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Abstract
Background and Objectives: Physical function, such as balance is
disturbed with increasing age. Neurofeedback program has the ability
to affect physical function through self-regulatory control of brain
waves abnormalities. In this study, the effect of beta/theta
neurofeedback training, was investigated on static and dynamic balance
in the elderly in Ahvaz city.
Methods: The present study was a semi-experimental study and was
practical in terms of purpose. Eighteen elderly individuals with the
mean age of 65.3±3.1, were selected and equally divided into two
groups of experimental and control. To evaluate static and dynamic
balance of the participants, single leg stand test and time to get up and
go, were used. The subjects of the experimental group participated in
12 sessions of neurofeedback trainings (including increase of beta
power and decrease of theta power). The control group had the same
conditions, but watched the recorded waves of trainings of the
experimental group as training.
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Results: In this study, according to the t-test, neurofeedback training
significantly improved static and dynamic balance performance as
compared to the control group (p˂0.05).
Conclusion: The results of this study showed that neurofeedback
trainings by enhancing or inhibiting brain wave activity in a specific
area, lead to changes in individual performance and can be considered
as an effective training methods to improve balance in the elderly.
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تأثیر تمرینات منتخب نوروفیدبک بتا/تتا بر تعادل ایستا و پویای سالمندان شهر اهواز
1

سجاد پارسایی ،*1رسول عابدانزاده ،1ناهید شتاب بوشهری ،1سعید آلبوغبیش ،1سمیه رضاییمنش ،1پریسا براتی
1گروه روانشناسی ورزش ،دانشکده

چکیده

تربیتبدنی ،دانشگاه شهید چمران،

زمینه و هدف :با افزایش سن ،در عملکرد فیزیکی و جسمانی نظیر تعادل ،اختالالتی رخ

اهواز ،اهواز ،ایران.

میدهد .برنامه نوروفیدبك از طریق تنظیم ناهنجاريهاي امواج مغزي بهصورت خودتنظیمی
میتواند عملکرد جسمانی و فیزیکی را تحت تأثیر قرار دهد .در این تحقیق اثر تمرینات
نوروفیدبك بتا/تتا بر تعادل ایستا و پویاي سالمندان شهر اهواز بررسی گردید.
روش بررسی :این تحقیق از نوع نیمهتجربی و از لحاظ هدف ،کاربردي بود .تعداد  18نفر
سالمند با میانگین سنی  ،65/3±3/1انتخاب و بهطور مساوي در دو گروه تجربی و کنترل قرار
گرفتند .جهت ارزیابی تعادل ایستا و پویاي شرکتکنندگان ،از آزمونهاي ایستادن تك پا و
مدتزمان برخاستن و رفتن استفاده شد .آزمودنیهاي گروه تجربی  12جلسه در تمرینات
نوروفیدبك (شامل افزایش توان بتا و کاهش توان تتا) شرکت کردند .گروه کنترل در همان
شرایط قرار گرفتند ،اما فقط امواج ضبطشده تمرینات گروه تجربی را بهعنوان تمرین مشاهده
کردند.
یافتهها :در این مطالعه طبق آزمون تی ،در قیاس با گروه کنترل ،تمرینات نوروفیدبك موجب

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

بهبود معنیداري در عملکرد تعادل ایستا و پویا شد (.)p>0/05

سجاد پارسایی ،گروه روانشناسی

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد تمرینات نوروفیدبك با استفاده از تقویت یا بازداري

ورزش ،دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه

فعالیت امواج مغزي در یك ناحیه خاص ،منجر به تغییر در عملکرد فرد شده و میتواند بهعنوان

شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران؛

یك روش تمرینی مؤثر در بهبود تعادل سالمندان مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه

مختلف امواج مغزي فرد است .مبتکران این شیوه مدعی هستند

با افزایش سریع و چشمگیر جمعیت سالمندان ،فرآیند پیر شدن

که با ارائه یك صوت یا تصویر خاص بهازاي دریافت بازخورد از

جمعیت به یك پدیده جهانی تبدیل شده است .افزایش امید به

فعالیتهاي نورونی مغز ،میتوان امواج مغزي را به سمت فرکانس

زندگی و کاهش میزان زاد و ولد سبب شده که جمعیت سالمندان

مطلوب هدایت کرده و الگوي فعالیت مغزي را هدایت و آن را

سریعتر از جمعیت کلی رشد داشته باشد ( .)1سالمندي عارضهاى

تغییر داد (.)9

پاتولوژیك نیست ،ولى میزان فعالیت کامل جسمانى و ذهنى را

نوروفیدبك ،حیطههاي کاربردي زیادي دارد .مطالعات اولیه در

محدود کرده و بر آن تأثیر میگذارد .افراد در این دوره از

زمینه نوروفیدبك ،بیشتر بر روي درمان اضطراب ،استرس ،صرع

زندگی به دلیل کاهش ظرفیتهاي فیزیولوژیك ،مستعد ابتال به

کنترلنشدنی ،درمان پیشفعالی و نقص توجه انجام شده است.

انواع بیماريها و ناتوانیها هستند .امروزه ،اهمیت سالمندي و طب

امروزه ،مطالعات در این حیطه درپی توانمندسازي عملکرد فرد در

سالمندان از آن جهت قابلتوجه است که با توجه به بهبود شرایط

زمینههاي کنترل سطوح انگیختگی ،توانبخشی ورزشکاران

بهداشتی و افزایش امید به زندگی ،جمعیت دنیا بهسرعت به سمت

آسیبدیده ،بهبود توجه و انگیزش ،بهبود اختالالت خواب در

پیر شدن پیش میرود (.)2

ردههاي سنی مختلف ،بهینهسازي سطح کنترل خودکاري و

با افزایش سن ،تغییراتی در عملکرد سیستمهاي حسی  -پیکري،

توانایی تغییر حاالت هیجانی به شکل مطلوب است ( .)10رضایی

اسکلتی  -عضالنی ،دهلیزي و سیستم بینایی بهعنوان سیستمهاي

و همکاران (سال  )1394در تحقیقی به بررسی تأثیر تمرینات

فیزیولوژیك درگیر در تعادل ،رخ میدهد و سالمندان را در

نوروفیدبك بر تکالیف تعادلی دوگانه حرکتی و شناختی مردان

معرض آسیبهاي جدي ناشی از عدم تعادل ازجمله افتادن،

سالمند پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تمرینات نوروفیدبك

شکستگیهاي استخوانی در نواحی مختلف و معلولیتهاي

بهطور معنیداري عملکرد تکلیف تعادلی دوگانه حرکتی

طوالنی قرار میدهد .صدمات جسمی و روحی ناشی از این

سالمندان را افزایش میدهد ،ولی در عملکرد تکلیف دوگانه

آسیبها بر کیفیت زندگی سالمندان ،تأثیر منفی و مخربی

شناختی با توجه به روند بهبودي ،تفاوت معنیداري در پسآزمون

میگذارد و حفظ و نگهداشتن تعادل در افراد سالمند را کاهش و

این تکلیف مشاهده نشد ( .)11محمدزاده و همکاران (سال )1392

خطر افتادن و شکستگی در پی آن را باال میبرد (.)3-4

در تحقیقی دیگر به تأثیر تمرینات نوروفیدبك بر تعادل پویاي

یکی از مهمترین تواناییهایی که در تمام مراحل عمر در اجراي

مردان جوان پرداختند {طرح تحقیق آنها شامل بازداري امواج

حرکات انسان اهمیت دارد ،توانایی حفظ تعادل است .تعادل

مغزي بتا ( 4-7هرتز) و تقویت امواج تتا ( 15-18هرتز) در ناحیه

بهعنوان یك مهارت حرکتی و پایه شناخته میشود ( .)5با توجه به

خلفی مغز به مدت  10جلسه بود ،}.نتایج آنها نشان داد تمرینات

اینکه در تحقیقات گذشته ،عدم تعادل مناسب یکی از عوامل

نوروفیدبك بر بهبود تعادل ،اثر مثبت دارد (.)12

اصلی افتادن در میان سالمندان بوده ،لذا مسئله تعادل در بین این

با توجه به اثرات گوناگون نوروفیدبك بر جنبههاي مختلف

گروه سنی بهطور ویژهاي مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار

زندگی و اختالالت متنوع و از طرفی ،به دلیل اینکه فرآیندهاي

گرفته است (.)6

حرکتی و جسمانی (مثل تعادل) نقش پرکاربردي در دوران

بیوفیدبك و نوروفیدبك بهعنوان ابزارهاي جدید ،کار برد متنوعی

سالمندي دارند؛ این تحقیق درپی بررسی این سؤال که آیا

در درمان اختالالت و بیماريهاي گوناگون پیدا کرده است (.)7

تمرینات نوروفیدبك با پروتکل بتا/تتا بر تعادل سالمندان تأثیر

پژوهشهاي مختلفی نشان دادهاند هر اندازه فرد بتواند اطالعات

دارد یا خیر؟ انجام شد.

