي همخوان تعداد صحیح
  

 آزمونپس 65/236 06/3
 آزمونپیش گواه 35/230 00/6
 آزمونپس 65/226 00/9
   آزمونپیش نوروفیدبک 65/7 13/6

 آزمونپس 55/3 46/2 تعداد خطاهاي ناهمخوان
 آزمونپیش گواه 05/10 28/7
 آزمونپس 95/7 06/6
 ونآزمپیش نوروفیدبک 90/229 89/6

 آزمونپس 95/235 54/2  هاي ناهمخوان تعداد صحیح
 آزمونپیش گواه 55/224 45/7
 آزمونپس 65/223 50/9

  SD=؛ انحراف استانداردM=میانگین           
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نتایج مربوط به میانگین و انحراف استاندارد 
متغیرهاي پژوهش در دو گروه نوروفیدبک و 

در جدول . ائه شده استکنترل در جدول فوق ار

هاي توصیفی مربوط به آزمون  زیر یافته
پذیري  ویسکانسین جهت سنجش انعطاف

  .شناختی نیز ارائه شده است
  )n=40(شناختی  پذیري انعطاف سنجش براي ویسکانسین هاي توصیفی مربوط به آزمون آماره .3جدول

SD M  متغیرها نوع آزمون هاگروه 

  آزمونشپی نوروفیدبک 80/4 44/1
 آزمونپس  80/5  52/0  تعداد طبقات

 آزمونپیش گواه  80/4  40/1

 آزمونپس  85/4  27/1

   آزمونپیش نوروفیدبک  55/3  87/2

 آزمونپس  55/1  23/2 خطاي درجاماندگی

 آزمونپیش گواه  75/2  29/2

 آزمونپس  55/3  07/3

   آزمونپیش نوروفیدبک  05/38  42/4

  تهاي درسپاسخ
 

 آزمونپس  25/40  17/2

 آزمونپیش گواه  70/39  20/3

 آزمونپس  15/40  31/4

   آزمونپیش نوروفیدبک  60/18  04/7

 آزمونپس  85/10  31/5 هاي نادرستپاسخ

 آزمونپیش گواه 90/15 15/6

 آزمونپس 60/16 75/6

 آزمونپیش نوروفیدبک 15/9 92/5

ها براي  کوششتعداد 

  الگوي اولتکمیل 

 آزمونپس 35/7 35/1

 آزمونپیش گواه 35/10 07/8

 آزمونپس 85/8 18/3

  SD=؛ انحراف استانداردM=میانگین  
به منظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهاي       

همخوان و زمان پاسخ  واکنشزمان آزمایش 
همخوان در دو گروه از آزمون تحلیل  واکنش

استفاده  )MANCOVA(واریانس چندمتغیري ک
هاي آن  پیش از اجراي آزمون مفروضه .شد

نتایج آزمون باکس براي یکسانی . بررسی شد
ماتریس کواریانس نشان داد که این مفروضه 

 =016/18و  =P= ،663/5F 001/0(برقرار نیست 
Box's M .(هاي واریانس برابري دیگر شرط پیش 

نشان داد در متغیر  لون آزمون نتایج. خطاست
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 ,05/0(همخوان واکنشزمان آزمایش 

P>864/0=F ( واکنش و متغیر زمان پاسخ
این پیش شرط ) P>385/0=F ,05/0(همخوان 

 داد نشانوآ کماننتایج بنابراین  .است برقرار

، >029/0P( استدار  معنی دو گروه تفاوت
94/3=F، 816/0= براي بررسی  ).المبداي ویلکز

تک متغیري  واریانسک الگوهاي تفاوت از تحلیل
)4جدول(به شرح زیر استفاده شد 

  ها روي نمرات متغیرهاي پژوهش در دو گروه نتایج اثرات بین آزمودنی .4جدول
  اندازه اثر  F Sig  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیرها

  134/0  024/0  551/5  47/1385  1  47/1385  همخوان واکنشزمان آزمایش 
  120/0  033/0  899/4  55/20503  1  55/20503  همخوان واکنشزمان پاسخ 

