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بررسي تأثير نوروفيدبک آلفا/ تتا و بيوفيدبک تغييرپذيري ريتم قلب بر خالقيت 
شناختي و هيجاني کودکان دبستاني

مقدمــه: براي افزایش خالقيت صدهــا راه وجود دارد، اما روش هاي جدیــد باید مبتني بر آموزش 
غيرمســتقيم و متناسب با سرگرمي هاي به روز کودکان و نوجوانان باشد. هدف این پژوهش، بررسي 
تأثير نوروفيدبک آلفا/ تتا و بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب (HRV) بر خالقيت هيجاني و شناختي 
کودکان دبستاني شهر اصفهان است. روش: نمونه ی پژوهش 90 کودک هفت تا 12 ساله (51 دختر 
و 39 پســر) بودند که هم داوطلب شرکت در جلســات بودند و هم مالک هاي ورود به پژوهش را 
داشــتند. آزمودنی ها به صورت تصادفي در پنج گروه آزمایشــی (بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب، 
نوروفيدبــک آلفا در مکان های ،P4،P3،Pz	P3-P4) و گروه گواه قرار گرفتند (هر گروه 51 نفر). 
برای اندازه گيري ســازه هاي مورد نظر، فرم والــد آزمون هاي خالقيت هيجاني آوریل (1999) و فرم 
تصویري خالقيت شــناختي تورنس (1962) در سه مرحله ی پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري اجرا 
و آزمون هوش ریون و فرم والد ســياهه ی نشــانه هاي مرضي کودکان نيز پاسخ داده شد. گروه هاي 
بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب و نوروفيدبک، آموزش را در 15 جلسه ی 45 دقيقه اي و سه بار در 
هفته به صورت انفرادي دریافت کردند. فرض پژوهش این بود که بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب  
و نوروفيدبک آلفا/ تتا مي تواند خالقيت هيجاني و شناختي کودکان دبستاني در مراحل پس آزمون و 
پيگيري را افزایش  دهد. يافته ها: داده ها با استفاده از تحليل واریانس اندازه هاي تکراري تحليل شدند 
و نتایج نشــان دادند که آموزش نوروفيدبک آلفا/ تتا در مکان های P3 وPz و بيوفيدبک تغييرپذیري 
ریتم قلب توانسته اند در هر دو مرحله ی پس آزمون و پيگيري، خالقيت شناختي و هيجاني را افزایش 
دهند (0/05 و P> 0/01). نوروفيدبک Pz بر خالقيت شــناختي و بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب 
بر خالقيت هيجاني اثر بيشتري داشته اند. نتيجه گيري: با توجه به نتایج به دست آمده، از این روش ها 

مي توان براي افزایش خالقيت شناختي و هيجاني استفاده کرد.  
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Study of the Effects of Alpha/Theta Neurofeedback and 
Heart Rate Variability Biofeedback on Emotional and 
Cognitive Creativity in Elementary School Children

Introduction: There are hundreds of ways to develop creativity among chil-
dren, youths and adults. Developing new ideas and ways of teaching creativity 
should incorporate the interests and hobbies of children and young adults. The 
purpose	of	this	study	was	to	investigate	the	effects	of	alpha/theta	neurofeedback	
and heart rate variability (HRV) biofeedback on emotional and cognitive creativ-
ity in elementary school children in the citly of Isfahan. Method: The sample 
consisted of 90 children who participate in the research vulnarably. Participants 
were	 randomly	 assigned	 to	 control	 five	 experimental	 groups.	 Emotional	 and	
cognitive creativity were measured by Torrance’s Test of Creativity and Aver-
ill’s	 Emotional	Creativity	 Inventory.	The	 experimental	 groups	 participated	 in	
15	 	HRV	biofeedback	sessions,	15	alpha/theta	neurofeedback	sessions.	It	was	
hypothesized  that each of these methods increases creativity and also have dif-
feretnt effects on emotional and cognitive creativity and  their components in 
the	experimental	groups. Results: The result of analysis of variance of  repeated  
measures	showed		that	these	methods	significantly	increased		emotional	and	cog-
nitive creativity and  their components (p< 0.05). HRV biofeedback had more 
effect	on	emotional	creativity.	And	Pz	alpha/theta	neurofeedback	had	more	effect	
on cognitive creativity. Conclusion: alpha/theta	neurofeedback	increased	cogni-
tive creativity, and heart rate variability (HRV) biofeedback increased emotional 
creativity. 
Keywords: alpha/theta neurofeedback, heart rate variability (HRV) biofeed-
back, emotional creativity, cognitive 
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زهره عالءالديني و همکاران 

فرایندهاي عصب شــناختي از جمله خالقيت استفاده از 
نوروفيدبک (12،13) و بيوفيدبک (14, 15) اســت. در 
واقــع، یکي از جدیدترین دیدگاه هــا درباره ی خالقيت 
نظریه ی عصب شناسي است که در بخشي از آن رابطه ی 
خالقيــت با مغــز و امواج مغــزي و در بخش دیگري، 
رابطــه ی تنظيم فعاليت دســتگاه عصبــي خودمختار با 

