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 چکيده

تمریننوروفیدبکاثرحاضرروبهرشداست.هدفپژوهشسرعتبهکارگیرینوروفیدبکدرارتقایعملکردورزشیبه

یاجرابازیکنمردماهردارتبودند.02هابرعملکردحرکتیوفرایندحرکتیهشیاربازیکنانماهردارتبود.آزمودنی

آزمونتحتفشاروپسآزمونپس،تمریناتنوروفیدبکوآزمونشیپاینپژوهششاملپنجمرحلة آزموندوماول،

دورةتمرینات )فرکانسملتمرینبازداریباندشادبکینوروفبود. برایجایگاهافچهاردر(هرتز20تا8یآلفا بود.

نتایجنشاندادمقادیرفرایندتحلیلداده ازآمارتوصیفیوروشآماریآزمونتحلیلواریانسمرکباستفادهشد. ها

 مرحلة در نوروفیدبک تمرین گروه برای هشیار آزمونپسحرکتی وP=222/2)اول فشار( تحت آزمون

(222/2=P،کاهشیافتهاست)88/2درگروهکنترلاینکاهشمشاهدهنشد)اما=(Pامتیازهایپرتابدارتبرایگروه.

پس مرحلة در کنترل و پیشنوروفیدبک نسبت به اول آزمون بود افزایشیافته گروهP=222/2)آزمون تنها اما ،)

یافتهتوانستاینافزایP)=222/2نوروفیدبک) حفظکند. تحتفشار آزمون در میشرا نشان ها یبینریتأثدهد

عبارتدیگر،تمریناتنوروفیدبکازطریق،فرایندحرکتیهشیاروعملکردورزشیوجوددارد.بهدبکینوروفتمرینات

.کند.جادمیشودوحسخودکاریرادرورزشکارایمیکاهشفرایندحرکتیهشیاربهعملکردحرکتیمطلوبمنجر
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 مقدمه

دستیابیبهعملکردعالیورزشینیازمندشرایطمناسبذهنیاستکههمراهباتمریناتبدنیتمرین

2)سازیشرایطذهنیدرطولمربیگریاغلبکارمشکلیاستکمی.شودمی جدیدییابزارهابا(.

(.2)ارائهدادراآنوکردثبتراعصبیشناختیمغزورزشکارانیهاتیفعالتوانیمنوروفیدبکمانند

اجراییادگیرییشودکهبرایارتقاهمیناساسپیشنهادمیبر تمرینالگوو فعالیتیحرکتیاز

دوگروهةمقایسهدفباپژوهشیدر(8)رستمیوهمکاران،مثالرایب(.0شود)استفادهکرتکسافراد

بودند،بهبدونتمریندیگروگروهدادیمراانجامدبکینوروفناتمریازتیراندازانماهرکهیکگروهت

 که رسیدند نتیجه تیراندازاین انی تمرینات داددبکینوروفکه انجام بودند،را دریدارامعنبهبوده

شدمشاهدهآنهاعملکرد ایناستکهقرارمیتوجهمورداماموضوعیکهکمتر. برایعملکردگیرد،

خودکاربهاجرایمهارتبپردازند.اینوضعیتبهوضعیتصورتبهورزشکارانبایدوماهرانه،مطلوب

توانازشود.اینوضعیتبدونفکررامیمعروفاستوبخشمهمیازتمرینمحسوبمی2بدونفکر

اجرایهنگامورزشکاربازخوردبهعنوانبهوتشخیصداد0الکتروانسفالوگرافخاصیازطریقفرکانس

کهافزایشانددادهدراینزمینهنشانهاپژوهشبیشترئهکرد.اار(8)گلفةضربمهارتورزشیمانند

هرتز20بازداریازفعالیتفرکانستودسراستیهایآزمودندر8سمتچپةدرفعالیتآلفاینیمکر

حاصلخواهدشد5تحلیلکالمیتکلیفبردننیبازوشاخصیبرایاختاللعنوانبه88تیدرقسمت

ویزیربرنامهخاصکرتکسیبیشتریبهنسبتافرادمبتدیهنگامیهاتیفعالماهر(.ورزشکاران0،5)

فعالیتتحلیلکالمیکاهشدرورزشکارانماهر،مثالرایب(0)دهنداجرایحرکتازخودنشانمی

رسد،بسیاریازنظرمیبه.شودبارزیمشاهدهمیصورتبه(9)0مربوطبهمناطقگیجگاهیسمتچپ

توانیماینوضعیتعبارتدیگرمیاندیابهعملکردهایمطلوبورزشینیازمندکاهشفعالیتشناختی

شود.تعریفمی8زبانی-تیوکالمیعنوانکاهشفعالیتشناخ(.ذهنساکنبه8بنامیم)9راذهنساکن

وماهرانه،برایعملکردمطلوباینفعالیتشناختیممکناستمانععملکردمطلوبورزشکارشود.

                                                           
1. non - thinking 

2. Electroencephalogram 

3. left-hemi-sphere alpha activity 

4. Inhibit 12 HZ activity recorded at T3 

5. disruptive Theological analysis task 

6. verbal-analytic left temporal regions 

7. Quiet mind 

8. verbal-linguistic activity  
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-0راکاهشدهد)2وفرایندحرکتیهشیارصورتخودکاربهاجرایمهارتبپردازندورزشکارانبایدبه

کهاستهایرسیدنبهاینوضعیتذهنساکن،سرکوبهوشیاریهنگامکنترلحرکتیکیازراه.(8

)می رسید هدف این به چهار اف جایگاه در آلفا موج سرکوب طریق از بیشتر22توان در اما .)

