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Introduction: This study aimed to evaluate the impact of neurofeedback
exercises on executive performance, cognitive flexibility, and attention
in students with learning disabilities.
Material & Methods: In this study, a total of 30 male students with
learning disabilities were referred to the Movafaghiat Clinic in Tehran,
Iran, and were randomly assigned to two groups (each including 15
students). The first group (experimental group) received 16 sessions of
neurofeedback training (two sessions per week) and the second group
(control) did not receive any intervention. The study instruments
included the Wisconsin cognitive flexibility test and the Stroop attention
test. The data were analyzed using the univariate and multivariate
analysis of covariance in SPSS software (version 24).
(Ethic code: IR.IAU.TNB.REC.1401.031)
Findings: The results showed that the experimental group had superiority
in terms of the indicators of the Stroop Attention test and Wisconsin
Cognitive Flexibility test.
Discussion & Conclusion: Based on the obtained results, neurofeedback
training is effective in improving the executive functions of students with
learning disabilities. Accordingly, this method can be used to improve
the executive functions of these groups of students.
Keywords: Attention, Cognitive flexibility, Executive function, Learning
disability neurofeedback
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دانشآموزان دارای اختالل یادگیری

 1گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
2گروه مشاوره و روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 3گروه مطالعات زنان و خانواده ،دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران
 4گروه مشاوره و روان شناسی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه :هدف این پژوهش ارزیابی تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی انعطافپذیری شناختی و توجه در

تاریخ دریافت1400/11/17 :
تاریخ ویرایش1400/12/14 :
تاریخ پذیرش1400/01/24 :
تاریخ انتشار1401/05/01 :

دانشآموزان دارای اختالل یادگیری بود.
مواد و روش ها :بدین منظور 30 ،دانشآموز پسر دارای اختالل یادگیری مراجعهکننده به کلینیک درمانی موفقیت در
تهران ،بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفری قرار گرفتند .گروه اول بهعنوان گروه آزمایش 16 ،جلسه تمرین
نوروفیدبک (دو جلسه در هفته) دریافت نمود و گروه دوم (شاهد) هیچ مداخلهای دریافت نکرد .ابزارهای پژوهش شامل
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ارزیابی تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی انعطاف پذیری شناختی و توجه در

آزمونهای رایانهای انعطافپذیری شناختی ویسکانسین و آزمون توجه استروپ بود .دادههای به دست آمده از پژوهش با
روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره و با استفاده از نرمافزار  SPSS vol.24تجزیهوتحلیل شد.
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معلمین با آن درگیر هستند ( .)1بررسی ویژگیهای

مداوم است و شامل کارکردهای بازداری است و در

نوروسایکولوژیک ،بهویژه هماهنگی هیجانی در سیستم

تداوم و استحکام رفتار و توجه هدفدار در یادگیری

لیمبیک و مدار پاپز هیپوکامپ یکی از ابعادی است که به

قابلتأمل و مهم به نظر میرسد ()12؛ همچنین از

آن توجه می شود و در توجه و انعطافپذیری شناختی

همبستههای توجه و عملکردهای اجرایی در این پژوهش،

نقش مهمی را ایفا میکند ( .)2کارکردهای اجرایی

مفهوم تابآوری شناختی یا انعطافپذیری شناختی است.