بیشتري از عملکرد بدن خود داشته باشد ،قادر خواهد بود تا
عملکردهاي روزانه خود را بهنحو مؤثرتري کنترل کند (.)8

روش بررسی

نوروفیدبك روشی بـراي یادگیـري کنتـرل آگاهـانـه حـالـتهـاي

تحقیق حاضر از نوع نیمهتجـربـی و از لحـاظ هـدف کاربردي بود
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که با استفاده از طرح پیشآزمون  -پسآزمون صورت گرفت.

هنگام آموزش نوروفیدبك ،هیچ جریان الکتریکی خاصی به مغز

جامعه آماري را تمامی سالمندان مرد داراي  60سال و باالتر

فرد وارد نمیشود؛ بلکه فرد تنها فیدبك و سیگنالهاي خروجی

ساکن شهر اهواز با میانگین سنی  65/38±3/12تشکیل میدادند.

ناشی از فعالیت عصبی نیمههوشیار را دریافت میکند تا از این

در این پژوهش مراکز عمومی شامل :پارکها ،خانه سالمندان،

طریق بتواند مهارت خودتنظیمی امواج مغزي را فرا گیرد.

کانون بازنشستگی ،بانكها ،بیمارستانها و غیره که احتمال

نوروفیدبك شبیه یك برنامه آموزشی است که مسیرهاي ارتباطی

حضور سالمند در آنجا وجود داشت ،بهعنوان محیط پژوهش

بین نورونها را قدرتمند کرده و تحمل و انعطافپذیري مغز را

درنظر گرفته شدند .از بین آنها 18 ،نفر با توجه به امکانات تیم

افزایش میدهد .امواج مغزي با استفاده از مونتاژ الکترود دوقطبی

تحقیق و با داشتن مالکهاي پژوهش انتخاب شدند.

و براساس سیستم بینالمللی  10-20از نقاط  O1-O2در ناحیه

معیارهاي ورود به مطالعه شامل :داشتن هوشیاري کامل ،توانایی

پسسري در حالت استراحت با چشمان باز (جهت تقویت موج

پاسخگویی به سؤاالت محقق ،فعال بودن از نظر فیزیکی ،توانایی

بتا و کاهش موج تتا) ثبت شده و الکترود گراند نیز بر روي نرمه

انجام فعالیتهاي معمول و روزانه بدون وابستگی به دیگران و

گوش چپ آزمودنی نصب میشود.

عدم سابقه انجام ورزشهاي منظم بود.

-تعادل ایستا :جهت اندازهگیري تعادل ایستاي آزمودنیها،

معیارهاي خروج از مطالعه عبارت بودند از :ابتال به اختالالت

تست ایستادن تكپا مورد استفاده قرار گرفت .توانایی ایستادن

عضالنی  -اسکلتی محدودکننده ،اختالالت نورولوژیك (سکته

روي یكپا بهعنوان یك ابزار بالینی براي بررسی عملکردهاي

مغزي ،بیماري پارکینسون و فلجی) ،اختالت قلبی  -عروقی،

تعادلی در اختالالت مربوط به تعادل و نیز افراد سالمند ،مورد

فشارخون باال و کنترلنشده.

استفاده قرار میگیرد و مدت زمانیکه فرد میتواند در این حالت،

شرکتکنندگان با رضایت آگاهانه و کامالً داوطلبانه در پژوهش

وضعیت ایستاي خود را حفظ کند ،بهعنوان شاخصی از توانایی

شرکت کردند .به تمام آزمودنیها این اختیار داده شد که بتوانند

تعادلی او در نظر گرفته میشود .نحوه اجرا بدینصورت است که

در هر مرحله از پژوهش نسبت به ادامه و انصراف تصمیم بگیرند.

