
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  تابستان١٨سال پنجم شماره 
 

 

  اثربخشي نوروفيدبک بر حافظه کاري
  سنندج دانشگاه استاديار - زادهزليخا قليدکتر 
  دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه تبريز -جليل باباپور خيرالدين دکتر

  استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تهران - دکتر رضا رستمي
   يار گروه روانشناسي دانشگاه تبريز دانش-دکتر منصور بيرامي

  استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تبريز -تر حميد پورشريفيدک

 چکيده

کاري بود، که به هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثيرآموزش نوروفيدبک بر حافظه
 وجود  پالسيبوآزمايشي انجام شد، در اين پژوهش دو گروه آزمايش و نيمهصورت
 دانشگاه تبريز که داوطلب )بان زيفارس( زبانه يکبدين منظور از بين دانشجويان. داشت

 نفر که معيارهاي الزم را جهت انتخاب نهايي داشتند، ۳۰شرکت در پژوهش بودند
)  نفر۱۵هرکدام  (پالسيبو گروه آزمايش و۲انتخاب شد، و در نهايت به طور تصادفي در 

 جلسه آموزش با نوروفيدبك قرار ۲۰ ماه تحت۲گروه آزمايشي به مدت . قرار گرفتند
نشستند بدون اينکه آموزش  جلسه جلوي مانيتور مي۲۰ و گروه پالسيبو نيز طيگرفت

 یدر دو مرحله) آزمايشي و پالسيبو(دانشجويان هر دو گروه . نوروفيدبك دريافت كنند
ارقام مورد ارزيابي و مقايسه - آزمون فراخناي حروفپيش و پس از آموزش با پرسشنامه
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نتايج بيانگر . ده از تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شدندها با استفاداده. گرفتندقرار 
  .اين بود که آموزش نوروفيدبک تأثير معني داري بر حافظه کاري دارد

  . حافظه کاري بيوفيدبک الکتروانسفالوگرافي،نوروفيدبک، :يکليدگان واژ

  
 ساختن. حافظه کاري مرکز تفکر است. باشديكي از ابعاد حافظه مي ۱حافظه كاري

غيره همه در  حل مسائل رياضي، درک خواندن و راهیراهبردهاي جديد، محاسبه
 حسي با اطالعات ذخيره شده در یاطالعات وارده از حافظه. افتدحافظه کاري اتفاق مي

    ).۱۳۸۶، ۳و آليبالي ۲زيگلر( کند درازمدت ترکيب و شکل جديدي پيدا ميیحافظه

ود است كه اطالعات در آنجا براي مدت  حافظه كاري، نظامي با ظرفيت محد
اين حافظه با حافظه بلندمدت تعامل دارد و از اطالعات . شوندكوتاهي اندوخته مي

تر به حافظه كند و اطالعات را براي اندوزش طوالنيحافظه بلندمدت استفاده مي
بخشي است و وقتي انسان مشغول حافظه كاري يك نظام سه. كندبلندمدت، منتقل مي

ميز "حافظه كاري حكم يك . داردانجام تكليف شناختي است، اطالعات را موقتاً نگه مي
ذهني را دارد كه دستكاري شدن اطالعات و جمع شدن اطالعات روي آن امكان " كار

حافظه كاري . دهدگيري و حل مسائل را به ما ميفهم زبان مكتوب و شفاهي، تصميم
ده نيست كه منتظر بماند تا اطالعاتش به حافظه بندي شمثل يك انبار اطالعات قفسه

كاري ، حافظه۵كاري بادليدر مدل حافظه). ۲۰۰۲و همکاران،  ۴نايبرگ( بلندمدت بروند
 فضايي - كاري بصرييشناختي، حافظه واجيحلقه: سه مؤلفه اصلي دارد که عبارتند از