خالقيت بررسي می شود(12،13). 
بر عملکردهاي  الکتروآنســفالوگرافی  نوروفيدبک  تأثير 
شناختي در تحقيقات مختلف نشان داده شده است(16, 
17، 18)، اما کاربرد آن براي جنبه هاي مختلف خالقيت 
از اواخــر دهه ی 1990، با ســه پژوهــش مارتيندیل و 
همــکاران شــروع شــد(19, 20, 21). در نوروفيدبک، 
امــواج مختلف (بتــا، آلفا، تتــا و دلتا) آمــوزش داده 
مي شوند. تحقيقات نشان داده اند که هر یک از این امواج 
مي توانند آثار مختلفي بر فرایندهاي شــناختي گوناگون 
داشــته باشند. امواج دلتا هنگام خواب، تتا در حالت بين 
خواب و بيداري، آلفــا در حالت آرامش و امواج بتا در 
حالت تمرکز وجود دارند(22). آلفا در لوب پس ســري 
و آهيانه اي غالب اســت(23) و تحقيقات نشان داده اند 
که با خالقيــت ارتبــاط دارد(24-29). افزایش قدرت 
آلفا در قشــر جلویي نيم کره ی راســت با قدرت ابتکار5 
بيشــتر تفکر واگرا(24) و غلبه بر بن بست ها هنگام حل 
مســأله(25) رابطه دارد. به طور کلي، افزایش قدرت آلفا 
بــا افزایش عملکرد شــناختي، به ویــژه چرخش ذهني 
مربوط اســت(26). یونگ بيمن و همکاران(24) و فينک 
و همکاران(28) نيز نشــان داده اند کــه افزایش قدرت 
آلفا بــا خالقيت رابطه دارد. در برخــي تحقيقات دیگر 
نيز به رابطه ی بين تتا و خالقيت اشــاره شده است(29-
31). تتاي آهيانه (PZ) بيشــتر با عمليات بازیابي رابطه 
دارد(32). وقتي تتا زیاد شود، تصویرپردازي زیاد شده و 
خالقيت هم بيشتر مي شود(31). در طول هيپنوز، امواج 

مقدمه
نقش نوآوري ها و پيشــرفت ها، بســته به توانایي انسان، 
تغيير الگوهــاي تفکر موجود و ســاختن چيزهای تازه 
اســت. با وجود این و با توجه به اهميت اساســي این 
خارق العاده ترین ظرفيت ذهن بشر، مکانيسم هاي عصبي 
زیربناي آن هنوز به خوبي درک نشده اند. بررسي پدیده ی 
خالقيت، به دليل پيچيدگــي و ماهيت بحث برانگيزش، 
آسان نيست(1). تحقيقات خالقيت را گيلفورد1 در سال 
1950 شروع کرد. به نظر او تفکر واگرا (خالقيت) عبارت 
اســت از توانایي توليد راه حل هــاي چندگانه براي حل 
یک مســأله. تعاریف مختلف دیگري نيز براي خالقيت 
ارائه شــده اســت(1،2). تورنس(2)، خالقيت را نوعي 
مسأله گشــایي قلمداد می کند. یک تعریف رایج و مورد 
توافق این اســت: ایجاد یک محصــول، ایده یا حل یک 
مســأله ی جدید و البته ارزشمند براي فرد یا جامعه(3). 
ایــن دو مالک؛ یعني ابتکار و ارزش، هســته ی رویکرد 

علمي به خالقيت را تشکيل مي دهد(4). 
اخيراً نقش هيجانات در خالقيت نيز بررســی شــده(5 
, 6)، تــا آنجا که آوریل(7) مفهــوم خالقيت هيجاني را 
مطرح کرده اســت. به نظر او (1999)، خالقيت هيجاني 
عبارت اســت از ابراز خود (صداقت)2 به روشي جدید 
(نوگرایي)3 که بر اســاس آن خطوط فکري فرد بســط 
و روابط ميان فــردي اش افزایش مي یابد (اثربخشــي)4. 
بنابرایــن نوگرایي، صداقت و اثربخشــي، عناصر اصلي 
خالقيت هيجاني محســوب مي شــوند. نوگرایي یعني 
توانایي تغيير هيجانات معمــول و ایجاد حالت هيجاني 
جدید و اثربخشي یعني هماهنگي پاسخ خالق با زمينه ی 
اجتماعــي و فرهنگــي، به گونه اي که برقــراري روابط 
مطلوب با دیگران ممکن شود؛ و صداقت یعني هيجانات 
برخاســته از باورها و اعتقادات واقعي فرد باشــند و نه 
اینکه فرد متناسب با شرایط و موقعيت و بر خالف باور 

و احساس خود هيجاناتي را بروز دهد(8، 9، 10).
خالقيــت مي تواند تحت تأثير عواملی تقویت شــود و 
تاکنــون نيز براي افزایش آن روش هاي متعدد بررســي 
شده اند(11) که یکی از آخرین و مهم ترین آنها، بررسي 

1- Gilford  
2- Authenticity
3- Novelty
4- Effectiveness
5- Originality
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این تحقيق نيز در همين راســتا به بررسي اثر ميزان تأثير 
بيوفيدبــک تغييرپذیري ریتم قلب و نوروفيدبک آلفا/ تتا 
(در مکان هاي مختلف) بر خالقِيت هيجاني و شــناختي 
کودکان در یک نمونه ی ایراني پرداخت تا ضمن معرفي 
و بررسي اثربخشي آن، راه گشاي تحقيقات بيشتر در این 

زمينه و سپس به کارگيري آنها در بافت آموزشي باشد.

