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 خالصه 

حافظه فعال و بازداری پاسخ  برای  ارتقای عملكرد  باألخصاهمیت کارکردهای اجرایي  مقدمه:

که  شوندميمنظور طراحي و اجرا است و مداخالت مختلفي بدین شدهاثباتان آموزدانشتحصیلي  

هدف اصلي پژوهش حاضر  الگ از  این نوع مداخالت هستند.آموزش شناختي نوروفیدبک و کاپیتان

 پاسخ  پردازش حافظه فعال و بازداری مؤلفهالگ بر کاپیتان افزارنرمآموزش نوروفید بک و  تأثیربررسي 

 مقایسه این اثربخشي بود. و 98-99سال تحصیلي در  شهر تهران ابتدایيان دختر دوره آموزدانشدر 

با روش ه آزمایشي و یک گروه کنترل بود. آزمایشي  با دو گروپژوهش از نوع نیمه  کار: روش

دختر پایه چهارم در شهر تهران انتخاب شدند و به سه گروه  آموزانشد 90 ایخوشهتصادفي  گیرینمونه

الگ نیز کاپیتان افزارنرمجلسه و گروه  15نفر(. گروه آزمایشي نوروفیدبک 30 هر گروه) تقسیم شدند

ابزار سنجش حافظه  دریافت نكرد. ایمداخلهجلسه آموزش را دریافت کردند ولي گروه کنترل هیچ   15

 هر سهبرای  )بریف( بندی رفتاری کارکردهای اجرائيپرسشنامه رتبه و  (1980) فعال دانیمن و کارپنتر

 و پیگیری اجرا شدند. آزمونپس، آزمونپیشدر  گروه

در میانگین نمرات متغیرهای وابسته  معناداری در تفاوت دهندهنشان کوواریانستحلیل  یهافتهیا نتایج:

 .(p<0/05) گروه آزمایشي نوروفیدبک نسبت به گروه آزمایشي کاپیتان الگ و گروه کنترل بود

اثربخشي  ،پردازش حافظه فعال و بازداری بر ارتقایالگ کاپیتان افزارنرمنوروفیدبک و  نتیجه گیری:

کارکردهای اجرایي استفاده  مؤلفهاز این مداخالت جهت ارتقای این دو  توانميمعناداری داشته و 

 نمود.

 الگحافظه فعال، بازداری پاسخ، نوروفیدبک و کاپیتان کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=257587&_au=%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_21523.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217416&_au=%D9%85%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86++%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217416&_au=%D9%85%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86++%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/article_21523.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/article_21523.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217417&_au=%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7++%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217417&_au=%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7++%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/article_21523.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217418&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87++%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217418&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87++%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_21523.html#aff3
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 مقدمه

 1سه روانشناس در مورد تعریف کارکردهای اجرایي اگر شما از

کنید سه پاسخ مختلف به دست خواهید آورید اما همه این  سؤال

پاسخ  منعطف به محیط توافق  رفتار برایبا کنترل تفكر و  هاپاسخ

اهمیت کارکردهای اجرایي  برای آموزش و  در بابدارند. 

قادر اني که آموزدانشعقیده هستند که  بر اینتحصیالت،  معلمان 

باشند  در امور درسي  رفتار خودکنترل تفكر و خودتنظیمي  به

خواهند بود یعني توانایي کودکان برای کنترل توجه و  ترموفق

 .(1) دعملكرد تحصیلي هستن هایکننده بینيپیشرفتار از 

تحصیلي و  هایحوزه رأسکارکردهای اجرایي در  هایمهارت

این نكته برای نوجواني،   ءاگرچه بدون استثنا قرار دارندآموزشي 

و باهوش، برای اختالالت رشدی،  افراد مستعداوایل دبستان، برای 

یادگیری و تفكر، حافظه و خالقیت مصداق  هایمهارتبرای 

اشاره  هایمهارتاز  ایمجموعهدارد)کارکردهای اجرایي به 

اتي رفتن به دارند که  برای سالمت فیزیكي و رواني، آمادگي بر

مدرسه و موفقیت،  رشد رواني، اجتماعي و شناختي اهمیت 

 هایشناخت را در مهميدارند. کارکردهای اجرایي نقش  ایویژه

برای  موردنیازپیچیده ایفا کرده  و فرایندهای ذهني اساسي 

 ، حافظه و پردازش زبان هستندمسئله، حل ریزیبرنامهاستدالل، 

(2.) 

 دانش با تنهانهطور فزاینده تماعي در عصر دیجیتال بهموفقیت تحصیلي و اج

ها بر تر از آن به تسلط آن، بلكه حتي مهمآموزانتخصصي دانش

 ازجمله؛ شود، مرتبط استفرآیندهایي که کارکردهای اجرایي نامیده مي

  کارکردهای اجرایي که در امور درسي و تحصیلي حائز اهمیت بوده

ید در مفاهیم جد. باشندميحافظه، توجه/تمرکز و کنترل بازداری 

ل یک که  حافظه فعا سازندمي خاطرنشانتعریف حافظه فعال 

که  شخص  باشدمي هایيموقعیتسیستم پویا و ارزشمندی در 

و  مجبور به حفظ فعاالنه توجه و سازگاری با محیط طبق اهداف

وی ری اخیر حاصل از تحقیقات هایافتهپردازش اطالعات است. 