ي مثل دو دستيار فضاي- كاري بصرييشناختي و حافظه واجيحلقه. و مجري مركزي
 دادهاي حافظه ـدرون. كننديـجام كارش كمك مـجري مركزي در انـمل كرده و به مـع
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 گردند كه در آن اندوزش و مرور اطالعات گفتاريحسي وارد حلقه واج شناختي مي
فضايي محل اندوزش اطالعات بصري و فضايي از -ريحافظه كاري بص. شودانجام مي

ريزي و مجري مركزي نقش مهمي در توجه، برنامه. جمله تصويرهاي ذهني است
كند كه اطالعات و مسائل مجري مركزي همچون ناظري عمل مي. دهي داردسازمان

كند همچنين تعيين مي. كنداهميت را مشخص ميشايان توجه و اطالعات و مسائل بي
  ). ۲۰۰۱بادلي، (ه در پردازش اطالعات و حل مسائل از چه راهبردهايي استفاده شود ك

هاي  حافظه براي تمامي جنبه.هاي مختلف زندگي ارتباط داردكاري با جنبه حافظه
پردازش اطالعات اهميت حياتي دارد و به همين دليل است که ما براي حافظه خوب در 

 باتوجه به اهميت حافظه،. ش زيادي قائل هستيمميانسالي و اواخر بزرگسالي، ارز
ها کار گرفته شده که يکي از اين تکنيکه هاي زيادي جهت بهبود حافظه افراد بتکنيک

  . باشدنوروفيدبک ابزار مناسبي براي بهبود فرايندهاي شناختي مي.  است۱نوروفيدبک

 مغز را به طرق  نوروفيدبك، روشي ايمن و بدون درد است که کارکرد و خودکنترلي
 ۲ مکانيسم زيربنايي آن شامل تقويت مکانيسم خودتنظيمي.بخشدمختلف بهبود مي

  ). ۱۳۸۷، ۴ و سيگفريد۳اشتاين برک(باشد مورد نياز براي کارکرد مؤثر مي

 يا اي اي جي ۵بيوفيدبك الكترو انسفالوگرافي«گيري به  اين تكنيك در اوايل شكل
گيرند به يدبك تكنيكي است كه در آن اشخاص ياد مينوروف. معروف بود» ۶بيوفيدبك

 و ۷ماسترپسكو(سازي كنشگر، الگوي امواج مغزي خود را تغيير دهند  شرطييوسيله
  ).۲۰۰۶و همکاران، ۹ و  برنر۲۰۰۳، ۸هيلي

  
  

2- Self-regulation 
4- Siegfried 
6- EEG Biofeedback 
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1- Neurofeedback 
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نوروفيدبك به دنبال آن است كه به افراد آموزش دهد واكنش امواج مغزي خود را 
توان نوروفيدبک مي از). ۱۹۹۲و همکاران،  ۱مان(ها، بهنجار سازند نسبت به محرك

 نوروفيدبک در درمان صرع از. براي تحريک يا تنظيم فعاليت مغزي استفاده کرد
شود و نيز استفاده مي) ۲۰۰۴، ۵و گرازيلير ۴، فريک۳ورنونADHD ( و) ۱۹۹۳ ،۲راکرو(

نتايج نشان داده ). ۲۰۰۶برنر و همکاران، ( کار گرفته شده استه اخيراً روي افراد سالم ب
 ري، دقت در آزمون حافظه کا)۲۰۰۴و گرازيلير،  ۶اگنر(که نوروفيدبک پردازش توجه 

 و همکاران، ۷هانس ماير( و عملکرد در آزمون چرخش ذهني) ۲۰۰۳ ورنون و ديگران،(
در تحقيقي از نوروفيدبک براي بهبود عملکرد موسيقي در . بخشدرا بهبود مي) ۲۰۰۵

، نتايج بيانگر آن بود )۲۰۰۲گرازيلير و ديگران،  (دانشجويان هنرهاي زيبا استفاده شد
وقتي مغز كاركرد . داري بر عملکرد موسيقي داشته استکه نوروفيدبک تأثير معني

