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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 

 چکیده

ی شنیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد نوروفیدبک بر بهبود حافظه تاثیر ،حاضر ی همطالع و هدف:زمینه 

 .بررسی کرده است 1393-94اسالمی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 

کنترل بود.  و دارایآزمون پس-آزمونپیش، از نوع آزمایشیروش پژوهش حاضر نیمه :کارمواد و روش

گیری در نمونه . با استفاده ازاستدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه  دانشجویان ی آماری کلیه ی جامعه

آزمون حافظه بالینی وکسلر دو انحراف شنیداری  هایمقیاسنفر از دانشجویانی که در خرده  30 ،دسترس

 15نفر( و کنترل ) 15ش )در دوگروه آزمای ،صورت تصادفی به ؛دریافت کردند را تر از میانگینمعیار پایین

های شنیداری حافظه بالینی وکسلر خرده آزمون :از ندعبارت شده کار گرفته به هایابزار .جایگزین شدندنفر( 

به  ده جلسه نوروفیدبک و ی فضایی بودها وگستره( که شامل شباهتWMS. IIIنسخه سوم، بزرگساالن )

د. در پایان مداخله، مجدداً برای گروه آزمایش اجرا گردی در هفته ( به صورت دوبار2005روش دیموس )

ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته دو گروه با آزمون

  .تحلیل قرار گرفت

ی شنیداری در گروه آزمایش اثربخش بود نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه ها:یافته

(001/0P< .) 

-ارتقای توانایی که نوروفیدبک به عنوان یک ابزار مؤثر برای گفتتوان ها میبا توجه به یافته گیری:جهنتی

-های مربوطه پیشنهاد میاستفاده از آن در حوزه لذاشود موثر واقع می های شناختی و کارکردهای ذهنی

 .گردد

 شنیداری، دانشجویان ی نوروفیدبک، حافظه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

ی انسان است ا ی کاری بخشی از نظام حافظهحافظه

اطالعات را به  ؛و با توجه به ظرفیت محدودی که دارد

ها دارد تا بتواند روی آنطور موقت فعال نگه می

ی کاری یکی (. حافظه1انجام دهد ) را دیگری عملیات

رایندهای شناختی و اساس تفکر و ترین فاز اصلی

 بانظام شناختی  یک که داللت بر یادگیری است

 اندوزشبا  همزمان. این نظام، ظرفیت محدود دارد

 همان اطالعات و یا اطالعات اضافیها، در  داده

کاری به عنوان  ی حافظه(. 2کند )می تغییراتی را ایجاد 

فعال تصور شده که مسئول  ای  یک سیستم حافظه

 (.3نگهداری موقت و پردازش همزمان اطالعات است )

ی شنیداری است ی کاری، حافظهیکی از انواع حافظه

 اطالقفرد  های شنیدهسازی و بازخوانی ذخیرهبه  که

  .(4) شودمی

به سبب نقش و اهمیت حافظه در زندگی و رفتار 

هایی که بتوانند حافظه را ها و تکنیکروزمره، روش

در این  .از اهمیت زیادی برخوردار هستندبهبود بخشند 

های نوین است که یکی از تکنیک 1میان نوروفیدبک

 گیرد.اخیراً جهت تقویت حافظه مورد استفاده قرار می

های آموزشی و درمانگری نوروفیدبک از جمله روش

-فرد می 2سازیبه طوری که در فرایند شرطی باشد می

لکتریکی مغزش را عامل فعالیت اا تواند یاد بگیرد ت

غیرتهاجمی و بدون  یاین شیوه روش(. 5تغییر دهد )