0حرکتی-هایمربوطبهمداخلةنوروفیدبکدرارتقایعملکردحرکتیازتمریناتریتمحسیپژوهش

غفلتشدهاست. باندهایمحدودنوروفیدبکگریدیریکارگبهدیگر،ازعبارتبه(.0فادهشدهاست)است

ت دنکنقویپیشنهادمیطوربههاینورفیدبکپژوهش دارای8محدود-لیلباندحکه کاربردیو بسیار

نفعالیتکرتکسدردرنشاندادالکتروانسفالوگراف8گسترده-باندبهنسبتتحلیلیاطالعاتبیشتر

جداگانهصورتبهکندامواجپیشنهادمی(؛که22-20)خواهدبودوحرکتییندهایشناختیارابطهبافر

بازداریازفرکانسخاصآلفانوروفیدبکدرپژوهشحاضربررسیشود. یبررسبرهمیناساستنها

کاهشیابد،به8شد.وقتیآلفادرجایگاهافبردهکاربه باندهایمحدودنورفیدبکگریدعبارتبهشد.

شودواینعدمتقارنتعریفیازخبرهوماهربودنورزشکارانعدمتقارنآلفادردونیمکرهمنجرمی

(.ازطرف25دهندةافزایشیادگیریحرکتیاست)نشان8کاهشآلفادرجایگاهاف(.28-28است)

8توانبابررسیباندفرکانسیآلفا)یندهوشیارازدانشاخباریرامیدیگر،اینادعاوجودداردکهفرا

صورت(بهایننتیجهرسیدندکهافرادیکهبه29وهمکاران)5(.ژوو20گیریکرد)هرتز(اندازه20تا

 کنترل نمایشو صفحة مشاهدة به نشانمیحرکاتشانهشیار را قدرتبیشتر با آلفا موج پردازند،

صورتپنهانمهارترایادگرفتهبودند،آلفاباقدرتبراینگزارشکردندافرادیکهبه.عالوهدهندمی

این.(22)آلفایپایینیکمزیتبرایاجرایخودکارحرکتیاستتریرانشاندادند.بنابراین،پایین

برخاستهاستکهمیپیشنهادازمروریافته تأکیدبرسرکوبتوانباطراحیپروتکلنوروفیدبکها با

9راارتقادادوحفظعملکرددرشرایطپرفشارراباممانعتازبازپردازششناختی0آلفا،یادگیریپنهان

(متوجهشدندکهامواجآلفاینیمکرةچپتیراندازانماهر28وهمکاران)8(.جانل0-22ایجادکرد)

                                                           
1. conscious Motor processing 

2. sensory motor rhythm  

3. Narrow-band EEG analysis 

4. Broad-band EEG analysis 

5. Zhu 

6. implicit learning 

7. Reinvestment 
8. Janelle 
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 ماشه کشیدن از افزایشمیصورتبهقبل تصاعدی لندرزیابد ادعای با )2)موافق همکاران( (.28و

سازماندهیپارامترهایعالوه دشواریدر راستشاخصمشکلو نیمکرة در قدرتباالیآلفا این، بر

منجر-بینایی تخریبعملکرد به استو )میفضایی 28شود همکاران0لسونوی(. از(5)و تعدادی

تکنیکاتاقذهن از استفاده با را 8بازیکنانتیمفوتبالایتالیا با ودبکینوروفتمریناتیریکارگبهو

تمریناتمیکردندوبهایننتیجهرسیدندکهبیوفیدبکبررسی تحلیلکالمیازدبکینوروفتوانبا

کهدرراپیشکسوتبازسیتنانزدهپ(20.درپژوهشیدیگر،ویلسونوهمکاران)جلوگیریکردتکلیف

بودند مشکلروبوسطحملیتنیسبازیکرده بودندهدرکنترلاحساساتبا تمریناتهةلیوسبه،رو

برایتمرکز8سیزتتادرموجوبازداریفعالیتحرکتی-ریتمحسیشاملافزایشفرکانسدبکینوروف

 عالوهکردندیبررستوجه اینپژوهش،نیابر. ةصفحدر هایآزمودنکهیوقتتمریناتنوروفیدبکتا

شد.نتایجارائهنمی،دادندراکاهشنمی)قسمتمربوطبهتحلیلکالمی(8تیهرتزدر20فرکانس

روانیوفیزیولوژیکییهاشاخصداریدرعملکردوابهبودمعنموجبنشاندادتمریناتنوروفیدبک

زمانآنهاهایقهرمانیایبودکهازمسابقههازورزشکاراننخبهاینپژوهشاستفادضعفاست.شده

بود. زیادیگذشته زیادیاز طولیهایپژوهششواهد مقطعیو درتمریناتنوروفیدبکتجربی، را

نشاندادهندانمیمؤثرعملکردورزشکاران هایبینینتایجفعالیتپیش اندکهاینعاملگاهیدردو

اهمیت20)دارندنقشورزشی تأثیر(. تکلیفو کنترلهشیار وتأثیرنوروفیدبکبر عملکرد آنبر

بسنجد،همچنینتناقضاتنبودنپژوهشیکهتأثیرجنبه هایمختلفنوروفیدبکبرکنترلهشیاررا

(،پژوهشگربرآنشده8هایگذشتهمبنیبرتأثیرتمریناتنوروفیدبکبرعملکرد)موجوددرپژوهش

بهپژوهشکنونیبپردازدوهردوجنبةمؤثرنوروفیدبکشاملاثربرپردازششناختیمربوطاستتا

دقیقرویبازیکنانماهرطوربهراآنهاتأثیراتیکدیگربررسیکندوبابهتکلیفوعملکردحرکتیرا

دارتبسنجد.