دهد که بین نمرات زمان  نشان می 4نتایج جدول     
همخوان  واکنشهمخوان و زمان پاسخ  واکنشآزمایش 

 >05/0pداري در سطح  در دو گروه افراد تفاوت معنی
به منظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهاي . وجود دارد

 واکنشوان و زمان پاسخ ناهمخ واکنشزمان آزمایش 
واریانس کناهمخوان در دو گروه از آزمون تحلیل 

نتایج آزمون  .شداستفاده ) MANCOVA(چندمتغیري 
باکس براي یکسانی ماتریس کواریانس نشان داد که این 

و  =P= ،858/3F 009/0(  مفروضه برقرار نیست

273/12=Box's M .(برابري دیگر شرط پیش 
نشان داد در  لون آزمون نتایج. خطاست هاي واریانس

 P>116/0 ,05/0(متغیر زمان آزمایش واکنش ناهمخوان 
=F ( و زمان پاسخ واکنش ناهمخوان)05/0, P>193/0 
=F (بنابراین نتایج تحلیل . پیش شرط برقرار است

دار در دو  کواریانس چندمتغیري نشان از تفاوت معنی
 ).ویلکزالمبداي  =05/0P< ،88/4=F، 782/0(گروه بود 

براي بررسی الگوهاي تفاوت از تحلیل کواریانس تک 
  ).5جدول (متغیري به شرح زیر استفاده شد 

  ها روي نمرات متغیرهاي پژوهش در دو گروه نتایج اثرات بین آزمودنی. 5جدول
  اندازه اثر  معناداري F  میانگین مجذورات  Df  مجموع مجذورات  متغیرها

زمان آزمایش واکنش 
  ناهمخوان

905/1134  1  905/1134  805/3  059/0  096/0  

  080/0  084/0  149/3  826/15717  1  826/15717  زمان پاسخ واکنش ناهمخوان
دهد که بین نمرات زمان  نشان می 5تایج جدول ن

آزمایش واکنش ناهمخوان و زمان پاسخ واکنش 
داري وجود  ناهمخوان در دو گروه افراد تفاوت معنی

که این دو متغیر در تحلیل به این معنی . ندارد
دار  کواریانس چندمتغیري و به صورت کلی معنی

جداگانه در به صورت  ها بودند ولی هر کدام از آن
افزون بر آن به . دار نبود متغیري معنی تحلیل تک

منظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهاي نمره تداخل 
آزمون و زمان تداخل آزمون در دو گروه از آزمون 

نتایج . اریانس چندمتغیري استفاده شدتحلیل کو

آزمون باکس براي یکسانی ماتریس کواریانس نشان 
، P> 001/0(داد که این مفروضه برقرار نیست 

353/5F=  031/17و=Mدیگر شرط پیش). باکس 
نشان  لون آزمون نتایج. خطاست هاي واریانس برابري

 ,>05/0( متغیر نمره تداخل آزمون داد در

P630/11=F (و در  ن پیش شرط برقرار نیست، ای
این پیش ) P899/1=F ,<05/0(زمان تداخل آزمون 
 1تاباچنیک و فیدلبنابر نظر  .شرط برقرار است

ها اثر پیالیی در زمان عدم برقراري مفروضه) 2007(
                                                             
1. Tabachnick & Fidell 
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 شود بجاي شاخص المبداي ویلکز گزارش می
)05/0>P ،015/1=F، 055/0=نتایج ). پیالیی اثر

س چندمتغیري حاکی از عدم تحلیل کواریان
به منظور بررسی . دار در دو گروه بود معنی

تفاوت نمرات متغیرهاي تعداد خطاهاي واکنش 
هاي واکنش همخوان در  همخوان و تعداد صحیح

دو گروه از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیري 
نتایج آزمون باکس براي یکسانی . استفاده شد