مجموعهای از فعالیتهای شناختی سطح باال هستند که

بر اساس این ،هدف از انعطافپذیری شناختی توانایی

برای دستیابی به اهداف مدنظر استفاده میگردند و شامل

انتزاع و تغییر راهبردهای شناختی بر اساس تغییر در

مهارتهایی مانند حل مسئله ،برنامهریزی ،بازداری و

بازخوردهای یادگیری و پاسخهای محیطی است که

انعطافپذیری شناختی می شوند ()3-5؛ بنابراین ،عملکرد

مستلزم برنامهریزی ،جستجوی سازمانیافته و توانایی

اجرایی تشکیالت بااهمیتی است که در ساماندهی و بروز

استفاده از بازخوردهای محیطی برای تغییر طرحوارههای

رفتار ،نقش تعیینکنندهای دارد و برای سازگاری و بروز

شناختی است ( .)13در تحقیقی ،اثربخشی نوروفیدبک بر

اجرایی رفتار موفق در رفتارهای روزمرۀ فرد مهم است

کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری و

( .)6با توجه اینکه موقعیتهای محیط یادگیری ،عملکرد

اتستیک بررسی شد و نتایج نشان داد که کارکردهای

اجرایی ،تشکیالت منسجم و بااهمیتی هستند که به اختالل

اجرایی پس از جلسات نوروفیدبک ،بهبودی فراوانی پیدا

یادگیری دانشآموزان کمک میکنند تا موقعیتهای

کرد ()14؛ بنابراین ،تمرینهای نوروفیدبک از شیوههای

غیرمنتظره را تشخیص دهند و بهسرعت یادگیری منسجم

نو و روبه گسترش برای بهبود کارکردهای اجرایی

و برنامههایی را تجسم کنند؛ پس عملکرد اجرایی و توجه

دانشآموزان دارای اختالل یادگیری است ( .)15ارتقای

همراه با سازگاری و تابآوری شناختی در یادگیری

مهارتهای خودتنظیمی از اقدامات اساسی برای بهبود

بهویژه در کودکان دارای اختالل یادگیری از اهمیت به

عملکرد اجرایی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری

سزایی برخوردار است ( .)7کارکردهای اجرایی شامل

است .برای توسعۀ آرامش ،مهارتهای تمرکز و توجه،

نگهداری مجموعه ،فعالیتهای تغییر وضعیت ،کنترل،

فرض اساسی نوروفیدبک این است که روش مستقیمی

بازداری ،تجسم فضا و زمان ،برنامهریزی ،حافظۀ کاری،

برای خودتنظیمی فراهم میکند؛ بنابراین ،پژوهشگران را

تنظیم و توجه و انعطافپذیری شناختی است که با

جذب میکند که تالش نمایند عملکرد اجرایی

بخشهای توجه ،حل مسئله و استدالل ارتباط دارد (.)8

دانشآموزان دارای اختالل یادگیری را بهبود بخشند

توجه و بازداری شناختی ،فرایند پیشگیری و ایجاد سد از

( .)16این پژوهش به دنبال آن است که تأثیر نوروفیدبک

ورود دادههای غیرمرتبط با تکلیف به حافظۀ کاری است

را بر بهبود کارکرد اجرایی دانشآموزان دارای اختالل

( .)9توجه و بازداری پاسخ توانایی سنجش محیط و

یادگیری را بررسی کند .با توجه به اینکه آموزش

موقعیت بروز رفتار را پیش از عملکرد اجرا میکند (.)10

نوروفیدبک در بهبود کارکرد اجرایی دانشآموزان دارای

اجرای کامل کارکردهای اجرایی به ساختار و کنترل

اختالل یادگیری از اهمیت شایستهای برخوردار است،

بازداری در لوب پیشانی و پیش پیشانی مغز فراگیر وابسته

پژوهش حاضر بر آن است که به ارزیابی تمرینات

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

دارای اختالل یادگیری از مشکالتی است که والدین و

تنها به یک محرک پاسخ دهند .کنترل تداخل نوعی توجه
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اجرایی و هماهنگی دیداری-حرکتی در دانشآموزان

یادگیری کمک میکند تا تداخلها را کنترل نمایند و
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مشکالت یادگیری ،ارتباطی ،آموزشی ،عملکرد

است ( .)11تداوم توجه به دانشآموزان دارای اختالل
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انعطافپذیری شناختی دانشآموزان دارای اختالل

خاصی وجود داشته باشد.

یادگیری بپردازد.

پس از یافتن شرکتکنندگان با ویژگیهای یادشده
در جامعۀ مدنظر ،همۀ شرکتکنندگان با روش

مواد و روش ها

نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و بهصورت تصادفی،

در این پژوهش ،از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه

واجد شرایط با میانگین سنی مدنظر تعیین گردیدند و

شاهد استفاده شد .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل همۀ

بهصورت تصادفی در دو گروه پانزده نفرۀ نوروفیدبک و

دانشآموزان دارای اختالل یادگیری مراجعهکننده به

گروه شاهد قرار گرفتند .پس از انتخاب گروههای نهایی

کلینیک درمانی موفقیت در تهران بود که در سال -1400

پژوهش ،از آزمودنیهای دو گروه خواسته شد که در

 1399مشغول تحصیل بودند .از میان دانشآموزان پسر

یک جلسۀ توجیهی شرکت کنند .در این جلسه ،با تشریح

ابتدایی بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابتدا در

اهداف پژوهش تالش گردید که انگیزه و موافقت الزم

کلینیک موفقیت برای اجرای پژوهش اطالعرسانی

والدین دانشآموزان برای شرکت در پژوهش جلب شود.

گردید .فهرستی از دانشآموزانی تهیه شد که به علت

فرم موافقت والدین دانشآموزان برای همکاری در

اختالل یادگیری به کلینیک موفقیت مراجعه کرده بودند.

پژوهش از سوی مراجعان تکمیل گردید .در ابتدا ،از همۀ

به همین صورت ،فهرستی از والدین و دانشآموزانی

شرکتکنندگان گروههای آزمایش و گواه در جلسۀ

آماده گردید که به شرکت در پژوهش عالقه داشتند.

نخست پیشآزمون گرفته شد و هر دو گروه بهوسیلۀ

درنهایت ،کسانی که واجد شرایط بودند ،بهتصادف در

آزمونهای کارکرد اجرایی شامل آزمونهای استروپ و

دو گروه نوروفیدبک و گواه قرار داده شدند .با توجه به

ویسکانسین به شکل انفرادی ارزیابی گردیدند؛ سپس

آلفای  0/05و توان آزمون حداقل  0/7و حجم اثر ،0/6

شرکتکنندگان گروه نوروفیدبک طی پانزده جلسه،

میزان نمونه تقریبا سی نفر بهدست آمد .معیارهای ورود به

هفت هفته و هفتهای دو جلسه تحت آموزش نوروفیدبک،

پژوهش شامل این موارد بود :داشتن معیارهای تشخیص

دستورالعمل افزایش ریتم حسی -حرکتی (،)12-15

اختالل یادگیری بر اساس مالکهای پنجمین راهنمای

سرکوب تتا ( )4-7و افزایش بتا ( )18-22در ناحیۀ سی زد

تشخیصی و اختالل آماری ()DSM- 5؛ دامنۀ سنی

( )CZنروسایکولوژی مغز دریافت کردند و گروه گواه

شرکتکنندگان بین  7تا  12سال باشد؛ دانشآموز مقطع

هیچ مداخلهای دریافت نکرد و در پایان جلسات،

اول متوسطه (ابتدایی) و پسر باشند؛ هیچکدام از

پسآزمون نیز به شکل انفرادی از همۀ آزمودنیها گرفته

شرکتکنندگان با نوروفیدبک آشنایی نداشته باشند؛ از

شد .ابزارهای پژوهش عبارتاند از:

پژوهش و یا پیش آن استفاده نکنند و مالکهای خروج

بازخورد زیستی است که افراد از طریق آن یاد میگیرند

شامل وضعیت جسمانی نامناسب ،استفاده از داروهای

امواج مغزی خود را کنترل کنند .حسگرهایی که

روانپزشکی ،نداشتن آمادگی و رضایت کامل (والدین)

الکترود نامیده میشوند ،به سر مراجع متصل میگردد.

برای شرکت در جلسات آموزشی بود و نیز

امواج مغزی به آمپلیفایر و از آنجا به کامپیوتر منتقل

شرکتکنندگانی که در ناحیۀ جمجمه عمل جراحی

میشود؛ سپس بازخوردهای مدنظر از طریق صفحۀ

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

هرگونه خدمات رواندرمانی و مشاوره در زمان اجرای

 .1دستگاه نوروفیدبک :نوروفیدبک از انواع
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جمعآوری دادهها ،از نوع پژوهش نیمه آزمایشی است.

حاضر نیز پانزده نفر در هر گروه و درمجموع سی نفر
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این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ

در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .در پژوهش

تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی
انعطافپذیری شناختی

نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و

انجام داده باشند و یا در دستگاه عصبی آنان مشکل
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به فرد ارائه میگردد .در این حالت ،مراجع با کمک

صحیح در برابر محرک برحسب هزارم ثانیه) .پایایی

آزمایشگر و ارائۀ محرکهای دیداری  -شنیداری قادر

آزمون استروپ ،به روش بازآزمایی برای هر سه کوشش،

خواهد بود امواج مغزی را دستکاری کند .پیش از

بهترتیب معادل  0/83 ،0/01و  0/90بهدستآمده است و

قرارگیری الکترودها بر روی سر ،پوست سر با الکل طبی

بر اساس معیاری دیگر ،پایایی بازآزمایی هر سه کوشش

و ژل نیوپرپ کامال تمیز می شود و الکترودها در منطقۀ

این آزمون بهترتیب  0/83 ،0/6و  0/97گزارششده است.

مدنظر با چسب متصل میگردند .دستگاه استفادهشده در

 .3آزمون رایانهای دستهبندی کارتهای ویسکانسین:

این تحقیق ،دستگاه پروکامپ دو بود.

این آزمون یکی از شاخصهای اصلی تعیین عملکرد قطعۀ

استروپ این آزمون را برای نخستین بار در سال ،1935

کارکردهای اجرایی بهشمار میرود ( .)18از این آزمون

بهمنظور اندازهگیری توجه انتخابی و بازداری پاسخ

بهطور سنتی ،برای بررسی کارکردهای اجرایی مغز شامل

ساخت .آزمون استروپ که یکی از پرکاربردترین

تغییر مجموعه ،انعطافپذیری ،حل مسئله ،شکلگیری

آزمونهای توجه انتخابی با توجه متمرکز و بازداری پاسخ

مفهوم و توانایی غلبه بر گرایش به تکرار و در جا زدن

است ( ،)17یک مدل آزمایشگاهی و بهعنوان یک آزمون

استفاده میشود .عالوه بر این ،آزمون یادشده بهعنوان

پایه برای عملکرد قطعۀ پیشانی مغز تلقی میشود .در

ارزیابیکنندۀ میزان انتقال پاسخ نیز به کار می رود (.)11

پژوهش حاضر ،نوع رایانهای آن استفاده گردید که

در پژوهش حاضر ،نوع رایانهای آزمون ویسکانسین

مشتمل بر سه مرحلۀ ذیل است :الف .در مرحلۀ اول که

استفاده شد .آزمون یادشده  64کارت نامتشابه دارد.

مرحلۀ کوششهای هماهنگ است ،اسامی چهار رنگ

نمرات ذیل از این آزمون بهدست میآید .1 :تعداد

اصلی با رنگ سیاه در مرکز صفحۀ نمایشگر ظاهر میشود

پاسخهای صحیح .2 ،نمرۀ خطای در جاماندگی :وقتی

و شرکتکننده باید هرچه سریعتر بر اساس اسامی

مشاهده میشود که پاسخدهنده علی رغم تغییر اصل از

رنگها ،یکی از کلیدهای آبی ،قرمز ،زرد و یا سبز را بر

سوی آزمایشگر ،بر اساس اصل پیشین به طبقهبندی خود

روی صفحهکلید فشار دهد؛ ب .در مرحلۀ دوم اسامی

ادامه میدهد و یا اینکه بر پایۀ یک گمان نادرست ،به

چهار رنگ اصلی ،هرکدام به رنگ خودشان در مرکز

دستهبندی کارتها اقدام کند و علی رغم دریافت

صفحۀ رایانه ظاهر میگردد و شرکتکننده باید هرچه

بازخورد غلط ،به پاسخ نادرست خود اصرار ورزد.3 .

