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 چکیده

ردها که عملکردهاي شناختی و حرکتی همراه است. یکی از این عملکشروع دوران سالمندي در اغلب افراد با کاهش 
به اصل اختصاصی وفیدبک با توجه . هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات نوراستگیرد، زمان واکنش تأثیر قرار میتحت

 .1تجربی  هايگروه ساله انتخاب شدند و در یکی از 70تا  65سالمند  40بودن تمرین بر زمان واکنش سالمندان بود. 
تا، فرکانس بو موج  Cz ۀدر نقط دبکیروفون .2ثابت،  نیتمر شیو موج بتا، فرکانس ثابت، آرا Cz ۀدر نقط دبکیروفون

در  دبکیروفون .4ثابت،  نیتمر شیآرا ر،یو موج بتا، فرکانس متغ Cz ۀدر نقط دبکیروفون .3 ،ریمتغ نیتمر شیثابت، آرا
و  آزمونشیپدر  کنندگانشرکتتقسیم شدند.  کنترل (شم)) و رین متغیتمر شیآرا ر،یو موج بتا، فرکانس متغ Cz ۀنقط
داخالت نوروفیدبک در آزمون زمان واکنش ساده شرکت کردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که م آزمونپس

ا نسبت به سایر نس و آرایش تمرین متغیر بهترین عملکرد ر) و گروه فرکاP>05/0بر زمان واکنش سالمندان تأثیر دارد (
ات نوروفیدبک در بهبود زمان واکنش گفت که تمرین توانیمبه نتایج این پژوهش ). با توجه P>05/0داشت ( هاگروه

 سالمندان تأثیر دارد و این مداخالت باید براساس اصل اختصاصی بودن طراحی شوند.
 

 کلیدي گانواژ
امواج مغزي، حرکت، سالمندي، عملکرد شناختی، موج بتا. 
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 مقدمه
هنجار و  ،یشناختستیز يادهیو پد شودیانسان محسوب م یزندگ یعیاز روند طب یبخش يسالمند

هاي بشر تترین پیشرفاز عمده دیرا با يبه سن سالمند دنیهرچند رس ؛)1( دیآیشمار مناپذیر بهاجتناب

تفکر  ةویدر ش ییهاتفاوت بروز سببکه  دیآیوجود مدر مغز به یراتییسن تغ شی. با افزا)2( محسوب کرد

 شیاز عوامل مختلف مثل افزا یتفکر و رفتار را ناش ةویتفاوت در ش ینی. متخصصان بالشودیو رفتار م

از  یو شناخت یذهن ییدانند. کاهش تواناو وابسته به زوال عقل می روابستهیغ یسن، اختالل شناخت

 شیافزا زین یسن، مشکالت شناخت شیبا افزا ،ینیع هداست. براساس مطالعات و شوا يمشکالت سالمند

 ياختالل در عملکردها رایسالمندان باشد، ز یدر تمام ابعاد زندگ زیانگمخاطره یتواند عاملیابد که میمی

هاي روزانه، راه رفتن، تعادل و سالمندان در انجام فعالیت یو ناتوان ییموجب افت کارا یو ذهن یشناخت

 .)3(شود هاي مناسب میواکنش وزحفظ قامت و بر

اثرگذار باشد و موجب افت در پاسخ به  زیفرد ن یبر پردازش حس تواندیسن م شیافزا نیبر اافزون

 ستمیس يکه در ساختارها یراتییتغ قیموارد از طر نی. ا)2(د شو یهاي انتخابو واکنش یحس يهامحرك

زمان واکنش در سالمندان  شیموجب افزا ،شودمی جادیپردازش اطالعات ا نیو همچن يمرکز یعصب

 ياز عملکردها یکیاز سرعت پردازش اطالعات در مغز،  یعنوان شاخص) بهRTند. زمان واکنش (شومی

کند. زمان واکنش در واقع هاي مختلف از آن استفاده میاست که روزانه فرد در موقعیت یو شناخت یحس

محرك و پاسخ  نیب یزمان ۀفاصل نیا هک )4(محرك تا پاسخ به آن محرك است  کی ۀارائ نیب یزمان ۀفاصل

مشخص پردازش  يندهایفرا ي. زمان واکنش داراافتیو کاهش خواهد  شیافزا یتأثیر عوامل مختلف تحت