ه این مفروضه ها نشان داد کماتریس کواریانس
و  =P= ،802/26F 0001/0(برقرار نیست 

270/85=Mبنابراین از شاخص اثر پیالي). باکس 
 به عنوان شاخص چندمتغیري استفاده شد

)001/0P< ،656/9=F، 356/0=براي ). پیالیی اثر
بررسی الگوهاي تفاوت از تحلیل کواریانس تک 

  .استفاده شد 6متغیري به شرح جدول 

  ها روي نمرات متغیرهاي پژوهش در دو گروه اثرات بین آزمودنینتایج  .6دولج
  اندازه اثر  F Sig  میانگین مجذورات  Df  مجموع مجذورات  متغیرها

  -   104/0  775/2  727/26  1  727/26  تعداد خطاهاي واکنش همخوان
  348/0  0005/0  192/19  831/867  1  831/867  هاي واکنش همخوان تعداد صحیح

دهد که بین نمرات  نشان می 6جدول نتایج    
هاي واکنش همخوان در دو  تعداد صحیح

) >001/0p(داري  گروه افراد تفاوت معنی
این در حالی بود که در متغیر . وجود دارد

تعداد خطاهاي واکنش همخوان تفاوت وجو 
  . نداشت

به منظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهاي      
 تعداد خطاهاي واکنش ناهمخوان و تعداد

هاي واکنش ناهمخوان در دو گروه از  صحیح
. تحلیل کواریانس چندمتغیري استفاده شد

نتایج آزمون باکس براي یکسانی ماتریس 
  کواریانس 

نشان داد که این مفروضه برقرار نیست 
)001/0 <P ،943/25F=  و

535/82=Mبنابراین از شاخص اثر ). باکس
پیالي به عنوان شاخص چندمتغیري استفاده 

 اثر=001/0P< ،260/9=F، 346/0(شد 
نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیري ). پیالیی

براي . دار دو گروه داشت نشان از تفاوت معنی
بررسی الگوهاي تفاوت از تحلیل کواریانس 

 جدول(تک متغیري به شرح زیر استفاده شد 
7 .(  

  و گروهها روي نمرات متغیرهاي پژوهش در د نتایج اثرات بین آزمودنی .7جدول
  اندازه اثر  F Sig  میانگین مجذورات  Df  مجموع مجذورات  متغیرها

  -   083/0  189/3  723/60  1  723/60  تعداد خطاهاي واکنش ناهمخوان
  346/0  0005/0  047/19  016/726  1  016/726  هاي واکنش ناهمخوان تعداد صحیح

دهد که بین  نشان می 7تایج جدول ن     
نش ناهمخوان در هاي واک نمرات تعداد صحیح

. وجود دارد) >001/0p(دو گروه افراد تفاوت 
این در حالی بود که در متغیر تعداد خطاهاي 

واکنش ناهمخوان در دو گروه این تفاوت 
  . دار نبود معنی

به منظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهاي    
تعداد طبقات، خطاي (آزمون ویسکانسین 
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هاي  هاي درست، پاسخ درجاماندگی، پاسخ
ها براي تکمیل الگوي  نادرست و تعداد کوشش

در دو گروه از تحلیل کواریانس ) اول
نتایج آزمون باکس . چندمتغیري استفاده شد

ها نشان داد براي یکسانی ماتریس کواریانس
، P> 001/0(که این مفروضه برقرار نیست 

669/3F=  210/64و=Mبنابراین از ). باکس

اخص شاخص اثر پیالي به عنوان ش
، >01/0P(چندمتغیري استفاده شد  

530/4=F، 561/0=براي . )المبداي ویلکز اثر
 بررسی الگوهاي تفاوت در هر کدام از

متغیرهاي وابسته از تحلیل کواریانس تک 
)8جدول(متغیري به شرح زیر استفاده شد 

  ها روي نمرات متغیرهاي پژوهش در دو گروه نتایج اثرات بین آزمودنی . 8جدول
  اندازه اثر  معناداري F  میانگین مجذورات  Df  مجموع مجذورات  غیرهامت