که آموزش حافظه  انددادهتا دبستان نشان  دبستانيپیشکودکان 

 .(3) دهدميرا ارتقا  کارکرد اجرایيفعال دیداری و شنیداری این 

                                                           
1 Executive functions  

سازه حافظه فعال چندین چهارچوب نظری  با توجه به اهمیت 

د. تا کارکرد این سازه درک شو اندشده پرداخته و ساختهگسترده 

دامنه اندوزش و پردازش   جملهمندر چندین جنبه  هاتفاوتاین 

 هانظریه. در سطح کلي،  اندبودهمختلف مفروض  هایموقعیتدر 

مستقل  هایمؤلفهبرحسب  توانميدر مورد این موضوع را 

ظرفیت اندوزش و پردازش و درجه رقابت بین این دو برای  

 (.4کرد) بندیتقسیممشترک توجه 

ری ضرو کارکرد اجرایيکنترل بازداری یا بازداری پاسخ نیز یک 

ای تكانشي که افكار و رفتاره باشدمي موردنیازاست که  هنگامي 

 در نقص منجر بهدر کنترل بازداری   و نقصباید تنظیم شوند 

ت ی شناختي، هیجاني و رفتاری شده که مشكالهاپاسخسرکوب 

ر دتحصیلي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. طبق نظر بارکلي 

، نقص در کنترل بازداری مهم است چون کنترل 1997 سال

یي و در پاسخ نها تأخیر، رفتار ناخواستهبازداری مسئول سرکوبي 

غییر تاحتمالي برای  پرتيحواسپاسخ،  تغییر پاسخ، بازداری

 خپاس بازداری است تا شخص به نتیجه مطلوب برسد. استراتژی

 شودميدرنگ، ممانعت یا قطع یک پاسخ رفتاری گفته  توانایي به

و یكي از ابعاد مهم کارکردهای اجرایي است. سرکوب یک 

 پاسخ رفتاری نامناسب به فرد فرصت خواهد داد تا پیامدهای

را  تریمناسبرا بررسي کرده و رفتار  هاگزینهاحتمالي  سایر 

 (5)برگزیند

های چشمگیری در حوزه علوم شناختي ایجادشده در دو دهه اخیر پیشرفت

کاررفته، هایي که جهت بهبود کارکردهای شناختي بهروش است. ازجمله

ای رایانه افزارهایاستفاده از نرمچنین هم های شناختي واستفاده از روش

 گیریطور چشمبهاست. چون دانش در مورد ساختار و پویایي مغز 

اند که در آن رسیده ایکند دانشمندان علوم اعصاب به مرحلهپیشرفت مي

فعالیت مغزی را با  توانميتوصیف کرد بلكه  توانمي تنها مغز رامرحله نه

های تراتژیاس از میاند. ای  هدایت کرشده و حتي سازندهروش کنترل

گیرد چون مداخالتي مغزی، نوروفیدبک بیشتر مورداستفاده قرار مي

نوروفیدبک  یک نوع تحریک غیرتهاجمي مغز است که به 

عملكرد شناختي، حرکتي یا عصب فیزیولوژیكي ربط دارد. 
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های  رفتار خود را با کسب فرمان برخي جنبه توانندها ميآزمودني

 . نوروفیدبکبگیرنددست بهاطالعاتي در مورد کارکرد مغزشان 

شناسي کاربرد و عصب پزشكيروانهای شناختي و در حوزه

ویژه زیادی دارد و اثربخشي آن در درمان اختالالت بسیاری به

 (.6) شده استاختالل نقص توجه/بیش فعالي اثبات

عال فالگ بر حافظه اثربخشي کاپیتان( به بررسي 1398نظربلند )

ارتقای  دهندهنشانکودکان اختالل طیف اوتیسم پرداختند. نتایج 

یاضیات ردر  آزمون  آزمونپسحافظه فعال در گروه آزمایشي در 

 پژوهشگران (7) کمبریج بود شناختيعصبمت، آزمون کي

-کاپیتان افزار شناختينرمطي پژوهشي با عنوان اثربخشي  دیگری

یادگیری  هایناتوانيان دارای آموزدانشفعال  بر حافظهالگ 

الگ کاپیتان افزارنرمصورت دادند. نتایج نشان داد که  ایمطالعه

 دهدميرتقا ان دارای ناتواني یادگیری را اآموزدانشحافظه فعال 

به مطالعه اثربخشي محققان   2020در سال  چنین(. هم8)

مان زعصبي تنظیم هیجان ضمني در  هایمكانیسموروفیدبک بر ن

 آزمونپساختالل استرس پس از سانحه پرداختند. نتایج 

یگاه )جا رمزگذاری هیجاني در هیپوکامپارتقای  دهندهنشان

زی و حاالت مغ در موردبه بصیرتي  هایافتهحافظه فعال( بود. 