بر بهبود  نیتمر ریبه موارد ذکرشده و تأث توجه است. با یو شناخت یاطالعات در هر دو عملکرد حرکت

عنوان تواند بهانواع زمان واکنش می ،ندیفرا نیدر ا نیاز موردعملکردهاي  تیتقو جهیزمان واکنش و در نت

در افراد  یو حرکت یشناخت يو عملکردها يمرکز یعصب ستمیروند اختالالت س یبررس يبرا ییمبنا

پاسخ در  کی-محرك کیدر پردازش اطالعات شامل  ندیترین فرا. زمان واکنش ساده با سادهشوداستفاده 

 بعدي سطح در مشخص محرك مناسب پاسخ –محرك  کیاز  شیبا ب یسطح و زمان واکنش انتخاب نیاول

 منظوربههر محرك  يبه پردازش مجزا ازیحرك و نم کیاز  شیبا ب ینهایت زمان واکنش افتراقدر و 

 شیافزا ،طورکه اشاره شدگیرند. همانپردازش اطالعات قرار می يازهایسطح از نظر ن نیانتخاب باالتر

 تحقیقات یبرخ زمینه نیدر هم .عمل کند یزمان ۀفاصل نیا ةدهندعنوان عامل افزایشتواند بهسن می

 -هاي روزانه هاي روزانه (فعالیتفعال شامل فعالیت یزندگ ةویاز ش يند که برخورداراهنشان داد
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شکل  نیا آنکه . حال)5(سالمندان اثرگذار باشد  یو جسم یتواند بر بهبود عملکرد شناخت) میهاسرگرمی

 کهنیا. با )6( داشته باشد یشناخت يندهایبر فرا يتريو کاربرد یاساس تأثیرات تواندیم یفعال زندگ

با  اما ،اندافراد دانسته یو جسمان یدر بهبود عملکرد شناخت یرا عامل مهم یبدن تیفعال نیشیمطالعات پ

 یدو با رسدینظر نمبه يکاربرد شهیهم وهیش نیکارگیري اسالمندان، به یحرکت هايمحدودیت بهتوجه 

 یبه بهبود عملکرد شناخت یشناخت راتییتغ جادیا قیآورد تا از طر يرو نیگزیجا يهابه استفاده از روش

 ياز عملکردها ياریبس تیتقو ایبهبود  زمینۀ نوروفیدبک در ناتیاز تمر اخیراً. کرد کمکآنها  یو حرکت

در مورد  یکنندگان اطالعاتروش به شرکت نیاستفاده شده است. در ا ندانسالم یو گاه حرکت یشناخت

 رییشده است که تغ فیغیرتهاجمی تعر ۀمداخل کیعنوان به دبکیشود. نوروفهاي مغز آنها داده میفعالیت

بازخورد موجب  قیاز طر ینیروش تمر نی. در واقع ا)7( دهدرا به افراد آموزش می يو کنترل امواج مغز

 .)8( شوددر فرد می یخودکنترل ای یمیخودتنظ يریادگی

را  يافت عملکرد مغز يامواج در مناطق مختلف مغز حیتصح قیاز طر تواندیفیدبک منورو ناتیتمر

هرتز)  30-13فرکانس بتا ( تی. در مطالعات نوروفیدبک نشان داده است که تقو)9( دسازمتوقف  ایکند 

زمان واکنش  بهبودبخشد و به را بهبود می یهاي شناختهاي پردازشهاي مختلف قابلیتبا طول موج

بتوانند  دینوروفیدبک شا ناتیرسد تمرنظر میبه هایافته نیا ی. همچنین با بررس)11 ،10(د وشمی منجر

نوروفیدبک  ناتیتمر تأثیراتتر دقیق ی. بررسکار روندبهاثرگذار بر بهبود عملکرد سالمندان  یعنوان عاملبه

ادامه داد. در  نیو تعداد جلسات تمر ینیهاي تمربر پروتکل جهاي با توبتوان در شکل ویژه دیرا شا

بهبود عملکرد  يآلفا برا ۀکاهش دامن-آلفا انیجر شیزااف شاملها ه تاکنون پروتکلگرفتهاي انجامپژوهش

کاهش -گاما شیافزا ،)9( یبهبود عملکرد شناخت يمهار تتا برا-آلفا شیافزا ،)POz )15 یۀدر ناح یشناخت