  252/0  002/0  106/11  095/8  1  095/8  تعداد طبقات
  366/0  0005/0  089/19  794/59  1  794/59  خطاي درجاماندگی

  -  761/0  094/0  094/1  1  094/1  هاي درست پاسخ
  367/0  0005/0  094/19  726/416  1  726/416  هاي نادرست پاسخ

ها براي  تعداد کوشش
  160/0  017/0  266/6  347/34  1  347/34  تکمیل الگوي اول

دهد که بین نمرات  نشان می 8نتایج جدول      
هاي درست  همه متغیرها به استثناي متغیر پاسخ
  . در دو گروه افراد تفاوت وجود دارد

  گیريو نتیجه بحث
پژوهش همان طور که پیش از این بیان شد 

با هدف اثربخشی آموزش نوروفیدبک در حاضر 
       و  توجهبهبود کارکردهاي اجرایی 

ی در دانشجویان ورزشکار شناخت يریپذانعطاف
بین  هاي پژوهش نشان داد کهیافته .انجام شد
در آزمون توجه  گواهنوروفیدبک و  دو گروه

استروپ تفاوت معناداري وجود دارد، یعنی 
دبک هایی که تحت آموزش نوروفیآزمودنی

اند نسبت به افرادي که تحت تأثیر آموزش بوده
اند عملکرد بهتري در آزمون نوروفیدبک نبوده

توجه استروپ در پس آزمون از خود نشان 
   این یافته با نتایج تحقیقات قبلی از و  اند؛داده

  

  

داپلمایر و وبر  ؛)2007(جمله لینز و همکاران 
؛ وانگ و )2004(اگنر و گرازیلر  ؛)2011(
کیزر، ورچو، ورمنت و هامل ؛ )2013(ن االش
؛ هاشمیان و )1391(نبوي و همکاران  ؛)2009(

   .همخوانی دارد) 1392(همکاران 
 ورنون و همکارانهاي بر اساس یافته     

عث استحکام بخشیدن اب SMR، امواج )2003(
به ذهن، بدن و پردازش و تمرکز در آرامش، 

ظیم تن ایجاد هماهنگی بین محیط و فرد و
عصب شناسان معتقدند . شودحرکات بدن می

که توجه، حاصل تعامل نواحی مختلف مغز 
و هیچ منطقه خاصی ). 2006استرنبرگ، (است 

در مغز وجود ندارد که به تنهایی مسئول 
بنابراین با توجه به . کارکردهاي توجه باشد

توان گفت اینکه توجه انواع مختلفی دارد اما می
ک باعث بهبود ارتقاي موزش نوروفیدبآکه 
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) 2007( 1همکاران و لینز .شودکرد توجه میرکا
 در نوروفیدبک که دادند نشان خود مطالعه در

 و توجه کرتکس، بهبود هايفعالیت تنظیم

 و هاي شناختیحیطه در پیشرفت هوش،

و  مطالعه اگنر نتایج .است بوده اثربخش رفتاري
 ،نوروفیدبک داده که نشان) 2004(گرازیلیر 

 دقت) 2004 ،2گرازیلیر و اگنر(توجه  پردازش

نقش مؤثري داشته کاري  حافظه آزمون در
) 2013(ن االهاي وانگ و شنتایج یافته .است

ارتباط بین امواج مغزي و عملکردهاي شناختی 
- آموزش افزایش ریتم حسی. اندرا نشان داده

حرکتی با تمرکز، عملکرد یادآوري، حافظه و 
دارد همچنین آموزش کاهش  کاهش خطا ارتباط

تتا با بهبود تمرکز و توانایی توجه متمرکز 
 در). 2013، 3ناالوانگ و ش(ارتباط دارد 

 که دادند نشان) 2013(  شاالن و انگو پژوهشی
 و توجه) تتا پروتکل( نوروفیدبک آموزش
 شرکت و بخشدمی بهبود را کاري حافظه