سریعتر کلید مطابق با هر رنگ را در صفحهکلید فشار

تعداد طبقات :به تعداد دستهبندیهای صحیح بر اساس سه

دهد؛ ج .مرحلۀ سوم ،مرحلۀ کوششهای ناهماهنگ یا

اصل رنگ ،شکل و تعداد اطالق میگردد و از صفر تا سه

تداخل نام دارد که اسامی چهار رنگ اصلی ،هرکدام با

در نوسان است .اعتبار این آزمون برای سنجش

رنگی متفاوت از رنگ خودشان بر صفحه ظاهر می شود

نارساییهای شناختی پس از آسیبهای مغزی بیش از

و از شرکتکننده میخواهند تا هرچه سریعتر بر اساس

 0/86گزارششده است.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3

 .2آزمون رایانهای رنگ -واژه استروپ :ریدلی

پیشانی مغز است و متداولترین آزمون برای ارزیابی
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نمایشگر (بازخورد بینایی) و بلندگوها (بازخورد شنوایی)

صحیح) و سرعت (میانگین زمان واکنش پاسخهای

رنگ کلمه ،کلید مطابق با آن را در صفحهکلید فشار
نوشته میشود و شرکتکننده باید بهجای معنی کلمه،

برای سنجش و ارزیابی تمرینهای نوروفیدبک بر

رنگ جوهر آن را تعیین کند .شاخصهای موردسنجش

توجه و انعطافپذیری شناختی ،از آمارههای توصیفی

در این آزمون عبارتاند از :دقت (تعداد پاسخهای

(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی شامل

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

دهد؛ برای مثال واژۀ قرمز با رنگ دیگری (مثال سبز)

یافته ها
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جدول شمارۀ  .1دستورالعمل تمرینهای نوروفیدبک
مدتزمان جلسه

دوم تا شانزدهم

 30دقیقه

مدنظر را با موفقیت انجام دهند .تالشهای موفق مراجع با تشویق کالمی همراه میشد.
در هر جلسۀ آموزشی ،مراجع در صندلی راحتی مینشست .در  15دقیقۀ اول ،مراجع با چشمان باز
پویانماییها را مشاهده میکرد و به او گفته میشد که تمرکز کند تا پویانمایی حرکت نماید .فیدبک
دیداری در قالب طرحها و بازیهای مختلف ارائه گردید؛ سپس در  15دقیقۀ بعدی ،از بازی قایق
استفاده شد .در این قسمت از فیدبک های دیداری  -شنیداری بازی قایق استفاده گردید.

تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده

همخوان و زمان پاسخ واکنش همخوان در دو گروه ،از

گردید .دستورالعمل تمرینهای نوروفیدبک در جدول

آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .پیش از

شمارۀ  1نشان دادهشده است .یافتههای توصیفی تأثیر

اجرای آزمون ،مفروضههای آن بررسی گردید .نتایج

نوروفیدبک بر توجه و انعطافپذیری شناختی به شرح

آزمون باکس برای یکسانی ماتریس کوواریانس نشان داد

زیر ارائه گشته است .با توجه به آزمودنیها مشخص

که این مفروضه برقرار نیست (،Box’s M=17/013

گردید که حدود  50درصد پاسخدهندگان ( 15نفر) در

،F=5/653

برابری

محدودۀ سنی  7-9سال و  50درصد پاسخدهندگان (15

واریانسهای خطاست .نتایج آزمون لون نشان داد ،در

نفر) در محدودۀ سنی  9-10سال ،قرار دارند .در ادامه،

متغیر زمان آزمایش واکنش همخوان (،F=0/864

جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت سنی

 )P>0/05و متغیر زمان پاسخ واکنش همخوان (،F=0/385

پاسخدهندگان مشخص گردیده است.

 )P>0/05این پیششرط برقرار است؛ بنابراین ،نتایج
مانکوا نشان داد که تفاوت گروه معنادار است

(،F=3/94

مطالعه متغیر وابسته پسآزمون است که میبایست با

=0/816 ،P<0/029المبدای ویلکز) .برای بررسی

پیشآزمون (متغیر همراه) رابطۀ خطی داشته باشد .با توجه

الگوهای تفاوت ،از تحلیل کوواریانس تکمتغیره به شرح

به شکل شمارۀ  1و خطوط رگرسیون مشاهده میگردد

زیر استفاده شد (جدول شمارۀ .)2

که رابطۀ خطی میان متغیرها در گروها برقرار است .برای

نتایج جدول شمارۀ  3نشان میدهد که میان نمرات

تعیین تفاوت نمرات متغیرهای زمان آزمایش واکنش

زمان آزمایش واکنش همخوان و زمان پاسخ واکنش

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

شکل شمارۀ  .1پراکنش متغیرهای وابسته به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3

خطی بودن رابطۀ متغیر وابسته و متغیر همراه :در این

.)P=0/001

پیششرط

دیگر
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اول

 45دقیقه

صفحهنمایش تشریح گردید و شرکت کنندگان راهنمایی میشدند تا به کمک آرمیدگی ،تکلیف

تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی
انعطافپذیری شناختی

جلسه

محتوای جلسه
در جلسۀ اول ،ارتباط میان دستگاه نوروفیدبک ،هماهنگی و پذیرش شناختی دانشآموزان ،کامپیوتر و
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جدول شمارۀ  .2نتایج آثار بین آزمودنیها روی نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه
مجذورات