آزمودنی با پاي برهنه بهگونهاي قرار میگیرد که پاي برتر روي

ابزارهاي مورد استفاده به شرح زیر بود:

زمین و پاي غیر برتر باالتر از سطح زمین باشد ،دستها نیز به کمر

-پرسشنامه شاخصهای دموگرافیک :محقق با استفاده از

و در روي تاج خاصره قرار میگیرند .مدت زمانیکه فرد بتواند

نظرات و پیشنهادات اساتید حیطه رفتار حرکتی ،اقدام به تهیه

این وضعیت را حفظ کند (به ثانیه) ،بهعنوان امتیاز او لحاظ

پرسشنامهاي کرد که در آن موارد دموگرافیك از قبیل :سن ،وزن

میگردد .زمانیکه پاي تکیهگاه جابهجا شود یا پایی که آزاد است

و قد شرکتکنندگان ،همچنین میزان فعالیت بدنی و عدم وجود

زمین را لمس کند یا زمانیکه دست از کمر جدا گردد ،ثبت زمان

بیماريهاي خاص (شامل معیارهاي ورود و خروج اشارهشده در

متوقف میشود (.)13

باال) ،مدنظر قرار گرفت.

-تعادل پویا :ارزیابی تعادل با استفاده از آزمون برخاستن و

-دستگاه نوروفیدبک :براي انجام تمرینات نوروفیدبك از

حرکت کردن زماندار انجام شد .آزمون برخاستن و

دستگاه نوروفیدبك شامل سختافزار نورو /بیوفیدبك چهارکاناله

حرکتکردن زماندار ( )Timed Up and Goتوسط  Matiyasو

 Vilistusو نرمافزار ( Biossesساخت کشور انگلستان) استفاده

همکاران (سال  ،)1986بهعنوان روشی سریع براي تعیین مشکالت

گردید .در نوروفیدبك ،به فرد پسخوراندهایی در مورد فعالیت

تعادل اثرگذار روي مهارتهاي حرکتی زندگی روزمره سالمندان

امواج مغزي ( )EEGداده میشود تا از الگوي فعالیت الکتریکی

طراحی شد .آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار شامل:

مغز خود در ناحیه خاصی از مغز آگاهی پیدا کند .این فیدبكها

سه مرحله :برخاستن از روي صندلی ،راه رفتن ،چرخیدن و

بهصورت شنیداري ،دیداري و یا ترکیبی از هر دو به فرد ارائه

برگشتن بود .این آزمون به این صورت اجرا میشود که آزمودنی

میگردد.

بدون استفاده از دستهاي خود از روي صندلی بدون دسته
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برمیخیزد و پس از طی مسیر  3متري میچرخد ،بازمیگردد و

تنظیمات بازي طوري بود که تقویت امواج بتا و بازداري امواج

دوباره روي صندلی مینشیند .زمان انجام حرکت از لحظه صدور

تتا ،باعث پیشروي بازي میشد .آزمودنی با مشاهده پیشروي

فرمان برخاستن توسط آزمونگر تا طی مسیر و نشستن مجدد

بازيها و نیز نمودار ستونی متحرکی که هر لحظه کیفیت موج

آزمودنی روي صندلی ،در حالت صحیح (تکیه کمر بر پشتی

مغزي تقویتشده و سرکوبشده را نشان میداد ،بازخورد الزم را

صندلی) محاسبه میشود .آزمودنی باید این آزمون را در حداقل

جهت هدایت امواج مغز خود دریافت میکرد .بهمنظور از

زمان ممکن اجرا کند (.)14

بینبردن اثر تلقین ،گروه کنترل نیز در همان شرایط قرار گرفتند،

در این تحقیق ،از تمرینات نوروفیدبك بهعنوان متغیر مستقل و از

اما فقط امواج از قبل ضبطشده را بهعنوان تمرین مشاهده کردند.

تعادل ایستا و پویا بهعنوان متغیر وابسته استفاده شد .در مرحله

در واقع ،در گروه کنترل هیچگونه مداخلهاي صورت نگرفت .از

پیشآزمون و پس از پایان جلسات تمرینی ،آزمون تعادل ایستا و

تمام آزمودنیها خواسته شد تا در طی انجام مراحل پیشآزمون تا

پویا از تمام شرکتکنندگان به عمل آمد و نتایج آنها ثبت

پسآزمون در هیچگونه برنامه تحقیقی که در ارتباط با بهبود

گردید .پس از تست پیشآزمون ،شرکتکنندگان بهصورت

تعادل باشد شرکت نکنند .زمان انجام پژوهش از اواخر

تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند .گروه

فروردینماه تا اواخر خردادماه سال  1395بود و تمام مراحل

آزمایشی به مدت  12جلسه و هر هفته( ،سه جلسه  30دقیقهاي)

پژوهش (پیشآزمون  -پسآزمون و تمرینات نوروفیدبك) در

زیرنظر درمانگر متخصص در نوروفیدبك ،تحت آموزش

آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران انجام شد.