رایماهرانهپرداختهوسیعبرتوضیحشناختیاجطوربهدرورزشنوروفیدبکموجودهایپژوهش

(.امابهتحلیلدرونیمهارتکهبخشبسیارمهمیازتوضیحشناختیاجراویادگیریمهارت02)است

اینشدهیاحداقلبسیارمحدودبودهاست.ازطرفدیگر،تحقیقیکهبهبررسیاثرحرکتیاست،اشاره

                                                           
1. Landres  

2. Wilson 

3. the mind room 

4. CZ 
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کهمعیاریازکنطوربهتمریننوروفیدبک وجوداخصبرموجآلفا ترلهوشیارحرکتاستبپردازد،

یاافرادمبتدیمتمرکز0،نزدیکبهنخبه2ندارد.بیشترتحقیقاتنوروساینسبررویورزشکاراننخبه

حالاینشدهمطرحمطالببراساس(.02-00غفلتشدهاست)8وازبررسیورزشکارانماهراندشده

تواندتحلیلکالمیمهارتیافرایندحرکتیهشیارآیدکهآیاتمریناتنوروفیدبکمیپیشمیسؤاالت

بودنبرفرایندحرکتیهشیارآیادررگذاریتأثکنندگانماهردارتازبینببرد؟ودرصورترادرپرتاب

گرانبهبررسیهایگذشتهبرخیپژوهشعملکردبازیکنانماهرنیزتأثیرخواهدگذاشت؟درپژوهش

اندوتعداداندکیبهبررسیتأثیرنوروفیدبکبرتحلیلهاپرداختهبریادگیریمهارتتأثیراتنوروفیدبک

هایگذشتهبهبررسیاینکهازپژوهشکدامچیه(،اما20،22اند)کالمیتکلیفیاکنترلهشیارپرداخته

اند.نیازاستکهاثرشود،نپرداختهلکردمیآیااینکاهشدرفرایندحرکتیهشیاریموجببهبودعم

درورزشکارانماهربررسیشود.همچنیناثرخصوصتمریناتنوروفیدبکبرکاهشتحلیلدرونیبه

 عملکرد برهمیناساساینبررسآنهااینتمریناتبر ازپیشمیسؤالیشود. استفاده آیا آیدکه

ر حرکتیهشیار دارتکاهشمیتمریناتنوروفیدبکفرایند ماهر بازیکنان در عالوها و ،نیابردهد

کند؟چهتغییریمیآنهاعملکردحرکتی

 

 روش تحقیق

نیمه روشپژوهشحاضر بهRCT8تجربیو پیشاستکه طرح از استفاده با آزمون،صورتمیدانی

آزمودنیپس کهدرهایاینپژوهشازمیانبازیکنانمردتیمسازمانآبارومیهآزمونانجامگرفت.

2800تابستان بازیبودند، 02مشغولبه انتخابشدند.عنوانبهداوطلبانهصورتبهنفر نمونةماهر

ملییاحرفهماهربهکسانیگفتهمی دامنة08پرداختند)ایبهرقابتمیشدکهدرسطحاستانی، .)

سالبود.8/08±8/0هاسنیآزمودنی

  

                                                           
1. elite 

2. near elite 

3. skilled 

4. Randomized control trial 
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 ابزار پژوهش

(:برایارزیابیمیزاناضطرابSCATنویز)نسخةفارسیپرسشنامةسنجشاضطرابرقابتیایلی .2

پرسشنامشرکت این شد. استفاده فشار تحت آزمون در کنندگان گویه25ه دارد. هایگویه

تابیشتر2ندرت=ارزشی)ازبههادرمقیاسسهشوندوبقیةگویهگذارینمینمره28،22،9،8،2

ازSCATهایاند(.دامنةنمرهدارایامتیازمعکوس22و0های(امتیازدادهشدند)گویه8اوقات=

22 تا پایین( ضریبپا82)اضطراب بود. باال( روشآلفای)اضطراب به اصلی پرسشنامة یایی

ورواییمنطقیومحتواییآنتأیید98/2بودهوضریبپایایینسخةفارسیآن99/2کرونباخ

 (.08شدهاست)

(کهبرایارزیابیمیزانکنترلهشیارحرکتیMSRS)2پرسشنامةمربوطبهفرایندحرکتیهشیار .0

(0 بههاکنندهشرکت( مقدماتیو مطالعة در شد. اجرایپرتابدارتاستفاده تعییندر منظور

بینیأتدارتوباهماهنگیبامسئوالناینپرسشنامههپایاییپرسشنامةمذکوربراساسبرنامة

جمع82 تکمیل از پس و توزیع مناسب فرصت در دارت بازیکنان از پایاییتن شد. آوری

تعیینشد.روایی=α 89/2(باآزمونآلفایکرونباخبرابرMSRSشیار)پرسشنامةفرایندحرکتیه

صوریاینپرسشنامهازطریقنظرمتخصصانتأییدوهمچنینسازندگاناینپرسشنامهروایی

براساسواریانستبیین تأییدیو عاملی تحلیل طریق از را عاملیآن سازة با برابر 90/2شده

 اند.گزارشکرده

:برایتمرینوآزمونازتختةدارتبااندازةاستانداردوپیکاندارت،استفادهشد.برای0تختةدارت .8

هاازصفحةدارتبهشکلصفحاترشتةتیروکمانگیریپیشرفتآزمودنیسهولتاجراواندازه

به دارت صفحة شد. استفاده و متحدالمرکز دایرة چند خارجگرابرونصورت به مرکز سمت از

صبه کاهشی بهامتورت شد، داخلییازبندی که )امتیازصورتی امتیاز بیشترین دایره، و22ترین )

هایخارجازصفحةدارتامتیازی(راداشتوبهپرتاب2تریندایره،کمترینامتیاز)امتیازخارجی

سایرقوانینبازیدارتمانندفاصلةخطپرتابازتختةدارت)تعلقنمی متر(،سانتی089گیرد.