آزادی

زمان آزمایش

تجربی

1243/76

1

1243/76

6/432

واکنش همخوان

گواه

1654/34

1

1654/34

9/411

0/011

زمان پاسخ

تجربی

19403/56

1

19403/56

5/455

0/031

0/119

واکنش همخوان

گواه

2123/87

1

2123/87

9/877

0/011

0/110

F

Sig
0/023

0/121
0/113

اثر

 P>0.05وجود دارد .بهمنظور بررسی تفاوت نمرات

اما هرکدام از آن ها به صورت جداگانه ،در تحلیل

متغیرهای زمان آزمایش واکنش ناهمخوان و زمان پاسخ

تکمتغیره معنیدار نبود .افزون بر آن ،به منظور بررسی

واکنش ناهمخوان در دو گروه ،از آزمون تحلیل

تفاوت نمرات متغیرهای نمرۀ تداخل آزمون و زمان

کوواریانس چندمتغیری مانکوا استفاده گردید .نتایج

تداخل آزمون در دو گروه ،از آزمون تحلیل

آزمون باکس برای یکسانی ماتریس کوواریانس نشان داد

کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید .نتایج آزمون

که این مفروضه برقرار نیست (،F=3.858 ،P=0.009

باکس برای یکسانی ماتریس کوواریانس نشان داد که

برابری

این مفروضه برقرار نیست ( F=5.353 ،P>0.001و

واریانسهای خطاست .نتایج آزمون لون نشان داد ،در

M=17/031

برابری

متغیر زمان آزمایش واکنش ناهمخوان (،P<0.05

واریانسهای خطاست .نتایج آزمون لون نشان داد در

 )F=0.116و زمان پاسخ واکنش ناهمخوان (،P<0.05

متغیر نمرۀ تداخل آزمون ( )F=11.630 ،P>0.05این

 )F=0.193پیششرط برقرار است؛ بنابراین ،نتایج تحلیل

پیششرط برقرار نیست؛ اما در زمان تداخل آزمون

کوواریانس چندمتغیره نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در دو

( )F=1.899 ،P<0.05این پیش شرط برقرار است .نتایج

گروه بود (=0/782 ،F=4.88 ،P>0.05المبدای ویلکز).

تحلیل کوواریانس چندمتغیره بیانگر معنیدار نبودن در

برای بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل کوواریانس

دو گروه بود .بهمنظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهای

تکمتغیره به شرح زیر استفاده شد (جدول شمارۀ .)3

تعداد خطاهای واکنش همخوان و تعداد صحیحهای

M=12.273

.)Box’s

پیششرط

دیگر

پیش شرط

.)Box’s

دیگر

نتایج جدول شمارۀ  3نشان میدهد که میان نمرات

واکنش همخوان در دو گروه ،از آزمون تحلیل

زمان آزمایش واکنش ناهمخوان و زمان پاسخ واکنش

کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج آزمون باکس

ناهمخوان در دو گروه افراد ،تفاوت معنی داری وجود

برای یکسانی ماتریس کوواریانسها نشان داد که این

ندارد؛ به این معنی که این دو متغیر در تحلیل

مفروضه برقرار نیست ( F=26.802 ،P=0.0001و

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3

همخوان در دو گروه افراد ،تفاوت معنیداری در سطح

کوواریانس چندمتغیره و به صورت کلی معنی دار بودند؛
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مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم  /شهریور
 ،1401دوره  ،30شماره 62-74 ،3

مجموع

درجۀ

میانگین
مجذورات

متغیرها

اندازه

جدول شمارۀ  .3نتایج آثار بین آزمودنیها روی نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه
مجذورات

آزادی

مجذورات

زمان آزمایش

تجربی

1236/724

1

1236/724

3/632

واکنش همخوان

گواه

9875/943

1

9875/943

1/557

0/045

زمان پاسخ

تجربی

14437/521

1

14437/521

3/105

0/082

0/074

واکنش همخوان

گواه

7644/8754

1

7644/8754

1/234

0/021

0/082

متغیرها

0/058

0/095
0/087

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

مجموع

درجۀ

میانگین

F

Sig

اندازه اثر
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جدول شمارۀ  .4نتایج آثار بین آزمودنیها روی نمرات متغیرهای پژوهش
متغیرها
تعداد خطاهای واکنش همخوان

25/654

1

25/654

2/452

0/102

-

تعداد صحیحهای واکنش همخوان

744/932

1

744/932

18/231

0/0005

0/323

مجذورات

Df

مجذورات

=0/356 ،F=9.656اثر پیالیی) .برای بررسی الگوهای

آزمون ویسکانسین (تعداد طبقات ،خطای در

تفاوت از تحلیل کوواریانس تک متغیره به شرح جدول

جاماندگی ،پاسخهای درست ،پاسخ های نادرست و

شمارۀ  4استفاده شد .نتایج جدول شمارۀ  4نشان

تعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول) در دو گروه،

می دهد که میان نمرات تعداد صحیحهای واکنش

از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج

همخوان در دو گروه افراد تفاوت معناداری ()P>0.001

آزمون باکس برای یکسانی ماتریس کوواریانسها نشان

وجود دارد ،این در حالی بود که در متغیر تعداد

داد که این مفروضه برقرار

نیست (F=3.669 ،P>0.001

خطاهای واکنش همخوان تفاوت وجود نداشت.