توانيم با تغيير امواج مغزي شود، پس ما ميمشخص مي EEG يخوبي ندارد به وسيله
گيري سطح يكي از وسايل اندازه. به مغز كمك كنيم تا كاركرد بهتري داشته باشد

فالوگرام است، امواج  الکتروانسي، ثبت امواج مغزي به وسيله۸فعاليت نوروفيزيولوژيك
اين چهار دسته از . شودبندي ميمغزي برحسب فركانس به چهار دسته متفاوت تقسيم

 ۳ تا ۱( ۹ترين به ترتيب عبارتند از دلتاترين و سريعترين تا كوتاهبلندترين و آهسته
 دلتا امواج).  هرتز۳۰ تا ۱۴( ۱۲و بتا)  هرتز۱۳ تا ۸( ۱۱، آلفا) هرتز۷ تا ۴( ۱۰، تتا)هرتز

در شود كه فرد شود كه فرد در خواب عميق است تتا زماني ديده ميزماني ديده مي
رسد كه فرد فعاليت آلفا معموالً زماني به حداكثر مي. حالت خواب نسبتاً سبكتري است

  داردامواج بتا با تمركز و پردازش شناختي ارتباط. بيدار و نسبتاً در حال آرامش است
 کي آموزش داده شـد کهـجوي پزشـ دانش۳۲ه ـي بـك بررسـدر ي). ۲۰۰۳، ۱۳وسـدم(
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را ) هرتز۴-۷(ا يا فعاليت تت) هرتز۱۲-۱۵( (SMR)  ۱حرکتي-فعاليت ريتم حسي
 و بهبود چشمگيري در تمرکز توجه و EEGتغيير در  SMRفقط گروه . افزايش دهند

و بهبود در  EEGکه در گروه تتا تغيير در  در حالي. حافظه کاري معنايي نشان دادند
 SMR جلسه نورفيدبك، گروه ۸بعد از . تمرکز توجه و حافظه کاري معنايي ديده نشد

خود را افزايش دهد  SMRنترل، قادر بود به طور انتخابي فعاليت در مقايسه با گروه ك
به بتا مشخص  SMRبه تتا و افزايش نسبت  SMRاين افزايش از طريق افزايش نسبت (

داري در منحني عملكرد بهبود معني SMRنتايج  بيانگر آن بود كه گروه ). گرديدمي
ورنون و همکاران، (شان دادند يادآوري، تكاليف حافظه كاري معنايي و تمركز توجه ن

روي افراد سالم تأثيرگذار است SMR  آموزش دريافتند) ۲۰۰۱( اگنر و گرازلير). ۲۰۰۳
، موجب بهبود حساسيت ادراکي و کاهش زمان SMR که  افزايش آمپلي تود  به طوري

 حرکتي از طريق نوروفيدبک، باعث بهبود -افزايش ريتم حسي . شودواکنش و خطا مي
هاي پاسخ به محرك(ت ادراكي و كاهش خطاي ارتکاب يا اعالم نادرست حساسي

) آزمون تغييرپذيري توجه( TOVA۲كليف عملكردي پيوسته آزمون ـدر ت) غيرهدف
 و تأثير آن بر روي فعاليت SMRبا اين وجود ارتباط مستقيم بين فعاليت . شودمي

  .)۲۰۰۳ورنون و همکاران، ( شناختي کامالً مشخص نشده است

ها روي حيوانات نشان داده است که در طول دوره  تحقيقات نوروفيزيولوژيست
باعث  ۳هاي سوماتوسنسوريغيرفعال بودن اما متمرکز بودن و هشياري، کاهش ورودي

و  ۵هاو ( شوددر اين زمان ديده ميSMR شده و  ۴افزايش شليک در هسته ونتروبازال
 جلسه ۸نشان داد که  )۲۰۰۳( کاران نتايج تحقيق ورنون و هم).۶،۱۹۷۲استرمن

