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 7دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران .2دانشيار
گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران .9استاد گروه تربيت
بدنی ،دانشکدة علوم اجتماعی و فرهنگی ،دانشگاه جامع امام حسين(ع) ،تهران ،ايران

چکيده
بهسرعت روبهرشداست.هدفپژوهشحاضر اثر تمریننوروفیدبک
بهکارگیرینوروفیدبکدرارتقایعملکردورزشی 

برعملکردحرکتیوفرایندحرکتیهشیاربازیکنانماهردارتبود.آزمودنیها02بازیکنمردماهردارتبودند.اجرای

اول،آزمونتحتفشاروپسآزموندوم

پسآزمون 
شآزمون،تمریناتنوروفیدبکو 
اینپژوهششاملپنجمرحلةپی 
بود.دورةتمریناتنوروفیدبک شاملتمرینبازداریباندفرکانسیآلفا( 8تا  20هرتز) درجایگاهافچهار بود.برای
تحلیلداده هاازآمارتوصیفیوروشآماریآزمونتحلیلواریانسمرکباستفادهشد.نتایجنشاندادمقادیرفرایند

پسآزمون اول ( )P=2/222و آزمون تحت فشار
حرکتی هشیار برای گروه تمرین نوروفیدبک در مرحلة  
()P=2/222کاهشیافتهاست،امادرگروهکنترلاینکاهشمشاهدهنشد(.(P=2/88امتیازهایپرتابدارتبرایگروه
نوروفیدبک و کنترل در مرحلة پسآزمون اول به نسبت پیشآزمون افزایش یافته بود ( ،)P=2/222اما تنها گروه
نوروفیدبک ( (P=2/222توانست این افزایش را در آزمون تحت فشار حفظ کند .یافتهها نشان میدهد تأثیری بین
،فرایندحرکتیهشیاروعملکردورزشیوجوددارد.بهعبارتدیگر،تمریناتنوروفیدبکازطریق

تمریناتنوروفیدبک
جادمیکند..

میشودوحسخودکاریرادرورزشکارای
کاهشفرایندحرکتیهشیاربهعملکردحرکتیمطلوبمنجر 

واژههای کليدی
پردازشهشیار،پرتابدارت،تحتفشارذهنساکن،نوروفیدبک.

* نويسنده مسئول  :تلفن 20200800289:

Email: ebrahim.norouzi68@gmail.com
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مقدمه
دستیابیبهعملکردعالیورزشینیازمندشرایطمناسبذهنیاستکههمراهباتمریناتبدنیتمرین
میشود .کمیسازیشرایطذهنیدرطولمربیگریاغلبکارمشکلیاست (.)2با ابزارهای جدیدی

تهایعصبیشناختیمغزورزشکارانراثبتکردوآن راارائهداد(.)2
یتوانفعالی 
مانندنوروفیدبکم 
همیناساسپیشنهادمیشودکهبرایارتقای یادگیریواجرایحرکتیازتمرینالگوی فعالیت

بر 
رایمثال،رستمیوهمکاران()8درپژوهشیباهدفمقایسةدوگروه
کرتکسافراداستفادهشود(.)0ب 
یدادوگروهدیگربدونتمرینبودند،به
ازتیراندازانماهرکهیکگروهتمریناتنوروفیدبکراانجامم 
این نتیجه رسیدند که تیراندازانی که تمرینات نوروفیدبک را انجام داده بودند ،بهبود معناداری در
عملکردآنها مشاهده شد.اماموضوعیکهکمترمورد توجه قرارمیگیرد،ایناستکهبرایعملکرد
بهصورت  خودکاربهاجرایمهارتبپردازند.اینوضعیتبهوضعیت
مطلوب وماهرانه،ورزشکارانباید 
بدونفکر2معروفاستوبخشمهمیازتمرینمحسوبمیشود.اینوضعیتبدونفکررامیتواناز
بهعنوان بازخوردبهورزشکار هنگام اجرای
طریقفرکانسخاصیازالکتروانسفالوگراف 0تشخیصداد و 
دادهاند کهافزایش
مهارتورزشیمانند ضربة گلف( )8ارائهکرد .بیشترپژوهشها دراینزمینهنشان 
راستدستو بازداریازفعالیتفرکانس 20هرتز
یهای  
درفعالیتآلفاینیمکرة سمتچپ8درآزمودن 
درقسمتتی88بهعنوانشاخصیبرایاختاللوازبینبردنتحلیلکالمیتکلیف5حاصلخواهدشد
برنامهریزیو
تهایخاصکرتکسیبیشتریبهنسبتافرادمبتدیهنگام 
(.)0،5ورزشکارانماهرفعالی 
رایمثال درورزشکارانماهر،کاهشفعالیتتحلیلکالمی
اجرایحرکتازخودنشانمیدهند ( )0ب 
نظرمیرسد،بسیاریاز

مربوطبهمناطقگیجگاهیسمتچپ)9(0بهصورت بارزیمشاهدهمیشود  .
به
عبارتدیگرمیتوانیماینوضعیت


اندیابه

عملکردهایمطلوبورزشینیازمندکاهشفعالیتشناختی
تعریفمیشود.