دارت) صفحة مرکز گرفتنپیکاندارتسانتی298ارتفاع ایستادنو نحوة سطحزمین(، از متر

هرآزمودنیپنجپیکاندارتبرایانجامپرتاب دراختیارداشتکهازنظرجنس،رعایتشد. ها

 هایکسانبود.طرحووزنبرایتمامیآزمودنی

                                                           
1. Conscious processing(Movement specific reinvestment scale) 

2. Dart Board 



 747                   پرخطا بر عملکرد و يادگيری مهارت پرتاب دارت و خطاتمرين کم شرايط در توجه کانون تاثير

 

 

دستگامنظوربه.8 از نوروفیدبک انجام با نوروفیدبک 2اینفینتی-پروکامپافزارسخته افزارنرمو

استفادهشد.اینامواجپسازدریافتبررویصفحةنمایشگرترسیمکاناداهردوساخت0بیوگراف

رامحاسبهآنهاتواندنیست،کامپیوترمیمشاهدهقابلهایامواجمغزیویژگیکهآنجاازشوند.می

هایریاضیاینامواجبهعددورقمووایجادکند.ایناطالعاتواردکامپیوترشدهوپسازتحلیل

شود.هایسبز،آبی،قرمزوسبز(تبدیلمیتصاویرسرهایرنگیبارنگ)ریتصاواعدادبهنموداریا

اینتکنیکقادر«وریهتبدیلسریعف» نامتکنیکالگوریتمیبهشدهاستفادهتحلیلریاضی است.

هایمختلفهاوفرکانسایازامواجسینوسیدامنهشکلموجیممتدرابهمجموعهگونههراست

تبدیلسریعفوریهنموداریاستکهمحورافقیآنفرکانسومحورعمودیبروندادتبدیلکند.

آندامنةامواجاست.

(هاآزمونپسآزمونوبرایثبتنتایجآزمونپرتابدارت)پیشها:ازاینفرمفرمثبتنتایجآزمون.5

شدهکسبکوششثبتشدوامتیازکلیفردمجموعامتیازهای22امتیازاستفادهشد.دراینفرم

 کوششبود.22در

 روش اجرا

انجام3عبارتدیگر،پژوهشبارویکردکورکنندهاطالعاتیدربارةاثرمداخلهدادهنشد.بهبهشرکت

توانازگرفت.بااینرویکرد،انتظارآزمودنیبرایرسیدنبهسطحباالیعملکردپسازمداخلهرامی

.0.گروهتمریننوروفیدبکو2گروهدوصورتتصادفیبهنفربودندکهبه02هایآزمودن(.28بینبرد)

)نوروفیدبککاذب روشاجرایتحقیقشاملپن8کنترل شدند. تقسیم مراحل( بود. اصلی مرحلة ج

بود.0آزمون،آزمونتحتفشاروپس2آزمونآزمون،تمرین،پسیشپپژوهشحاضر

یشپ .2 مرحله این در یآزمودنآزمون: اجرای به 22ها پرداختند. دارت کهیدرحالکوششپرتاب

ثبت )قدرتآلفا( یمالکتروانسفالوگرام اجرا از بعد آنهایشپعنوانکوششبه22شد. از آزمون،

وهمچنینپرسشنامةگزارشوضعیتMSRSخواستهشدکهپرسشنامةهوشیاریدرحرکت) )

 (راتکمیلکنند.SCATاضطراب)

                                                           
1. Procomp infiniti 

2. biograaph 

3. blind approach 

4 . Sham or mock feedback 
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روزمداوم5صورتهابهیآزمودنآزمونگرفتهشد،یشپمرحلةتمرین:درادامهوبعدازروزاولکه .0

 شرایطو تمریندر اولتمریناتیمربوطبههاپروتکلبه روز در پرداختند. بهیآزمودنخود ها

0کوششیپرتابدارتپرداختند.درروزهایبعدنیزبههمینصورتبهتمرین02بلوک0اجرای

022بامجموعروزتمریندر5کوششیهمراهباپروتکلتمریننوروفیدبکپرداختند.02بلوک

 کوششکاملشد.

هاگرفتهیآزمودنآزموناولازعتپسازاجرایپروتکلتمرین،پسسا88آزموناول:مرحلةپس .8

کوششیازپرتابدارتبود.اینمرحلهبدونهرگونه22شد.اینآزمونشاملیکبلوکمنفرد

(MSRSبراین،پرسشنامةهوشیاریدرحرکت)تمرینیانجامگرفت.عالوهدستورالعملراهنماییو

 آزمونانجامگرفت.یشپدیگرمشابهعبارتنیزتکمیلشد.به

8.  آزمونتحتفشار: پس88مرحلة از اجراییآزمودنآزموناولساعتبعد به کوششدر22ها

شرایطتحتفشارباهدفدستکاریسطحاضطرابشناختی)بخشدستکاریاضطرابشناختیرا

دراینمرحلهنیزپرسشنامةهوشیاریدرحرک (وهمچنینMSRSت)مالحظهکنید(پرداختند.

 هاتکمیلشد.یآزمودن(توسطSCATپرسشنامةگزارشوضعیتاضطراب)

آزموندوماجراشد.ساعتازآزمونتحتفشار،پس88آزموندوم:درآخروبعدازگذرمرحلةپس.5

استیادداری(-فشار-)یاهمانیادداریA-B-Aآزمونبرگرفتهازروشتحقیقدومرحلةانجامپس

 (استفادهشدهاست.00وهمکاران)0(وهمچنینالم05)2کهدرتحقیقوینوویلسون

 

 تمرين نوروفيدبک

 حرکتی یادگیری از کارکردی آلفا نوروفیدبک22)استکاهش تمرینات حاضر پژوهش در .)

