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  چکیده
ترین اهداف دانشجویان  رسیدن به عملکرد بهینه توجه از مهم :مقدمه
این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر ارتقاي . است

صورت نیمه تجربی بوده  این پژوهش، به :روش .توجه پیوسته انجام شد
روش . آزمون با گروه پالسیبو استفاده شد آزمون ـ پس و در آن از پیش

دانشجوي  30نمونه شامل . در دسترس است صورت گیري به نمونه
نفر براي  15نفر براي گروه آزمایش و  15. ورزشکار شهر تبریز بود

آموزش . صورت جایگزینی تصادفی انتخاب شدند گروه پالسیبو به
ها با  داده. جلسه، هر هفته سه جلسه اجرا شد 20نوروفیدبک طی 

 .تحلیل قرار گرفتنداستفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و 
آزمون و  هاي پیش ها نشان داد که بین میانگین نمره تحلیل داده :ها یافته
داري وجود داشت، به  آزمون گروه آزمایش و پالسیبو تفاوت معنی پس

نحوي که آموزش نوروفیدبک باعث بهبود توجه مستمر در افراد شده 
، ]73/19F= ،001/0< P[به نحوي که بین دو گروه در نتیجه کل  .است

 32/28F=، 001/0[، تعداد خطا ]>14/11F=، 003/0 P[زمان آزمایش 
P< [با توجه به تأثیرات مثبت  :گیري نتیجه .دار مشاهده شد تفاوت معنی

این روش بر توجه دانشجویان، این مطالعه نشان داد که نوروفیدبک 
عنوان یک روش مؤثر براي دستیابی به عملکرد بهینه  تواند به می

  .مورداستفاده قرار بگیرد
  .نوروفیدبک، توجه مستمر، شناخت، ورزشکاران :واژگان کلیدي

 

Abstract   
 

Introduction: Achieving the optimal performance of improved 

attention is among the most important goals of students. This 

study was conducted to investigate the effectiveness of 

neurofeedback training on the improvement of Continuous 

Attention. Method: The method was quasi- experimental and 

had pre-post tests as well as control and experimental groups. 

The sample consisted of 30 student athletes in Tabriz. The 15 

participants of the experimental and control groups were 

selected randomly. The experimental group took Neurofeedback 

training for 20 sessions, 3 sessions per week. Results: Data were 

analyzed using analysis of covariance. The results showed that 

the difference in mean score of the experimantal and control 

groups was significant (P <0/01). Therefore, the Neurofeedback 

training may improve continuous attention in students. 

Conclusion: Due to the positive effects of this method on 

participants' attention, it can be concluded that the training can 

be an effective way to achieve optimal performance. 

 

Keywords: Neurofeedback, Continuous attention, Cognition, 

Athletes. 
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  مقدمه

رسیدن به عملکرد بهینه به معنی رسیدن به 
. بیشترین کارآیی با صرف کمترین انرژي است

دانشمندان  عالقه موردجالب و  هاي روشیکی از 
عصبی  خوراند پسدر این زمینه، نوروفیدبک یا 

عصبی، نوعی  خوراند پسنوروفیدبک یا . است
بیوفیدبک امواج مغزي است که فرد بازخوردهایی 

که  کند میدرون داد را دریافت  هاي سیگنالاز 
عصبی زیر هوشیار وي  هاي فعالیتمربوط به 

که بر سیستم عصبی  تأثیريدر این روش با . است
تا وي با  شود می، موجب شود میفرد گذاشته 

تنظیم فعالیت الکتریکی مغز، وضعیت 
آرانی، رستمی و (را تغییر دهد خود  شناختی نروا

اثربخشی نوروفیدبک بر ). 2010، آبادي نصرت
عاملی  سازي شرطیاساس یک فرایند یادگیري و 

است،  بلندمدت معموالًاست، بنابراین طول دوره 
و  سازي شرطیکه نوروفیدبک با مغز و  ویژه به

 مغزي سر و کار دارد هاي یادگیريایجاد تغییر در 
 تر طوالنیه این خود طول دوره نوروفیدبک را ک