و )Box’s M =64/210؛ بنابراین ،از شاخص اثر پیالی

بهمنظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهای تعداد خطاهای

به عنوان شاخص چندمتغیره استفاده گردید (،P>0.01

واکنش ناهمخوان و تعداد صحیحهای واکنش

=0/561 ،F=4.530اثر المبدای ویلکز ) .برای بررسی

ناهمخوان در دو گروه ،از تحلیل کوواریانس چندمتغیره

الگوهای تفاوت در هرکدام از متغیرهای وابسته ،از

استفاده شد .نتایج آزمون باکس برای یکسانی ماتریس

تحلیل کوواریانس تکمتغیره به شرح زیر استفاده شد

کوواریانس نشان داد که این مفروضه برقرار نیست

(جدول شمارۀ .)6نتایج جدول شمارۀ  7نشان می دهد

( F=25.934 ،P>0.001و )Box’s M=82.535؛

که میان نمرات همۀ متغیرها بهاستثنای متغیر پاسخهای

بنابراین ،از شاخص اثر پیالی بهعنوان شاخص

درست ،در دو گروه افراد تفاوت وجود دارد.

چندمتغیره استفاده گردید (،F=9.260 ،P>0.001

با توجه به جدول شمارۀ  ،7آمارۀ  Fبرای مؤلفۀ توجه

=0/346اثر پیالیی) .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره

و مهارتهای بازداری ( )18/70در سطح ،0/02

نشان از تفاوت معنی دار دو گروه داشت .برای بررسی

انعطافپذیری ( )16/98در سطح  0/03درصد و

الگوهای تفاوت از تحلیل کوواریانس تکمتغیره به

مهارتهای بازداری در سطح  0/02معنادار است .این

شرح زیر استفاده شد (جدول شمارۀ .)5نتایج جدول

یافتهها نشانگر آن هستند که میان گروهها در این مؤلفهها

شمارۀ  5نشان میدهد که میان نمرات تعداد صحیحهای

تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج بررسی میانگینها

واکنش ناهمخوان در دو گروه افراد تفاوت ()P>0.001

نشان میدهد که گروه تجربی نسبت به گروه گواه،

وجود دارد ،این در حالی بود که در متغیر تعداد

میانگین بیشتری داشتند .با توجه به این یافتهها میتوان

متغیرها

مجموع

میانگین

F

Sig

اندازه اثر

تعداد خطاهای واکنش ناهمخوان

58/546

1

58/546

3/211

0/081

-

تعداد صحیحهای واکنش ناهمخوان

677/321

1

677/321

17/156

0/0005

0/311

مجذورات

Df

مجذورات

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

جدول شمارۀ  .5نتایج آثار بین آزمودنیها روی نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

به عنوان شاخص چندمتغیره استفاده گردید (،P>0.001

معنیدار نبود .به منظور بررسی تفاوت نمرات متغیرهای

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3

)Box’s M=85.270؛ بنابراین ،از شاخص اثر پیالی

خطاهای واکنش ناهمخوان در دو گروه ،این تفاوت

تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی
انعطافپذیری شناختی

مجموع

میانگین

F

Sig

اندازۀ اثر
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متغیرها
تعداد طبقات

9/178

1

9/178

12/234

0/002

0/247

خطای درجاماندگی

61/455

1

61/455

18/245

0/0005

0/322

پاسخهای درست

2/344

1

2/344

0/088

0/642

-

پاسخهای نادرست

513/466

1

513/466

18/023

0/0005

0/236

تعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول

31/289

1

31/289

5/453

0/016

0/177

مجذورات

Df

مجذورات

جدول شمارۀ  .7نتایج تحلیل واریانس تفاوت گروه تجربی و گواه تأثیر نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری
مؤلفه
توجه و مهارتهای بازداری

انعطافپذیری

کنترل هیجانی

آغازگری

حافظۀ کاری

تجربی

26/3

گواه

32/56

تجربی

28/7

گواه

32/21

تجربی

54/87

گواه

65/37

تجربی

68/39

گواه

59/6

تجربی

28/7

گواه

25/11

تجربی

54/22

2/88

0/66

18/70

0/02

0/45

4/35

1/15

16/98

0/03

0/33

9/43

0/69

9/33

0/01

0/41

8/79

0/82

12/18

0/01

0/32

9/78

1/15

17/31

0/02

0/38

8/43

0/69

17/33

0/01

0/39

گفت که تمرینات نوروفیدبک موجب بهبود

یادگیری ،بهویژه در توجه و مهارتهای بازداری و

کارکردهای اجرایی دانشآموزان دارای اختالل

انعطافپذیری میشود (شکل شمارۀ .)2

 ،0/02انعطافپذیری ( )16/98در سطح  0/01درصد داشته است .این یافتهها بیانگر آن هستند که میان گروهها در این مؤلفهها تفاوت معناداری وجود دارد.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

شکل شمارۀ  .2بیانگر این است که تمرین نوروفیدبک بیشترین تأثیر را در کارکردهای اجرایی بر مؤلفۀ توجه و مهارتهای بازداری ( )18/70در سطح

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3

برنامهریزی/سازماندهی

گروه

میانگین

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

F

P

اندازۀ اثر

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10
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مجموع

میانگین

F

معناداری

اندازۀ اثر
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نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و