مگرفت.دورةایویژهانجاهایرایانههایمجهزبهسیستمعنوانمتغیرمستقلبااستفادهازدستگاهبه

هرتز)براساستعریف20-8شاملسرکوبآلفاباباندفرکانسینظرموردجلسهوپروتکل5تمرینات

برایهرآزمودنیبود.8((ودرجایگاهاف22(؛گالچیووهمکاران)28(،جنلوهمکاران)09دموس)

(.برایپیدا08شد)بررویجمجمهمشخص02-22براساسسیستمF4دراجرایاینتحقیقنقطة

F4رویمونقطةدرصدبهسمتگوشراستمیFz22بامترنواریمخصوصازنقطةF4 کردننقطة

                                                           
1. Vine, & Wilson 

2. Lam 
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عالمتمی میرا نشان کامپیوتر که را آنچه و گرفتند قرار کامپیوتر برابر آزمودنیدر کهزنیم. داد،

ستون نمودار نمایشدو یا کامپیوتری ویدئویی/ یکبازی بیانگرهمچون یکی که کردند مشاهده ی

فعالیتموجمغزیناکافیودیگریمعرففعالیتموجمغزیکارامدبود.دراینحالتآزمودنیتوجه

 متمرکز کامپیوتر صفحة بر را تکراریمخود با اما بود، مغزیگذرا امواج تغییراتدر ابتدا در کرد.

آستانه تدریجی تغییر و جلسات برایینتعهای آزمونگر،شده سوی از آلفا فرکانسی باند بازداری ی

والکترودF4بهاینصورتبودکهالکتروداکتیورویEEGیجشرطیشد.ثبتتدربهتغییراتپایدارو

مدتزمانهرجلسهگراندرویگوشراستگذاشتهمی به82شد. بعددقیقهبود. 02عبارتدیگر،

02پرداختند.پسازیمکوششپرتابدارت02هابهانجامیدنآزموF4دقیقهتمرینسرکوبآلفادر

 پرتاب بعدی بلوک آلفا، سرکوب تمرین بعدی 02دقیقه ناحیة در شد. اجرا فیدبکF4کوششی

شدهبهگروهآزمایشازنوعفیدبکصوتیوتصویریبود.درطولمدتآزمونچنانچهورزشکارانارائه

شد.فیدبکتصویریدرقالبیماستراحتکوتاهینیزدرنظرگرفتهکردند،زمانیماحساسخستگی

ترازآستانهیینپا%مواقع82کهورزشکارآلفارادریمیشنزمانیانهایمختلفارائهشد.هاوبازیطرح

کرد.روشکاربرایگروهنوروفیدبککاذب)کنترل(مانندگروهتمریننگهدارد،شروعبهحرکتمی

فقطدرگروهنوروفیدبککاذب،وضعیتنامتجانسبود بازخوردهایمثبتوونوروفیدبکواقعیبود.

بهیممنفیتصادفیپخش الکترودهارویسرشد. تنها هایاینگروهقراردادهیمودنآزعبارتدیگر،

فیدبکیم کاذبشامل بازخوردهای و مربوطبهشد که برنامه در آماده انیمیشن و هایغیرمرتبط

شد.یمکدامازباندهایفرکانسینبود،بهآنهاارائهیچه

 

 دستکاری اضطراب

اعیوتهدیدارزیابیچندینروشبرایایجادشرایطپرفشاراستفادهشد.ازجملةآنهامقایسةاجتم

این معروفبه که افزایشاستبود اضطرابشناختیرا )یمکه به00دهد ابتدا گفتهیآزمودن(. ها

البتهاینمقایسهتوسطمربیانجامگرفت.بهتیمیآنهامقایسهمیشدکهعملکردآنهاباهمیم شود.

ادباشگاهیوعملکردضعیفدراینآزمونشدکهعملکردخوبآنهابهحفظقراردیمآنهااطالعداده

شدکهاگردراینآزمونتحتفشاریمهاگفتهیآزمودنشود.حتیبهمیبهکنارگذاشتنازتیممنجر

براین،از(.عالوه82شود)آزموناول،درنظرگرفتهنمیخوبعملکنند،عملکردضعیفآنهادرپس
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هزارتومان252عبارتدیگر،براینفراولدرآزمونتحتفشارروشپاداشمالینیزاستفادهشد.به

(.00،0درنظرگرفتهشد)

 

 تحليل اطالعات  روش

بندیاطالعات،میانگینوانحرافاستانداردورسممنظوردستهدراینتحقیقازآمارتوصیفیبه

(برای8ی)گروهدرون(و0گروهی)نموداراستفادهشد.ازآزمونتحلیلواریانسمرکببادوعاملبین

گروهی) بین عامل دو با مرکب واریانس تحلیل آزمون از همچنین و امتیازها و0مقایسة )

گروه8ی)گروهدرون برایمقایسةمیزانفرایندحرکتیهشیار مراحلمختلفتحقیقاستفاده( در ها

اسافزارنرمهایتحقیقاستفادهشد.وتحلیلیافتهیهتجزبراین،آزمونتعقیبیبنفرونیبرایشد.عالوه

تکاربهبرایانجامکلیةمحاسباتآماری082پیاساسنسخة هادروتحلیلیهتجزمامیگرفتهشد.

شایانتوضیحاست52/2داریمعناسطح نوروفیدبکوفردمنحصربههاییلویژگیدلبهبررسیشد.