اند. در بوده )13(کاهش تتا بر بهبود زمان واکنش -بتا شیو افزا )12(ی شناخت ۀحافظ دبهبو يبتا برا

 ینیتمر ۀجلس 35تا  8 نیب نیتعداد جلسات تمر تحقیقات شتریدر ب نیتعداد و شکل جلسات تمر خصوص

استراحت  نبدون زما ینیجلسات تمر نیبوده است. ا ینیتمر ۀدر هر جلس قهیدق 30تا  24با مدت زمان 

 . )14-12 ،9(اند صورت مداوم انجام گرفتهبه نیتمر ۀدر هر جلس

 نیا يریکارگنوروفیدبک است و به ناتیاز تمر يمدتراشکل کار ۀارائ هتوجه ب ریاخ هايپژوهشدر  

اصل  نیبه ا توجه نوروفیدبک با ناتیتمر ۀو در واقع ارائ نیبودن تمر یبا توجه به اصل اختصاص ناتیتمر

نات نوروفیدبک و یتمر تیماه ن،یبودن تمر یاصل اختصاص لریتوجه است. گروز از موارد مورد یکی

 نی. ا)7( کرده است یمعرف ناتیتمر نیا تیفیعنوان سه عامل مهم و اثرگذار در کرا به يهاي فردپروتکل
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کار نوروفیدبک (به یعموم ناتیحاضر به طرف تمرموجود در حال  یعموم ياست که باورها یدر حال

) يمغز ناتیتمر ایمناطق  نیدر ب اطارتب قینیاز از طر مورد راتییاز تغ يادسته يپروتکل برا کیگرفتن 

اثربخشی بر  یبررس یط یقیبه شواهد دق توجه با نیبودن تمر یاصل اختصاص کهیی . در جااندمعطوف

 يشتریب د،ییمورد تأ ینیتمر يهادنبال روشبه یکیولوژیزفی– یشناخت، عواطف، عملکرد و عوارض عصب

 .)15( است

 ینوروفیدبک اصل اختصاص ۀنیگرفته در زمصورت يهاپژوهش یبا بررس )13(و همکاران  لریگروز

(فرکانس)  بودن طول موج یتخصص. 1 :دانندیم یسه بخش اصل ةرندیدر نوروفیدبک را دربرگ نیبودن تمر

 بودن مکان هر موج یتخصص .2 ،امواج) گریامواج مجاور از د ناتیتمر جینتا ییجدا یۀهر موج (فرض

(انتخاب امواج  جیبودن نتا یتخصص. 3 و (مشخص بودن مکان هر موج و عملکرد خاص مرتبط با آن موج)

ک، نوروفیدب ناتییادگیري در تمر تیمتصور است). ماه ناتیکه از تمر يعملکرد ای یشناخت جیبراساس نتا

و  نیجلسات تمر نیب ،نیمرت ۀرا، در طول جلس يریادگی(مدت و تعداد جلسات) و  ینیهاي تمرپروتکل

 نیدر بهره بردن از ا يفرد يهابه تفاوت زین يهاي فرد. پروتکلکندمی یبررس هیخط پا راتییبراساس تغ

 .)7(اشاره دارد  ناتیتمر

 يهاو برنامه ینیتمر يهادارند تا با استفاده از پروتکل یپژوهشگران اخیراً سع ،طورکه اشاره شدهمان 

مدت  يرا در فرد برا يریادگی زانیم نیزمان، باالتر نیدر کمتر دبک،یروفون ناتیمتفاوت در تمر ینیتمر

 ،نوروفیدبک ناتیدر تمر نیمربودن ت یشدن اصل اختصاص به مطرح توجه کنند که با جادیا یطوالن

 . باشودمیمطالعه  زیوش مکمل و مؤثر نعنوان ربه زین دبکیروفون ناتیدر تمر يریرپذییاستفاده از تغ

و توجه به اصل  نیتمر يریرپذییبا کاربرد اصول تغ رسدینظر مها و مباحث ذکرشده، بهبه پژوهش توجه

 نهیرا به شکل به ناتیتمر نینوروفیدبک بتوان ا ناتیهاي تمرپروتکل یدر طراح نیبودن تمر یاختصاص

کار برد. مانند زمان واکنش به یو شناخت یو بهبود عملکرد حرکت تیمختلف تقو يهاطهیدر ح يو مؤثرتر