گرهایی )الکترود( به سر درد است که  طی آن حس

های نابهنجار ها و فرکانسگردد و ریتمبیمار متصل می

به دنبال آن  تبدیل و های بهنجارها و فرکانسبه ریتم

-شناختی نابهنجار به فرایندهای روانفرایندهای روان

با استفاده  این روش(. 6،7) یابدشناختی بهنجار تغییر می

                                                                 
1- neurofeedback 
2- operant conditioning 

های ی عملکردبدن، اطالعاتی دربارهاز ابزار متصل به 

 (. 8کند )می ئهشناختی بدن به فرد ارازیست

ی آموزش یا فرآیند نوروفیدبک در برگیرنده

بخشی فعالیت مغز است. مغز از طریق فراگیری خودنظم

خون  مقدار ی خونی بافت،هاانبساط و انقباض رگ

کند و جریان خون به نواحی خاصی الزم را کنترل می

شود که فعالیت بیشتری در این در مغز هدایت می

 (. 7بخشی دارند )خودنظم

های هدف نوروفیدبک بهنجار کردن فرکانس

ی افزایش آگاهی بر الگوهای عصبی نابهنجار به وسیله

EEG زش (. پس از آمو9است ) شده نرمال

نوورفیدبک فرد از حاالت متفاوت امواج مغزی خود 

ها را در صورت لزوم لذا توانایی ایجاد آن شود میآگاه 

-اند که میافراد زیادی اظهار داشته ؛ البتهکندپیدا می

توانند الگوهای متفاوت امواج مغزی را در صورت 

لزوم ایجاد کنند اما کامالً مطمئن نیستند که این کار را 

دهند. این نکته حاکی از آن است که انجام می چگونه

احتماالً نوروفیدبک متضمن یادگیری ضمنی یا 

 (.10غیرهشیارانه است )

عملکرد مغز را به صورت  EEGنوروفیدبک با ثبت 

کند و این اطالعات ای تهیه میاطالعات رایانه

کند وه میفیزیولوژیکی را که از طریق امواج مغزی جل

خروجی به دست آمده توسط  .دهدمی به افراد ارائه

سازی عاملی و تقویت ی شرطیی نظریهرایانه بر پایه

ی های الکتریکی به وسیلهمثبت و منفی است. تکانه

در باندهای  های آنو دامنه سازینوروتراپی آماده

شود. در نتیجه ی مجزا دریافت میفرکانسی فیلتر شده

داری به مراجع این اطالعات به صورت دیداری و شنی

-ی رایانه به بیمار کمک میو  به وسیله گرددارائه می

. نماید اش را در پهنای باند تعدیلکند تا امواج مغزی

 -تواند یادی آموزشی نوروفیدبک مراجع میدر جلسه
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اش را شرطی سازد و بگیرد که الگوی امواج مغزی

 (.11سطح بهینه را افزایش دهد )

ام شده جهت بررسی تأثیر در خصوص مطالعات انج

زاده ی قلینوروفیدبک باید اشاره کرد که نتایج مطالعه

ی کاری و همکاران نشان داد؛ نوروفیدبک بر حافظه

آقا و همکاران نیز (. نبوی آل12اثربخش است )

معتقدند که نوروفیدبک بر عملکرد شناختی افراد، به 

(. 13باشد )خصوص در کاهش زمان واکنش مؤثر می

ی هاشمیان و همکاران حاکی از اثربخشی طالعهم

نریمانی و  (.14نوروفیدبک بر یادگیری و توجه بود )

ی همکاران نیز اثربخشی نوروفیدبک در اصالح دامنه

آموزان مورد امواج مغزی و میزان توجه را در بین دانش

 (.15تأیید قرار دادند )

Beauregard  نیز اثربخشی نوروفیدبک  و همکاران

ای ای در لوب آهیانهه موجب تفاوت عملکرد نیمکرهک

شود دهی می چپ و تغییر در افزایش توجه و زمان پاسخ

و همکاران در  Rasey(. 16را مورد تأیید قرار دادند )

ی خود گزارش کردند که آموزش نوروفیدبک مطالعه

حرکتی، باعث بهبود چشمگیر -بر تتا و ریتم حسی

شنیداری -ت میانین دیداریی دانشجویان در تس حافظه

گردد ها میتوجه زمان واکنش در آن و نیز کاهش قابل

(17 .)Keizer  و همکاران وDreshler  و همکاران در

ای به اثربخشی نوروفیدبک بر های جداگانهپژوهش

و  Vernon(. 18،19روی زمان واکنش اشاره کردند )