صورتامواجمغزیانحصاریبرایهرفردتغییراتاحتمالیازهرگونهمداخلهدرموردهرآزمودنیبه

بررسیشد.تکتک

 

 ها افتهی

هاتوانگفتتوزیعدادهرومیینازابود،25/2بیشترازهاگروهویلکدرهمة-درآزمونشاپیروPارزش

هایآماریپارامتریکهاازآزموندرهردوگروهنمونهنرمالبود.بنابراینبرایتحلیلاستنباطیداده

سمرکبنشاندادکهاثرشود،نتایجآزمونتحلیلواریانمشاهدهمی2استفادهشد.چنانکهدرجدول

(.بنابراین،نوعمداخلهبراجرایپرتابدارتاثرمتفاوتیگذاشتو=222/2P)استدارمعنااصلیگروه

هاگروه )نمودار داشتند عالوه2پیشرفتمتفاوتی .) نیز آزمون جلسات اصلی اثر این، بودمعنابر دار

(222/2P=به.)گروهمنجرشدهدردوعبارتدیگر،اثرتمرینمهارتبهبهبودعملکردوکاهشخطا

توانگفت(.بنابراین،می=222/2Pداربود)معنابود.همچنین،اثرتعاملیبینجلساتآزمونوگروهنیز

لازدوآزمونبررسینقطةتعام بود.برایاثرگذارکهتعاملجلساتوهمچنیننوعمداخلهبرعملکرد

ینوعجلساتآزمونبرایهراثربخشگیریتکراریبرایبررسیآماریتحلیلواریانسیکراههبااندازه

 گروهاستفادهشد.

                                                           
1. SPSS 24 
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 ها و جلسات آزمون . نتايج تحليل واريانس مرکب در مورد گروه7جدول 

مجذور 

 اتا
P F 

ميانگين 

مجذورا

 ت

درجۀ 

 آزادی

جمع 

 مجذورات
 منبع تغييرات

 گروه 282/20 2 282/20 085/280 222/2 008/2

 جلساتآزمون 522/8 8 528/2 298/02 222/2 00/2

 جلساتآزمون*گروه 990/8 8 500/2 825/88 222/2 888/2

 

 

 . مقادير امتياز پرتاب دارت در مراحل مختلف پژوهش توسط دو گروه نوروفيدبک و کنترل7 نمودار

 

جدولطورهمان بینمراحلمیمشاهده0کهدر نوروفیدبکهاآزمونشود، یتحقیقبرایگروه

تفاوتمعنا عالوهP=222/2)داردداریوجود بینمراحل(. این، تفاوتهاآزمونبر کنترلنیز یگروه

پرتابدارتP=22/2)داردداریوجودمعنا نتایجآزمونتعقیبیبنفرونیجهتمقایسةنتایجامتیاز .)

بهنسبتگروهکنترلهاآزموننوروفیدبکبیشترینپیشرفترادرجلساتمختلفنشاندادکهگروه

است) مراحلF(df:3)=18.61, P)=222/2داشته تمام در بیشتریهاآزمونپسو .استدارایامتیاز

2 

2 

0 

8 

8 

5 

0 

9 

8 

0 

22 

پیشآزمون پسآزموناول آزمونتحتفشار پسآزموندوم

ت
دار

ب 
رتا

ز پ
يا

مت
ا

 

 مراحل مختلف تحقيق

گروهتمریننوروفیدبک گروهکنترل
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آزمونتعقیبی کنترلداشتهاست. نسبتبهگروه تمریننورفیدبکعملکردبهتریرا گروه بنابراین،

 بنفرونی مختلف مراحل با رابطه هاآزموندر از گروه دو هر که داد مراحلیشپنشان تا آزمون

.برایگروهنورفیدبکحفظعملکرددرتماممراحلP)=222/2)اندداشتهییادداریپیشرفتهاآزمون

درصدبود(.امابرایگروهکنترلبین5داریکمترازمعنامشاهدهشد)برایتماممراحلهاآزمونپس

داریمعناتفاوتP)=20/2آزموندوم)آزمونوپسیشپوبینP)=20/2آزموناول)آزمونوپسیشپ

بین اما نداشت. یشپوجود آزمونتحتفشار تنهانهآزمونو کنترلحفظیشپعملکرد آزمونگروه

.P)=220/2نشد،بلکهعملکردافتداشت)

 

گيری مکرر برای مقايسۀ امتيازهای پرتاب دارت در  راهه با اندازه . آزمون تحليل واريانس يک2 جدول

آزمون دوم آزمون اول، آزمون تحت فشار و پس آزمون، پس پيش  

 F داری معنا مجذور اتا

درجۀ 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 گروه و مراحل پژوهش

59/2 22/2 02/28 8 899/2 آزمونگروهکنترلجلسات

88/2 222/2 80/85 8 88/2 جلساتآزمونگروهنوروفیدبک

 

کهدرطورهماننتایجدیگراینپژوهشمربوطاستبهمتغیروابستهمیزانفرایندحرکتیهشیار،

استدارمعناشود،نتایجآزمونتحلیلواریانسمرکبنشاندادکهاثراصلیگروهمشاهدهمی8جدول

(222/2P=عالوه0(.بنابراین،نوعمداخلهبرفرایندحرکتیهشیاراثرگذاشت)نمودار.)براین،اثراصلی

دارمعنا(.همچنین،اثرتعاملیبینجلساتآزمونوگروهنیز=222/2Pداربود)معناجلساتآزموننیز

( می=222/2Pبود بنابراین، مدا(. همچنیننوع تعاملجلساتو میزانکنترلتوانگفتکه بر خله

 تکلیف بااثرگذارهشیار واریانسیکراهه تحلیل آماری آزمون دو از تعامل نقطة بررسی برای بود.