).ذهنساکنبهعنوانکاهشفعالیتشناختیوکالمی-زبانی8

راذهنساکن9بنامیم(8
اینفعالیتشناختیممکناستمانععملکردمطلوبورزشکارشود.برایعملکردمطلوب وماهرانه،
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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ورزشکارانبایدبهصورتخودکاربهاجرایمهارتبپردازندوفرایندحرکتیهشیار2راکاهشدهد(-0

یکیازراههایرسیدنبهاینوضعیتذهنساکن،سرکوبهوشیاریهنگامکنترلحرکتاستکه

.)8
میتوان از طریق سرکوب موج آلفا در جایگاه اف چهار به این هدف رسید ( .)22اما در بیشتر

پژوهش هایمربوطبهمداخلةنوروفیدبکدرارتقایعملکردحرکتیازتمریناتریتمحسی-حرکتی0

یریدیگرباندهایمحدودنوروفیدبک غفلتشدهاست.
بهکارگ 
بهعبارتدیگر،از 
استفادهشدهاست( .)0
بهطور قویپیشنهاد میکنند که تحلیل باند-محدود 8بسیار کاربردی و دارای
پژوهشهای نورفیدبک  
اطالعاتبیشتریبهنسبتتحلیل باند-گسترده 8الکتروانسفالوگراف درنشاندادنفعالیتکرتکسدر
بهصورتجداگانه
رابطهبافرایندهایشناختیوحرکتیخواهدبود()22-20؛کهپیشنهادمیکندامواج 
بررسیشود  .برهمیناساستنهابازداریازفرکانسخاصآلفانوروفیدبکدرپژوهشحاضربررسی
بهکاربردهشد.وقتیآلفادرجایگاهاف8کاهشیابد،به
بهعبارتدیگرباندهایمحدودنورفیدبک 
شد .
عدمتقارنآلفادردونیمکرهمنجرمی شودواینعدمتقارنتعریفیازخبرهوماهربودنورزشکاران

نشاندهندةافزایشیادگیریحرکتیاست(.)25ازطرف
است( .)28-28کاهشآلفادرجایگاهاف  8
یندهوشیارازدانشاخباریرامیتوانبابررسیباندفرکانسیآلفا(8

دیگر،اینادعاوجودداردکهفرا
)بهایننتیجهرسیدندکهافرادیکهبهصورت

هرتز)اندازهگیریکرد(.)20ژوو5وهمکاران(29

تا20
میپردازند ،موج آلفا با قدرت بیشتر را نشان
هشیار به مشاهدة صفحة نمایش و کنترل حرکاتشان  
براینگزارشکردندافرادیکهبهصورتپنهانمهارترایادگرفتهبودند،آلفاباقدرت


.عالوه
میدهند

پایینتریرانشاندادند.بنابراین،آلفایپایینیکمزیتبرایاجرایخودکارحرکتیاست ( .)22این

هابرخاستهاستکهمیتوانباطراحیپروتکلنوروفیدبک باتأکیدبرسرکوب


پیشنهادازمروریافته
آلفا،یادگیریپنهان 0راارتقادادوحفظعملکرددرشرایطپرفشارراباممانعتازبازپردازششناختی9
ایجادکرد(.)0-22جانل 8وهمکاران() 28متوجهشدندکهامواجآلفاینیمکرةچپتیراندازانماهر

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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بهصورت تصاعدی افزایش مییابد (موافق با ادعای لندرز 2و همکاران) (.)28
قبل از کشیدن ماشه  
عالوه بر این ،قدرت باالی آلفادر نیمکرة راست شاخص مشکل و دشواری در سازماندهی پارامترهای

میشود ( .)28ویلسون 0و همکاران ( )5تعدادی از
بینایی-فضایی است و به تخریب عملکرد منجر  
بهکارگیری تمریناتنوروفیدبک و
بازیکنانتیمفوتبالایتالیارابااستفادهازتکنیکاتاقذهن 8وبا 
بیوفیدبکبررسیکردندوبهایننتیجهرسیدندکهمیتوانباتمریناتنوروفیدبک ازتحلیلکالمی
سبازپیشکسوتراکهدر
تکلیفجلوگیریکرد.درپژوهشیدیگر،ویلسونوهمکاران()20پانزدهتنی 
بهوسیلةه تمرینات
سطحملیتنیسبازیکردهبودندودرکنترلاحساساتبامشکلروبهروبودند  ،
نوروفیدبکشاملافزایشفرکانسریتمحسی-حرکتیوبازداریفعالیتموجتتادرسیز8برایتمرکز
یها
یکه آزمودن 
توجه بررسی کردند .عالوهبر این در این پژوهش ،صفحة تمرینات نوروفیدبک تا وقت 
فرکانس 20هرتزدرتی( 8قسمتمربوطبهتحلیلکالمی) راکاهشنمیدادند،ارائهنمیشد.نتایج
شاخصهای روانیوفیزیولوژیکی