استفاده از نوروفیدبک  .)2007، 1هموند( سازد می
کنش گر، به فرد امکان  سازي شرطی منظور به

کنترل پارامترهاي کمی سیگنال الکتروآنسفالوگرام 
به تنظیم  تواند میو فرد از این راه  دهد میرا 

و  2تامپسون(سیگنال مغزي خود بپردازد  هاي ریتم
طی یک فرایند شخص یاد ). 2003تامپسون، 

مغزي خود را  هاي سیگنالکه چگونه  گیرد می
کنترل کند و این کار را با الگوهاي سیگنال مغزي 

البته فرایند نوروفیدبک فرایند . دهد میانجام 

                                                             
1  . Hammond 
2  . Thompson 

جدیدي در مغز نیست، بلکه فرایند زیستی طبیعی 
تامپسون و ( شود میاین طریق کنترل  است که از
  ).2003تامپسون، 

نوروفیدبک قابلیت بازآموزي فعالیت امواج 
مغزي براي کسب بهترین عملکرد در ورزشکاران 

براي . کند میمختلف ورزشی را فراهم  هاي رشته
از نوروفیدبک  توان میذهن  سازي آراممثال، براي 

مرکز براي بهبود ت توان میهمچنین . کمک گرفت
و توجه، کارکرد شناختی و کنترل هیجانات و 

مغزي و  هاي ضربهمسائل به وجود آمده به دنبال 
ی از نوروفیدبک نیز جهت افزایش تعادل فیزیک

، 6و الدوینگ 5، گندل4، الم3شنگ(استفاده کرد 
از طرف دیگر کارکردهاي شناختی و  ).2005

 .گیرند مینوروفیدبک قرار  تأثیراجرایی نیز تحت 
توجه یکی از کارکردهاي شناختی است که تحت 

. آن را ارتقا داد توان میآموزش نوروفیدبک  تأثیر
توجه به یک سري عملیات پیچیده ذهنی اطالق 

که شامل تمرکز کردن یا درگیر شدن  شود می
یا تحمل کردن و  داشتن نگهنسبت به هدف، 

گوش به زنگ بودن در زمان طوالنی، رمزگردانی 
محرك و تغییر تمرکز از هدفی به  هاي ویژگی

  ).2006، 7سیدمن(هدف دیگر است 
تشخیص اجزاي توجه از چند جنبه 

در ارتباط با  معموالً که اینیکی : است ساز مشکل
و  شود میدیگر ارزیابی  هاي فعالیتبرخی از 

                                                             
3  . Schenk 
4  . Lamm 
5  . Gundel 
6  . Ladwig 
7  . Seidman 
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مشکل دیگر اینکه . آن مشکل است گیري اندازه
رند متعدد مغز در پردازش توجه اثر دا هاي بخش

با این حال، مبانی نظري، اجزاي ). 1997، 1بارکلی(
توجه را شامل تنظیم برانگیختگی و مراقبت، توجه 
انتخابی، توجه پایدار، فراخناي توجه یا توجه 

 دانند میتقسیم شده، بازدارندگی و کنترل رفتار 
اگر توجه را قابلیت فرد در ). 2006سیدمن، (

باید در ) 1993، 2میگل(پردازش اطالعات بدانیم 
نظر داشت که ظرفیت پردازش اطالعات محدود 
است؛ به همین دلیل، شرکت شخص در یک یا 

چالش . شود میسخت  زمان هم طور بهچند کار 
اصلی در تطابق با حجم زیاد اطالعات، مختص 

 مهارهاياست که هم نیازمند اجراي  هایی محیط
عصب . اطالعات زیاد است حجم همسطح باال و 

ن معتقدند که توجه، حاصل تعامل نواحی شناسا
و هیچ ) 2006، 3استرنبرگ(مختلف مغز است 

منطقه تخصصی در مغز وجود ندارد که به تنهایی 
) 1995( 4پوسنر. مسئول کارکردهاي توجه باشد