 ینوعجلساتآزمونبرایهرگروهاستفادهشد.اثربخشگیریتکراریبرایبررسیاندازه
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 ها و جلسات آزمون . نتايج تحليل واريانس مرکب در مورد گروه9جدول

مجذور 

 اتا
P F 

ميانگين 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

جمع 

 مجذورات
 منبع تغييرات

 گروه 00/28 2 00/28 820/09 222/2 09/2

 جلساتآزمون 80/8 0 08/0 02/80 222/2 828/2

 جلساتآزمون*گروه 00/8 0 282/8 89/285 222/2 08/2

 

 

ارزشی ليکرت در مراحل مختلف پژوهش  پنج. مقادير کنترل هشيار تکليف براساس مقياس 2 نمودار

 توسط دو گروه نوروفيدبک و کنترل

 

جدولطورهمان می8کهدر بینمراحلمشاهده نوروفیدبکهاآزمونشود، یتحقیقبرایگروه

تفاوتمعنا عالوهP=222/2)داردداریوجود بینمراحل(. این، تفاوتهاآزمونبر کنترلنیز یگروه

(.نتایجآزمونتعقیبیبنفرونیجهتمقایسةنتایجمیزانکنترلهشیارP=20/2)داردداریوجودمعنا

بههاآزموننشاندادکهگروهنوروفیدبکبیشترینکاهشکنترلهشیارتکلیفرادرجلساتمختلف

هازمونآ.آزمونتعقیبیبنفرونیدرزمینةمراحلمختلفP)=222/2نسبتگروهکنترلداشتهاست)

نشاندادکهگروهنورفیدبکمیزانکنترلهشیارخودراکاهشدادهواینکاهشرادرتماممراحل

۰ 

۱ 

۱ 

۲ 

۲ 

۳ 

۳ 

۴ 

۴ 

۵ 

پیشآزمون پسآزموناول آزمونتحتفشار

یار
هش

ل
تر
کن
ن
یزا
م


ف
کلی

ت
 

 مراحل مختلف تحقیق

گروهکنترل گروهنوروفیدبک
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درصدبود(.امابرایگروهکنترل2داریکمترازمعناحفظکردهاست)برایتماممراحلهاآزمونپس

بینP)=88/2آزموناول)آزمونوپسیشپبین آزمونتحتیشپو )آزمونو تفاوتP)=58/2فشار

داریوجودنداشت.بنابراین،درگروکنترلمیزانکنترلهشیارمربوطبهتکلیفکاهشنیافتومعنا

)اختالفمیانگین20/259حتیافزایشداشت) آزمونتحتفشار=یشپ( و اختالف-802/2آزمون ؛

هشیاردرآزمونتحتفشاربه(.اینافزایشفرایندکنترل-285/2آزمون=آزمونوپسیشپمیانگین

 بیشترینحدخودرسید.

 

گيری مکرر برای مقايسۀ ميزان کنترل هشيار در  . آزمون تحليل واريانس يکراهه با اندازه4 جدول

 آزمون اول و آزمون تحت فشار  آزمون، پس پيش

مجذور 

 اتا
 F داری معنا

درجۀ 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 گروه و مراحل پژوهش

88/2 20/2 08/8 0 002/2 جلساتآزمونگروهکنترل

08/2 222/2 20/259 0 225/0 جلساتآزمونگروهنوروفیدبک

 

 گیریبحث و نتیجه

حرکتی هشیار کنترل و ورزشی عملکرد بر نوروفیدبک تمرین اثر بررسی پژوهشحاضر از هدف

امتیازهایپرتابدارت نتایجنشانداد، در(P=222/2)برایگروهنورفیدبکبازیکنانماهردارتبود.

پس پسمراحل همچنین و فشار تحت آزمون اول، آزمون دوم نسبتدارامعنطوربهآزمون به ی

افتهیشیافزاآزمونپیش افپروتکل،گریدیعبارتبهاست، در فرکانسیآلفا موجب8بازداریباند ،

 است. دارتشده بازیکنانماهر عملکردحرکتیدر نتایجپژوهشبهبود با هایویلسونوایننتیجه

0کیسیو(82)همکارانو2(،بالمنستین5)همکاران(،ویلسونو8)همکاران(،رستمیو20)همکاران

 2)همکارانو را یافته این دارد. همخوانی داد.براساستوانیم(، شرح بدن و ذهن ارتباط نظریة

و ذهن ارتباط فرضیة مبنای بر نوروفیدبک افزایشگرفتهشکلبدن برای آموزشمغز شامل که

هایرفتاری،شناختیوهیجانیسالماستتجربهحالتمنظوربهایبهینه،هاوعملبهشیوهتوانمندی

(82-82.) قدرتمندنوروفیدبکبنابراین، طولعملکردابرایبررسیفریابزار یندهایپویایذهندر

                                                           
1. Blumenstein 

2. Casey 
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ماهران ة ورزشکاران در مکانیسم0)استهرماحرکتی خصوص در مختلفی توضیحات طرفی از .)

توانندازحاالتمختلفچگونگیعملکردنوروفیدبکوجودداردواگرکسیمعتقدباشدکهافرادمی

هاالگویامواجمناسبالکتروانسفالوگرافآگاهباشندوبتوانندهنگامتولیدموجریتمآلفاوسایرفرکانس

توانازهامی(.براساسنتایجپژوهش80-88بحثکامالًسادهخواهدبود)جهینتردراتشخیصدهند،

هایبهنجار)یاهاوفرکانسهاینابهنجارمغزیرابهریتمهاوفرکانسطریقآموزشنوروفیدبکریتم

ین،نتایجنشانبرا(.عالوه82شناختینابهنجاررابهنجارتبدیلکرد)دنبالآنرواننسبتاًبهنجار(وبه

آزموناولوآزمون(درمراحلپسP=222/2)دادمقادیرکنترلهشیارحرکتیبرایگروهنوروفیدبک

 معناداریکاهشطوربهتحتفشار است. مقدارگریدعبارتبهیافته تمریناتبازدارینوروفیدبک، با

یکاهشیافتهاست.اینیافتههمسودارامعنصورتبهمریننوروفیدبک،ت فرایندحرکتیهشیاردرگروه

 و ویلسون پژوهش نتیجه 20)همکارانبا و( و گالیچیو5)همکارانویلسون همکاران)2(، (،22و

همکاران)20)0کلیشمن و ژوو موور29(، و گاردنر ادعاهای با همراستا و زمینه8)8( این در است. )

وتمرینیاستفادهشودیهابرنامهوهاورزشزدربسیاریاتواندیمگفتتمریناتنوروفیدبکتوانیم

برایمختلفمییهاراهبردبراساس آن از کبهبودتوان 5)درمهارتاستفاده یازانمونهعنوانبه(.