در  يریرپذییتغ ن،یبودن تمر یبه اصل اختصاص توجه با ایکه آ شودیسؤال مطرح م نیا زمینه نیدر هم

نوروفیدبک موجب بهبود زمان واکنش ساده در سالمندان  ینیدر جلسات تمر نیهاي تمرپروتکل ۀارائ

 د؟شومی

 

 پژوهشروش 

 .استهمراه گروه کنترل آزمون بهآزمون و پسی با طرح پیشتجربمهینتحقیق حاضر از نوع 
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 کنندگانشرکت

منظور  نیا يشدند. برا نییتع تحقیق ينیاز برا مورد يهاتعداد نمونه G.Powerافزار با استفاده از نرم

) و روش 5)، تعداد گروه (95/0( )، توانF )35/0اثر  ةشکل بودند: انداز نیافزار به اواردشده در نرم ریمقاد

افزار نرم اساس نیا ). برF tests - ANOVA: Repeated measures, within-between interaction( يآمار

 انیاز م یطور تصادفها بهداد. آزمودنی شنهادیپژوهش پ نیا يراعنوان نمونه بکننده را بهشرکت 40تعداد 

 :اب شدندانتخ ریز يارهایبه مع توجه با ،بودند قیبه شرکت در تحق لیسال که ما 70تا  65سالمندان 

 ؛نوروفیدبک ناتیسابقه در تمرنداشتن  . 1

 ی؛و روان یعصب يماریهرگونه ب ۀسابقنداشتن  . 2

 ؛تمرکز شیافزا يهامکمل ایاز دارو  نکردن استفاده .3

  ؛انجام تست زمان واکنش ییتوانا . 4

 .یداشتن زوال عقل و مشکالت شناخت. ن5

 تیآزمون وضع ۀکنندگان به پرسشنامرکتش یها از لحاظ زوال عقل، تمامآزمودنی يسازهمگن براي

 ) پاسخ دادند.MMSE( یمختصر روان

 ابزارها

کنندگان و شرکت یشناخت تیوضع یبررس يبرا: )MMSE( یمختصر روان تیآزمون وضع ۀپرسشنام

) MMSE( یذهن تیاز آزمون کوتاه وضع يآنها به دمانس (زوال عقل) سالمند ياز عدم ابتال نانیاطم

 قیورود به تحق ةاجاز ،آزمون بودند نیاز ا شتریب ای 24 ةافراد قادر به کسب نمر کهیاستفاده شد. درصورت

 .کردندرا کسب می

نداشتن  ،یکمک لیز وساانکردن کنندگان، استفاده شرکت ياریهوش یابیارز يپرسشنامه برا نیا

 فیتکال اسیمق نی. در ارودکار میبه يماریعلت بقطع عضو به و نشدهاصالح یینایو ب ییشنوا صینقا

ها، نام نام يرادآویمکان،  صیزمان، تشخ صی: تشخزاند اکه عبارت رندیگیمورد سنجش قرار م يمتعدد

و  یکالم هايمانعبارت، فر کیتکرار  ،يگذارها، ناممجدد نام يادآوریکوس، صورت معبردن کلمات به

 ییکه از روا گرفتند جهیکردند و نت یابیپرسشنامه را اعتبار نی) ا1386و همکاران ( انیدیشکل. س میترس

 .)16( کرونباخ برخوردار است يلفاآآزمون  اسبراس 81/0 یدرون ییایو پا
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کنندگان از منظور سنجش زمان واکنش شرکتبه: 1PEBLافزار وسیلۀ نرمسنجش زمان واکنش به

در دسترس پژوهشگران قرار گرفته و  گانیصورت راآزمون به نیاستفاده شد. ا 2,1 ۀنسخ PEBL آزمون

کنندگان خواسته از شرکت .)http://pebl.sourceforge.net( از آن استفاده شده است ياریدر مطالعات بس

را  Space دیکل ،آنها قرار داده شده بود يروهکه روب يتوریمحض مشاهده محرك در مان شده بود تا به

 د.شافزار ثبت نرم وسیلۀبهآنها  يهامحرك ارائه و پاسخ 50تعداد  یهر آزمودن يفشار دهند. برا