روش
طــرح تحقيــق شبه آزمایشــي، از نــوع پيش آزمــون- 
پس آزمون- پيگيري بــا گروه گواه بود و جامعه ی مورد 
نظر شــامل کليه ی کودکان سن دبســتان در سطح شهر 
اصفهان بودنــد. 140 نفر از افراد داوطلب شــرکت در 
جلســات که مالک هاي ورود به تحقيق را داشــتند، با 
اطــالع کامل از مراحل و شــرایط پژوهش وارد تحقيق 
شــدند. مالک هاي ورود عبارت بودند از: قرار داشتن در 
محدوده ی سني هفت تا 12، عدم مصرف دارو یا استفاده 
از روان درماني، نداشــتن مشــکل روان پزشکي، داشتن 
هوش متوســط (بهره ی هوشــي 90 تا 110)، نداشــتن 
ســابقه ی تشنج و  مشکل چشــم یا گوش. این افراد به 
صورت تصادفي در شــش گروه بيوفيدبک تغييرپذیري 
 Pz،	P3،	P4، ریتم قلب، نوروفيدبک آلفا/ تتا در مکان
P3-P4 و گروه گواه قــرار گرفتند. براي هر گروه، 20 
نفر در نظر گرفته شــد. توان آماري بيش از 0/8، نشانگر 
کافی بودن حجم نمونه اســت(44). بــراي هر نفر فرم 
والد آزمون هاي خالقيت هيجاني و خالقيت شــناختي، 
به صورت پيش آزمون و پس آزمون اجرا شــد. همچنين 
آزمون هوش ریون و فرم والد سياهه ی نشانه هاي مرضي 
کودکان نيز پاســخ داده شد. گروه بيوفيدبک تغييرپذیري 
ریتم قلب و نوروفيدبک، آموزش را در 15 جلسه ی 45 
دقيقه اي و ســه بار در هفته به صورت انفرادي دریافت 

کردند. 
مالک هــاي خــروج در این پژوهش عبــارت بودند از: 
مصــرف دارو یا اســتفاده از روان درماني، غيبت بيش از 

تتا ظاهر مي شــوند. به طور کلي، هر چه تتاي فرد باالتر 
باشد، هيپنوتيزم پذیرتر است(32).

با توجه به رابطه ی آلفا و تتا با خالقيت، شــاید بتوان از 
آموزش آلفا/ تتا براي افزایش آن استفاده کرد. این آموزش 
را ابتدا المر و همــکاران توصيف و به کار گرفتند(33) 
و سپس پنيستون-کالکوسکي1 آن را گسترش دادند. این 
پروتکل یکي از پروتکل هاي آرام ســازي است و در آن 
حالت هاي غلبه ی آلفا و تتا عمداً برانگيخته مي شوند(18). 
منشــأ پروتکل آلفا/ تتا، تالش هــاي خالقانه ی گرین و 
گرین(34) اســت. هدف آنها کنترل فرایند هيپنوگوژیک 

(مرز بين بيداري و خواب) بود(35).
یک روش مهم دیگر در بررسي فرایندهاي عصب شناختي 
از جمله خالقيت، مي تواند بيوفيدبک باشــد که یکي از 
انــواع آن تغييرپذیري ریتم قلب2 اســت. در این روش، 
فرد یاد مي گيرد با استفاده از تنفس صحيح، ضربان قلب 
خود را تنظيم کرده و به انســجام رواني- فيزیولوژیکي، 
که بيانگر ارتباط مؤثر قلب و ذهن اســت، برســد(36). 
تغييــر در فاصله ی ضربه به ضربــه ی قلب یک پدیده ی 
فيزیولوژیکي اســت که به وســيله ی سيســتم عصبي 
خودمختار (سمپاتيک و پاراســمپاتيک) و تنفس کنترل 
می شــود و مي تواند از عوامل رواني نيز اثر بپذیرد و بر 
آنها تأثير بگذارد. برای مثال، وقتي فرد اضطراب یا هيجان 
منفــي دارد، تغييرپذیري ریتم قلبش کمتر اســت(37). 
آموزش بيوفيدبــک تغييرپذیري ریتم قلــب، به توازن 
دســتگاه خودمختار و بهبود کنتــرل آن می انجامد و لذا 
تنظيم هيجاني را ممکن مي کند. به طور کلي، تغييرپذیري 
باالي ریتم قلب نشــان دهنده ی یک دستگاه خودمختار 
انعطاف پذیر اســت که به محرک هــاي دروني و بيروني 
پاســخ داده و با واکنش سریع و انطباق پذیري فرد رابطه 

دارد(43-38). 
با وجــود افزایش ميــزان پژوهش هایي کــه آثار مثبت 
آموزش نوروفيدبــک و بيوفيدبک در زمينه هاي مختلف 
را گــزارش کرده انــد، هنوز آموزش هــاي موفقي براي 
بهبود خالقيــت وجود ندارد و محققان کماکان از طریق 
تحقيقات مختلف در پی یافتن بهترین پروتکل ها هستند. 

1- Peninston-Kulkosky 
2- Heart rate variability
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فکر1 براي انجام بيوفيدبک و نوروفيدبک: ابزاري مجهز به 
سيستم رایانه اي که با استفاده از الکترودها و حس گرهاي 
مختلف جهت اجراي روش آموزش نوروفيدبک به کار 