س از د اختالل پمغزی در نقص تنظیم هیجان در افرا هایتنظیم

 (.9)اندافزودهسانحه 

آموزش نوروفیدبک یک نوع تنظیم آگاهانه و هدفمند امواج مغزی است 

های علوم افزار کاپیتان الگ مبتني بر یافتهها به کمک نرمآموزشو 

( است که در آن سعي ایهای رایانهبازی)عموماً  شناختي ولي به شكل بازی

بهبود بخشیده یا ارتقا دهند که همه این شود عملكردهای شناختي را مي

دو روش پایه در  اشاره دارد 1عصبيپذیریموارد ذکرشده بر اصل انعطاف

)که در آن  2از: روش ترمیمي اندافزار عبارتنرمکارگیری این به

شود( و های مكرر گوناگون ترمیم ميتمرین وسیلههای ذهني بهنارسایي

ها و ابزارهای انطباقي و اصالحي محیط استراتژی)که در آن  3روش جبراني

                                                           
1Neuroplastisity 

2Restorative 

شود تا عملكردها را يم کاربردههای در حال پیشرفت بهنارسایي باوجود

 (.10) جبران کند

با توجه به اینكه در رابطه با اثربخشي این دو روش روی کودکان و  

های چنداني صورت نگرفته است انجام نوجوانان بهنجار هنوز پژوهش

ر این حوزه و مقایسه میزان اثربخشي دو روش ضروری به نظر پژوهش د

رسد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد دستیابي به پاسخ این سؤال مي

الگ بر افزار کاپیتاناثربخشي آموزش نوروفیدبک و نرمهستیم که آیا بین 

تفاوت  آموزان دختر ابتدایيحافظه فعال و بازداری پاسخ در دانش پردازش 

 وجود دارد؟

 

 روش پژوهش

با گروه  آزمونپس-آزمونپیشآزمایشي از نوع طرح پژوهش از نوع شبه

سال  هارم دران ابتدایي پایه چآموزدانشگواه بود. جامعه آماری شامل 

ده مدرسه  ز یک منطقه آموزشيبود که اتهران شهر در  98-99تحصیلي 

با توجه به مالک  هاآنکالس انتخاب و از میان  3الي  2و از هر مدرسه 

 2) ه گروهسدختر پایه چهارم انتخاب و به  آموزانشد 90ورود و خروج 

 15ي  روه کنترل(  تقسیم شدند و دو گروه آزمایشگ 1روه آزمایشي و گ

ا دریافت الگ و نوروفیدبک رشناختي کاپیتانبخشيتوانجلسه آموزش 

بعد قبل و  هاآزمودنيدریافت نكرد و تمامي  ایمداخلهکردند گروه کنترل 

ت سیاهه ( و فهرس1998) مداخالت  با آزمون حافظه دانیمن و کارپنتر از

ت قبل از اجرای مداخال. قرار گرفتندرفتاری بریف مورد ارزیابي 

ش اخذ شد و کتبي جهت حضور در مداخالت و پژوه نامهرضایت

مالک  عات محرمانه باقي خواهند ماند.که اطالاطمینان خاطر داده شد 

یین در آزمون سال، کسب نمره پا 10-11دامنه سني  ،پژوهشورود به 

 دوقطبي /مثل نقص توجه پزشكيرواننداشتن هیچ اختالل و  غربالگری

 .زیر هستندبه شرح   هاداده آوریجمعابزار   بود.

 ابزارهای پژوهش

از  آزمون این :(1980کارپنتر )ابزار سنجش حافظه فعال دانیمن و 

 شدهیكدیگر تشكیل با غیر مرتبط و دشوار نسبتاً جمالت تعدادی

3Compensatory 



 

 64، سال 6شماره  ،1400اسفند-همنب جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -4423