 تاتمحصول شرکت  2یتینینفیا کامپ فلکسکاناله نوروفیدبک دستگاه نوروفیدبک: از دستگاه ده

 4افزار بایوگراف اینفینیتیکانادا استفاده شد. با استفاده از این دستگاه و با کمک نرم 3يتکنولوژ

شد تا تالش کنند کنندگان ارائه میصورت بازخوردهاي دیداري به شرکتي مغزي دریافتی بههاگنالیس

صورت غیرمستقیم این قابلیت را کسب کنند که عملکرد مغزي خود را اصالح کنند. مونتاژ الکترودها به

د. این دستورالعمل شاعمال می Czی در ناحیۀ قطبتکصورت به و 20-10ی المللنیببراساس دستورالعمل 

 .)13(در مطالعات مشابه قبلی نیز استفاده شده است 

 ي پژوهشاجرا روند

نوروفیدبک  .1 :قرار گرفتند نفر) 8(هر گروه  یشیگروه آزما 5از  یکیدر  یصورت تصادفبه هاآزمودنی

تا، فرکانس بو موج  Cz ۀنوروفیدبک در نقط .2ثابت،  نیتمر شیو موج بتا، فرکانس ثابت، آرا Cz ۀدر نقط

 .4ثابت،  نیرتم شیآرا ر،یو موج بتا، فرکانس متغ Cz ۀنوروفیدبک در نقط .3 ،ریمتغ نیتمر شیثابت، آرا

شم) که در گروه کنترل ( .5 و ریمتغ نیتمر شیآرا ر،یو موج بتا، فرکانس متغ Cz ۀنوروفیدبک در نقط

 يگریبوط به گروه دمر دبکینوروف ،یواقع دبکینوروف افتیدر يجااما به ،کردندشرکت می ینیجلسات تمر

 شد. آنها ارائه می يبرا

نقاط  ریتأث .2و موج بتا  تیتأکید بر تقو. 1شد:  یگرفتن دو مورد طراح نظر با در نیتمر ریمتغ شیآرا

و پس  شیپ Cz ۀدر نقط نیتمر ریمتغ شیکه در آرا بیترت نیا عملکرد خاص. به کیجوار بر بهبود هم

 یۀدر ناح يمغز اجثبت امو قهیدق 2کنندگان شرکت ینوروفیدبک در هر جلسه از تمام ناتیتمر ياز اجرا

از آنها خواسته شده  نیشد. همچندر زمان استراحت) گرفته می يمغز تی(فعال هیعنوان خط پابه ینیتمر

                                                           
1. Psychology Experiment Building Language 
2. FlexComp Infiniti - 10 Channel System 
3. Thought Technology 
4. Biograph Infinity 
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تأثیرات نوروفیدبک بر  یبررس منظوربه(حداقل دو محرك و دو پاسخ)،  یبود تا به زمان واکنش انتخاب

 و پس از آزمون پاسخ دهند.  شیدر دو نوبت پ يرفتار يهایژگیو

. گرفتانجام  یشیهاي آزمادر گروه) 15Hz-12موج بتا ( تیبه تقو Cz ۀنوروفیدبک در نقط ناتیتمر

 نی، تمردهدیرا پوشش م یو حرکت یانتخاب شد که مناطق حس ناتیتمر يبرا حیث نیا از هیناح نیا

 توجه با ناتیدر بهبود زمان واکنش نشان داده است. تمر یمثبت تأثیرات يمغز ینواح نینوروفیدبک در ا

با  قهیدق 5بلوك  4جلسه (هر جلسه  15 یط انیروز در م کی ایصورت هر روز به یشیآزما يهابه گروه

. از گرفتانجام  ناتیاز تمر پسو  پیشساعت  24آزمون و پس شی. پ)11(استراحت) اجرا شد  قهیدق 2

ت نوروفیدبک با دستگاه نوروفیدبک تا ناتیاستفاده شد و تمر یثبت زمان واکنش افتراق يبرا نایدستگاه و

 یفیها، از آمار توصآمده از زمان واکنش آزمودنیدستبه يهاداده لیمنظور تحلبه صورت گرفت. يتکنولوژ

 استفاده شد. انسیکووار لیتحل رینظ یو انحراف استاندارد و از آمار استنباط نیانگیم مانند

 