یتمریناتنوروفیدبککهدرپژوهشحاضرنیزازآناستفادهشد،فردازامواجمغزیاستفادههاراهبرد

کهدرصفحةمانیتوررویمیمی کندتاآنچهرا مثالً تغییردهد. بااستفادهازامواجمغزی،آنهادهد،

کندهدیهدریافتمیعنوانبههاراکنند.مغزاینفعالیتدهندیاصداهاییتولیدمیهاییانجاممیبازی

کندتاسرانجامتغییراتدروبااستفادهازاینپاداشمثبتمدامامواجمطلوبوخوشایندراانتخابمی

عالوه88کارکردمغزثابتودائمیشود) اینروشبازداریازکنترلهشیارباروشجدید(. براین،

یرابازداریکند،درارتباطاستکهاینوضعیتسببخودارزیابخواهندیممربیگریکهازورزشکاران

)می بپردازند مهارت اجرای به باالیی سطح در ورزشکاران لندین20شود می8(. کهپیشنهاد کند

وجوییکشخصمبتدیبرایتحریکصحیحتکلیفمؤثربودهیکالمیممکناستدرجستهانشانه

 فرایند به کاهشتعلیوسبهیریگمیتصمو ة وهانشیگزداد دسترسکمککند ممکندر یپاسخ

نشانهیصحیحبهریگمیتصمکهیهنگام تاهایکالمیمیوجودآمد، تواندبهسمتجلوحرکتکند،

                                                           
1. Gallicchio 

2. Klimesch 

3. Gardner & Moore 

4. Landin 



 7931، بهار 7، شمارة 71، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                                          774  
 

 

صورتبه پردازشمجریاثر رویکارکرد معکوسیخواهداما،بگذاردمناسببر اثر ماهر برایافراد

( 85داشت یکفگریدعبارتبه(. برای می، کالمی تحلیل ماهر توجهرد انحراف درونی عامل تواند

بسیاری(2009)2براساسمدلیادگیریفیتزوپوسنر(85برپیشنهادلندین)(.عالوه80آید)حساببه

 از شواهد کهدهدیمنشان است. حسخودکاریهمراه با عملکرد باالی،گریدعبارتبهاوج سطح

(2009یادگیریفیتزوپوسنر)ةبراساسنظری(.02شود)مشاهدهمیعملکردباکاهشفعالیتکرتکس

شامل،یادگیریدارایسهقسمتجداازهمپردازدیمیندیادگیریحرکتیاکهبهتوضیحشناختیفر

مرحلاستآخرخودکاریةتداعیومرحلةمرحل،شناختیةمرحل هوشیاربهیلازاجرانهاییانتقاة.

یپژوهشحاضرمبینهمیننظریهبودندونشاندادندکهباهاافتهیاجرایخودکاروبدونفکراست.

یازکنترلهشیارتکلیفوخودارزیابیاستکاهشانشانهخبرگیفردمقدارفرایندپردازشهشیار،که

شود.رزیابیکمترمی،اینخودارودیموهرچهفردبهسمتنخبگیپیشابدییم

که بود آزمونتحتفشار تمریننوروفیدبکدر گروه حفظعملکرد جالبپژوهشحاضر، یافتة

)می همکاران نتایججنلو با را آن براساسیافته28توان تبیینکرد. )( همکاران (28هایجنلو

بیشترشدهوبه0فضایی–ییکارگیریمنابعبیناکاهشیابد،به8کهقدرتآلفادرجایگاهافیهنگام

براین،سرکوبآلفاخودکاریدرحرکتوکاهشهوشیاریشود.عالوهمیبهبودعملکردحرکتیمنجر

می منجر کنترلحرکتیرا کدبندیپنهاندر فرایند8شود. استکهدر ماهر ویژگیافراد حرکتی،

تسهیلکرد)می ایننوعتمریننوروفیدبکاینفرایندرا در0توانبا تسهیلیادگیرینها(. یتتنها

بایدموردتوجهقرارگیرد)حرکتیهدفمداخالتنیست بلکهحفظعملکرددرشرایطپرفشار ،0.)

می طراحیبنابراینپیشنهاد در فرایندحرکتیهشیاریتمرهاپروتکلشود متغیر ینینوروفیدبکبه

وجوددارد،هدفمداخلههاورزشایداشتوعملکردحرکتیدرشرایطپرفشارکهدربیشتریژهوتوجه

روان کاربردهایاحتمالیپژوهش، به توجه با گیرد. مربیانورزشیمیقرار نتایجشناسانو از توانند

چنینوجودبامندشوندوهادرافرادبهرهعملکردوبهبودمهارتیپیشرفتنیبشیپچنینپژوهشیدر

تحلیلمهارت(وعملکردورزشی،راهکارهاییرا)یبینتمریناتنوروفیدبک،کنترلهشیارتکلیفریتأث

برایتوسعةاینعواملدرپیشگیرندتابهتریناثرگذاریرارویعملکردبهترورزشکارانداشتهباشند.

روانعالوه این تیمبر همراه که ورزشی ورزشیشناسان میهای پروتکلاند، از استفاده با هایتوانند

                                                           
1. Fitts & posner 

2. visuospatial resources 

3. implicit encoding 
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هایشوددرپژوهشدرپایانپیشنهادمیهایارتقایعملکردورزشیبپردازند.تحقیقحاضربهمداخله

هشودکهبتواننتایجمبتدیومبتدیپرداختآینده،بهمقایسةاثراینپروتکلبرورزشکارانماهر،نیمه

دستآورد.یرابراساسمراحلیادگیریکهفرددرآنقراردارد،بهترمجملمستدلو
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