 ای،جملهسه ای،دوجمله هایدر بخش جمالت .است

 ایجملهو هفت ایجملهشش ای،جملهپنج ای،چهارجمله

 آزمون.اندشدهارائه آزمودني به و تفكیک ترتیب و به بندیدسته

 روی هر بخش جمالت کهاین یكي. اجراست قابل دو روش به

. گیردمي قرار آزمودني اختیار در و شودمي نوشته هایيکارت

خود  بلند برای صدای با را هر بخش باید جمالت آزمودني

 آزمون به و دور کند خود جلو چشم از را هاکارت سپس ،بخواند

 به را هر بخش آزمونگر جمالت کهدیگر این روش. دهد پاسخ

 تا خواهدمي هاآن از و خوانددیگرمي هایآزمودني برای ترتیب

 پاسخ آزمون به کنند،سپس گوش شدهخوانده جمالت به دقت به

 از آزمودني آزمون، اجرای روش در هردو هرحال،به .گویند

 هر آیا دهد دهد: تشخیص انجام را زیر کار شود تامي خواسته

 ذهني(. گفتني )پردازش ؟یا خیر است درست معنایي ازنظر جمله

 شامل را متفاوتي متعدد و ذهني اعمال ذهني، پردازش که است

 تنها جمالت و نادرستي درستي یا معناداری تشخیص شود ومي

و  است شدهتشكیل جمله 27 از آزمون. است آن از فرایند بخشي

 گذارینمره. واحد دارد نیز ارزشي هر جمله به درست پاسخ

 درست هایتعداد پاسخ شمارش با که است ترتیباین به آزمون

 يهر آزمودن نمره ،100 در آن ضرب و سپس 27  بر آن و تقسیم

 روش بر اساس آزمون پایایي یا ثبات ضریب  .شودمي مشخص

میان این آزمون و  ،چنینهمدست آمد. به 85/0دونیمه کردن 

ای برای رایانه شاخص پردازش اطالعات که یک آزمون

 88/0ضریب همبستگي  ،گیری ظرفیت حافظه فعال استاندازه

 .(11وجود دارد )

 این پرسشنامه :)بریف( بندی رفتاری کارکردهای اجرائيپرسشنامه رتبه

که به سنجش کارکردهای است   اعتمادقابلهای معتبر و كي از آزمونی

های مربوط به کارکرد اجرایي پرسشنامهپردازد و در میان سایر اجرایي مي

دهد به دلیل اینكه رفتار افراد را در زندگي روزمره مورد ارزیابي قرار مي

این پرسشنامه دارای دو فرم والد و معلم است و . دارای ارزش فراواني است

سال کاربرد دارد.  5 -18برای کودکان و نوجوانان دختر و پسر سنین 

، 2، گاهي اوقات=1هرگز= ،صورتینه است که بهگز 86پرسشنامه دارای 

شود.  هشت کارکرد اجرائي عمده که پاسخ داده مي 3و بیشتر اوقات=

جایي از: بازداری، جابه اندشوند عبارتميتوسط این پرسشنامه سنجیده 

ریزی راهبردی، توجه، کنترل هیجاني، آغازگری، حافظه فعال، برنامه

آمده پرسشنامه را بین دستبه نباخوآلفای کر میانگین سازماندهي و نظارت

 شدهمحاسبه باخرونآلفای ک چنینهم(. 12)اندگزارش کرده 98/0و  82/0

 BRIEFبرای شاخص تنظیم رفتار، شاخص شناختي و نمره کل پرسشنامه 

آمده است.  روایي و اعتبار پرسشنامه دستبه 93/0، 89/0، 86/0به ترتیب 

بازآزمون خرده -شده و ضریب پایایي آزمونتوسط شهابي بررسي

بندی رفتاری کارکردهای اجرایي در کارکرد رتبه آزمون هایمقیاس

، 80/0، آغاز به کار 91/0، کنترل هیجاني 81/0دهي ، جهت90/0بازداری 

، نظارت 79/0، سازماندهي اجزاء 81/0ریزی ، برنامه71/0عال حافظه ف

و نمره کلي  87/0، شاخص فراشناخت 90/0، شاخص تنظیم رفتار 78/0

ضریب همساني  چنینهمشده است. گزارش 89/0کارکردهای اجرایي 

دهنده باال بودن همساني باشد که نشانمي 94/0تا  87/0دروني پرسشنامه از 

  (.13)های پرسشنامه استده مقیاسدروني تمامي خر

ک ی، الگه کاپیتانمجموعـ: 2020الگ نسخه کاپیتان افزار شناختينرم-

مجموعه آموزشي برای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالي شناختي 

ن مجموعه دارای مي ف در سطوح  2000باشد. اـی برنامـه و تكلیف مختـل

گوناگون برای ارتقاء کارکردهای شناختي گوناگون است. سیستم ارزیابي 

حوزه از کارکردهای شناختي ارزیابي  9تواند فرد را در کاپیتان الگ مي

تواند با ده و متناسب با وضعیت فرد برنامه آموزشي پیشنهاد دهد. فرد ميکر

ن سیستم یک برنامه جامع متناسب با توانمندی ـتفاده از اـی های خود اس

ي یهاچنین برنامه توانميطراحي کند، یا برای فردی در محیط کلینیک 

های مشابه امهآنكه سایر برن طراحي و ارائه داد. حال هایتوانمندمتناسب با 

فاقد چنین قابلیتي هستند. عالوه بر این قابلیت، هر تمریني که فرد انجام 

شناختي  یهپا یهامهارتدهد از ابتدا و در مراحل اولیه انجام تكالیف، مي

یک ساختار مشخص به تمرین  گردند و فرد بر اساستمرین مي

ـتقیم به  طورگونه نیست که بهپردازد و اینهای مختلف ميمهارت مس

های پایه یعني حافظه یا حل مسئله پرداخته شود، ابتدا مهارت تمرین

تكالیف  تناسببه  یابند وهای دیداری و شنیداری بهبود ميپردازش

 (.10) گردندمي نیز متفاوت  هادشوارتر شده و سطح مهارت

 است درماني روش یک نوروفیدبک: آموزش شناختي نوروفیدبک-

 بازخورد دادن و مغز الكتریكي امواج از ثبت استفاده با آن طي که

 آموزش آزمودني به را خودتنظیمي نوعي کند کهمي فرد تالش به

 فرد ارائه به تصویر صدا یا از راه طورمعمولبه بازخورد .دهد
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 را مناسبي تغییر آیا شود کهمي فرد متوجه طریق این از و شودمي