برده مي شود. 
2. آزمون خالقيت تورنس (فــرم تصویري ب): آزمون 
تورنس باالترین کاربرد را در خالقيت دارد و بر اســاس 
نتایــج پژوهش ها، ضریــب پایایي آن بيــن 0/8 تا 0/9 
(45) و ضریب اعتبار پيش بين آن 0/63 به دســت آمده 
است(46). پيرخائفي(47) نيز ضریب پایایي آزمون را در 
فاصله ی دو هفته 0/8به دســت آورده است. چهار عامل 
اصلي خالقيت که در این پرســش نامه بررسي مي شوند، 
عبارت اند از: سيالي، یعني استعداد توليد ایده هاي فراوان؛ 
ابتکار، یعني اســتعداد توليد ایده هاي بدیع و غيرعادي؛ 
انعطاف پذیري، یعني استعداد توليد ایده ها و یا روش هاي 
بسيار گوناگون؛ و بسط، یعني استعداد توجه به جزئيات. 
3. پرســش نامه ی خالقيت هيجاني: این پرســش نامه ی 
30 ســؤالی را که در یک طيف پنــج گزینه اي از خيلي 
کم تا خيلي زیاد درجه بندی شــده، آوریل(7) به منظور 
اندازه گيري هيجاني در چهار بعد نوگرایي، اثربخشــي، 
صداقت و آمادگي تهيه کرده است. آوریل با روش آلفاي 
کرونبــاخ پایایــي آن را 0/91 و پایایي ابعــاد آن را بين 
0/8 تا 0/9 به دست آورده اســت. جوکار و البرزي(8) 
نيز با اســتفاده از روش تحليل عامل اکتشــافي نســبت 
کيســر-مایر-اولکين2 را براي ماتریس همبستگي 0/81 
به دســت آوردند. آوریل و گات بزال (1996)، ضریب 
پایایي آزمون را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/86 
و هاشــمي(48) پایایي کل آزمــون را 0/84 و ضرایب 
پایایي خرده مقياس هاي آمادگي، نوآوري و اثربخشــي/ 
اصالت را به ترتيب 0/64، 0/85 و 0/71 برآورد کرده اند. 
قدیري نژادیــان(49) روایي ســازه ی آن را حداقل 0/50 

گزارش کرده است. 
4. ســياهه ی نشــانه هاي مرضي کودکان: این سياهه با 
دو فرم والد و معلم، مقياس درجه بندي رفتار اســت که 

سه جلسه ی پياپي، عدم تکميل پرسش نامه ها. طي اجراي 
پژوهــش، در هر یک از گروه هاي آزمایش یک تا نُه نفر 
شامل مالک هاي خروج شدند (کامل نبودن پرسش نامه ها، 
مشــغله ی والدین، مشــاهده ی آثار تصنعي زیاد در ثبت 
الکتروآنسفالوگرافی) و همين تعداد نيز به طور تصادفي 
از سایر گروه ها حذف شــدند تا تعداد شرکت کنندگان 
در گروه ها مساوي باشــد (هر گروه 15 نفر). در نهایت 
حجم نمونه 90 (51 دختر و 39 پســر) نفر شد. همه ی 
آزمودني ها سالم و راست دست بودند و ميانگين سن آنها 

9/51 با انحراف استاندارد 1/5 بود. 
در شروع جلســات، ابتدا با استفاده از تغييرپذیري ریتم 
قلب و خودتنظيمي هيجانــي، در مورد بيوفيدبک برای 
کودکان توضيح و حس گر روي بند اول انگشــت وسط 
دست چپ آنها قرار داده شــد. اصل آموزش این است 
که فرد بــر تنفس خود تمرکز کند. در گروه آموزشــي 
نوروفيدبک آلفا نيز همين روند اجرا شــد، با این تفاوت 
که بر اساس پروتکل هاي نوروفيدبک، امواج آلفا (چهار 
تا هشت هرتز) و تتا (هشــت تا13 هرتز) در مکان هاي 
تعيين شده تا زمانی که یکدیگر را قطع کنند، افزایش داده 
شــدند و از آن به بعد تتا ثابت نگه داشته و آلفا کم شد 
(تا حد ممکن در سطح آلفاي فردي). بر اساس پروتکل 
مورد اســتفاده، دو الکترود به گوش ها و یک الکترود به 
سر کودک در جاي مناســب متصل شد. مکان هاي ثبت 
بر اساس سيستم بين المللي تعيين شدند. سپس از کودک 
خواســته شد تا کاماًل آرام بنشيند و به صفحه ی کامپيوتر 
کــه در مقابلش قرار دارد، نگاه کنــد. ابتدا آلفاي فردي 
هر نفر در نقاط P3, P4, Pz در شــرایط چشم بسته به 
دســت آورده شد و سپس با چشمان بسته و بدن آرميده 
سيگنال هاي شنيداري را مي شنيدند. وقتي امواج آلفا باالتر 
از آســتانه ی تعيين شده می رفت، یک صداي خوشایند و 
وقتي امواج تتا باال می رفت، صداي دوم شنيده مي شد. در 
طول آموزش از فرد خواسته می شد که تنفس دیافراگمي 

داشته باشد. 
ابزار بژوهش

1. نرم افزار procomp2	infiniti از شرکت تکنولوژی 
1- Thought Technology
2- Kaiser-Meyer-Olkin
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1- Sprafkin
2- Gadow

تصاویر انتزاعي تشــکيل شــده، دو فرم دارد(52) و از 
درجه ی اعتبار باالیي برخوردار اســت(52, 53, 54). بر 
اســاس نتایج پژوهش عابدي و رحماني، ضریب پایایي 
این آزمون حدود 0/86 برآورد شده است(55). هدف از 
کاربرد این آزمون، انتخاب کودکاني با عملکرد هوشــي 

متوسط(90 تا 110) بود. 

یافتهها
ميانگين و انحراف استاندارد نمرات خالقيت شناختي و 
هيجاني هر یک از هفت گروه در جدول 1 نشــان داده 

شده است.