همکاران نیز اثربخشی نوروفیدبک بر آزمون حافظه 

حال و (. افتاده9ند )اری را مورد تأیید قرار دادک

ای، اثربخشی آموزش نوروفیدبک  مطالعه در  همکاران

(. 20بر بهبود عملکرد توجه پیوسته را تأیید نمودند )

رستگار و همکاران نیز به اثربخشی آموزش 

  (.21نوروفیدبک بر افزایش توجه مستمر اشاره کردند )

بسیاری به تأثیر  یقاتکه امروزه تحقبا وجود آن

   اند امانوورفیدبک بر کارکردهای شناختی پرداخته

ی شنیداری چندان اثربخشی نورفیدبک بر بهبود حافظه

با توجه به خالء  .مورد بررسی قرار نگرفته است

یند آحافظه در فر و اهمیت جایگاه ،پژوهشی اشاره شده

افزایش  در تقویت حافظه نقش و هایادگیری انسان

بهبود کارایی و  تواند سبب که می وانمندی و یادگیریت

انجام ضرورت  گردد؛  قشر دانشجو عملکرد تحصیلی

برای دستیابی به عملکرد شود.  دیده می این پژوهش

که کمترین کار برد  به ارتکنیک و متدهایی  باید ،بهینه

برای افراد در پی داشته را  آسیب و پیامد ،هزینه ،انرژی

در صدد بررسی این موضوع  ی حاضر مطالعه .باشد

، ی شنیداری دانشجویانکه  نوروفیدبک بر حافظه است

 چه تاثیری دارد؟

 

 کارمواد و روش

-آزموناز نوع پیش ،آزمایشیپژوهش حاضر شبه

ی . جامعهباشد میگروه کنترل  و دارایآزمون پس

ی دانشجویان دانشگاه آزاد شامل کلیه مورد مطالعه

 1393-94کرمانشاه در سال تحصیلی اسالمی واحد 

به صورت  و از میان دانشجویان حاضر به همکاری .بود

-نفر که در خرده مقیاس 30گیری در دسترس، نمونه

 ؛های آزمون وکسلر نمرات پایینی دریافت کرده بودند

 15انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )

 های ورودیارعنفر( جایگزین شدند. م 15نفر( و کنترل )

سال، گرفتن  18-30سن به مطالعه، شامل دارا بودن 

ی های آزمون حافظهمقیاسنمرات پایین در خرده

های خروج از مالکبود.  انههمکاری داوطلب وکسلر و

عدم تمایل به شرکت در پژوهش و  مطالعه نیز شامل

 وجود اختالالت روانی و شناختی بارز بود. 

کار  وهش حاضر بهپژ درکه های اخالقی جنبه

دادن اختیار الزم جهت همکاری  :از  شد؛ عبارتند گرفته

کنندگان و کسب رضایت از آنان  در مطالعه به شرکت

اشتن اطالعات  افراد  د صورت شفاهی، محفوظ نگه به
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 اطمینان به آنان در مورد کننده در مطالعه و دادن شرکت

صورت به  گزارششان و اینکه اطالعاتمحرمانه بودن 

 ارائه خواهد شد.گروهی 

-بعد از انتخاب و جایگزینی تصادفی شرکت

های آزمایش و کنترل، افراد حاضر کنندگان در گروه

در گروه آزمایش در جریان مداخله نوروفیدبک قرار 

به  و ی آموزشی توسط پژوهشگراین برنامه؛ گرفتند

ای( در شهر دقیقه 60ی ای دو جلسهمدت دوماه )هفته

ای ی مداخلهدر مدت اجرای برنامه .نشاه اجرا شدکرما

ای گونه مداخلهگروه آزمایش، برای گروه کنترل هیچ

بعد از اتمام جلسات، هر دو گروه با خرده  .اجرا نشد

های آزمون وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقیاس

ی تحلیل ها به وسیلهاطالعات حاصل از پرسشنامه

تحلیل  و ورد بررسی قرار گرفتمتغیره مکواریانس تک

انجام شد.  19ی نسخه SPSSافزار ی نرمها به وسیلهداده

 از ابزارهای زیر برای گردآوری اطالعات استفاده شد:

ی سوم نسخه-بالینی وکسلر ی آزمون حافظهالف( 

(WMS-III این مقیاس از :)مقیاس تشکیل خرده 18

-خرده 7خرده مقیاس اولیه و  11 که شامل شده است

 8 ،مقیاس اولیهخرده 11از  باشد. می مقیاس اختیاری

آید که از مجموع نمرات ی شاخص به دست مینمره

-ی افراد محاسبه میی کلی حافظهها، نمرهاین شاخص

سال  89تا  16های سنی از این مقیاس در گروه .شود

-(. در این مطالعه در سنجش حافظه22تهیه شده است )

های حافظه منطقی، تداعی رده مقیاسی شنیداری از خ

های کالمی و توالی حروف و ارقام استفاده شد. جفت

های ها و ترکیببه منظور بررسی پایایی خرده آزمون

ضرایب  .مقیاس، روش بازآزمایی به کار گرفته شد

تا  28/0ها از ها و ترکیبپایایی برای خرده آزمون

ایی گسترده شده است. متوسط ضرایب پای 98/0

های سنی برای بازآزمایی فرم اصلی آن در میان گروه

یا مقدار  90/0 تا 41/0ها از ها و ترکیبآزمونخرده

 (.23بوده است ) 74/0متوسط 

ابزاری مجهز به سیستم دستگاه نوروفیدبک: ب( 

که جهت اجرای روش آموزش  ای استرایانه

د. در این پژوهش از شونوروفیدبک به کار برده می

مدل  thought technologyگاه کانادایی شرکت دست

flexcompinfiniti  این ابزار از کاناله استفاده شد.  10و

گری که به بدن وصل هستند تجهیزات مشاهده

 برخی ی درباره ،ند تا به افرادکاستفاده میا( )الکتروده

ارائه  را ناختی بدنشان اطالعاتیشکارکردهای زیست از

به این ترتیب است که یک  هدستگاطرز کار  دهد.

جفت الکترود روی پوست فرق سر و یک یا دو 

شود های گوشی قرار داده میالکترود هم روی لوب

ای و سپس با کمک تجهیزات الکترونیکی و رایانه

براساس وضعیت امواج مغزی ، یک پسخوراند بینایی و 

شنوایی )معموالً در قالب یک بازی، تصویر و یا صوت 

. فرد طی مراحل باالتر گرددی( به فرد ارائه میکامپیوتر

اش، تواند با استفاده از امواج مغزییابد که میدر می

ها را کنترل و تنظیم کند. تداوم این خودش این فیدبک

فرایند باعث بروز تغییراتی در وضعیت امواج مغزی و 

و  Monastra (.24) شودها میهای آنبهبود نابهنجاری

برای این  را 98/0ی و ویژگ 86/0سیت حساهمکاران 

 همکاران نیز و Chabot.(25) ندفن گزارش کرد

به دست  برای آن را 88/0و ویژگی 93/0ت حساسی

 (.26) ندآورد
 جلسات درمانی

پروتکل درمانی پژوهش حاضر برگرفته از جلسات      

جلسه 10تعداد  باشد. می Demosنوورفیدبک به روش 

هر جلسه از دو قسمت  که شد برای گروه آزمایش اجرا

قسمت درمانی  بود.درمانی و آموزشی تشکیل شده 

 40باشد که حدود شامل کار با دستگاه نوروفیدبک می

کشد )نوروفیدبک بیشتر روی افزایش دقیقه طول می
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به انجام  حافظه مؤثر است( و قسمت آموزشی )

 تمرینات بیشتر روی تثبیت حافظه تأکید دارد( شامل 

 1 جدولباشد که به صورت کلی در یی میهافصلسر

 (.27) توضیح داده شده است

 

 (2005: جلسات نوروفیدبک به روش دیموس )1جدول

 محتوای جلسات   جلسات

 حافظه، آشنایی با انواع ی دقیقه نوروفیدبک، آشنایی با اصول حافظه، بررسی وضعیت اولیه 40مشکل، ی تشخیصی در زمینه ی مصاحبه اولجلسه 