 در این (.9)یا خیر است ایجاد کرده خود مغزی امواج فعالیت در

 هرتز( و کاهش تتا 18-15) پژوهش پروتكل درماني  با افزایش بتا

 است. شدهاستفاده czهرتز( در منطقه 4-7)

وهش و کسب رضایت آگاهانه و ژاجباری نبودن شرکت در پ

اخالقي این  از مالحظات هايآزمودناطالعات  داشتننگهمحرمانه 

 .باشندميپژوهش 

 

 ایجنت

بودند که   مؤنثساله و  11-10با رده سني  آزمودني 90گروه نمونه شامل 

 هایآماره  .همگي در پایه چهارم تحصیلي مشغول به تحصیل بودند

 .اندشده هارائ 1 جدول توصیفي متغیرها با توجه به نوع آزمون و گروه در 

 

پردازش حافظه رات متغیرهای  های توصیفي نمشاخص  .1جدول

 به تفكیک سه گروه  فعال و بازداری پاسخ 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش  متغیر

 ±میانگین 

انحراف 

 استاندارد

 ±میانگین 

انحراف 

 استاندارد

 ±میانگین

انحراف 

 استاندارد

پردازش 

 حافظه

   

 19/0 07/0± 2/0 07/0±  18/0 کنترل

±06/0 

 46/0 12/0± 4/0 15/0±  35/0 نوروفیدبک

±09/0 

 49/0 16/0± 37/0 الگکاپیتان

±16/0 

47/0 

±08/0 

بازداری 

 پاسخ

   

  76/9 61/9± 3/10 کنترل

±14/9 

46/9  

±6/9 

  63/3 1/4±  63/7 الگکاپیتان

±18/1 

4/2 ±9/1 

  26/11 نوروفیدبک 

±76/6 

6/5 ±83/1 7/2 ±4/2 

 وهشپژ وابسته متغیرهای نمرات اساس بر توصیفي هاییافته ابتدا

 تحلیل روش از (. 1)جدول اندارائه شده گروه سه تفكیک به

 گروهي عضویت آن در که تكراری هایگیریاندازه با واریانس

فظه پردازش حا( وابسته متغیر دو نمرات مستقل، متغیر عنوانبه

 نعنوابه پیگیری و آزمونپس مراحل در فعال و بازداری پاسخ(

 وانعنبه وابسته متغیر دو این پیش آزمون نمرات و وابسته متغیر

 در .است استفاده شده باشند،مي ،)همگام) کنترل متغیرهای

 سه هر در وابسته متغیرهای نمرات بودن نرمال وضعیت بررسي

مرحله  سه هر در و  )کنترل گروه یک و آزمایشي گروه دو(هگرو

 نمرات هایواریانس برابری و پیگیری و آزمونپس-آزمونپیش(

 05/0 معناداری سطح از آمده دستبه مقادیر وابسته متغیرهای

 ند.شد تأیید هافرضپیش بود  کمتر

ر سه تحت بررسي د هایلفهؤمچنین برای تعیین میزان اختالف هم

آزمون و پیگیری در هر سه گروه و آزمون، پسمرحله پیش

گروه در بررسي این موضوع که آیا اختالف معناداری بین سه 

از روش تحلیل نمرات  ،مراحل تحت بررسي وجود دارد یا خیر

تایج نکه  ،های تفاوت بهره برده شده استمرهافتراقي یا تحلیل ن

 اند.در جداول زیر ارائه شده

 

 آزمون و پیگیری بازداری پاسخپس  آزمون و گروه برجدول نتایج آزمون آنكووا برای بررسي اثرگذاری پیش. 2جدول

 منبع تغییرات متغیر وابسته
مجموع مربعات 

 نوع سوم
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

میزان اثر اتای 

 جزئي مربع

 18/0 004/0 75/5 87/10 2 74/21 گروه
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پس آزمون 

 بازداری پاسخ

 آزمونپیش

 بازداری پاسخ
69/213 1 6/213 801/14 000/0 15/0 

 آزمونپیش 

بازداری 

 پاسخ*گروه

27/435 2 6/217 074/1 428/0 064/0 

    43/14 84 79/1212 خطا

     90 6760 مجموع

پیگیری بازداری 

 پاسخ

 281/0 000/0 23/6 36/5 2 72/10 گروه

 آزمونپیش

 بازداری پاسخ
63/116 1 6/116 14/5 026/0 158/0 

 آزمونپیش

بازداری 

 پاسخ*گروه

85/481 2 9/240 625/0 63/0 020/0 

    67/22 84 6/1904 خطا

     90 6031 مجموع

طور که از جدول مشخص است در بررسي میزان همان

لفه ؤهای مورد بررسي سطح معنادار ملفهؤهر یک از م گذاریثیرأت

و  0.000) آزمون بازداری پاسخ(و پیش0.000و  0.0047گروه )