یک سامانه توجه قدامی در منطقه پیشانی و یک 
اي را مشخص کرده سامانه خلفی در منطقه آهیانه

سامانه توجه قدامی در جریان تکالیفی که . است
فزاینده، فعال  صورت بهنیاز به آگاهی دارد و 

شامل قطعه آهیانه و سامانه خلفی توجه،  شود می
اي قشر مخ، قسمتی از تاالموس و برخی از مناطق 

این سامانه . مرتبط با حرکات چشم است مغز میان
در جریان تکالیفی که شامل توجه دیداري فضایی 

                                                             
1. Barkley 
2. Magil 
3. Sternberg 
4. Posner 

، 5پوسنر و ریکل( شود میفعال  ندرت بهاست 
عصبی  هاي فعالیتتوجه، همچنین شامل ). 1994

در مناطق دیداري، شنیداري، حرکتی و ارتباطی 
قشر مخ است که درگیر تکالیف خاص دیداري، 

است  تر عالیشنیداري، حرکتی یا تکالیف مرتبه 
  ).1998، 6دگروالما پوسنر و(

در همین راستا، مطالعات متعددي نشان 
که روش نوروفیدبک در افزایش توجه و  اند داده

تمرکز، افزایش نمرات هوشبهر و بهبود 
مربوط به توجه مستمر که عمدتا از  هاي شاخص
ارزیابی عملکرد مستمر مانند  هاي آزمونطریق 

اثربخش  شود میآزمون تغییرات توجه سنجیده 
دولتشاهی و  یعقوبی، جزایري، خوشابی،(ست ا

در مطالعه ) 2007( و همکاران 7لینز). 1387نیکنام، 
خود نشان دادند که نوروفیدبک در تنظیم 

کرتکس، بهبود توجه و هوش،  هاي فعالیت
شناختی و رفتاري اثربخش  هاي حیطهپیشرفت در 

نوروفیدبک بر اضطراب  تأثیرهمچنین، . بوده است
، تغییر در توان گاما )2010سلمان ماهینی، (و توجه 

، 10ورمنت و 9، ورچو8کیزر(و کاهش زمان واکنش 
، و همکاران 11درشلر(، زمان واکنش )2009
در ناحیه آهیانه اي نیمکره، تفاوت عملکرد )2007

اي چپ و تغییر در افزایش توجه و زمان 
  ، توجه و)2006 ،12بیوریگارد و لوسک(پاسخدهی 

                                                             
5. Raichle 
6. Digrrolamo 
7. Leins 
8. Keizer 
9. Verchoor 
10. Verment 
11. Dreshler 
12. Beaureg & Levesque 
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نشان داده شده ) 2004، 1بیک(زمان واکنش  
  .است

گفت، نوروفیدبک قابلیت  توان میدر مجموع 
امواج مغزي براي افزایش عملکرد  بازآموزي

ورزشی مختلف  هاي رشتهمطلوب در ورزشکاران 
که در این زمینه  هایی پژوهشبر اساس . را داراست

، نوروفیدبک منجر به افزایش توجه و اند شدهانجام 
تمرکز، کنترل احساسی به دنبال صدمات و 

مغزي و افزایش تعادل در حرکات و  هاي آسیب
 طور به). 2006هاموند، ( شود میاجراهاي مختلف 

کلی آموزش نوروفیدبک بر دیدگاه خوب یا بد 
بودن وضعیت مغزي و یا موج خاص بنا نهاده 

و اختصاصی  پذیري عطافاننشده، بلکه بر مفهوم 
بر  ).2003، 2کالورا(ن امواج مغزي استوار است شد

نظري و تجربی بیان شده، هاي نظریهبر مبناي 
 سؤالپژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این 

است که آیا آموزش نوروفیدبک باعث ارتقاي 
 ؟شود میتوجه مستمر عملکرد 

  