نشاندادتمریناتنوروفیدبکموجب بهبودمعناداریدرعملکردو
شده است .ضعف اینپژوهشاستفادهازورزشکاراننخبهایبودکهازمسابقههایقهرمانیآنها زمان
زیادی گذشته بود .شواهد زیادی از پژوهشهای تجربی ،مقطعی و طولی تمرینات نوروفیدبک را در
عملکردورزشکارانمؤثر میدانندونشاندادهاندکهاینعاملگاهیدر پیشبینینتایجفعالیتهای
ورزشی نقش دارند ( .)20اهمیت تأثیر نوروفیدبک بر کنترل هشیار تکلیف و تأثیر آن بر عملکرد و
نبودنپژوهشیکهتأثیرجنبههایمختلفنوروفیدبکبرکنترلهشیاررابسنجد،همچنینتناقضات

موجوددرپژوهشهایگذشتهمبنیبرتأثیرتمریناتنوروفیدبکبرعملکرد(،)8پژوهشگربرآنشده
استتا  بهپژوهشکنونیبپردازدوهردوجنبةمؤثرنوروفیدبکشاملاثربرپردازششناختیمربوط
بهطور دقیقرویبازیکنانماهر
بهتکلیفوعملکردحرکتیرابا یکدیگربررسیکندوتأثیرات آنها را 
دارتبسنجد.
بهطور وسیعبرتوضیحشناختیاجرایماهرانهپرداخته
پژوهشهای موجودنوروفیدبک درورزش 
است(.) 02امابهتحلیلدرونیمهارتکهبخشبسیارمهمیازتوضیحشناختیاجراویادگیریمهارت
حرکتیاست،اشاره اینشدهیاحداقلبسیارمحدودبودهاست.ازطرفدیگر،تحقیقیکهبهبررسیاثر
1. Landres
2. Wilson
3. the mind room
4. CZ
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بهطور اخصبرموجآلفاکهمعیاریازکنترلهوشیارحرکتاستبپردازد،وجود
تمریننوروفیدبک 
ندارد.بیشترتحقیقاتنوروساینسبررویورزشکاراننخبه،2نزدیکبهنخبه 0یاافرادمبتدیمتمرکز
مطرحشده حالاین
شدهاند وازبررسیورزشکارانماهر 8غفلتشدهاست(.)02-00براساس مطالب 

پیشمیآیدکهآیاتمریناتنوروفیدبکمیتواندتحلیلکالمیمهارتیافرایندحرکتیهشیار

سؤاالت
رادرپرتابکنندگانماهردارتازبینببرد؟ودرصورتتأثیرگذاربودنبرفرایندحرکتیهشیارآیادر

عملکردبازیکنانماهرنیزتأثیرخواهدگذاشت؟درپژوهشهایگذشتهبرخیپژوهشگرانبهبررسی
هاپرداختهاندوتعداداندکیبهبررسیتأثیرنوروفیدبکبرتحلیل


بریادگیریمهارت
تأثیراتنوروفیدبک
چکدامازپژوهشهایگذشتهبهبررسیاینکه
کالمیتکلیفیاکنترلهشیارپرداختهاند(،)20،22اماهی 

شود،نپرداختهاند.نیازاستکهاثر

آیااینکاهشدرفرایندحرکتیهشیاریموجببهبودعملکردمی
تمریناتنوروفیدبکبرکاهشتحلیلدرونیبهخصوص درورزشکارانماهربررسیشود.همچنیناثر

این تمرینات بر عملکرد آنها بررسی شود .بر همین اساس این سؤال پیش میآید که آیا استفاده از
تمرینات نوروفیدبک فرایند حرکتی هشیار را در بازیکنان ماهر دارت کاهش میدهد و عالوهبر این،
عملکردحرکتیآنهاچهتغییریمیکند؟
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر نیمهتجربی و  RCT8است که بهصورت میدانی با استفاده از طرح پیشآزمون،
آزمونانجامگرفت.آزمودنیهایاینپژوهشازمیانبازیکنانمردتیمسازمانآبارومیه کهدر


پس
بهعنوان نمونةماهرانتخاب شدند.
بهصورت داوطلبانه  
تابستان  2800مشغول به بازی بودند 02 ،نفر  
ایبهرقابتمیپرداختند(.)08دامنة


شدکهدرسطحاستانی،ملییاحرفه

ماهربهکسانیگفتهمی
سنیآزمودنیها08/8±0/8سالبود.