آزمون و پیگیری بازداری وابسته پس)برای هر دو متغیر  (0.026

لذا  ،کمتر است 0.05پاسخ( از میزان خطای نوع اول در سطح 

ثیرگذاری گروه و پیش آزمون بازداری پاسخ بر میزان پس تأ

اطمینان  %95آزمون بازداری پاسخ برای هر دو متغیر وابسته با 

 و آزمون بازداری پاسخپیش چنین بین متغیرهم گردد.اثبات مي

رابطه خطي برقرار است، به این معني  آزمون بازداری پاسخپس

یابد. ولي از طرفي اثر که با افزایش یكي، دیگری نیز افزایش مي

-پیش زیرا ،گر وجود نداردمتقابل متغیر عامل و متغیر مداخله

آزمون و در هر دو متغیر وابسته پس بازداری پاسخ*گروه آزمون

(و 0.63و  0.428سطح معناداری ) دارایپیگیری بازداری پاسخ

نظر شده و به است، پس فرض صفر بودن اثر رد 05/0بزرگتر از 

ثیر گذار أوابسته ت هایرسد که همزمان این دو متغیر روی متغیرمي

-تانیکاپهای توان عنوان کرد بین گروهجا نیز ميلذا از این .نیستند

بازداری پاسخ آزمون و گواه در میزان پس ، نوروفیدبکگال

چنین جهت بررسي مقایسه هم اختالف معناداری وجود دارد.

با استفاده از  نوروفیدبکو  گالتانیکاپهای اثرگذاری آزمون

های افتراقي بازداری پاسخ سه گروه را در آنالیز واریانس میانگین

-آزمونپیگیری و پس-آزمونآزمون ، پیشپس-)پیش آزمون

 دهیم.قرار ميمورد مقایسه  پیگیری(

 

 نوروفیدبک و الگتانیکاپگواه،  های افتراقي بازداری پاسخ سه گروهمیانگینجدول نتایج آنالیز واریانس  .3جدول

 سطح معناداری Fمقدار آماره تفاضل 

 میانگین

 نوروفیدبک گالتانیکاپ گواه



 
 

 و همكاران راهیمي جوزانيشادی اب             ان دختر ابتدایيآموزدانشدر  پاسخ  حافظه و بازداری پردازشارزیابي و مقایسه اثربخشي  -4426

 لفه بازداری پاسخؤم

 66/5 4 53/0 004/0 95/5 س آزمونپ-پیش آزمون

 56/8 23/5 83/0 000/0 212/9 پیگیری-آزمونپیش

 9/2 23/1 3/0 018/0 74/3 پیگیری-آزمونپس

های سه گروه اثبات میانگینوجود اختالف معنادار بین  Fآماره  طبق

افتراقي  هایمیانگینگردد. برای مقایسه وجود تفاوت معنادار بین مي

توکي استفاده های دوتایي و آزمون بصورت زوجي از مقایسه

دهنده این موضوع بود که در تفاضل گردید. نتایج حاصل نشان

آموزش پیش آزمون و پس آزمون ها بیشترین اثرگذاری توسط 

تفاضل پیش آزمون و پیگیری بیشترین اثرگذاری نوروفیدبک، در 

پیگیری -آزمونو در تفاضل پس آموزش نورو فیدبکتوسط 

 فیدبک رخ داده است.آموزش نوروبیشترین اثرگذاری در 

 

 آزمون و پیگیری پردازشآزمون و گروه بر پسبرای بررسي اثرگذاری پیش نتایج آزمون آنكووا .4جدول

 منبع تغییرات متغیر وابسته
مجموع مربعات نوع 

 سوم
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
F سطح معناداری 

میزان اثر اتای 

 جزئي مربع

 آزمون پردازشپس

 147/0 001/0 26/7 079/0 2 158/0 گروه

 284/0 000/0 29/33 361/0 1 361/0 پردازش آزمونپیش

 آزمونپیش

 پردازش*گروه
037/0 2 019/0 71/1 186/0 039/0 

    011/0 84 911/0 خطا

     90 93/14 مجموع

 پیگیری پردازش

 603/0 000/0 81/63 304/0 2 608/0 گروه

 207/0 002/0 10/10 048/0 1 048/0 پردازش آزمونپیش

 آزمونپیش 

 پردازش*گروه
164/0 2 082/0 24/1 26/0 091/0 

    005/0 84 4/0 خطا

     90 11/15 مجموع

عنوان کرد بین  توانميطور که از جدول مشخص است همان

آزمون ، نوروفیدبک و گواه در میزان پسگالتانیکاپ هایگروه

چنین جهت بررسي هم وجود دارد.پردازش اختالف معناداری 

با استفاده  نوروفیدبکو  گالتانیکاپهای مقایسه اثرگذاری آزمون

های افتراقي پردازش سه گروه را در از آنالیز واریانس میانگین

-آزمونپیگیری و پس-آزمون، پیشونآزمپس-آزمون)پیش

 مورد مقایسه قرار مي دهیم. پیگیری(

 