 نتایج

 ارائه شده است. 1کنندگان در جدول شناختی شرکتو مرتبط با جمعیت یفیاطالعات توص

 مطالعه هاي موردشناختی گروه. اطالعات جمعیت1 جدول

 گروه
 MMSE سن

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
رایش تمرین ثابتآ -ت فرکانس ثاب  6/1  5/68  8/3  2/24  
آرایش تمرین متغیر -ت فرکانس ثاب  8/1  3/67  3 5/24  

آرایش تمرین ثابت -ر فرکانس متغی  2/1  7/67  4/2  25 
آرایش تمرین متغیر -ر فرکانس متغی  4/1  68 7/2  25 

4/1 کنترل (شم)  1/67  6/3  6/25  
 

در  ینیهاي تمرگروه نیدار باتفاوت معن نبود ةدهندنشان کراههی انسیوار لیآزمون تحل جینتا

کنندگان و شرکت است) P ،219/0=F=926/0( ی) و زوال عقلP ،98/0=F=429/0سن ( يرهایمتغ

واکنش ساده و  انبر زم ناتیتأثیرات تمر یمنظور بررسشدند. به ینیگزیها جاصورت همگن در گروهبه

. دشوارد  تیعنوان کوورآزمون افراد بهاستفاده شد و نمرات پیش انسیکووار لیاز آزمون تحل یانتخاب

منظور به جهیدر نت .)P>05/0است ( داراگروه معن یاثر اصل ،نشان داده شده است 2طورکه در جدول همان
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 نیآزمون تنها ب نیا جی. براساس نتادشاستفاده  یونفرونب یبیها از آزمون تعقگروه نیدوگانه ب يهاسهیمقا

داري اتفاوت معن ریمتغ نیتمر شیآرا -ثابت و فرکانس ثابت  نیتمر شیآرا -ر یدو گروه فرکانس متغ

 1همچنین شکل  هاست.گروه نیتفاوت ب زانیم ةدهندنشان 1). نمودار P<05/0مشاهده نشد (

 است. آزمونپسو  آزمونشیپة تفاوت موجود بین دو گروه در موج بتا در دو مرحلۀ دهندنشان
 

 در زمان واکنش ساده انسیآزمون کووار جی. نتا2 جدول
 اندازة اثر F Sigمقدار  میانگین مربعات درجات آزادي اثر

 07/0 12/0 54/2 058/0 1 آزمونپیش
 90/0 0001/0 42/81 85/1 4 گروه

 

 در زمان واکنش ساده یبونفرون یبیآزمون تعق جی. نتا3 جدول

 گروه
 -ت فرکانس ثاب

 آرایش تمرین متغیر
 -ر فرکانس متغی

 آرایش تمرین ثابت
 -ر فرکانس متغی

 آرایش تمرین متغیر
کنترل 
 (شم)

 -ت فرکانس ثاب
رایش تمرین ثابتآ  

001/0  004/0  001/0  001/0  

 -ت فرکانس ثاب
 آرایش تمرین متغیر

**** 220/0  001/0  001/0  

 -ر فرکانس متغی
 آرایش تمرین ثابت

**** **** 001/0  001/0  

 -ر فرکانس متغی
 آرایش تمرین متغیر

**** **** **** 001/0  
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 مختلف هايگروهها در . میانگین زمان واکنش ساده آزمودنی1نمودار 

 

 
 )B( آزمونپس) و A( آزمونشیپي مورد مطالعه در هاگروه. تفاضل توان موج بتا در 1شکل 

  يریگجهیو نت بحث

ه است. گرفتعملکرد سالمندان انجام  تیفیبهبود عملکرد و باال بردن ک زمینۀ در يادیز تحقیقاتتاکنون 

 ناتیمختلف و تمر یهاي بدناز جمله فعالیت .استفاده شده است یمتفاوت يهااز روش تحقیقات نیدر ا

و امکان انجام حرکات  لمندانسا یحرکت ییمنوط به توانا شانیمطالعات اثربخش نیا اغلبو ... که  یذهن

 يهاپردازش میمستقطور بهکه  یناتیبا تمر یبدن ناتیتمر نیاز ا یقیتلف دیشا لیدل نیبه هم ،است یبدن

و حرکات  ماتیرا در روند تصم يتریطوالن تأثیراتبتوانند  ،بخشندیمربوط به حرکات را بهبود م یذهن