1. elite
2. near elite
3. skilled
4. Randomized control trial
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ابزار پژوهش

.2

نسخةفارسیپرسشنامةسنجشاضطرابرقابتیایلینویز(:)SCATبرایارزیابیمیزاناضطراب
شرکتکنندگان در آزمون تحت فشار استفاده شد .این پرسشنامه  25گویه دارد .گویههای

هادرمقیاسسهارزشی(ازبهندرت= 2تابیشتر

نمرهگذارینمیشوندوبقیةگویه
  28،22،9،8،2
اند).دامنةنمرههایSCATاز


دارایامتیازمعکوس
اوقات=)8امتیازدادهشدند(گویههای0و22
( 22اضطراب پایین) تا ( 82اضطراب باال) بود .ضریب پایایی پرسشنامة اصلی به روش آلفای
کرونباخ 2/99بودهوضریبپایایینسخةفارسیآن 2/98ورواییمنطقیومحتواییآنتأیید
شدهاست(.)08

.0

پرسشنامةمربوطبهفرایندحرکتیهشیار)MSRS(2کهبرایارزیابیمیزانکنترلهشیارحرکتی
کنندهها در اجرای پرتاب دارت استفاده شد .در مطالعة مقدماتی و بهمنظور تعیین


شرکت
( )0
پایاییپرسشنامةمذکوربراساسبرنامةهیأتدارتوباهماهنگیبامسئوالناینپرسشنامه بین
  82تن از بازیکنان دارت در فرصت مناسب توزیع و پس از تکمیل جمعآوری شد .پایایی
پرسشنامةفرایندحرکتیهشیار()MSRSباآزمونآلفایکرونباخبرابر α=2/89تعیینشد.روایی
صوریاینپرسشنامهازطریقنظرمتخصصانتأییدوهمچنینسازندگاناینپرسشنامهروایی
سازة عاملی آن را از طریق تحلیل عاملی تأییدی و براساس واریانس تبیینشده برابر با 2/90
گزارشکردهاند.


 .8تختةدارت:0برایتمرینوآزمونازتختةدارتبااندازةاستانداردوپیکاندارت،استفادهشد.برای
گیریپیشرفتآزمودنیهاازصفحةدارتبهشکلصفحاترشتةتیروکمان


سهولتاجراواندازه
برونگرا از سمت مرکز به خارج
استفاده شد .صفحة دارت بهصورت چند دایرة متحدالمرکز و  
بهصورت کاهشی امتیازبندی شد ،بهصورتی که داخلیترین دایره ،بیشترین امتیاز (امتیاز )22و

)راداشتوبهپرتابهایخارجازصفحةدارتامتیازی

خارجیتریندایره،کمترینامتیاز(امتیاز2

سانتیمتر)،

تعلقنمی گیرد.سایرقوانینبازیدارتمانندفاصلةخطپرتابازتختةدارت( 089

سانتی متر از سطح زمین) ،نحوة ایستادن و گرفتن پیکان دارت

ارتفاع مرکز صفحة دارت ( 298
رعایتشد.هرآزمودنیپنجپیکاندارتبرایانجامپرتابهادراختیارداشتکهازنظرجنس،

طرحووزنبرایتمامیآزمودنیهایکسانبود.

)1. Conscious processing(Movement specific reinvestment scale
2. Dart Board
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نرمافزار
سختافزار پروکامپ -اینفینتی 2و  

بهمنظور انجام نوروفیدبک از دستگاه نوروفیدبک با 
 .8
بیوگراف0هردوساختکانادا استفادهشد.اینامواجپسازدریافتبررویصفحةنمایشگرترسیم
نیست،کامپیوترمیتواندآنهارامحاسبه

ویژگیهایامواجمغزیقابلمشاهده

میشوند.ازآنجاکه

وایجادکند.ایناطالعاتواردکامپیوترشدهوپسازتحلیلهایریاضیاینامواجبهعددورقمو

هایسبز،آبی،قرمزوسبز)تبدیلمیشود.


تصاویرسرهایرنگیبارنگ
اعدادبهنموداریاتصاویر(
استفادهشده تکنیکالگوریتمیبهنام «تبدیلسریعفوریه»است.اینتکنیکقادر

تحلیلریاضی
هاوفرکانسهایمختلف


ایازامواجسینوسیدامنه

شکلموجیممتدرابهمجموعه
استهرگونه
تبدیلکند.برونداد  تبدیلسریعفوریهنموداریاستکهمحورافقیآنفرکانسومحورعمودی
آندامنةامواجاست.
آزمونها)

برایثبتنتایجآزمونپرتابدارت(پیشآزمونو  
پس

فرمثبتنتایجآزمونها:ازاینفرم

.5
کسبشده
استفادهشد.دراینفرمامتیاز 22کوششثبتشدوامتیازکلیفردمجموعامتیازهای 
در22کوششبود.
روش اجرا
کنندهاطالعاتیدربارةاثرمداخلهدادهنشد.بهعبارتدیگر،پژوهشبارویکردکور3انجام


بهشرکت
گرفت.بااینرویکرد،انتظارآزمودنیبرایرسیدنبهسطحباالیعملکردپسازمداخلهرامیتواناز

نفربودندکهبهصورتتصادفیبهدوگروه.2گروهتمریننوروفیدبکو.0

یها02
بینبرد(.)28آزمودن 
کنترل (نوروفیدبک کاذب )8تقسیم شدند .روش اجرای تحقیق شامل پنج مرحلة اصلی بود .مراحل
،آزمونتحتفشاروپسآزمون0بود.