 همچنين باشد،افراد سالم کافي مي  EEGدار در نوروفيدبک براي ايجاد تغييرات معني
  با بهبود اندکي در دقت پردازش توجه و بهبود چشمگير عملکرد SMRافزايش فعاليت 
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چنين فرض ) ۲۰۰۱(  اگنر و گرازلير.يادآوري در تست حافظه کاري معنايي همراه است
کند زيرا ، پردازش اطالعات را تسهيل ميSMR کنند که کنترل ارادي فعاليت مي

در مطالعه . دهدميتداخل سيستم حرکتي روي پردازش اطالعات شناختي را کاهش 
اي،  هفته۴که برروي افراد سالم انجام شد در طي آموزش ) ۲۰۰۳( ورنون و همکاران

ها اين آزمودني. قرار گرفتSMR  جلسه در هفته تحت آموزش افزايش ۲هر آزمودني 
يکي را انتخاب «در مقايسه با گروه پالسيبو عملکرد بهتري در آزمون فراخناي مفهومي 

 مستقيماً برروي عملکرد بازيابي SMR) ۲۰۰۳(  به نظر ورنون و همکاران.  داشتند»کن
  .گذاردو رمزگرداني حافظه معنايي تأثير مي

  روش 

  طرح پژوهشي

. آزمون انجام شد پسـآزمون پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي است و به روش پيش
  . در اين طرح دو گروه آزمايش و پالسيبو وجود دارد

  آماري  يونهو نم  جامعه

ها آزمودني.  زبان دانشگاه تبريز بودندي آماري اين تحقيق دانشجويان فارسيجامعه
دانشگاه تبريز که داوطلب شرکت در )  زبانيفارس(عبارتند از دانشجويان يک زبانه 

از بين اين داوطلبين، افراد راست دست، سالم از لحاظ بدني و رواني، در . پژوهش بودند
 بودند، انتخاب ۲۰ تا ۱۶جنس که داراي معدل   سال، از هر دو۱۹-۲۵گروه سني 

 گروه آزمايش و ۲ نفر که معيارهاي مذکور را داشتند، به طور تصادفي در ۳۰. شدند
در ) آزمايشي وپالسيبو( دانشجويان هر دو گروه .قرار گرفتند)  نفر۱۵هرکدام (پالسيبو 

و ابزارهاي مربوطه مورد ارزيابي و ها دو مرحله پيش و پس از آموزش با پرسشنامه
ها از مصاحبه ساختاريافته و براي ارزيابي سالمت روان آزمودني. گرفتندمقايسه قرار 

  .استفاده  شد   GHQ آزمون
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  ابزارهاي تحقيق

اين آزمون از تعدادي حروف و ارقام تشکيل شده است : ارقام- آزمون فراخناي حروف-۱
داد را از کوچک به بزرگ و سپس حروف را به ترتيب  که آزمودني بايد به ترتيب اع

در يک مطالعه . سنجداين آزمون حافظه کاري را مي. حروف الفبا کنار يکديگر قرار دهد
 نفر در سيزده گروه سني اجرا ۱۲۵۰به منظور هنجاريابي آزمون، اين آزمون بر روي 

 و ميزان پايايي ۰ /۸۲ني هاي س گروهيميانگين آلفاي کرونباخ اين آزمون در همه. شد
انجام گرفت ) ۱۳۸۶( در ايران در پژوهشي که توسط صائب.  بود۷۶/۰آزمون مجدد 

ه  ب۷۵/۰ و با روش نيمه کردن ۷۴/۰ميزان پايايي اين آزمون با روش آلفاي کرونباخ 
                                         .                                                                             دست آمد

 بار در هفته، ۴ ماه و به صورت ۲عبارت بود از يك دوره آموزش كه در طول : روش اجرا
گروه . هاي گروه آزمايش و پالسيبو انجام گرفت  جلسه بر روي آزمودني۲۰مجموعاً 