  روش
با دو  نیمه تجربیمطالعه حاضر از نوع مطالعات 

و  آزمون پیش صورت به پالسیبوگروه آزمایش و 
  .بود آزمون پس

جامعه  :گیري نمونهجامعه، نمونه و روش 
آماري این پژوهش کلیه دانشجویان پسر ورزشکار 

دولتی، پیام نور و آزاد  هاي دانشگاه) فوتبالیست(
) اي حرفه ـ و فنی غیرانتفاعیمنهاي (شهر تبریز 
انتخاب شدند و در دو  ها آننفر از  30بودند که 

                                                             
1. Beak 
2. Collura 

نحوه . قرار گرفتند پالسیبوگروه آزمایش و 
بدین صورت بود که ابتدا در  گیري نمونه

استان تبریز بر اساس فراخوان اطالع  هاي دانشگاه
رسانی شد و سپس از دانشجویان ورزشکار 

که تمایل به شرکت در پژوهش ) فوتبالیست(
انتخاب  ها آننفر از  30تصادفی  صورت بهداشتند 

اخالقی، در دو  نامه رضایتشده و پس از کسب 
جایگزین و پالسیبو نفري آزمایش  15گروه 
بدین ترتیب که گروه آزمایش بیست جلسه . شدند

آموزش نوروفیدبک را دریافت کردند، اما براي 
 کردند میهایی که دریافت فیدبک پالسیبوگروه 

 .تصادفی بودند و واقعی نبودند صورت به
داوطلبین، افراد راست دست، سالم از لحاظ بدنی 

توسط پرونده  ها آنسالمت جسمانی ( و روانی
بررسی شد و سالمت روانی هم  ها آنپزشکی 

و در گروه  )توسط مصاحبه بالینی محرز گردید
پروتکل استفاده شده  .سال، بودند 19ـ25سنی 

  .و افزایش بتا و کاهش تتا بود SMRافزایش 
در این پژوهش به کار رفته اند  هایی کهابزار

   :عبارتند از
نوروفیدبک یک  :نوروفیدبکدستگاه 

مستقیم با  طور بهسیستم درمانی جامع است که 
دستگاه نوروفیدبک، یک ابزاري . کند میمغز کار 

است که امواج خام مغزي دریافت شده از طریق 
الکترودهاي قرار گرفته بر روي سر را به 

این . کند میامواج مختلف تجزیه  هاي فرکانس
همان امواج شناخته شده مغزي دلتا،  ها فرکانس

در خالل آموزش . هستندتتا، آلفا و بتا 
 المللی بیننوروفیدبک، الکترودها بر طبق سیستم 
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 معموالً. شوند میروي جمجمه قرار داده  10ـ20
که فعالیت  گیرند میدو الکترود در مناطقی قرار 

EEG  نسبت بهEEG  افراد بهنجار در برگیرنده
بیمار در برابر کامپیوتر . شود میانحراف بیشتري 

 دهد میو آنچه را که کامپیوتر نشان  گیرد میقرار 
کامپیوتري / د همچون یک بازي ویدئوییتوان می

زمانی که فعالیت نامناسب به . نماید میمتمرکز 
اسب مقدار جزئی کاهش نشان داد و فعالیت من

در . شود میافزایش جزئی داشت صدایی شنیده 
اما با  ؛ابتدا تغییرات در امواج مغزي گذر است

براي  ها آستانهتکرار جلسات و تغییر تدریجی 
بازداري فعالیت نامناسب و تقویت فعالیت امواج 

از سوي درمانگر، تغییرات پایدار  تر سالممغزي 
). 2005دموس، ( شوند میشرطی  تدریج به
العات دریافتی توسط دو مانیتور جداگانه در اط

در این . گیرند میاختیار مراجع و آزمایشگر قرار 
حالت مراجع با کمک آزمایشگر و ارائه 

شنیداري قادر خواهد بود  ـ دیداري هاي محرك
این ابزار شامل . تا امواج مغزي را دستکاري کند

از شرکت تات ) 5پروکامپ ( افزار سخت
 است 2اینفینیتی بایوگراف افزار نرمو  1تکنولوژي