آزمون،تمرین،پسآزمون2

پژوهشحاضرپ 
یش
یکه
یها به اجرای  22کوشش پرتاب دارت پرداختند .درحال 
یشآزمون :در این مرحله آزمودن 
 .2پ 
یشآزمون ،از آنها
یشد .بعد از اجرا  22کوشش بهعنوان پ 
الکتروانسفالوگرام (قدرت آلفا) ثبت م 
خواستهشدکهپرسشنامةهوشیاریدرحرکت()MSRSوهمچنینپرسشنامةگزارشوضعیت
اضطراب()SCATراتکمیلکنند.

1. Procomp infiniti
2. biograaph

3. blind approach
4 .Sham or mock feedback
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هابهصورت5روزمداوم
ی 
یشآزمونگرفتهشد،آزمودن 
 .0مرحلةتمرین:درادامهوبعدازروزاولکهپ 
یها به
پروتکلهای مربوط به خود پرداختند .در روز اول تمرینات آزمودن 

به تمرین در شرایط و 
اجرای0بلوک02کوششیپرتابدارتپرداختند.درروزهایبعدنیزبههمینصورتبهتمرین0
بلوک 02کوششیهمراهباپروتکلتمریننوروفیدبکپرداختند 5.روزتمریندرمجموع با022
کوششکاملشد.
یهاگرفته
عتپسازاجرایپروتکلتمرین،پسآزموناولازآزمودن 

مرحلةپسآزموناول88:سا

.8
شد.اینآزمونشاملیکبلوکمنفرد 22کوششیازپرتابدارتبود.اینمرحلهبدونهرگونه
تمرینیانجامگرفت.عالوهبراین،پرسشنامةهوشیاریدرحرکت()MSRS

راهنماییودستورالعمل
یشآزمونانجامگرفت.
نیزتکمیلشد.بهعبارتدیگرمشابهپ 

یها به اجرای  22کوشش در
 .8مرحلة آزمون تحت فشار 88 :ساعت بعد از پسآزمون اول آزمودن 
شرایطتحتفشارباهدفدستکاریسطحاضطرابشناختی(بخشدستکاریاضطرابشناختیرا
مالحظهکنید)پرداختند.دراینمرحلهنیزپرسشنامةهوشیاریدرحرکت()MSRSوهمچنین
یهاتکمیلشد.
پرسشنامةگزارشوضعیتاضطراب()SCATتوسطآزمودن 
ساعتازآزمونتحتفشار،پسآزموندوماجراشد.

مرحلةپسآزموندوم:درآخروبعدازگذر88

.5
دومرحلةانجامپسآزمونبرگرفتهازروشتحقیق(A-B-Aیاهمانیادداری-فشار-یادداری)است

کهدرتحقیقوینوویلسون)05(2وهمچنینالم0وهمکاران()00استفادهشدهاست.

تمرين نوروفيدبک

کاهش آلفا کارکردی از یادگیری حرکتی است ( .)22در پژوهش حاضر تمرینات نوروفیدبک
هایرایانهایویژهانجامگرفت.دورة


هایمجهزبهسیستم

عنوانمتغیرمستقلبااستفادهازدستگاه

به
تمرینات 5جلسهوپروتکلمورد نظر شاملسرکوبآلفاباباندفرکانسی 20-8هرتز(براساستعریف
دموس(،)09جنلوهمکاران()28؛گالچیووهمکاران())22ودرجایگاهاف 8برایهرآزمودنیبود.
دراجرایاینتحقیقنقطة F4براساسسیستم 02-22بررویجمجمهمشخص شد(.)08برایپیدا
درصدبهسمتگوشراستمیرویمونقطةF4

کردننقطة F4بامترنواریمخصوصازنقطة22Fz
1. Vine, & Wilson
2. Lam
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را عالمت می زنیم .آزمودنی در برابر کامپیوتر قرار گرفتند و آنچه را که کامپیوتر نشان میداد ،که
همچون یک بازی ویدئویی /کامپیوتری یا نمایش دو نمودار ستونی مشاهده کردند که یکی بیانگر
فعالیتموجمغزیناکافیودیگریمعرففعالیتموجمغزیکارامدبود.دراینحالتآزمودنیتوجه
ی کرد .در ابتدا تغییرات در امواج مغزی گذرا بود ،اما با تکرار
خود را بر صفحة کامپیوتر متمرکز م 
یینشده برای بازداری باند فرکانسی آلفا از سوی آزمونگر،
جلسات و تغییر تدریجی آستانههای تع 
بهتدریجشرطیشد.ثبتEEGبهاینصورتبودکهالکتروداکتیورویF4والکترود
تغییراتپایدارو 
دقیقهبود.بهعبارتدیگر،بعد02