 پروتکل از ترهامسن به نسبت جوان کنندگان
 .بردند سود اجرایی کارکردهاي بهبود در تتا

در پژوهش خود روي ) 2011(داپلمایر و وبر 
افراد سالم به این نتیجه دست یافتند که تمرین 

و  SMR نوروفیدبک منجر به افزایش دامنه
  . شودافزایش سرعت واکنش می

هاي نبوي آل آقا، نادري، نتایج یافته     
تحت عنوان ) 1391( حیدري، احدي و نظري

اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد 
شناختی، نشان داد که آموزش نوروفیدبک بر 

                                                             
1. Leins & et al 
2. Egner, T., Gruzelier, 
3.  Wang JR, Shulan 

کاهش زمان واکنش مؤثر است ولی بر میزان 
هاشمیان، فرعی، میري فر، . توجه، تأثیري ندارد
در پژوهشی تحت ) 1392(کیهانی و سجادي 

عنوان اثر تمرینات نوروفیدبک بر میزان توجه 
اران ماهر دو و میدانی نشان دادند که ورزشک

داري بین تمرینات نوروفیدبک و تفاوت معنی
هاي افزایش میزان توجه ورزشکاران در گروه

نتایج حاکی از ارتباط . مختلف وجود دارد
دار بین تمرینات و افزایش توجه در گروه معنی

همچنین نتایج پژوهش آنها نشان . آزمون بود
ین تمرینات بر بهبود و دهنده تأثیر آموزش ا

  . افزایش توجه ورزشکاران بود
اخیراً یک مجموعه قابل توجهی از      

تحقیقات، روي بهینه سازي عملکرد از طریق 
گروزیلر، (اند تمرکز کردهتمرینات نوروفیدبک 

 15-12( SMRعالوه بر این افزایش ). 2013
اي را افزایش قابل مالحظه CZدر ناحیه ) هرتز

گلف در گروه آزمایش نسبت به گروه  در بازي
اگنر ). 2015چنگ و همکاران، (نشان داد کنترل 

 پشنهاد دادند که آموزش) 2004(و گروزیلر 
SMR )15 -12 ( هرتز موجب بهبود کلی در

هرتز ) 15- 18( 1شود و آموزش بتا توجه می
ها بررسی .در سرعت زمان واکنش تأثیر دارد

ر مؤثري عملکرد نشان داد که نوروفیدبک به طو
یک رشته ورزشی خاص و یا  ورزشکاران را در

   هاي شناختی و تأثیرات آن بهبود در جنبه
   ).2013گروزیلر، (بخشد می

بین دو  کهیافته دیگر پژوهش نشان داد که      
پذیري شناختی گروه در آزمون انعطاف

ویسکانسین تفاوت معناداري وجود دارد، یعنی 
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  حت آموزش نوروفیدبک هایی که تآزمودنی
اند نسبت به افرادي که تحت تأثیر آموزش بوده

کرد بهتري در آزمون اند عملنوروفیدبک نبوده
پذیري شناختی ویسکانسین در پس انعطاف

شرکت کنندگان در اند؛ آزمون از خود نشان داده
داري در طبقات به طور معنینوروفیدبک  گروه

نسبت به  دست آوردند وه بیشتري موفقیت ب
گروه کنترل خطاهاي درجاماندگی کمتري 

همچنین نسبت به گروه . شدندمرتکب می
کنترل به تالش کمتري جهت رسیدن براي 

عالوه بر این . تکمیل الگوي اول نیاز دارند
گروه نوروفیدبک، پاسخهاي نادرست آنان به 

بنا  .داري با گروه کنترل تفاوت داشتطور معنی
رینات نوروفیدبک ژوهش تمهاي این پبر یافته

پذیري شناختی دانشجویان در بهبود انعطاف
ورزشکار مؤثر است و در مقایسه با گروه کنترل 

اي پژوهش هبنابراین یافته .اثر سودمندي دارد
     تأثیر آموزش نوروفیدبک بر حاضر، 

از آنجایی  .پذیري شناختی را تأیید کردانعطاف
طه راب که در جستجوي منابع، هیچ گزارشی در