 

 نوروفیدبک ،گالتانیکاپگواه،  های افتراقي پردازش سه گروهمیانگینجدول نتایج آنالیز واریانس  .5جدول

 سطح معناداری Fمقدار آماره تفاضل 

 میانگین

 نوروفیدبک گالتانیکاپ گواه

 -049/0 -12/0 -017/0 006/0 37/5 پس آزمون-آزمونپیش لفه پردازشؤم
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 -11/0 -103/0 -009/0 026/0 803/3 ریپیگی-آزمونپیش

 -061/0 017/0 008/0 02/0 08/4 یپیگیر-آزمونپس

 

ه در کدهنده این موضوع هستند نتایج حاصل نشان و Fمیزان آماره 

 نرمها بیشترین اثرگذاری توسط آزمونآزمون و پستفاضل پیش

 تفاضل پیش آزمون و پیگیری بیشترین، در گالتانیکاپافزار 

-آزمونآموزش نورو فیدبک و در تفاضل پساثرگذاری توسط 

 ت.آموزش نورو فیدبک رخ داده اسبیشترین اثرگذاری در پیگیری 

بک بر الگ و نوروفیددار بین کاپیتانبنابراین وجود تفاوت معني

 گردد.پردازش حافظه فعال و بازداری پاسخ اثبات مي

 

 گیرینتیجهبحث و 

 افزارنرمنوروفیدبک و  بخشيتوانتعیین اثربخشي  باهدفپژوهش حاضر 

الگ بر پردازش حافظه فعال و  بازداری پاسخ در شناختي کاپیتان

اصل از تحلیل آماری دوره ابتدایي انجام شد. نتایج ح ان دخترآموزدانش

پردازش حافظه فعال  بر ارتقاینوروفیدبک  بخشيتواننشان داد که  هاداده

 در تبیین. باشدميهمسو  (15و14)پیشین هایپژوهشاثربخش بوده که با 

عصبي است  برمدارحافظه فعال مبتني  اذعان نمود توانمياین یافته 

که  این مدار برآیند سیستم کنترل توجه در قشر پیش پیشاني و 

است. در زمان  1ارتباطي خلفي  قشر مخذخیره اطالعات حسي در 

بین  14-10باند   2آموزش نوروفیدبک افزایش  در کوهرنس

 شوندميپیشاني و مناطق خلفي باعث افزایش فعالیت حافظه فعال 

ارتقای حافظه  منجر به Czدر ناحیه SMRبنابراین افزایش موج

 اثربخشي نوروفیدبک بر دهندهنشان هایافته ،چنینهم. (8) گرددميفعال 

این  در تبیینهمسو است و  (16) ی پیشینهایافتهبازداری پاسخ بوده که با 

باید اذعان نمود که بازداری پاسخ شامل سه بخش است:  یافته

خطای ارتكاب خطای ارتكاب، بازداری نامناسب و زمان واکنش. 

. بازداری شودميکه فرد دچار خطا  کندميبه این صورت عمل 

نامناسب فرد کنترلي بر ارائه پاسخ به محرک ندارد و زمان واکنش 

. شودميو هیجاني مطرح  برانگیزچالشهم  در مواجهه با مسائل 

د فعالیت مغز را در قشر پیش توانميشناختي  بخشيتوانمداخالت 

                                                           
1 Posterior association cortex  

 را بهبودآن کارکردهای اجرایي  نتیجه درپیشاني افزایش دهد و 

د  این توانميبا ارائه محرک و تكالیف شناختي  بخشيتوانبخشد. 