گراندرویگوشراستگذاشتهمیشد.مدتزمانهرجلسه 82

یپرداختند.پساز02
یهابهانجام 02کوششپرتابدارتم 
دقیقهتمرینسرکوبآلفادر F4آزمودن 
دقیقه بعدی تمرین سرکوب آلفا ،بلوک بعدی پرتاب  02کوششی اجرا شد .در ناحیة  F4فیدبک
ارائه شدهبهگروهآزمایشازنوعفیدبکصوتیوتصویریبود.درطولمدتآزمونچنانچهورزشکاران

یشد.فیدبکتصویریدرقالب
یکردند،زماناستراحتکوتاهینیزدرنظرگرفتهم 
احساسخستگیم 
یینترازآستانه
یمیشنزمانیکهورزشکارآلفارادر%82مواقعپا 

هاوبازیهایمختلفارائهشد.ان


طرح
نگهدارد،شروعبهحرکتمی کرد.روشکاربرایگروهنوروفیدبککاذب(کنترل)مانندگروهتمرین

نوروفیدبکواقعیبود.فقطدرگروهنوروفیدبککاذب،وضعیتنامتجانسبودو بازخوردهایمثبتو
یهایاینگروهقرارداده
شد.بهعبارتدیگر،تنهاالکترودهارویسرآزمودن 

منفیتصادفیپخشم 
ی
یشد و بازخوردهای کاذب شامل فیدبکهای غیرمرتبط و انیمیشن آماده در برنامه که مربوط به
م
یشد.
یچکدامازباندهایفرکانسینبود،بهآنهاارائهم 
ه 
دستکاری اضطراب

چندینروشبرایایجادشرایطپرفشاراستفادهشد.ازجملةآنهامقایسةاجتماعیوتهدیدارزیابی
یها گفته
یدهد ( .)00ابتدا به آزمودن 
بود که معروف به این است که اضطراب شناختی را افزایش م 
تیمیآنهامقایسهمیشود.البتهاینمقایسهتوسطمربیانجامگرفت.به


شدکهعملکردآنهاباهم
م
ی
یشدکهعملکردخوبآنهابهحفظقراردادباشگاهیوعملکردضعیفدراینآزمون
آنهااطالعدادهم 
یشدکهاگردراینآزمونتحتفشار
یهاگفتهم 
میشود.حتیبهآزمودن 
بهکنارگذاشتنازتیممنجر 
).عالوهبراین،از

آزموناول،درنظرگرفتهنمیشود(82


خوبعملکنند،عملکردضعیفآنهادرپس
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روشپاداشمالینیزاستفادهشد.بهعبارتدیگر،براینفراولدرآزمونتحتفشار 252هزارتومان

درنظرگرفتهشد(.)00،0
روش تحليل اطالعات

منظوردستهبندیاطالعات،میانگینوانحرافاستانداردورسم


دراینتحقیقازآمارتوصیفیبه
درونگروهی()8برای
نموداراستفادهشد.ازآزمونتحلیلواریانسمرکببادوعاملبینگروهی()0و 

مقایسة امتیازها و همچنین از آزمون تحلیل واریانس مرکب با دو عامل بین گروهی( )0و
درونگروهی( )8برای مقایسة میزان فرایند حرکتی هشیار گروهها در مراحل مختلف تحقیق استفاده

نرمافزاراس
وتحلیلیافتههایتحقیقاستفادهشد .

شد.عالوهبراین،آزمونتعقیبیبنفرونیبرایتجز 
یه

وتحلیلهادر

بهکار گرفتهشد.تمامیتجز 
یه
پیاساسنسخة 208برایانجامکلیةمحاسباتآماری 
منحصربهفرد نوروفیدبک و

بهدلیل ویژگیهای 
معناداری  2/52بررسی شد.شایان توضیح است  
سطح  
امواجمغزیانحصاریبرایهرفردتغییراتاحتمالیازهرگونهمداخلهدرموردهرآزمودنیبهصورت

تکتکبررسیشد.

یافتهها
توانگفتتوزیعدادهها


رومی
گروههابیشتراز2/25بود،ازا 
ین
ارزشPدرآزمونشاپیرو-ویلکدرهمة 
هاازآزمونهایآماریپارامتریک

درهردوگروهنمونهنرمالبود.بنابراینبرایتحلیلاستنباطیداده
مشاهدهمیشود،نتایجآزمونتحلیلواریانسمرکبنشاندادکهاثر

استفادهشد.چنانکهدرجدول2
معناداراست(.) P=2/222بنابراین،نوعمداخلهبراجرایپرتابدارتاثرمتفاوتیگذاشتو
اصلیگروه 
معنادار بود
گروهها پیشرفت متفاوتی داشتند (نمودار  .)2عالوهبر این ،اثر اصلی جلسات آزمون نیز  

).به عبارتدیگر،اثرتمرینمهارتبهبهبودعملکردوکاهشخطادردو گروهمنجرشده
( P=2/222
).بنابراین،میتوانگفت