يدبکي که  جلسه آموزش با نوروفيدبك قرار گرفت و ف۲۰ ماه تحت۲آزمايشي به مدت 
به منظور حذف اثر تلقين گروه پالسيبو . کردند وابسته به عملکرد آنها بوددريافت مي

 جلسه جلوي مانيتور نشستند و فيدبکي که دريافت کردند وابسته به عملکرد ۲۰نيز طي
مدت زمان هر جلسه آموزش . آنها نبود در واقع هيچ آموزش نوروفيدبك دريافت نکردند

و )  دقيقه۲به مدت (ابتداي هر جلسه ارزيابي اوليه صورت گرفت در . يك ساعت بود
) ۴-۷(، سركوب تتا )SMR )۱۵-۱۲سپس در گروه آزمايش، آموزش با پروتكل  افزايش 

  . انجام شدCzدر ناحيه  ) ۱۸-۲۲(و بتا 

  هايافته

به منظور بررسي اين فرضيه که آموزش نوروفيدبک بر افزايش حافظه کاري در 
آزمون آزمون و پسکاري آنان در مراحل پيشگذارد، نمرات حافظهأثير ميدانشجويان ت

 ميانگين و انحراف استاندارد ۱جدول . در گروه آزمايش و پالسيبو با هم مقايسه شد
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هاي مورد مطالعه آزمون در گروهآزمون و پسکاري را در مراحل پيشنمرات حافظه
  . دهدنشان مي

آزمون در گروه پس آزمون واستاندارد نمرات حافظه کاري در پيش ميانگين وانحراف )۱(جدول 
  آزمايش وپالسيبو

  
  

آزمون گروه پيش
  آزمايش

آزمون گروه پس
  آزمايش

آزمون گروه پيش
  پالسيبو

آزمون گروه پس
  پالسيبو

  ميانگين  متغير
انحراف 
  استاندارد

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  ۹۵/۱  ۳۳/۹  ۳۳/۲  ۹  ۴۴/۱  ۳۳/۱۱  ۸۳/۱  ۹۳/۹  حافظه کاري
  

کاري در گروه شود که ميانگين نمرات حافظه مالحظه مي۱با توجه به مندرجات جدول 
 ۱۱ / ۳۳آزمون  پسي و در مرحله۹۳/۹آزمون  پيشيآزمايش دانشجويان در مرحله

هاي  پژوهش از همگني شيبيه با فرضيهقبل از بررسي تحليلي نتايج در رابط. است
هاي الزم براي استفاده از تحليل کوواريانس، اطمينان رگرسيون، به عنوان پيش فرض

  . درج شده است۲حاصل شد که نتايج به دست آمده در جدول شماره 
  

 ها نتايج گزارش آزمون فرض همگني شيب)۲(جدول

مجموع   متغيرها
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  جذوراتم

شاخص 
F 

  سطح 
  داريمعني

  مجذور اتا

  ۰۴/۰  ۳۰/۰  ۰۷/۱  ۵۴/۲  ۱  ۵۴/۲  گروه
  ۲۲/۰  ۰۱/۰  ۵۹/۷  ۹۸/۱۷  ۱  ۹۸/۱۷  پيش آزمون

  ۰۰۸/۰  ۶۴/۰  ۲۲/۰  ۵۲/۰  ۱  ۵۲/۰  پيش آزمون*گروه
        ۳۶/۲  ۲۶  ۵۳/۶۱  خطا

  

 ۲۲/۰ ها با مقداردهد مفروضه همگني شيب نشان مي۲طور که جدول شماره  همان
=)۲۶,۱(F   ۰۵/۰در سطح P< دار نشده است، لذا مفروضه براي حافظه کاري معني
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با توجه به . هاي رگرسيون براي متغير حافظه کاري محقق شده استهمگني شيب
 مورد نظر، از تحليل کوواريانس استفاده شد که يهاي فوق، براي بررسي فرضيهيافته