تمرینات نوروفیدبك قرار گرفتند.

دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلك (جهت نرمال بودن

الکترودها بر روي نقاط  O1-O2سر نصب گردید و یك ثبت

دادهها) ،آزمون تی مستقل (براي مقایسه بینگروهی) و تی وابسته

شد.

(براي مقایسه درونگروهی) در نرمافزار  SPSSنسخه  21تجزیه و

سیگنال مغزي پایه در حالت چشم باز از هر فرد گرفته

تکلیف تمرینات نوروفیدبك شامل :بازيهاي مختلفی از قبیل
انیمیشن ماهیگیري ،جنگ ستارگان و تصاویر متحرک

بود.

تحلیل شدند .سطح معنیداري p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

شرکتکنندگان در زمان انجام تمرینات نوروفیدبك روبروي

یافتهها

مانیتور نشسته و از طریق امواج مغزي خود سعی در پیشبرد بازيها

در این مطالعه ،شاخصهاي دموگرافیك آزمودنیهاي دو گروه،

و انیمیشنها میکردند.

اختالف معنیداري با یکدیگر نداشتند (( )p>0/05جدول
شماره .)1

جدول شماره  :1میانگین±انحراف معیار ویژگیهای فردی شرکتکنندگان
متغیر

گروهها

میانگین±انحراف معیار

سن

تجربی

65/4±3/4

کنترل

65/3±2/9

تجربی

68/1±5/1

کنترل

69/1±4/8

تجربی

163/6±5/1

کنترل

161/4±7/8

وزن
قد
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در جدول شماره  2نتایج مربوط به فاکتورهاي تعادل پویا و ایستا

تعادل پویا و ایستا در سطح  ،p>0/05تفاوت معنیداري مشاهده

در دو گروه کنترل و تجربی بهصورت درونگروهی ارائه شده

نشد ،ولی در آزمون تعادل پویا و ایستا در سطح  p>0/05بین

است.

میانگینهاي پیشآزمون  -پسآزمون گروه تجربی ،تفاوت

بین میانگینهاي پیشآزمون  -پسآزمون گـروه کنتـرل در متغیـر

معنیدار بود.

جدول شماره  :2نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسه درونگروهی تعادل پویا و ایستا در دو گروه تجربی و کنترل

t

Sig

6/ 7

0/001
0/24

متغیر

گروه

تعادل پویا

تجربی

14/1 ± 0/9

کنترل

14/2 ±0/8

13/9 ± 0/9

تجربی

17/2 ±1/8

19/6 ±1/9

9/ 8

کنترل

17/1 ±1/9

17/1 ±1/3

0/ 7

تعادل ایستا

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار
12/8 ± 1/1

1/ 2

0/001
0/48

*

*

(*سطح معنیداری )p>0/05
جدول شماره  :3نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه بینگروهی میانگینهای تعادل پویا و ایستا در دو گروه کنترل و تجربی
گروهها
متغیر
تعادل پویا
تعادل ایستا

تجربی

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

پیشآزمون

t

Sig

14/1 ±0/9

14/2±0/8

- 0/ 1

0/92
*

پسآزمون

12/8±1/1

13/9±0/9

- 2/ 8

0/02

پیشآزمون

17/2 ±1/9

17/1 ±1/8

0/ 8

0/45

پسآزمون

19/6 ±1/9

17/2 ±1/3

-2/7

0/013

*

(*سطح معنیداری )p>0/05

در جدول شماره  3نتایج آزمون تی مستقل میانگینهاي تعادل پویا
و ایستا در دو گروه کنترل و تجربی ،بهصورت بینگروهی مقایسه
شده است .با استفاده از آزمون تی مستقل ،میانگین دادههاي
پیشآزمون  -پسآزمون دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا
و ایستا نیز با هم مقایسه شدند که نتایج نشان داد بین میانگین
تعادل پویا دادههاي پیشآزمون گروه تجربی و کنترل ،تفاوت
معنیداري وجود ندارد .همچنین آزمون تی مستقل ،تفاوت
معنیداري بین میانگین تعادل پویا دادههاي پسآزمون گروه
تجربی و کنترل نشان داد.
همچنین طبق آزمون تی مستقل ،تفاوت معنیداري بین
پیشآزمونهاي تعادل ایستا در دو گروه وجود نداشت ،ولی بین
پسآزمونهاي گروه تجربی و کنترل ،تفاوت معنیدار بود.