 اطالعات در مغز، تعیین هدف با توجه به وضعیت عملکرد حافظه ی حافظه و چگونگی ذخیره

ریزی ساختار زیربنایی حافظه ومغز دقیقه نوروفیدبک، کار در منزل)تمرکز بر گل سرخ، تهیه برنامه منظم در امور روزانه، پی 40 جلسه دوم

 سالم ی حافظه ی حذف عوامل مخدوش کنندهسیستم حافظه، شناسایی و ی کارکرد بررسی نحوهسالم(، 

 رسانی مغز دقیقه نوروفیدبک، آموزش اصول کاهش خطاهای حافظه و سوخت 40 جلسه سوم

 تمرکز، آموزش تنفس صحیح وتکرار آن در منزل های ریندقیقه نوروفیدبک، ارزیابی جلسات قبلی و تکرار تم 40 جلسه چهارم

ها بار در منزل، آموزش به یادسپاری صورت 2 کرار تنفس صحیح، آموزش تمرکز بر شمع و تکرار آن روزیدقیقه نوروفیدبک، ت 40 جلسه پنجم

 هاو نام

های بدن و شناخت ریتم فرد در منزل، آموزش فکر کردن صحیح همراه با تصویر وتکرار دقیقه نوروفیدبک، توضیح در مورد ریتم 40 جلسه ششم

 در منزل

 شمردن اعداد معکوس ی و آشنایی با قاعده روفیدبک، شمارش اعداد مستقیمدقیقه نو 40 جلسه هفتم

 آوا وتکرار آن در منزلدقیقه نوروفیدبک، آموزش حفظ کلمات هم 40 جلسه هشتم

 درمانی، آموزش صحیح تایم تیبل و تمرین این تکنیک و نقطه سیاهدقیقه نوروفیدبک، آموزش موسیقی 40 جلسه نهم

سازی ذهن، کار در منزل )تمرکز بر برداری در جهت فعالقبل، آموزش رمزنویسی ونکته ی قه نوروفیدبک، بررسی جلسهدقی 40 جلسه دهم

 آزمون.اجرای پس -طبیعت در محیط خارج از منزل، نوشتن یک لیست از رمزها(

 

 هایافته

ی به ترتیب در ـمیانگین و انحراف استاندارد سن

گروه کنترل   و در 1/22 ±04/1گروه آزمایش 

-شرکت% 7/66 ایشـبود. در گروه آزم 9/0±4/20

 % 60متأهل و در گروه کنترل  %3/33ها مجرد و کننده

یلی ـمتأهل بودند. از نظر وضعیت تحص % 40مجرد و 

ها کارشناسی کنندهشرکت %7/86در گروه آزمایش

  %3/93کارشناسی و در گروه کنترل نیز  %3/13ارشد و 

 
 

کارشناسی بودند.گروه  %7/6و  کارشناسی ارشد

-های جمعیتآزمایش و کنترل از نظر بعضی ویژگی

داشتن تحصیالت دانشگاهی و سن همتا  انندشناختی م

 ی آزمون تی مستقل برای مقایسه ی . نتیجهاست شده

سن حاکی از عدم تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل 

 (.=t= ،4/0P 745/0بود )
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 ی شنیداریصیفی مربوط به حافظههای تو: شاخص2جدول

 کنترل آزمایش هاگروه متغیرها

 

 ی شنیداریحافظه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین مراحل

 7/5 46/28 08/6 13/26 آزمونپیش

 6/5 60/28 12/8 2/30 آزمونپس

ف شامل میانگین و انحرا ،های توصیفیشاخص

 های آزمایش و گروه ی شنیداریمعیار نمرات حافظه

گزارش شده است. 2کنترل در جدول 

 
ی بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات حافظه جهتاسمیرنف -کشیدگی و آزمون کولموگراف ،های چولگی: شاخص3جدول