معناداربود(P=2/222
بود.همچنین،اثرتعاملیبینجلساتآزمونوگروهنیز 
کهتعاملجلساتوهمچنیننوعمداخلهبرعملکرداثرگذار بود.برای بررسینقطةتعاملازدوآزمون
آماریتحلیلواریانسیکراههبااندازهگیریتکراریبرایبررسیاثربخشینوعجلساتآزمونبرایهر

گروهاستفادهشد.
1. SPSS 24
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جدول  .7نتايج تحليل واريانس مرکب در مورد گروهها و جلسات آزمون
منبع تغييرات

جمع

درجۀ

مجذورات

آزادی

ميانگين
مجذورا

F

P

ت

مجذور
اتا

گروه

20/282

2

20/282

280/085

2/222

2/008

جلساتآزمون

8/522

8

2/528

02/298

2/222

2/00

جلساتآزمون*گروه

8/990

8

2/500

88/825

2/222

2/888

گروهکنترل

گروهتمریننوروفیدبک
22
0
8
0
5
8
8

امتياز پرتاب دارت

9

0
2
2
پسآزموندوم آزمونتحتفشار پسآزموناول
مراحل مختلف تحقيق

پیشآزمون

نمودار  . 7مقادير امتياز پرتاب دارت در مراحل مختلف پژوهش توسط دو گروه نوروفيدبک و کنترل

آزمونهای تحقیق برای گروه نوروفیدبک

همانطورکهدر جدول  0مشاهده میشود ،بین مراحل 

آزمونهای گروه کنترل نیز تفاوت

تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=2/222عالوهبر این ،بین مراحل 
معناداریوجوددارد (.) P=2/22نتایجآزمونتعقیبیبنفرونیجهتمقایسةنتایجامتیازپرتابدارت

آزمونها بهنسبتگروهکنترل

نشاندادکهگروهنوروفیدبکبیشترینپیشرفترادرجلساتمختلف
آزمونها دارای امتیاز بیشتری است.

داشته است ( (F(df:3)=18.61, P=2/222و در تمام مراحل  
پس
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بنابراین،گروهتمریننورفیدبکعملکردبهتریرانسبتبهگروهکنترلداشتهاست.آزمونتعقیبی
یشآزمون تا مراحل
آزمونها نشان داد که هر دو گروه از پ 

بنفرونی در رابطه با مراحل مختلف 
داشتهاند (.(P=2/222برایگروهنورفیدبکحفظعملکرددرتماممراحل
آزمونهاییادداریپیشرفت 

معناداریکمتراز5درصدبود).امابرایگروهکنترلبین
آزمونهامشاهدهشد(برایتماممراحل 


پس
معناداری
آزمونوپسآزموندوم( (P=2/20تفاوت 

آزمونوپسآزموناول( (P=2/20وبینپ 
یش

پ 
یش
یشآزمون گروه کنترل حفظ
نهتنها عملکرد پ 
یشآزمون و آزمون تحت فشار  
وجود نداشت .اما بین پ 
نشد،بلکهعملکردافتداشت(.(P=2/220
جدول  .2آزمون تحليل واريانس يکراهه با اندازهگيری مکرر برای مقايسۀ امتيازهای پرتاب دارت در
پيشآزمون ،پسآزمون اول ،آزمون تحت فشار و پسآزمون دوم
ميانگين

درجۀ

مجذورات

آزادی

جلساتآزمونگروهکنترل

2/899

8

28/02

جلساتآزمونگروهنوروفیدبک

2/88

8

85/80

گروه و مراحل پژوهش

F

معناداری

مجذور اتا

2/22

2/59

2/222

2/88

همانطورکهدر
نتایجدیگراینپژوهشمربوطاستبهمتغیروابستهمیزانفرایندحرکتیهشیار ،
معناداراست
مشاهدهمی شود،نتایجآزمونتحلیلواریانسمرکبنشاندادکهاثراصلیگروه 

جدول8
).عالوهبراین،اثراصلی

(.) P=2/222بنابراین،نوعمداخلهبرفرایندحرکتیهشیاراثرگذاشت(نمودار0
معنادار
معناداربود(.)P=2/222همچنین،اثرتعاملیبینجلساتآزمونوگروهنیز 
جلساتآزموننیز 
بود ( .)P=2/222بنابراین ،میتوان گفت که تعامل جلسات و همچنین نوع مداخله بر میزان کنترل
هشیار تکلیف اثرگذار بود .برای بررسی نقطة تعامل از دو آزمون آماری تحلیل واریانس یکراهه با
اندازهگیریتکراریبرایبررسیاثربخشینوعجلساتآزمونبرایهرگروهاستفادهشد.
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جدول .9نتايج تحليل واريانس مرکب در مورد گروهها و جلسات آزمون
جمع