  . ارائه شده است۳نتايج آن در جدول شماره 
آزمون آزمون و پسهاي نمرات پيش نتايج آزمون تحليل کوواريانس براي ميانگين)۳ (جدول

 هاي آزمايش و پالسيبو در متغيرحافظه کاريگروه

منبع   متغيرها
  تغييرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

  شاخص
F 

  سطح 
  داريمعني

 مجذور
  اتا

  ۲۴/۰  ۰۰۶/۰  ۹۶/۸  ۶۰/۲۰  ۱  ۶۰/۲۰  پيش آزمون
  حافظه کاري  ۲۳/۰  ۰۰۸/۰  ۱۱/۸  ۶۴/۱۸  ۱  ۶۴/۱۸  گروه
        ۲۹/۲  ۲۷  ۰۵/۶۲  خطا

پس آزمون دو گروه -هاي پيش آزموندهد تفاوت نمره نشان مي۳طور که جدول  مانه
دار و معني) >۰۱/۰Pو  F )۱،۲۷( =۹۶/۸(آزمايش و پالسيبو براي متغير حافظه کاري 

در  و F)۱،۲۷(= ۱۱/۸غير حافظه کاري با مقدارهاي گروه آزمايش در متميانگين نمره
دست آمده حاکي از تأثير ه بنابراين نتايج ب. بيشتر از گروه پالسيبو است>P ۰۱/۰سطح

به عبارتي آموزش نوروفيدبک توانسته . آموزش نوروفيدبک برافزايش حافظه کاري است
  .است حافظه کاري را در دانشجويان گروه آزمايش افزايش دهد

  گيرينتيجه بحث و
کاري دست آمده بيانگر آن است که آموزش نوروفيدبک باعث بهبود حافظهه نتايج ب

همسو ) ۲۰۰۳( دست آمده از تحقيق ورنون و همکارانه اين نتايج با نتايج ب. شودمي
 )CZ(  در ناحيه)SMR( بخشي از پروتکل مورد استفاده در اين تحقيق افزايش. باشدمي
به طور همزمان بر  Czر آموزش نوروفيدبک دتوان گفت که يافته ميدر تبيين اين  .بود

قشر حسي حرکتي مرز . گذارد اثر مي۱سه قشر حسي حرکتي، حرکتي و سينگوليت
  ، اين حسي حرکتيبا توجه به آثار گسترده قشر . است ۳و فرونتال  ۲هاي پاريتالبين لوب

  

  

2- Parietal 1- Cingulate 
3- Frontal 
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 درمان عصبي فرايند آموزش را در طول قشر حسي يگامان اوليه در حوزهکه پيش
 که هبيان داشت )۲۰۰۱( ۱ريتيعالوه بر اين، . ند، قابل فهم استاهحرکتي آغاز کرد

 حرکتي همچنين در رمزگرداني تکاليف فيزيکي و شناختي به قشر مغزي حسيقشر
بندي  نظم دادن، توالي و زمانمدارهاي مغز که براي"کند وي اضافه مي. کندکمک مي

بندي دهي، توالي و زمانهايي است که براي نظمشوند همانيک عمل ذهني استفاده مي
يعني اين که قشر حسي حرکتي در . گيردمورد استفاده قرار مييک عمل فيزيکي 

کار اين قشر بيشتر . کندرهبري فرايندهاي فيزيکي و رواني هر دو به اشتراک عمل مي
جوهايي که در درک بنابراين، درمان. هدايت صرف کارکردهاي حسي حرکتي استاز 

توانند از آموزش نوروفيدبک در قشر توالي منطقي تکاليف شناختي مشکل دارند مي
  . مند شوندبهره )C3( چپ يحسي حرکتي نيمکره

تواند احساسات، هيجانات مي) C4( راست يآموزش در قشر حسي حرکتي نيمکره
پاسخي آميخته را تسهيل ) Cz(  يايآموزش در نقطه ميان. دـرا خوانـودن را فـرام بيا آ
به طور همزمان بر سه قشر حسي حرکتي، حرکتي Cz آموزش نوروفيدبک در . کندمي

احساس، توجه و |هايي که با هيجانسيستم،  در سينگوليت.گذاردو سينگوليت اثر مي
اي تعامل نزديک دارند که منبع انرژي  به گونهکاري سروکار دارند، با يکديگرحافظه

، ۲داماسيو(دهند را تشکيل مي) استدالل، تفکر (و اعمال دروني) حرکت(اعمال بيروني 
۱۹۹۴(.  