 شنیداری

 شنیداری ی پس آزمون حافظه شنیداری ی پیش آزمون حافظه های آماریشاخص های نرمالیتشاخص

 07/0 -10/0 آماره چولگی

 427/0 427/0 خطای استاندارد

 -515/0 -899/0 آماره کشیدگی

 833/0 833/0 خطای استاندارد

 اسمیرنف-آزمون کولموگراف

 

 55/0 61/0 مقدار آزمون

 91/0 83/0 سطح معناداری

های آن فرضپیش برای انجام تحلیل کواریانس 

ای یا اصلهف ،فرض اولپیش .مورد بررسی قرار گرفت

که با توجه به ابزار استاندارد وکسلر،  است نسبی بودن

گیری تصادفی نمونه ،فرضدومین پیش .برقرار بود

که این پیش فرض نیز با جایگزینی تصادفی افراد  است

برای بررسی  بود.های آزمایش و گواه برقرار در گروه

نرمالیت از چولگی و کشیدگی استفاده شد که مقدار 

-ی شنیداری به ترتیب در پیشبرای متغیر حافظهها آن

و  07/0آزمون )(  و پس-899/0و - 10/0آزمون )

قرار داشت لذا دارای  -2+ و 2ی ( در بازه-515/0

ها از برای بررسی نرمال بودن داده باشد.توزیع نرمال می

اسمیرنف استفاده شد که سطح -آزمون کولموگراف

آزمون و ی در پیشداری متغیر حافظه شنیدار یمعن

لذا دارای  بود 05/0( بیشتر از 9/0، 8/0آزمون )پس

 (.3باشد )جدولتوزیع نرمال می

ها از برای بررسی فرض برابری واریانس در پایان     

با توجه به بزرگتر بودن سطح  .آزمون لوین استفاده شد

توان نتیجه گرفت که می ،>P 05/0داری از  یمعن

ی شنیداری در متغیر حافظه ی ربارهها دهمگنی واریانس

آزمون ( و پس=P=16/0 F ,6/0آزمون )پیش

(052/0, P=4/4 F=برقرار می ).باشد 

 

 شنیداری ی : خالصه تحلیل کواریانس نمرات متغیر حافظه4جدول 

مجموعه  های آماریشاخص

 مجذورات

 درجه

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات

F  سطح 

 معناداری

 مجذور اِتا

 674/0 001/0 804/55 977/925 1 977/925 آزمونپیش 

 194/0 01/0 509/6 002/108 1 002/108 گروه

    593/16 27 023/448 خطا
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 نوروفیدبکآزمون، تأثیر پس از تعدیل نمرات پیش

 .ی شنیداری مورد بررسی قرار گرفتبر افزایش حافظه

داری  یبه دست آمده در سطح معن =F 509/6میزان

001/0P<،  حاکی از اثربخش بودن نوروفیدبک بر

اثر  ی باشد. با توجه به اندازهی شنیداری میحافظه

ه توان گفت کمی ،دار بودن آن یِاتا و معن  محاسبه شده

ی شنیداری به وسیله متغیر درصد واریانس حافظه 4/19

 (.4شود )جدولمستقل نوروفیدبک تبیین می

 

 

 گیریبحث و نتیجه

آن بود که نوروفیدبک بر بهبود نتایج حاکی از 

هرچند پژوهش . باشد می حافظه شنیداری اثربخش

ی چندانی درباره تأثیر نوروفیدبک بر روی حافظه

-پژوهش توان به میشنیداری صورت نگرفته است اما 

 ؛حاضر باشد ی مطالعههای هایی که در راستای یافته

ده و زاهای قلیپژوهشنتایج این مطالعه با  کرد.اشاره 

(، هاشمیان 13آقا و همکاران )(، نبوی آل12همکاران )

   (، 15و همکاران ) (، نریمانی14) همکاران و

Beauregard  (، 16)و همکارانRasey   و همکاران

(17 ،)Keizer ( 18و همکاران ،)Dreshler  و

(، افتاده حال و 9و همکاران ) Vernon(، 19همکاران )

( همسویی 21کاران )(، رستگار و هم20) همکاران

 داشت.