نتایج تحقیق حاضر با یافتههاي  Bastaو همکاران (سال  )2011که
اثربخشی تمرینات نوروفیدبك بر اختالل در تعادل ناشی از
راهرفتن را نشان دادند ( ،)15همچنین نتایج ( Hammondسال
 )2005که در مطالعه خود به بررسی تأثیر استفاده از تمرینات
نوروفیدبك جهت بهبود تعادل پرداخته بود ،همخوانی داشت.
 Hammondدر تحقیق خود با بررسی  4بیمار که به دلیل
آسیبهاي ناشی از ورزشهایی با ماهیت آسیبزایی زیاد و
سکته ،مشکل تعادل داشتند ،بعد از گذشت یك دوره 10
جلسهاي درمان بهوسیله تمرینات نوروفیدبك ،بهبود
قابلمالحظهاي در هر  4بیمار مشاهده کرد ( .)16همچنین
یافتههاي تحقیق حاضر تا حدودي با نتایج مطالعه  Rossiو
همکاران (سال  )2013و  Azarpaikanو همکاران (سال )2014
همسو بود .آزمودنیهاي این تحقیقات ،سالمندان مبتال به بیماري

بحث

پارکینسون بودند که با گذراندن  8جلسه تمرینات نوروفیدبك

نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات نوروفیدبك بهطور

توانستند عملکرد حرکتی وابسته به تعادل ایستا و پویاي خود را

معنیداري باعث بهبود تعادل ایستا ،همچنین تعادل پویا در گروه

بهطور معنیداري بهبود بخشند .بهعبارتدیگر ،تمرینات

تجربی نسبت به گروه کنترل میشود.

نوروفیدبك از طریق افزایش امواج بتا و کاهش امواج تتا توانسته
بود نقص تعادلـی بهوجـودآمـده در این بیمـاران را بهطـور
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بود نقص تعادلی بهوجودآمده در این بیماران را بهطور نسبی بهبود

سالمندان مسنتر ،میزان متابولیسم گلوکز کمتري هنگام

بخشد ( .)18،17در هنگام تمرینات نوروفیدبك ،با افزایش فعالیت

استراحت ،در همه نواحی مغزي بجز مخچه دارند .همچنین میزان

در امواج مغزي ،بهتدریج مغز و درپی آن فرد یاد میگیرد که در

متابولیسم در قطعههاي پیشانی ،بسیار کمتر نشان داده شده است.

یكزمان مشخص به عالئم خاصی پاسخ دهد .فرد از طریق

موقعیت نصب الکترود بر روي سر بسیار مهم است .در این تحقیق

خودتنظیمی مغز میآموزد تا بهطور ارادي بر عملکرد سیستم

الکترودها بر روي نقاط  O1و  O2قرار گرفتند .این نقاط نزدیك

خودکار مؤثر در تعادل تأثیر گذاشته و قدرت کنترل خود را بر

لوب پسسري ،عقدههاي قاعدهاي ،جسم سیاه و مخچه که نقش

آنها افزایش دهد که بدین طریق تعادل بیماران بهبود مییابد.