شناختی  -رفتاری بر این نواحی تأثیر میگذارد؛ زیرا بازی

انعطافپذیری شناختی در دانشآموزان دارای اختالل

بهعنوان یک فعالیت منحصربهفرد ،نیازمند دریافت

یادگیری انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که میان

اطالعات از دستگاه بینایی است که با تشخیص شیء و

دو گروه نوروفیدبک و گواه در آزمون توجه استروپ،

تعیین محل در فضا ارتباط دارد و در ارتباط تنگاتنگ با

تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی آزمودنیهایی که

ادراک حرکتی است ( .)23عملکرد مغز و تمرینات

تحت آموزش نوروفیدبک بودهاند ،نسبت به افرادی که

حرکتی (پاریاد) مناطقی از پیشانی و قشر آهیانۀ مغز که

تحت تأثیر آموزش نوروفیدبک نبودهاند ،عملکرد بهتری

مخصوص فعالیتهای شناختی است ،در آنان فعال

در آزمون توجه استروپ در پسآزمون از خود نشان

میشود .هرچه آمادگی بدنی فرد بیشتر باشد ،مزیتهای

دادهاند و این یافته با نتایج تحقیقات پیشین نیز همخوانی

بیشتری برای عملکردهای شناختی ایجاد میشود؛ بنابراین،

دارد (.)19-22

ارتباط میان فعالیت بدنی منظم و تحول مغز ،بهویژه در

پردازش و تمرکز در آرامش ،ایجاد انعطافپذیری

هیپوکامپ مغز برسد ،میزان جاگیری اطالعات در حافظه

شناختی میان محیط و یادگیری در دانشآموزان دارای

بیشتر خواهد بود و خون اکسیژندار عامل این تغییرات در

اختالل یادگیری میگردد .توجه حاصل تعامل نواحی

مغز است؛ بنابراین ،فعالیتهای ورزشی میتواند این

مختلف مغز است و هیچ منطقۀ خاصی در مغز وجود

راهبرد را بیشتر تشدید کند ( .)28بر اساس این،

ندارد که بهتنهایی مسئول کارکردهای توجه باشد ()23؛

تمرینهای ادراکی-حرکتی در ترکیب با بازخورد و

بنابراین میتوان گفت که آموزش نوروفیدبک باعث

بهویژه بازخورد خودکنترل ،در مقایسه با تمرین صرف

بهبود ارتقای کارکرد توجه میشود؛ همچنین نوروفیدبک

میتواند سبب عملکرد بهتر هماهنگی حرکتی و زمان

در تنظیم فعالیتهای کورتکس ،بهبود توجه و هوش،

واکنش در کودکان با اختالل هماهنگی رشدی شود (.)1

پیشرفت در حیطههای شناختی و رفتاری اثربخش بوده

یکی

ویژگیهای

است ( .)24نتایج مطالعۀ دیگری نشان داد که

نوروسایکولوژیک ،بهویژه هماهنگی هیجانی در سیستم

نوروفیدبک ،پردازش توجه و دقت ،در آزمون حافظۀ

لیمبیک و مدار پاپز هیپوکامپ است که در حافظه نقش

کاری نقش مؤثری داشته است ( .)25ارتباط میان امواج

مهمی را ایفا میکند و در این کودکان قابلتوجه و

مغزی و عملکردهای شناختی نشان دادهشدهاند .آموزش

برجسته است ( .)29برخی از مطالعات بیانگر آن است که

افزایش ریتم حسی -حرکتی با تمرکز ،عملکرد یادآوری،

مهارتهای حرکتی کودکان مبتال به اختالل عملکرد

حافظه و کاهش خطا ارتباط دارد؛ همچنین آموزش

اجرایی و هماهنگی دیداری حرکتی در دانشآموزان

کاهش تتا با بهبود تمرکز و توانایی توجه متمرکز مرتبط

دارای اختالل یادگیری ،ضعیفتر از همساالن طبیعیشان

است ( .)26نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای

است ()4؛ بنابراین ،این کودکان در درک ،پردازش و

گذشته همسو است و در تبیین این نتایج میتوان گفت که

استفاده از اطالعات حس حرکت مشکل دارند .علل

نظریات کنترل حرکتی و یادگیری حرکتی ،در اختالالتی

فراوانی را برای پیدایش اختالالت حرکتی ذکر کردهاند

که در آنها نقایص مرتبط با ادراک دیداری  -حرکتی

که میتوان به تولد زودرس ،نابهنجاریهای مادرزادی

از

ابعاد

موردتوجه،

بررسی

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3

حسی -حرکتی ،باعث بهبود توجه و بازداری و تقویت

تحقیقات لینگام ،هرچه اکسیژن بیشتری به سطح مدار پاپز

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

مطابق پژوهشهای گذشته ،امواج با ریتم افزایشی

ناحیۀ پیشپیشانی قشر مغز را تأیید کردهاند ( .)27بر اساس

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش

را پیشنهاد میکنند که به نظر میرسد ،بازیدرمانی

تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی
انعطافپذیری شناختی

بحث و نتیجهگیری

وجود دارد ،درگیری بیزال گانگلیا ،مخچه و لوب پیشانی
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مسمومیتها ،عفونتها و کنشوری تیروئیدی مادر اشاره

کرد .ازآنجا که در جستجوی منابع ،هیچ گزارشی در

نمود ( .)30کارکردهای اجرایی مجموعهای از

رابطه با تأثیر نوروفیدبک بر انعطافپذیری شناختی

فعالیتهای شناختی سطح باال هستند که برای دستیابی به

بهدست نیامد ،نتایج تحقیق حاضر در رابطه با تأثیر

اهداف مدنظر استفاده میشوند و شامل مهارتهایی

نوروفیدبک بر انعطافپذیری شناختی منحصربهفرد است.