اسپرافکين1 و گادو2 بر اساس چهارمين نسخه تجدیدنظر 
شــده راهنمای تشخيصی و آماری اختالالت روانی و به 
منظور غربال اختالالت رفتــاري و هيجاني کودکان آن 
را طراحي کرده اند. محمد اسماعيل(50)، ضریب اعتبار 
فــرم والــد را 0/76 به دســت آورده و در تحقيق خود 
روایــي محتوا و تفکيکي و پایایــي آزمون را تأیيد کرده 
است. گادو و اسپرافکين حساســيت این پرسش نامه را 
در فهرســت معلم 58 درصد و ویژگي آن را 83 درصد 
به دســت آوردند. پایایي این پرســش نامه با استفاده از 
روش دو نيمه سازي براي فهرست معلمان 0/91 و براي 

فهرست والدین 0/85 محاسبه شد(51). 
5. آزمــون ریون: آزمون هوش ریون که از یک ســري 

جدول 1- ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري متغيرهاي وابسته در هر یك از گروه ها

پيگيريپس آزمونپيش آزمون
میانگین )انحراف استاندارد(میانگین )انحراف استاندارد(میانگین )انحراف استاندارد(متغيرهاگروه ها

گواه
)17/02(110/8)17/6(109/93)21/28(110/33خالقیت شناختي
)31/51(79/93)32/51(82/53)29/86(81/67خالقیت هیجاني

Pz
)27/09(132/4)27/9(137)28/04(103/2خالقیت شناختي
)27/56(96/8)28/92(103/6)35/83(89/2خالقیت هیجاني

P3
)29/24(120/07)31/27(128/8)33/25(99/47خالقیت شناختي
)35/85(89/4)37/32(95/87)35/98(88/47خالقیت هیجاني

P4
)26/73(116/6)27/95(121/33)29/99(110/27خالقیت شناختي
)38/06(83/93)37/04(90/47)35/57(87/4خالقیت هیجاني

P3-4
)25/94(112/93)29/15(120/87)28/66(109/93خالقیت شناختي
)27/48(86/47)28/71(93)36/64(89/07خالقیت هیجاني

HRV
)29/52(121/40)25/60(132/66)27/57(117/80خالقیت شناختي
)38/62(87/60)40/14(94/20)32/48(77/73خالقیت هیجاني

همان طور که در این جدول مشــاهده مي شود، ميانگين 
نمرات خالقيت شــناختي و هيجانــي و زیرمقياس هاي 
آنهــا در گروه هاي آزمایش در مقایســه با گروه گواه در 
پس آزمون و پيگيري افزایش یافته اســت. برای بررسي 
تفاوت هــاي گروه هــا، از تحليل واریانــس اندازه هاي 
تکراري اســتفاده و نمرات پيش آزمون بــه عنوان متغير 
همگام وارد تحليل شــد (براي بررسي پيش فرض ها از 

آزمون هاي لوین، شاپيرو- ویلک، باکس و ماکلي استفاده 
شد). یافته هاي این تحليل در جدول 2 آمده است.
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و براي خالقيت هيجاني 0/27 است. بيشترین ميزان تأثير 
در زیرمقياس هاي خالقيت شناختي به بسط (0/18) و در 
زیرمقياس هاي خالقيت هيجاني به "اثربخشــي" (0/23) 
مربوط بوده اســت. توان آماري در همه ی موارد تقریبًا 
بيشــتر از 0/8 بوده و نشانگر کفایت حجم نمونه است. 
مقایسه ی زوجي ميانگين نمرات در پس آزمون و پيگيري 

(با آزمون LSD) در جدول 3 آورده شده است.

این جدول نشــان مي دهــد که با حــذف تأثير نمرات 
پيش آزمون، بين ميانگين تعدیل شــده ی نمرات خالقيت 
شــناختي و خالقيت هيجاني گروه هاي مختلف آزمایش 
و گروه گــواه در مراحل پس آزمــون و پيگيري تفاوت 
معنــاداري وجود دارد (p<0/05)، لــذا این فرض که 
"نوروفيدبک آلفا/ تتا و بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب 
ميزان خالقيت شــناختي و هيجاني را افزایش مي دهند" 
تأیيد مي شود. ميزان این تأثير براي خالقيت شناختي 0/22 

جدول 2- نتایج تحليل واریانس اندازه هاي تکراري تأثير عضویت گروهي بر نمرات خالقيت شناختي و هيجاني

توان آماريميزان تأثيرمعناداريFميانگين مجذوراتمتغير وابسته
3251/344/540/0010/220/96خالقيت شناختي

58/791/880/110/100/61سیالي
1636/593/570/0060/180/90بسط
62/893/180/050/120/8ابتکار

38/712/550/030/130/8انعطاف پذیري
1186/285/990/00010/270/99خالقيت هيجاني

73/052/220/050/120/79آمادگي
220/553/820/0040/190/93نوگرایي
153/824/890/0010/230/98اثربخشي

جدول 3- نتایج مقایسه ی ميانگين نمرات خالقيت شناختي و هيجاني در پس آزمون و پيگيري

معناداريخطاي استانداردتفاوت ميانگينمتغير وابسته
6/070/610/0001خالقيت شناختي

1/490/330/0001سیالي
2/830/430/0001بسط
0/930/270/08ابتکار

0/810/210/0001انعطاف پذیري
6/580/350/0001خالقيت هيجاني

1/850/150/0001آمادگي
2/710/210/0001نوگرایي
2/020/160/0001اثربخشي

این جدول نشــان مي دهد که فقط تأثيرات بر زیرمقياس 
ابتکار در مرحله ی پيگيري تداوم داشــته اند. مقایســه ی 

زوجي بين گروه ها در جدول 4 آورده شده است.
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این جدول نشان مي دهد که نوروفيدبک آلفا/ تتا در مکان 
PZ توانســته همه ی متغيرهــا را افزایش دهد، در حالي 
که نوروفيدبک آلفا/ تتا در مــکان P3 فقط بر خالقيت 
شــناختي و متغير بسط آن و بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم 

قلب فقط بر خالقيت هيجاني اثر داشته است.