 نیبودن تمر یبا تأکید بر اصل اختصاص دبکیفورون ناتیدر پژوهش حاضر تمر د.نسالمندان داشته باش

داري بر بهبود زمان واکنش ااثر معن تواندیم ناتیتمر شینشان داد تغییرپذیري آرا جیاستفاده شد که نتا

0
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3.5

ش آرای-فرکانس ثابت
تمرین ثابت

-فرکانس ثابت
رآرایش تمرین متغی

-فرکانس متغیر
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 ةویبا ش ناتیاز تمر شتریب زینوروفیدبک ن ناتیاثر تمر يماندگار زمینه نیسالمندان داشته باشد و در هم

حال و افتاده، )17( )1392آقا و همکاران (آلنتایج تحقیقات نبوي با  هایافته نیا ثابت متداول باشد.

 کیدر  )20() 2017و همکاران ( ییو پارسا )19( )2018و همکاران ( یی، پارسا)18( )1396همکاران (

 تحقیقات نیدر تضاد بود. از ب )21() 2019همکاران ( فر ويریم نتایج تحقیقاما با  ،راستا قرار داشت

. است )20() 2017و همکاران ( ییلق به پارسامتع ه،سالمندان صورت گرفت يکه رو تحقیقینامبرده تنها 

ور قرار موج بتا و کاهش موج تتا در دست تیاستفاده شده بود و تقو يمونتاژ دوالکترود تحقیق نیدر ا

 نشیمحرك، گز ییشامل شناسا بیترتدر مراحل پردازش اطالعات مراحل به ،میدانیبود. چنانکه م فتهگر

که  يسرپس یالکترودها در نواح يریرسد با توجه به قرارگنظر میشود. بهپاسخ می يزیرپاسخ و برنامه

 یدر حال نیاند. اکنندگان کمک کردهمحرك در شرکت ییبه شناسا نامحقق نیا ،هستند یینایمرتبط با ب

پاسخ در سالمندان  نشیرا مورد مداخله قرار داده بود که احتماالً به گز یقدام یحاضر نواح تحقیقاست که 

زمان واکنش،  مانند ییاجرا يجمجمه در ارتباط با کارکردها یقدام یچراکه نواح ،ده استکرکمک 

خود موفق به نشان دادن  پژوهشدر  )21() 2019فر و همکاران (يریم یرفو... است. از ط يریگمیتصم

 تحقیقدو  نیکنندگان خود نشدند. توجه به دو نکته در ابر زمان واکنش شرکت دبکیمداخالت نوروف ریتأث

جلسه و  10تنها در  دبکینوروف ناتیو همکاران تمر فریریم تحقیقدر  نکهیاول ا ۀنکت ؛است تیحائز اهم

صورت جلسه و به 30به مدت  ناتیتمر نیحاضر ا تحقیقدر  کهیدرحال ،صورت گرفته بود یبا فواصل هفتگ

و همکاران  فریریم پژوهشکنندگان در شرکت نکهیدوم ا ۀه بود. نکتگرفتانجام  انیروز در م کی

احتمال  نیسالمندان صورت گرفته است. ا يحاضر روتحقیق  کهیدرحال ،جوان بودند يهاستیفوتبال

در  ،همکاران ورزشکار و جوان بودند و فریریم تحقیقکنندگان در شرکت نکهیبه ا وجهوجود دارد با ت

سطح عملکرد خود قرار  نیدر باالتر ینوعرو نبودند و بههروب يادیز يآزمون زمان واکنش ساده با دشوار

 ریآنها تأث يبرا دبکیمداخالت نوروف جهیدر نت ،بودند دهیبه سقف عملکرد خود رس یعبارتبه، داشتند

با توجه به افت عملکرد در سالمندان  شدند، یحاضر که سالمندان بررستحقیق نداشته است. اما در  یچندان

 نیبه بهبود زمان واکنش در ااست نوع مداخالت توانسته  نیباالتر آنها، ا یو شناخت یپردازش يازهایو ن

 افراد منجر شود.