پذیري شناختی انعطاف  با تأثیر نوروفیدبک بر 
تحقیق حاضر در رابطه با  به دست نیامد، نتایج

پذیري شناختی یر نوروفیدبک بر انعطافتأث
به طور کلی آموزش  .منحصر به فرد است

نوروفیدبک بر دیدگاه خوب یا بد بودن 
هاده نشده، وضعیت مغزي و یا موج خاص بنا ن

پذیري و اختصاصی شدن انعطاف بلکه بر مفهوم
هدف ). 2003کالورا، (امواج مغزي استوار است 

نوروفیدبک این است که افراد با استفاده از 
هایی که در هر لحظه از عملکرد امواج آگاهی

   کنند، قادر به تنظیم مغز خود کسب می
). 2014اسکوالنو، (هاي مغز خود باشند فعالیت

توان گفت حاضر میهاي پژوهش در تبیین یافته
ي که مکانیسم زیربنایی نوروفیدبک همان نظریه

شرطی سازي عامل است، به طوري که اگر 
بر مبناي ) امواج مغزي دامنه(تغییر محرك 

قرارداد از پیش تعیین شده با پیامد مطلوب 
همراه ) حرکت تصاویر ویدئویی یا تولید صدا(

گردد و تقویت شود باعث یادگیري خواهد شد 
و این یادگیري زمانی مؤثرتر خواهد بود که از 

تر که منجر به دریافت تقویت محرکهاي ساده
تر حرکهاي پیچیدهشود، شروع و سپس به ممی

). مانند آموزش نوروفیدبک(حرکت کرد 
ي بنابراین روش نوروفیدبک به عنوان شیوه

کند تا ناظر بر ارائه اطالعات به فرد کمک می
در نتیجه با . اسب نشان دهددر آینده رفتار من

گیرد تا رفتار این اطالعات آزمودنی یاد می
مناسب را در جهت مطلوب تغییر دهد که این 

پذیري ر باعث افزایش توجه و انعطافامو
پذیري مخصوصاً به انعطاف. شوندشناختی می

 ،و همکاران کاناس(ت پیشانی وابسته اس رقش
هاي پذیري یکی از فرآیندانعطاف). 2003

توانایی توجه . اساسی کارکردهاي اجرایی است
و تغییر توجه به لوب فرونتال ارتباط داده شده 

هاي پژوهش حاضر و با توجه به یافته .است
توان گفت که نوروفیدبک مطالعات قبلی می

تمرین مؤثري براي افزایش عملکرد و بهبود 
  .کارکردهاي اجرایی است

هایی بود، پژوهش حاضر داراي محدودیت     
این پژوهش روي گروهی از دانشجویان پسر 
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ها به هر دو بهنجار انجام شد لذا تعمیم یافته
هایی جنس و جمعیت بالینی با محدودیت

 هايپژوهش شودمی پیشنهاد لذا. همراه است
 هايگروه و جنس دو هر در اجرا با بعدي
همچنین . نمایند بررسی را مسأله این دیگر

لی که تاکنون در ارتباط با هاي داخپژوهش
فیدبک بر اختالالت مختلف واثربخشی نور

چون افسردگی، اضطراب، بیش فعالی و غیره 
انجام شده است صرفاً به اثربخشی 

بهبود عالئم اختالالت توجه نوروفیدبک بر 

هاي شناختی و اند و توجهی به کاستیداشته
به ویژه کارکردهاي اجرایی که در واقع به 

    سته اصلی عملکرد افراد مطرح هعنوان 
همچنین با توجه به  .اندنداشته   شوندمی

اهمیت نوروفیدبک و نقش آن در بهبود 
کارکردهاي اجرایی جمعیت بالینی و غیر 

شود از آموزش نوروفیدبک پیشنهاد میبالینی، 
تمامی دانشجویان،  در بهبود کارکرد اجرایی

ده استفا مختلف هاي سنیافراد و گروه سایر
   .شود
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