نتيجهگيري
هدف این پژوهش، بررســي تأثير نوروفيدبک آلفا/ تتا، 
و بيوفيدبــک تغييرپذیري ریتم قلب بر خالقيت هيجاني 
و شــناختي کودکان دبستاني شــهر اصفهان بود. نتایج 
حاکي از آن اســت که آموزش در مکان Pz بيشــترین 
ميزان تأثير را داشــته و توانســته تمام متغيرها، از جمله 
انعطاف پذیري را که در روش هاي پيشــين چندان تحت 
تأثير قرار نمي گرفت، افزایش دهد. در پژوهش هاي قبل 
نيز نشــان داده شده که خط Z با انعطاف پذیري و توجه 
رابطه دارد(23). روش هاي پيشــين، بيشتر بر ابتکار تأثير 
داشــته اند، در حالي که بر انعطاف پذیري و سيالي اثری 
ندشــته اند(71). اما در این پژوهش، روش هاي مختلف 

عالوه بر ابتکار، بر سيالي نيز اثر داشته اند.
به نظر پنيستون، پروتکل آلفا/ تتا باعث مي شود فرد وارد 
یک حالت هيپنوگوژیک شــود که منجر به تلقين پذیري 
باال و رها شدن تخيالت وی مي شود(32). چنين حالتي 

معموالً احســاس آرامش دروني به همراه دارد و به نظر 
مي رســد که فرد از دفاع هاي روان شــناختي رها شــده 
اســت(18). آزاد شدن تخيالت و رها شدن از دفاع هاي 
روان شــناختي مي تواند منجر به خالقيت شود. در مورد 
تأثير آموزش آلفا/ تتا نظرات گوناگون است. رابينز معتقد 
اســت که با افزایش آلفا و تتا، فرد شهودي تر مي شود(1 
, 31). این آموزش در افزایش انعطاف پذیري شــناختي 
کاربرد دارد. بودزینسکي1 و همکاران(56)، رابطه ی این 
آموزش را با تفکر خالق نشان دادند. به نظر دموس(23)، 
آموزش آلفا/ تتــا در افزایش انعطاف پذیري شــناختي، 
خالقيت و آگاهي درونــي کاربرد دارد(23). گروزیلر و 
همکاران(57) نيز نشــان دادند که آموزش آلفا/ تتا منجر 
به افزایش خالقيت مي شــود. به طور کلي این تاریخچه 
وجود داشته که حالت هاي هيپنوگوژیک و هيپنوپمپيک 
(مرز بين خواب و بيداري) مي تواند تداعي هاي خالق را 
تسهيل کند. براي مثال، بسياري از اهالی فرهنگ از جمله 
دانشــمندان، هنرمندان و نویســندگان ادعا کرده اند که 
بســياري از ایده هاي جدید علمي خود را قبل از خواب 
کشــف کرده اند. به طور کلي، حالت شــبه هيپنوگوژیک 
عبارت اســت از هوشــياري یک منبع مولد از ایده هاي 
خالق(35) که پروتکل آلفــا/ تتا مي تواند فرد را در این 

جدول 4- نتایج مقایسه های زوجی تأثير عضویت گروهی بر خالقيت

PZ گواه وP3 گواه و تغييرپذیري ریتم قلب گواه و

معناداريتفاوت میانگینمعناداريتفاوت میانگینمعناداريتفاوت میانگینمتغير وابسته

-29/010/000121/190/003خالقيت شناختي
----2/480/009سیالي
--18/440/00217/390/002بسط
----4/110/004ابتکار

----3/230/002انعطاف پذیري
15/370/0001--13/880/0001خالقيت هيجاني

3/430/02--4/450/004آمادگي
5/880/004--6/750/001نوگرایي
5/810/0001--3/230/02اثربخشي

1- Budzynski
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ادامه یابد(58, 59). همچنين چند پژوهش دیگر نشــان 
داده اند کــه بيوفيدبک تغييرپذیري ریتــم قلب مي تواند 
تصميم گيري،...)  (حافظــه،  عملکرد شــناختي  چندین 
را بهبود بخشــد(60, 61). امروزه مشــخص شــده که 
تغييرپذیري ریتم قلب شاخصي از انعطاف پذیري رفتاري 
و نشان دهنده ی ظرفيت شــخص براي سازگار شدن با 

نيازهای محيطی است(62). 
ایــن پژوهش نيز نشــان داد که ایــن روش مي تواند بر 
خالقيت هيجاني و شــناختي تأثير بگــذارد. قابل انتظار 
اســت که بيوفيدبــک تغييرپذیــري ریتم قلــب بتواند 
خالقيت هيجاني را افزایش دهد، زیرا محوریت آن براي 
تنظيم هيجاني، پيوندهاي قشــري- احشایي است(63). 
تغييرپذیــري کم ریتــم قلب منجر بــه انعطاف ناپذیري 
تنظيم عواطف مي شــود(64). به تعبير کریچلي1، اکلس2 
و گارفينــکل3(65) ذهن و بدن پویا بــا یکدیگر تعامل 
پویا دارند. یک پارچگي فرایندهاي عاطفي و شــناختي 
با کنترل خودمختار برانگيختگي جســماني و آثار متقابل 
پاســخ هاي خودمختار (مثل ضربان قلب) بر فرایندهایي 
مثل تصميم گيري، حافظه و هيجان مي تواند نشــان دهد 
که چرا کنترل یک فراینــد خودمختار مثل ضربان قلب 