  .)1386، آبادي نصرت(
این آزمون توسط  :آزمون عملکرد پیوسته

در . تهیه شده است) 1956(رازولد و همکاران 
 هاي محركبا یک سري از  ها آزمودنیاین تکلیف 

متوالی در یک دوره زمانی مشخص مواجه 
ارایه پاسخ در برابر  ها آنکه وظیفه  شوند می

                                                             
1. Thought Technology Ltd 
2. BioGeraph Infiniti 

و براي یافتن اختالل  راك محرك هدف استاد
در این . شود میدر عملکرد توجه پایدار استفاده 

آزمون یک سري از اعداد با فاصله زمانی معین 
محرك هدف  عنوان بهو دو محرك  شود میظاهر 
شرکت کننده باید با مشاهده اعداد . گردد میتعیین 

کلید مربوطه را بر روي  تر سریعمورد نظر هر چه 
 موردسنجشمتغیرهاي . صفحه رایانه فشار بدهد

فشار ( 3از خطاي حذف اند عبارتدر این آزمون 
، خطاي )ندادن کلید هدف در برابر محرك

فشار دادن کلید در برابر محرك غیر ( 4ارتکاب
میانگین زمان واکنش (و زمان واکنش ) هدف
هزارم  برحسبصحیح در برابر محرك  هاي پاسخ
در این آزمون خطاي حذف و زمان . است) ثانیه

واکنش با نقصان توجه و خطاي اعالم کاذب با 
هادیان فرد و . تکانش گري در ارتباط هستند

 باز آزماییهمکاران پایایی این آزمون را از طریق 
مختلف  هاي قسمتروز براي  20با فاصله زمانی 

گزارش کردند که در  93/0تا  59/0در دامنه بین 
همچنین روایی  ها آن. بودند دار عنیم 001/0سطح 

مطلوبی از طریق روایی سازي مالکی براي این 
، هادیان فردبه نقل از (آزمون گزارش کردند 

 ).1380و مهرابی زاده هنرمند،  کن شکرنجاریان، 
 دست به 79/0پایایی این ابزار در پژوهش حاضر 

  .آمد
  

  روش
ر در نظ اي هفته 7 اي بازهبراي آموزش نوروفیدبک 

جلسه براي  3به نحوي که هر هفته (گرفته شد 
                                                             

3. Omission 
4. Commission 
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در ابتدا و انتهاي ). شد میهر آزمودنی برگزار 
و  آزمون پیشآموزش نوروفیدبک از هر دو گروه 

و  آمد عمل به )آزمون عملکرد پیوسته( آزمون پس
در ابتدا و انتهاي آن سیگنال مغزي پایه در حالت 

بنابر  ها ثبتهمه . ثبت شد بسته چشمو  باز چشم
همچنین . انجام شد 20/10 المللی بین استاندارد

کیلو اهم در  5پوست کمتر از  ـ امپدانس الکترود
پروتکل استفاده شده در این . نظر گرفته شد

و همچنین افزایش بتا به  SMRپژوهش افزایش 
گروه آزمایشی فیدبکی که دریافت . تتا بود

 منظور به. بود ها آنکرد وابسته به عمل کردند می
جلسه  20حذف اثر تلقین گروه پالسیبو نیز طی 

  کردندجلوي مانیتور نشستند و فیدبکی که دریافت 
  .نبود ها آنوابسته به عملکرد 

براي تجزیه و تحلیل به کار رفته  روش آماري
آمده از آمار توصیفی شامل  به دستي ها داده

میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل 
  .ه استواریانس چند متغیره استفاده شدکوتحلیل 

  

  ها یافته
، آمده از اجراي طرح پژوهشی به دستي هاداده

با  سو یکاز . گیرداز دو منظر مورد تحلیل قرار می
شامل هاي آمار توصیفی، استفاده از روش

 موردمطالعهمتغیر  )میانگین و انحراف استاندارد(
هاي آمار با استفاده از روش پسسشود، ه میئارا

، فرآیند فرضیه آزمایی به انجام )وآکمان( استنباطی
  .رسدمی

  