توان در تبیین اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه می

 ،به طور کلی مکانیسم عمل نوروبیوفیدبک ؛گفت

با استفاده از ت که فرد سازی عاملی اسشرطیتکنیک 

فعالیت امواج مغزی خود را  ،بازداری یا برانگیختگی

یندهای آجایی که فرکند. از آنترمیم و بازسازی می

تواند ناخودآگاه مغز موجب یادگیری شده و مغز می

 بدون آگاهی مستقیم و دخالت عوامل بیرونی یاد بگیرد

کند تا عملکرد و لذا این تکنیک به اشخاص کمک می

 .را بهبود بخشند (حافظه انندم)کارایی شناختی خود 

مدت است اما تدریجاً این تغییرات در ابتدا کوتاه

پسخوراند مداوم، آموزش و  ی با ارائه  .ودشپایدارتر می

د توانند الگوی امواج خود را بهبوبهتر می  تمرین، افراد 

پذیری شناختی مغز خود را بخشند و کنترل و انعطاف

  افزایش دهند در نتیجه کارایی و عملکرد حافظه

است  آن ،از موارد دیگر تبیین این امر. یابد می افزایش

های موج ؛شوددبک سعی میکه در آموزش نوروفی

آلفا که مربوط به حس سکوت درونی و آرامش در 

طی هوشیاری، کاهش اضطراب، تقویت سیستم ایمنی، 

تفکرمثبت، تعادل هیجانی، یکپارچگی ذهن و بدن، 

  .دنتقویت شو هستند؛ یاندیشی و آگاهی دروندرون

ایجاد چنین حالت مثبت و متعادلی برای فرد باعث 

حواس و توجه بیشتر شده و در نتیجه  ایجاد تمرکز

 شود. ی شخص میموجب افزایش  حافظه

ترین ترین و فعالسریع ،از سویی دیگر موج بتا

ی کوتاه است و به شکل از امواج مغزی با دامنه

های ذهنی، تمرکز و کانونی بودن توجه و فعالیت

 تواند باشد. موج بتا می می گیری بیرونی مربوطجهت

ی یک وضعیت هوشیاری همراه با افزایش دهبیان کنن

افزایش جریان خون مغزی  .باشدنیز متابولیسم در مغز 

که همراه با افزایش مصرف  در قشر مغز یا کورتکس

ی اکسیژن و کلوگز بوده منجر به کارکرد بهتر ناحیه

های ذکر ویژگی نمسلماً داشت .(28گردد )ای میآهیانه

ده از آن در امر آموزش و شده برای موج بتا و استفا

تواند دلیل ها، میکنندهیند نوروفیدبک به شرکتآفر

دیگری باشد تا نتایج حاصل شده توسط گروه آزمایش 

 شنیداری را به آن نسبت داد. در حافظه

امواج مغزی موجود در نوروفیدبک با فعالیت و 

 و ها در ارتباط هستندنروعدم فعالیت الکتریکی نو

زمان که سیکل  در همان .باشد تغییر میمها سیکل آن

امواج مغزی مراجع بر اساس الگوی تعریف شده 
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کند. برای مثال اگر بازخورد دریافت می ؛حرکت کند

بازخورد باید  ؛یک نفر در حال یادگیری، هشیارتر شود

سیکل امواج مغزی به ، گونه تنظیم شود. هر زماناین

 ؛کندسمت حالت هشیاری )گوش به زنگی( حرکت 

 شوندای فعال میشود و تصاویر رایانهصدا شنیده می

سیکل امواج مغزی به سمت حالت   ،هر زمان همچنین

-صداها و تصاویر متوقف می ؛پرتی حرکت کندحواس

انگیزی در شوند. در این روش مغز به طور شگفت

  ،کند و بدین ترتیبآموزش و یادگیری همکاری می

 گیرد که چگونه الگوهایمییاد  ای های سادهبا تقویت

مدت ادامه امواج مغزی بهنجار را به صورت طوالنی

نوروفیدبک مراجعان یاد  در طول آموزش(. 27دهد )