مي تواند بر فرایندي همچون خالقيت تأثير داشته باشد.
 بــه گفته ی کمــپ و کوئينتانــا(66)، تغييرپذیري ریتم 
قلب شــاخصي از بهزیســتي رواني و جسماني است و 
کاهش آن منجر به کاهش انگيزه ی فرد براي مشــارکت 
در موقعيت هاي اجتماعي، خودتنظيمي و انعطاف پذیري 
روان شــناختي مي شــود، لذا مي توان انتظار داشــت که 
تغييرپذیري ریتم قلب بر انعطاف پذیري ذهني یا خالقيت 
نيز تأثير داشته باشد. یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد 
که از بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب مي توان به عنوان 
یک راه کار مفيد براي افزایش خالقيت افراد استفاده کرد. 
در واقع، نتایج حاکي از آن اســت که یک تعادل حياتي 
خودمختار و عملکرد تنفس مي تواند ميانجي خوبي براي 
عملکرد شــناختي بهينه باشد. هر دو روش نوروفيدبک 

حالت قرار دهد.  
نوروفيدبک P3 (نيم کره ی چپ) توانسته ميانگين نمرات 
بســط را افزایش دهد. پژوهش هاي پيشين حاکي از آن 
اســت که تأثير روش هاي مختلــف افزایش خالقيت بر 
انعطاف پذیري و بســط ضعيف اســت، لذا این یافته که 
آموزش نيم کره ی چپ مي تواند در افزایش نمرات بسط 
نقش داشته باشــد، اهميت دارد. در پژوهش هاي پيشين 
نيز نمرات باال در تکليف کاربردهاي جانشــين و آزمون 
تداعي دور، دامنه ی آلفا در نيم کره ی چپ را نشــان داده 
است(19). به طور کلي، بينش با توان آلفاي کمتر (یعني 
فعاليت مغزي بيشتر) در دامنه ی 9 تا10 هرتز به خصوص 
در دو قشر مياني پيشــاني و آهيانه اي جلویي چپ رابطه 
دارد(67). جالب اســت که آموزش نوروفيدبک آلفا/ تتا 
در مکان P4 (نيم کره ی راســت) نتوانســته هيچ یک از 
متغيرهــاي دیگر را تغيير دهد، در حالي که در گذشــته 
پژوهشــگران معتـــقد بودند که بخش راســت مغز در 
خالقيت نقش مهمی دارد(31، 46). هرچند پژوهش هاي 
کمي هستند که از نقش خاص نيم کره ی راست در تفکر 
واگــرا حمایت مي کننــد(68, 69, 70)، اما به طور کلي 
پژوهش هاي الکتروآنســفالوگرافی در مورد تفکر واگرا، 
این ایده را تأیيد نمي کننــد(1). در این پژوهش نيز این 
ایده تأیيد نشــده و آموزش نيم کره ی راســت متغيرهاي 

خالقيت را تحت تأثير قرار نداده است. 
نتایج همچنين حاکي از آن است که بيوفيدبک تغييرپذیري 
ریتم قلب فقط خالقيت هيجاني را افزایش داده اســت. 
پژوهش هاي قبل نيز نشان داده اند که ارتباط هماهنگ بين 
قلب و مغز مي تواند منجر به افزایش احســاس بهزیستي 
شده و عملکرد شــناختي را افزایش دهد(43). در واقع، 
بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب مي تواند ارتباط مستقيم 
و هماهنگ و همزماني مغز و قلب را نشــان دهد(18). 
مک کرتي اثربخشي آموزش تغييرپذیري ریتم قلب را بر 
برخي جنبه هاي شــناختي نشان داده و مطرح کرده است 
که تغييرات فعاليت مغــزی در طول حالت هاي افزایش 
انسجام فيزیولوژیکي، قابليت هاي پردازش اطالعات کل 
مغز را تغيير داده و آثار ناشــي از آن مي تواند تا شش ماه 

1- Critchley
2- Eccles
3-	Garfinkle	
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Pz و بيوفيدبک تغييرپذیري ریتم قلب، خالقيت هيجاني 
را افزایش داده اند و در این مورد با یکدیگر تفاوتي ندارند 
و این نشــان مي دهد که تغيير دادن خالقيت هيجاني کار 

آسان تري است. 
به طور کلي مي توان با استفاده از این روش ها خالقيت را 
افزایش داد، البته با اندازه هاي اثر نســبتًا کم که این نشان 
مي دهد تأثير گذاشــتن بر خالقيت دشوار است. ضمن 
اینکه در بسياري موارد، نتایج در مرحله ی پيگيري ادامه 
نيافت. در واقع همان تأثير اندک هم در طول زمان ادامه 
پيدا نکرد. یکي از دالیــل احتمالي این امر مي تواند این 
باشــد که محيط فرد، خالق نيست یا شــاید خانواده و 
مدرســه نمي توانند پذیراي خالقيت کودک باشند. سؤال 
این اســت که آیا ایــن خالقيت کودک اســت که باید 
افزایش یابد یا محيط او خالق تر شــود. شــاید هم یک 
تغيير ماندگار نيازمند جلســات آموزشي بيشتر است. در 
ضمن، تأثير نوروفيدبک بر شرایط گذرا (مثل اختالالت 
پانيک یا ميگرن) بيشتر از شرایط ثابت (مثل دیس تایمي 
و اختــالل اضطراب فراگير و البته خالقيت) اســت که  
دليــل آن می تواند ریشــه ی بيوالکتریکي این شــرایط 
(شــرایطي که دوره ی زماني سریع دارند) باشد. به طور 
کلی، در طول درمان نوروفيدبک، پالستيســيته ی مغز که 
یک ویژگي مهم در تغيير عملکرد فرایندهاي شــناختي 
است، افزایش مي یابد. پالستيسيته یعني وقتي فرد در یک 
حس توانمندي خود را از دست مي دهد، در حس دیگر 
قوي تر مي شــود تا کمبودها جبران شود(18). پس بعيد 