  پالسیبوو  در گروه آزمایش آزمون پسو  آزمون پیشدر مرحله  )عملکرد پیوستهآزمون (توجه  میانگین و انحراف استاندارد .1 جدول
 

  
  متغیرها

  آزمون پس  آزمون پیش
  گروه کنترل  گروه آزمایشی  گروه کنترل  گروه آزمایشی

  میانگین
انحراف 

  معیار
تعداد 

  کل
  میانگین

انحراف 
  معیار

تعداد 
  کل

 میانگین

  
انحراف 

  معیار
تعداد 

  کل
  میانگین

 انحراف
 معیار

  

تعداد 
  کل

خطاي 
  حذف

13/4  35/1  15  20/4  42/1  15  53/2  83/0  15  80/3  20/1  15  

خطاي 
  پاسخ

73/2  88/0  15  20/3  20/1  15  00/2  84/0  15  93/2  79/0  15  

زمان 
  واکنش

67/5  34/1  15  27/5  83/1  15  06/3  96/0  15  40/4  24/1  15  

  

قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس 
 فرض پیشچندمتغیري براي متغیرهاي پژوهش، 

مورد و باکس با آزمون لون  ها واریانسهمگنی 
  . بررسی قرار گرفت
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  آزمون عملکرد پیوستهآزمون ام باکس براي پیش فرض همگنی ماتریس کوواریانس در  .2جدول 
 df.1 df.2 F Sig باکس M متغیر

  293/0  143/1  58/7525  45  50/79  توجه
  

ماتریس همگنی  بررسیاز آزمون باکس براي 
  دهداستفاده شد که نتایج نشان می کوواریانس

  .کوواریانس در دو گروه برابر هستند 

  

  آزمون عملکرد پیوستهدر  ها یانسوارنتایج آزمون لون براي همگنی  .3جدول 
 Pضریب درجه آزادي دوم درجه آزادي اول Fضریب  متغیر

  502/0  28  1  463/0  خطاي حذف

  249/0  28  1  38/1  خطاي پاسخ

  103/0  28  1  84/2  زمان واکنش
    

آزمون لون جهت بررسی مفروضه از 
نتایج نشان داد  استفاده شد کهها یکسانی واریانس

 فوق یرهايمتغدر شرط همگنی واریانس نمرات 
  .برقرار است

  

  )آزمون عملکرد پیوسته(آزمون توجه آزمون در مرحله پس پالسیبوهاي آزمایش و گروهه متغیرچند اریانس کوونتایج تحلیل  .4 جدول
 سطح معناداري F درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضیه مقدار نام آزمون

  001/0  09/15  23  3  663/0  اثر پیالیی
  001/0  09/15  23  3  337/0  المبداي ویلکز

  001/0  09/15  23  3  96/1  اثر هتلینگ
  001/0  09/15  23    96/1  3بزرگترین ریشه ري

  

مالحظه  2که در جدول شماره  طور همان
قابلیت  ها آزموني همه دار معنیسطوح  شود می

استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیري را مجاز 

که بین دو  دهد میاین نتایج نشان . شمارند می
  . وجود دارد دار معنیگروه تفاوت 

 

  )آزمون عملکرد پیوسته( توجه در پالسیبوهاي آزمایشی و جهت مقایسه گروهس چند متغیره اریانکوونتایج تحلیل  .5 جدول

P F پراکندگیمنبع  متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادي مجذور اتا  

  نتیجه کل  65/9  1  441/0  73/19  001/0

  زمان آزمایش  84/2  1  308/0  14/11  003/0

  تعداد خطا  35/15  1  531/0  32/28  001/0
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نشان داده شده  3که در جدول  طور همان
 ،=73/19F[کل  درنتیجهاست، بین دو گروه 

001/0< P[ زمان آزمایش ،]14/11F=، 003/0 
P<[ تعداد خطا ،]32/28F=، 001/0 P< [تفاوت 

  .مشاهده شد دار معنی
  

  بحث و گیري نتیجه
بین دو  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

عملکرد توجه پیوسته تفاوت معناداري گروه در 
یی که تحت آموزش ها آزمودنیوجود دارد، یعنی 