مانند حل مسئله ،برنامهریزی ،بازداری و انعطافپذیری

بهطورکلی ،آموزش نوروفیدبک بر دیدگاه خوب یا بد

ذهنیاند ( .)31نوروفیدبک به دنبال آن است که به افراد

بودن وضعیت مغزی و یا موج خاص بنا نهاده نشده ،بلکه

آموزش دهد واکنش امواج مغزی خود را نسبت به

بر مفهوم انعطافپذیری و اختصاصی شدن امواج مغزی

محرک ها بهنجار کنند .از نوروفیدبک میتوان برای

استوار است؛ بنابراین ،روش نوروفیدبک بهعنوان شیوۀ

تحریک یا تنظیم فعالیت مغزی استفاده کرد؛ همچنین

ناظر بر ارائۀ اطالعات به فرد کمک میکند تا در آینده

نوروفیدبک برای افراد سالم نیز به کار میرود (.)32

رفتار مناسب نشان دهد؛ درنتیجه ،با این اطالعات

نوروفیدبک باعث باال رفتن ظرفیت حافظۀ کاری ،دقت

آزمودنی یاد میگیرد تا رفتار مناسب را در جهت مطلوب

و توجه میشود .در تحقیقات گذشته ،اثربخشی

تغییر دهد که این امور باعث افزایش توجه و

نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی کودکان اتستیک

انعطافپذیری شناختی میشوند .انعطافپذیری مخصوصا

بررسی شد و نتایج نشان داد که کارکردهای اجرایی

به قشر پیشانی وابسته است ( )34و یکی از فرایندهای

پس از جلسات نوروفیدبک ،بهبودی چشمگیری پیدا

اساسی کارکردهای اجرایی است .توانایی توجه و تغییر

کرد (.)25 ،33

توجه به لوب فرونتال ارتباط دادهشده است .با توجه به

ویسکانسین ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی

که نوروفیدبک تمرین مؤثری برای افزایش عملکرد و

آزمودنیهایی که تحت آموزش نوروفیدبک بودهاند،

بهبود کارکردهای اجرایی است.

نبودهاند ،عملکرد بهتری در آزمون انعطافپذیری

گران و وقتگیر بودن اجرا و کمبود نیروی متخصص

شناختی ویسکانسین در پسآزمون از خود نشان دادهاند.

در این زمینه داشت؛ همچنین پژوهشهای داخلی که

شرکتکنندگان در گروه نوروفیدبک بهطور معنیداری،

تاکنون در ارتباط با اثربخشی نوروفیدبک بر اختالالت

در طبقات بیشتری موفقیت بهدست آوردند و نسبت به

مختلف چون افسردگی ،اضطراب ،بیش فعالی و...

گروه کنترل ،خطاهای درجاماندگی کمتری مرتکب

انجامشده است ،توجهی به کاستیهای شناختی و بهویژه

میشدند؛ همچنین نسبت به گروه کنترل ،به تالش کمتری

کارکردهای اجرایی نداشتهاند که درواقع ،بهعنوان هستۀ

جهت رسیدن برای تکمیل الگوی اول نیاز دارند .عالوه بر

اصلی یادگیری مطرح می شوند .پیشنهاد میگردد در

این ،پاسخهای نادرست گروه نوروفیدبک بهطور

آینده ،از دختر و پسر بهطور همزمان در پژوهشهای

معنیداری ،با گروه کنترل تفاوت داشت .بنا بر یافتههای

جدید استفاده شود؛ همچنین با توجه به اهمیت

بهبود

نوروفیدبک و نقش آن در بهبود کارکردهای اجرایی

انعطافپذیری شناختی دانشآموزان دارای اختالل

جمعیت بالینی و غیر بالینی پیشنهاد میشود از آموزش

یادگیری مؤثر است و در مقایسه با گروه کنترل ،اثر

نوروفیدبک

همۀ

سودمندی دارد؛ بنابراین یافتههای پژوهش حاضر ،تأثیر

دانشآموزان ،سایر افراد و گروههای سنی مختلف

ای ن

پژوهش،

تمرینات

نوروفیدبک

در

در

بهبود

کارکرد

اجرایی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62

نسبت به افرادی که تحت تأثیر آموزش نوروفیدبک

پژوهش حاضر محدودیتهایی مانند مشکالت اجرا،

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3

میان دو گروه در آزمون انعطافپذیری شناختی

یافتههای پژوهش حاضر و مطالعات پیشین میتوان گفت

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

مغز ،ضربههای پیش از تولد و اختاللهای سوختوساز،

آموزش نوروفیدبک بر انعطافپذیری شناختی را تأیید

[ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.62 ]

[ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.10.3 ]

تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی
انعطافپذیری شناختی

[ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10 ]
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تعارض منافع

.استفاده گردد

همه نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تضاد
.منافعی ندارند

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همۀ مسئولین کلینیک مشاورۀ موفقیت

IR.IAU.TNB.REC.1401.031 :کد اخالق

و نیز اولیا و مراجعین محترم که در این پژوهش ما را یاری
. صمیمانه سپاس گزاریم،کردند
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