مهمی در حفظ تعادل دارند ،قرار میگیرند .این روش میتواند

گاهی الزم است فرآیند آموزش بهطور بلندمدت ادامه پیدا کند تا

پالسهاي مناسبی را براي تنظیم امواج مغزي و نیز اثربخشی

مغز بتواند بهمرور قابلیتهاي قبلی خود را بازیابد (.)19

مناسب در قشر مغزي و نواحی زیرقشري فراهم کند (.)18

ازآنجاییکه سالمندي از حساسترین دوران زندگی بشر است ،با

تمرینات خودتنظیمی مغز ،از قبیل نوروفیدبك ،همانند تمرینات

در نظر داشتن نیازهاي ویژه این دوره ،توجه به کیفیت زندگی در

ورزشی از طریق بهبودي در استفاده مفید و مناسب از حافظه در

سالمندان امري بسیار مهم تلقی میگردد که نباید مورد غفلت واقع

سالمندان میتواند عملکرد آنان را بهبود بخشد .اینگونه تمرینات

شود و دولتها خود را ملزم میدانند به این قشر از جامعه بیش از

با افزایش رشد سلولهاي عصبی و گسترده شدن ارتباطات

پیش توجه کنند .بسیاري از متخصصین اعتقاد دارند کند شدن

بینسلولی که براي یادگیري و حافظه ضرورت دارد ،مغز را جوان

حرکات در سالمندان ممکن است تابعی از زوال سیستم عصبی

و فعال نگه میدارد که این موضوع به فرد کمك میکند تا

مرکزي باشد؛ البته این به معنی آن است که کند شدن میتواند در

مهارت را بهطور مناسب انجام دهد (.)23

فرآیندهاي شناخت و حرکتی انسان رخ دهد .همچنین به دلیل

از محدودیتهاي این مطالعه میتوان به تعداد کم آزمودنیها آن

اینکه سیستم عصبی مرکزي بر هر دو ظرفیتهاي ذهنی و حرکتی

اشاره کرد .لذا پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی از تعداد

حاکم است ،اطالعات جمعآوريشده در ارتباط با تغییرهاي

آزمودنیهاي بیشتري استفاده شود .همچنین در صورت امکان،

روانی  -حرکتی در سرعت ،ممکن است به دانش بدن مربوط به

ردههاي سنی مختلف با یکدیگر مقایسه شوند و تأثیر تمرینات

سیستم عصبی مرکزي و کند شدن شناختی با سن سهیم باشد

نوروفیدبك بر دیگر مهارتهاي حرکتی و شناختی مورد بررسی

( .)20با ورود به دوره سالمندي ،حساسیت انتقالدهندهها و

قرار گیرد.

دریافتکنندههاي حسی کاهش یافته و پاسخدهی فرد به محیط بر
اثر ابهام در سیگنالها جهت پردازش به مغز ،به دلیل کاهش

نتیجهگیری

شدت و دقت وروديها و خروجیهاي حسی دچار اختالل

در یك نتیجهگیري کلی میتوان گفت نوروفیدبك بهعنوان یك

میشود .در سالمندان اختالالت تعادل ،یکی از مهمترین عوامل

آینه براي امواج مغزي و عملکردهاي فیزیولوژیك مغز عمل

در سقوط و آسیبهاي احتمالی ناشی از آن است ( .)21با توجه

میکند که فرد خود را در آن میبیند و سعی دارد تا عملکرد خود

به توانایی سیستم نوروفیدبك در درمان و بهبود بیماريهاي

را بهبود بخشد .تمرینات نوروفیدبك با استفاده از تقویت یا

شناختی مختلف ،اثرات ماندگار طوالنیمدت ،نبود عوارض

بازداري فعالیت امواج مغزي در یك ناحیه خاص ،منجر به تغییر

منفی ،طول کوتاه دوره درمان ،توان انطباق با ویژگیهاي شخصی

در عملکرد فرد شده و میتواند بهعنوان یك روش تمرینی مؤثر

افراد ،غیرتهاجمی بودن آن ،تأیید توسط سازمان غذا و داروي

در بهبود تعادل سالمندان مورد توجه قرار گیرد .بنابراین ،پیشنهاد

آمریکا ) (FDAباعث شده تا استفاده از چنین سیستمی بهعنوان

میگردد سالمندانیکه از نظر وضعیت جسمانی و شناختی در

یك راهکار مناسب بهنظر برسد (.)22

شرایط نسبتاً مطلوبی به سـر میبرند و امکـان استفـاده از این روش
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تتا بر تعادل ایستا و پویاي سالمندان شهر اهواز/تأثیر تمرینات منتخب نوروفیدبك بتا
نسرین جاوید تبریزي و همکاران

...

تشکر و قدردانی

 در کنار روشهاي فعالیت بدنی و،تمرینی و درمانی را دارند

بدین وسیله از تمامی شرکتکنندگان که صبورانه در مراحل

.تمرینات ورزشی مناسب از این روش نیز استفاده کنند

تمرین شرکت کرده و ما را در اجراي این کار تحقیقی یاري
. کمال تقدیر و تشکر را داریم،نمودند
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