نسبت به افرادي که تحت  اند بودهنوروفیدبک 
عملکرد بهتري  اند نبودهآموزش نوروفیدبک  تأثیر

از خود نشان  آزمون پسدر توجه پیوسته در 
یعقوبی و همکاران این یافته با مطالعات  و ؛اند داده

 ماهینیسلمان  ،)2007(لینز و همکاران  ،)1387(
، )2009(یزر، ورچو، ورمنت و هامل، ک، )2010(

بیوریگارد و لوسک (، )2007(و همکاران  درشلر
 اساس بر .استهمسو  )2004(بیک ، )2006(

قدامی   توجه  یک سامانه) 1995(هاي پوسنر  یافته
  خلفی در منطقه  پیشانی و یک سامانه  در منطقه

قدامی، در   سامانه. آهیانه، مشخص شده است
جریان تکالیفی که نیاز به آگاهی دارد، فعال شده 
و سامانه خلفی توجه، شامل قطعه آهیانه اي قشر 
مخ، قسمتی از تاالموس و برخی از مناطق میان 

این سامانه در . مغز مرتبط با حرکات چشم است
جریان تکالیفی که شامل توجه دیداري فضایی 

پوسنر و ریکل، ( شود میفعال  ندرت بهت اس
بشارت دوست، همچنین برحسب ادعاي ). 1994

باعث  SMR، امواج )2010( تجالیی و زندي
استحکام بخشیدن به ذهن، بدن و پردازش و 
تمرکز در آرامش، ایجاد هماهنگی بین محیط و 

بنابراین، با  ؛شود فرد و تنظیم حرکات بدن می
توجه به اهداف پژوهش حاضر، پروتکل انتخابی 

تعیین شد در حالی که  SMRبراساس افزایش 
هاي انجام  پروتکل اجرا شده در اغلب پژوهش

شده با هدف بهبود توجه افزایش آلفا در نواحی 
عصب شناسان معتقدند که  .مرکزي بوده است

توجه، حاصل تعامل نواحی مختلف مغز است 
و هیچ منطقه تخصصی در ) 2006برگ، استرن(

مغز وجود ندارد که به تنهایی مسئول کارکردهاي 
 هاي فعالیتتوجه، همچنین شامل . توجه باشد

عصبی در مناطق دیداري، شنیداري، حرکتی و 
ارتباطی قشر مخ است که درگیر تکالیف خاص 
دیداري، شنیداري، حرکتی یا تکالیف مرتبه 

 ).1997روالما، پوسنر و دگ(است  تر عالی
به ویژه عملکرد حافظه به شدت به همچنین، 

مثل تکمیل فرایندهاي . توجه وابسته است
پذیر   رمزگردانی و بازیابی بدون توجه امکان

هاي توجهی در زندگی  بنابراین بدکارکردي ؛نیست
روزانه بخصوص عملکرد شغلی و اجتماعی فرد 

  ).2006، 1پینر و کاپوس(بیشتر آشکار شوند 
است  اي پیچیدهفرایند  گفت توجه توان می

از  اي گستردهمعمول به مجموعه  طور بهکه 
شناختی اطالق  هاي وضعیت، فرایندها و ها مهارت

د توان میبر اساس شواهد موجود توجه . شود می
هاي بینایی، شنوایی و المسه را به خود مدالیته

روزافزون،  طور بهامروزه توجه . اختصاص دهد
در پردازش عصبی اطالعات تلقی سوگیري 

براي بازنمایی و حضور در  ها محرك. شود می
هاي گیرنده حسی با هم رقابت میدان نرون

                                                             
1. Penner & Kappos 
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و توجه با ایجاد سوگیري در این بازنمایی  کنند می
خاصی مورد  هاي محركفقط  .شود میباعث 