گیرند چگونه تغییرات متابولیک مغز خود را تقویت می

 دیگر کنند تا منجر به افزایش یادگیری شود. از سویی

ی در تواند باعث تسهیل تغییرات موضعنوروفیدبک می

 امواج مغز و تغییرات میزان جریان خون موضعی مغز

 شود.  می

شنیداری توجه به موضوعات و  ی در بحث حافظه

 وپرتی از مسائل و نکات بسیار مهم است  کنترل حواس

شود تا با تنظیم در طول آموزش نوروفیدبک سعی می

جایی که موج تتا به این مهم کمک شود. از آن

 ،کالمی ی حافظه ،ب تمپورالوکارکردهای کلیدی ل

چپ  ی زبان و هیجان در نیمکره ،بازشناسی کلمات

های اجتماعی موسیقی، بازشناسی چهره، نشانه همچنین

-باشد لذا تحریک این نقاط میمیدر نیمکره راست 

 ی شنیداری مؤثر باشد.تواند در افزایش حافظه

از جمله  ؛هایی همراه بوداین پژوهش با محدودیت

ی پیگیری به دلیل عدم دسترسی برخی از تن مرحلهنداش

کنندگان، انجام پژوهش بر روی دانشجویان شرکت

دانشگاه آزاد که در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را 

تحمیل دلیل   در پژوهش حاضر بهرعایت کرد همچنین 

-مغزی هر یک از شرکت ی نقشه ی زیاد گرفتن هزینه

نوسانی امواج غییرات همت ی ، امکان مطالعهگانکنند

 مغزی بعد از مداخله نوروفیدبک وجود نداشت.

مبنای کار  ،نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی

خود را به طور مستقیم بر امواج مغزی متمرکز کرده 

تغییرات صورت گرفته در سطح رفتار را  همچنین است

در  .توان پیامد تغییر در امواج مغزی در نظر گرفتمی

آموزش نوروفیدبک به استفاده از  ؛بهتر است نتیجه

 های شناختیعنوان یک ابزار مؤثر برای ارتقای توانایی

و کارکردهای ذهنی مورد توجه مسئولین حوزه 

های شود در پژوهشپیشنهاد می آموزش قرار گیرد.

های دیگر آتی به بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر حوزه

پرداخته   غیرهو  های حافظه، انواع حافظهمثل آسیب

های بزرگتر، با نمونه  روش همچنین اثربخشی این شود

های حین درمان و تر، ارزیابیهای طوالنیدوره

 تر مورد مطالعه قرار گیرد.های طوالنیپیگیری

 

 تشکر و قدردانی

  انشجوید ،اول ی نویسنده ی نامهاین مقاله از پایان

، ی واحد کرمانشاهروانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی  رشته

است. نویسندگان مقاله از تمام کسانی که در این  گرفته شده

 کمال تشکر و قدردانی را دارند. اند؛ هپژوهش همکاری داشت
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Abstract 

Backgrounds & Aim: The present research investigates the effects of neurofeedback on 

improving auditory memory of Islamic Azad University of Kermanshah's student (2014-

2015). 

Material and Methods: Method of this present study was semi-experimental with pre-

posttest design with control group. Study's population group was all Islamic Azad University 

of Kermanshah's student. By using available sampling, 30 students who received two 

standard deviations below the average subscale of auditory memory test were chosen, and 

assigned to the experimental (15 people) and control (15 people) groups, randomly. Used 

instruments were subscale auditory memory of Wechsler test (WMS. III) that included 

likeness and digit span. Ten sessions of neurofeedback with Demos method (2005) were 

administered for experimental group twice a week. At the end of the intervention, both 

groups were evaluated again by the test. The data were analyzed by covariance analyzing.  

Results: The results showed that neurofeedback's training was effective in improving 

auditory memory in experimental group (P<0.001).  

Conclusion: According to the findings, it can be concluded that neurofeedback can be 

effective as a useful tool for enhancing cognitive abilities and mental functioning, therefore 

using this, is recommended in related areas. 

Keywords: Neurofeedback, Auditory memory, Students 
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