 يدر ناحيه SMRتوان گفت که افزايش در تبييني ديگر براي يافته اين پژوهش مي
Cz  تحقيقات قبلي نشان  .شودکاري ميباعث فعال شدن مدار نروني دخيل در حافظه
اند که حافظه کاري مبتني بر مداري نروني است که حاصل تعامل بين سيستم داده

  کسـ اطالعات حسي در کورتيو ذخيره ۳کس پري فرونتالـوجه واقع در کورتـکنترل ت
   

  

2- Damasio 1- Ratey 
3- Prefrontal cortex 
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و ۱۹۹۹ وهمکاران، ۳، وان استين۱۹۹۸ و همکاران، ۲سارسين( باشدمي ۱ارتباطي خلفي
) ۲۰۰۳به نقل از ورنون، (و ديگران، زير چاپ  ۴هرمان). ۲۰۰۰وان استين و سارسين، 

-۱۴باند  ۵اند در طول تکليف حافظه کاري معنايي افزايش در کوهرنسنيز نشان داده
توان گفت طور کلي ميه بنابراين ب. شود بين فرونتال و مناطق خلفي ديده مي۱۰

  . شودمنجر به بهبود حافظه کاري مي Czدر ناحيه  SMRافزايش موج 
، تحقيقات بيانگر اين است از طرفي بخشي از پروتکل مورد استفاده سرکوب تتا بود

در ) ۱۹۷۴(بتي، گرينبرگ، ديبلر و اهاالن . که تتا با عملکرد ضعيف ارتباط دارد
سركوب )  هرتز۳-۷(در يك گروه تتا  خود دو گروه را مورد بررسي قرار دادند، يمطالعه

 P3و  O1آموزش نورفيدبك در نقطه . افزايش يافت)  هرتز۳-۷(شد در گروه ديگر تتا 
نتايج بيانگر آن بود كه گروه سركوب تتا در تكليف كشف رادار عملكرد . صورت گرفت

  .بهتري داشتند و گروه افزايش تتا عملكرد ضعيفي داشتند
وروفيدبک تأثيرات مثبتي بر عملکرد ذهني و پردازش به عبارت ديگر آموزش ن
، به ۱۹۷۸( ۶، واتسون)۲۰۰۵( هاي هانس ماير و همکارانشناختي افراد دارد، که يافته

 و همکاران ۹، استرمن)۱۹۹۹( کارير ، نوريس و)۱۹۹۹، ۸و کارير ۷نقل از نوريس
و همکاران  ۱۲لوينو ) ۱۹۹۶(و همکاران۱۱، راسي)۱۹۹۵( و همکاران ۱۰، کرافورد)۱۹۹۴(
  .باشندهاي اين پژوهش ميمؤيد يافته) ۱۹۹۹به نقل از نوريس و کارير، (

 

  ۱۷/۹/۸۸  : مقالهي اوليهيتاريخ دريافت نسخه
  ۲۹/۲/۸۹  :  نهايي مقالهيتاريخ دريافت نسخه
  ۱۸/۶/۸۹  :تاريخ پذيرش مقاله

 
  

2- Sarnthein 
4- Von Stein 
6- Watson 
8- Currieri 
10- Crawford 
12- Levine 

1- Posterior association cortex 
3- Haarmann 
5- Coherence 
7- Norris 
9- Sterman 
11- Rasey 
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