سنتی با  طور بهمفهوم توجه . توجه قرار گیرند
آن، یعنی محدود بودن نظریه منابع و ایده اصلی 

ظرفیت موجود زنده براي پردازش اطالعات 
از این رو اطالعاتی انتخاب و . ارتباط دارد

که مورد توجه قرار گیرند، در  شوند میپردازش 
یی که مورد توجه قرار ها دادهحالی که درون 

توجه . شوند میاز حیطه آگاهی خارج  اند نگرفته
کز منابع بر جنبهبه فرایند تمر) متمرکز(انتخابی 

 1هان(اشاره دارد  ها دادههاي خاصی از همه درون 
بنابراین با اینکه توجه شامل  ؛)2008و همکاران، 

گفت که  توان میهاي مختلفی است اما مدالیته
آموزش نوروفیدبک باعث ارتقاي عملکرد توجه 

  .شود می
بود،  هایی محدودیتپژوهش حاضر داراي 

از جمله اینکه افراد مورد بررسی جوان و دانشجو 
و به همین دلیل تعمیم نتیجه به سایر  اند بوده

همچنین . اقشار جامعه باید با احتیاط انجام شود
مطالعه حاضر فاقد دوره پیگیري بوده است و 

در مطالعات آینده دوره پیگیري  گردد میپیشنهاد 
تاکنون  .سه ماهه یا شش ماهه در نظر گرفته شود

هیچ گزارشی توسط متخصصین حیطه 
اي براي فرد  نوروفیدبک مبنی بر ایجاد عارضه

رو، این روش به  از این. منتشر نشده است
هاي مختلف،  شناسی در گرایش متخصصان روان

رس و متخصصان تعلیم و ترتیب، مشاوران مدا
از نظر پژوهشگران . گردد والدین پیشنهاد می
ها جز با تکرار و تمرین  تقویت این مهارت

                                                             
1. Hahn 

ها در  گونه روش پذیر نیست و بهتر است این امکان
در . بسیاري از موارد شناختی، جایگزین دارو شود

هایی مانند نوروفیدبک  شود روش اصل پیشنهاد می
صب هاي شناختی و ع و تمرینات تقویت مؤلفه

شناختی با افراد سالم کار شود تا  روان
امید است، . هاي سطح باالتر مشاهده شود پیشرفت

هاي  مطالعات آینده بتوانند با استفاده از فنّاوري
نوآورانه در تمام اقشار جامعه عملکرد خالق را 
ارتقا دهد تا رشد اقتصادي و اجتماعی باالیی به 

هاي جدید  اوريفنّ تأثیردر آینده باید . ارمغان آورد
را در نظر داشت  ورزشکاران و نظامیان جوانان، بر

تا براي آموزش و ارتقاء آن بتوان راهکارهایی 
سازان هر  از طرفی، جوانان به مثابۀ آینده. ارائه داد

نوینی در فنّاوري  آفرینی نقشکشوري باید بتوانند 
بر این اساس، نهادها و . و صنعت داشته باشند

، توانند جري آموزش جوانان میهاي م سازمان
هاي  و مبتکر را شناسایی و آموزش مستعدجوانان 

هاي آنان را ارائه دهند؛  الزم براي ارتقاء توانایی
اگر جوانان و نوجوانان در سن مناسب 

هاي الزم مربوط را دریافت کنند،  آموزش
  .توانند تا آخر عمر بهرة باالیی از آن ببرند می

نتیجه گرفت که آموزش نوروفیدبک  توان می
مناسب براي  نسبتاًیک روش  عنوان بهد توان می

. بهبود عملکرد اجرایی در افراد به کار رود
و نهادهاي نظامی براي  ها سازمانبه   همچنین،

 هاي گروهندازان، خلبانان و ابهبود عملکرد تیر
 هاي گروهورزشی و نیز به  هاي فدراسیونویژه، 

طب اورژانس و جراحی   خصوص بهپزشکی 
براي رسیدن به اوج اجرا و  شود میپیشنهاد 

.عملکرد بهینه از این روش سودمند استفاده نمایند
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