نيست که نوروفيدبک بتواند خالقيت را افزایش دهد. 
اما ادبيات پژوهشــی مربوط بــه مباني عصبي خالقيت، 
کاماًل پراکنده اند. از 63 مقاله اي که در این پژوهش مرور 
شد، حتي یک مقاله هم نبود که در آن دستِ کم به نيمي 
از آنها ارجاع داده شده باشد. هنوز در مورد مکانيسم هاي 
عصبــي زیربنایي تفکر خالق نظر ثابتي وجود ندارد. در 
مــورد هر زیربناي عصبي خالقيت، بــه همان اندازه که 
شواهد تأیيدکننده وجود دارد، شواهد ردکننده هم وجود 
دارد. در واقــع، اطالعات مربوط بــه اینکه چه چيزي با 
خالقيت رابطه دارد و چه چيزي رابطه ندارد، نمي تواند 

در مورد خالقيت به عنوان یک کل به کار رود. در بيشتر 
پژوهش هــا، خالقيت به عنوان یــک تماميت واحد در 
نظر گرفته مي شــود. نمي توان باور کرد که رفتار خالق 
با همــه ی نمودهایش (از اجــراي دقيق حرکات رقص 
نمایشــي گرفته تا کشف علمي، ســرودن شعر و طرح 
ایده هاي مبتکرانه از اینکــه با یک تکه آجر چه مي توان 
کــرد)، به یک مجموعه ی محــدود از فرایندهاي رواني 
وابســته باشــد. در علوم اعصاب1 هم دانشمندان تالش 
نمي کنند تا مکانيســم هاي عصبي زیربنایي تفکر را پيدا 
کنند، بلکه توجه، حافظه ی فعال و یا ادراک را بررســي 
مي کننــد. تحقيقات مربوط به خالقيــت هم باید همين 
طور باشــد و فرایندهــاي منفرد را در نظــر بگيرد. اگر 
خالقيت یــک تماميت یک پارچه در نظر گرفته و تصور 
شــود که مغز فقط یک راه براي توليد پيامدهاي خالق 
دارد، این یافته ها متناقض به نظر مي رسند. مرور ادبيات 
در این زمينه نشــان مي دهد که توسعه ی بيشتر الگوهاي 
رایــج مربوط بــه مبناي عصبي خالقيت الزامی اســت. 
دست آوردهای کنونی در این زمينه، دقت پيش بيني کافي 
ندارند و آشــکارا، نظریه پردازي صحيح نيازمند داده هاي 

بيشتر است. 
از محدودیت هــاي این پژوهش مي توان به محدود بودن 
نمونه ی آن به کودکان دبستانی اشاره کرد. بنابراین، نتایج 
تحقيق صرفًا به همين جامعه قابل تعميم است. همچنين 
در این پژوهش از ابزارهاي خودگزارشــي استفاده شد و 
به همين دليل ممکن اســت داده هاي مربوط به متغيرها 
دقيق نباشــد. به عالوه، شــرکت کنندگان مي دانستند که 
براي افزایش خالقيت در این جلســات شرکت مي کنند، 
بنابراین ممکن اســت براي تأیيد فرضيه ها، ناخواســته، 
سوگيري کرده باشند. عالوه بر این، دیگر مکانيسم هایي 
که مي تواند بر خالقيت تأثير بگذارد در نظر گرفته نشده 

است.
ســخن آخر اینکه برای بررســي دقيق تر و بيشــتر این 
روش هاي نوین مي توان در بررسي هاي آتي، از گروه هاي 

1- Neuroscience 
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پژوهش هاي آینده شامل دوره ها و پيگيري هاي طوالني تر 
و متعدد باشد. این پژوهش به منظور تأمين شواهد اوليه 
از اثربخشي این روش هاي نوین صورت گرفت، بنابراین 
پژوهش هاي بيشتر و وسيع تر به منظور تکرار این تحقيق 

و تعيين ثبات آثار آن الزم به نظر مي رسد.

نمونه با حجم بيشــتر و همچنين ســایر گروه هاي سني 
اســتفاده کرد. بــرای کنترل اثر ســوگيري هاي احتمالي 
در داده هاي به دســت آمده از خودگزارشــي ها، مي توان 
در تحقيق هــاي بعدي، شــاخص هاي عينــي رفتاري یا 
مصاحبه هاي نيمه ساختاریافته یا گزارش هاي مشاهده گر 
را به کار گرفت. در راستاي احتمال وجود سوگيري هاي 
مربوط به محقق و مشــارکت کنندگان، پيشنهاد مي شود 
پژوهش به صورت دوســوکور نيز اجرا شود. مشاهده ی 
باليني نشــان داد که طول مدت آموزش ممکن است در 
ایجاد تغيير در خالقيت کافي نباشــد، بنابراین بهتر است 

96/7/18 ;  پذیرش مقاله: دریافت مقاله: 96/2/17
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