نش ساده بر زمان واک يشتریب ریتواند تأثمی ریمتغ شیفرکانس و آرا باي نوروفیدبک هادستورالعمل

نظر به نیبودند. همچن رگذارتریتأث ،بود شتریب راتییتغ نیا زانیکه هرچه م یسالمندان بگذارد. به شکل

 داشته است. يشتریب ریفرکانس تأث ریینسبت به تغ نیتمر شیآرا رییرسد تغمی
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بهبود در . دیآیم ي اصلی پژوهشگران این حوزه بههادغدغهافت عملکرد شناختی در سالمندان از 

 آنها ۀهاي روزانروند فعالیت لیدر تسه چشمگیريعنوان عامل به تواندیسالمندان می عملکرد شناخت

از موارد از جمله سرعت پردازش اطالعات،  یعیوس دامنۀ ةرندیدربرگ یعملکرد شناخت ی. از طرفدآیشمار به

 يمرکز یعصب ستمیاي در سویژه ۀبرنام ازموارد  نیاز ا کیهر که آنجا حافظه و زمان واکنش است. از

 یدر بهبود عملکرد شناخت یمشابه جینتا زیموارد ن نیبر ا یها و مطالعات تخصصپژوهش ،ندبرخوردار

. )22 ،10( پردازش اطالعات و زمان واکنش نشان دادند سرعت ،ي، کاریکالم ،یینایب ۀمختص به حافظ

شکل  نیا ۀه نوع ارائک افتی دست يبندجمع نیبه ا توانیچند پژوهش ذکرشده م يهاافتهیبه  توجه با

و بهبود عملکرد  نیجلسات تمر يمداکار شیدر افزا تواندینوروفیدبک م ناتیتمر یعنی ناتیاز تمر

 . )22 ،11-9(سالمندان اثرگذار باشد  یشناخت

طورکه . همانستا مدتراکاروجه تمایز و برتري تحقیق حاضر نسبت به مطالعات قبل در ارائۀ پروتکل 

ارائه شده است،  )13(مشاهده شد، رعایت اصل اختصاصی بودن تمرین که توسط گرویزیلر و همکاران 

بودن  یاصل اختصاص لریزیروگتواند تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان داشته باشد. می

 تیفیعنوان سه عامل مهم و اثرگذار در کرا به يهاي فردنوروفیدبک و پروتکل ناتیتمر تی، ماهنیتمر

 .)13( کرده است یمعرف ناتیتمر نیا

این متغیر که در  ي هافرکانسبا آرایش و  نوروفیدبک ناتیتمر تیبه ماه توجه با رسدینظر مبه 

 فعالیت جسمانیبه  یخاص ازیکه ن ناتیاین دسته از تمر حاصل از آن، يریادگیو  تحقیق استفاده شد

سود ببرند و بسته به نوع  یو حرکت یشناخت ناتیتمر شیراآشده در فیاز اصول تعر توانندیم ،ندارند

 طیدر شرا تواندیم یژگیو نیند و اشو بهبود بیشتر زمان واکنش در سالمندانموجب  نیپروتکل تمر

 یو سن یبدن طیبا شرا افراد ي حرکتی درهامهارتاجراي و مکمل در بهبود  هیپا ناتیعنوان تمرمختلف به

 کار رود.بهمختلف 

 

 تقدیر و تشکر

دکتر صابر ستوده  ژهیوبهکنندگان در این پژوهش هستیم؛ و حضور صبورانۀ شرکت هاتیحماقدردان 

 مهر متخصص. 
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Abstract 
In most people getting old is associated with a decrease in both cognitive and 
motor functions. One of these functions that get affected is reaction time. The 
aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on the 
reaction time of elderly people, based on the principle of specificity of 
training. Forty elderly participants between the ages of 65 to 70 years were 
selected and assigned to one of the experimental groups: 1) neurofeedback at 
Cz and beta wave, fixed frequency, fixed training arrangement, 2) 
neurofeedback at Cz and beta wave, fixed frequency, variable training 
arrangement 3) Neurofeedback at Cz and beta wave, variable frequency, fixed 
training arrangement, 4) Neurofeedback at Cz and beta wave, variable 
frequency, variable training arrangement) and 5) control (sham). All groups 
participated in simple reaction time tests for pre-test and post-test. The 
analysis of covariance showed that neurofeedback interventions had a 
significant effect on the reaction time of elderly people (p <0.05) and the 
frequency and the group with variable training arrangement had the best 
performance compared to the other groups (p <0.05). According to these 
results neurofeedback, training affects improving the reaction time of the 
elderly and these interventions should be designed based on the principle of 
specificity of training. 
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