مناطق که مرتبط با  کارکردهای اجرایي بازداری پاسخ است را 

 بخشيتوانتحریک کند. پس دور از انتظار نخواهد بود که با 

 .شناختي، کارکرد اجرایي بازداری پاسخ بهبود پیدا کند

که با  تأثیر داردفعال  حافظهبر اثربخشي کاپیتان الگ   نشان داد هایافته

 توانميدر تبیین این یافته ( همسو است. 17های ولس و همكاران )پژوهش

که  اندشدهطراحيطوری  هابازیالگ کاپیتان افزارنرمدر  بیان کرد

مربوط به حافظه فعال  از سطح پایین شروع  و طي  هایفعالیت

و در  شوندميروندی صعودی به افزایش مهارت ختم 

پیروزی و توانایي  ایجاد حسان ابتدایي به علت آموزدانش

و انگیزه  رشد یافته و این  نفسبه اعتمادتدریجي  آمدهدستبه

ی حافظه فعال در هابازی. شودميروند بهبودی و صعودی بیشتر 

-همزمان حافظه فعال  دیداری طوربهالگ  کاپیتان افزارنرم

لگوی پاداش دهي و جذابیت شنیداری را درگیر کرده و ا

و ارتقای مهارت  هافعالیتشنیداری تمایل به انجام -دیداری

نتیجه یادگیری بهتری رخ  در سازندميحافظه فعال را بیشتر 

ر بازداری پاسخ هم اثربخش بوده  الگ بنهایت کاپیتان در(. 17)دهدمي

 بهبود و عصبي پذیریشكل اصول به توانمي یافته این تبیین دره ک

 قالب در شناختي بخشيتوان هایتمرین کهطوریبه کرد، استناد

 توجه دتوانمي ایچندمرحله هایبرنامه و مراتبسلسله

 درواقع کند. تقویت را افراد (شنیداری و دیداری ابعاد(مداوم

 یک ذهني فرآیندهای و اعمال مجدد یادگرفتن یعني تمرین

 در مؤثر یا جدید عملكرد ارتباطات ایجاد برای حیاتي محرک

 مغز پذیریانعطاف دتوانمي هامهارت تمرین. است بافت باقیمانده

 بهبودی ،گرفتهانجام مطالعات اساس بر .دهد قرار تأثیر تحت را

 از حاصل پذیریانعطاف از ناشي شناختي بخشيتواناز  بعد

 از مغز اینكه به توجه با و باشدمي نوروني هایشبكه در آموزش

2 Coherence  
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 لذا است، برخوردار باالیي شناختيعصب باز سازماندهي قدرت

 هانورون رفتاری کارکرد بهبود بردن باال با ساختارمند تحریک

تفاوت اثربخشي نوروفیدبک و   دهندهنشان نتایج(. 18)است همراه

فعال و بازداری پاسخ است که اگرچه هردو مداخله  بر حافظهالگ کاپیتان

داشته و فرضیه پژوهش  یاثر باالتراثربخش بودند اما نوروفیدبک اندازه 

که  شودميالگ اثبات اپیتاندر اثربخشي نوروفیدبک و ک بر تفاوتمبني 

 قابل تبیین است. شناختي هایتمرین اثر در مغز پذیریشكل فرضیهبا  

 .اندبودهپایداری اثربخشي نتایج  دهندهنشانچنان آزمون پیگیری هم

 دلیل به داشته که هایيیتمحدوداین پژوهش در کنار نقاط قوت خویش 

 یاطاحت بانتایج باید  پذیرییمتعم ن،بود و تک جنسیتي اندازه نمونه بسیار کم

پژوهش عدم وجود گروه محدودیت دیگر این  صورت بگیرد.

ی آزمایشي بود. هاگروهشناختي آموزشدر دوره کنترل فعال 

 کهدرحاليگروه مداخالت در جلسات آموزشي شرکت داشتند 

-هم دریافت نكردند.  ایمداخلهی گروه کنترل هیچ  هاآزمودني

 بخشيتوان هایبرنامه تأثیرمحققان آتي  شودميپیشنهاد چنین 

و  زرگساالنب نمونهشناختي  هایتوانایيرا روی سایر شناختي 

 سانحه ازی بالیني مثل استرس پس هاگروهو حتي  مسن افراد

باعث  احتماالً 19جهاني کوید  گیریهمه چراکه مطالعه کنند

و وسواس عملي افزایش تعداد مبتالیان به استرس پس از سانحه 

روی این شناختي هایآموزشاین   تأثیرتا  است شده و ارزشمند

  توانمي شدهکسبو نتایج  هایافتهطبق  ارزیابي گردند. هانمونه

الگ و نوروفیدبک با شناختي کاپیتان افزارنرماذعان نمود که 

ارتقای قدرت مغزی برای ارتقای ظرفیت حافظه فعال و  بازداری 

از این مداخالت برای ارتقای  توانميو روند ميکار پاسخ  به

در  نفساعتمادبه بردن باالچنین عملكرد تحصیلي و موفقیت و هم

 برد. ایبهینهان استفاده آموزدانش
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 Abstract 

Introduction: importance of executive functions for educational 

successes is demonstrated. There are many cognitive training for 

improving executive functions like neurofeedback and Capitan log 

software. So the present research aimed to determine and evaluate 

neurofeedback and Capitan log on Female elementary school students in 

Tehran in the academic year 2020-2019. 

Methods: : this research is semi experimental study with control group 

and statistical population were all female elementary students in 4grade. 

Then 90 students were selected by multi stage clustering method and 

designated into three groups (2 experimental and 1 control) after screening 

by inclusion criteria. Daneman and Carpenter working memory scale 

(1980) and Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) 

were used for measuring before and after and in following up test. Two 

experimental groups received 20 sessions of interventions and control 

group didn’t receive any intervention. Covariance analysis and spss21 

were used for analysis of data. 

Results: neurofeedback and Capitan log interventions had significant 

effects on storage of working memory and response inhibition in students. 

Conclusion: These interventions can be used to improve working 

memory and response inhibition to increase educational achievement. 

Keywords: working memory, response inhibition, neurofeedback and 

Capitan log software. 

 

 