درجۀ

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

28/00

2

28/00

09/820

جلساتآزمون

8/80

0

0/08

80/02

2/222

جلساتآزمون*گروه

8/00

0

8/282

285/89

2/222

منبع تغييرات

گروهنوروفیدبک

مجذور

F

P
2/222

2/09
2/828
2/08

اتا

گروهکنترل
۵
۴
۳
۳
۲
۲
۱

میزانکنترلهشیارتکلیف

۴

۱
۰
آزمونتحتفشار

پسآزموناول

پیشآزمون

مراحل مختلف تحقیق
نمودار  .2مقادير کنترل هشيار تکليف براساس مقياس پنجارزشی ليکرت در مراحل مختلف پژوهش
توسط دو گروه نوروفيدبک و کنترل

آزمونهای تحقیق برای گروه نوروفیدبک

همانطورکهدر جدول  8مشاهده میشود ،بین مراحل 

آزمونهای گروه کنترل نیز تفاوت

تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=2/222عالوهبر این ،بین مراحل 
معناداریوجوددارد (.) P=2/20نتایجآزمونتعقیبیبنفرونیجهتمقایسةنتایجمیزانکنترلهشیار

آزمونها به

نشاندادکهگروهنوروفیدبکبیشترینکاهشکنترلهشیارتکلیفرادرجلساتمختلف
زمونها
نسبتگروهکنترلداشتهاست(.(P=2/222آزمونتعقیبیبنفرونیدرزمینةمراحلمختلفآ 
نشاندادکهگروهنورفیدبکمیزانکنترلهشیارخودراکاهشدادهواینکاهشرادرتماممراحل
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معناداریکمتراز 2درصدبود).امابرایگروهکنترل
آزمونها حفظکردهاست(برایتماممراحل 


پس
یشآزمونوآزمونتحتفشار( (P=2/58تفاوت
آزمونوپسآزموناول( (P=2/88وبینپ 

بینپ 
یش
معنا داریوجودنداشت.بنابراین،درگروکنترلمیزانکنترلهشیارمربوطبهتکلیفکاهشنیافتو

یشآزمون و آزمون تحت فشار=-2/802؛ اختالف
حتی افزایش داشت (( )259/20اختالف میانگین پ 
آزمونوپسآزمون=.)-2/285اینافزایشفرایندکنترل هشیاردرآزمونتحتفشاربه

میانگینپ 
یش
بیشترینحدخودرسید.
جدول  .4آزمون تحليل واريانس يکراهه با اندازهگيری مکرر برای مقايسۀ ميزان کنترل هشيار در
پيشآزمون ،پسآزمون اول و آزمون تحت فشار
ميانگين

درجۀ

مجذورات

آزادی

جلساتآزمونگروهکنترل

2/002

0

8/08

جلساتآزمونگروهنوروفیدبک

0/225

0

259/20

گروه و مراحل پژوهش

مجذور

F

معناداری
2/20

2/88

2/222

2/08

اتا

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین نوروفیدبک بر عملکرد ورزشی و کنترل هشیار حرکتی
بازیکنانماهردارتبود.نتایجنشانداد،امتیازهایپرتابدارتبرایگروهنورفیدبک ()P=2/222در
بهطور معناداری به نسبت
مراحل پسآزمون اول ،آزمون تحت فشار و همچنین پسآزمون دوم  
بهعبارتی دیگر ،پروتکل بازداری باند فرکانسی آلفا در اف  ،8موجب
ش یافته است  ،
پیشآزمون افزای 

بهبود عملکرد حرکتیدر بازیکنان ماهر دارت شده است .این نتیجه با نتایج پژوهشهای ویلسون و
همکاران(،)20رستمیوهمکاران(،)8ویلسونوهمکاران(،)5بالمنستین2وهمکاران()82وکیسی0
یتوان براساس نظریة ارتباط ذهن و بدن شرح داد.
و همکاران ( ،)2همخوانی دارد .این یافته را م 
نوروفیدبک بر مبنای فرضیة ارتباط ذهن و بدن شکل گرفته که شامل آموزش مغز برای افزایش
تجربهحالتهایرفتاری،شناختیوهیجانیسالماست

بهمنظور
هاوعملبهشیوهایبهینه ،


توانمندی
( .)82-82بنابراین ،نوروفیدبک ابزار قدرتمندی برای بررسی فرایندهای پویای ذهن در طول عملکرد

1. Blumenstein

2. Casey
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ماهرانة حرکتی در ورزشکاران ماهر است ( .)0از طرفی توضیحات مختلفی در خصوص مکانیسم
چگونگیعملکردنوروفیدبکوجودداردواگرکسیمعتقدباشدکهافرادمیتوانندازحاالتمختلف

الکتروانسفالوگرافآگاهباشندوبتوانندهنگامتولیدموجریتمآلفاوسایرفرکانسهاالگویامواجمناسب

هامیتواناز

راتشخیصدهند،درنتیجهبحثکامالًسادهخواهدبود(.)80-88براساسنتایجپژوهش
هاوفرکانسهایبهنجار(یا


هاینابهنجارمغزیرابهریتم

هاوفرکانس

طریقآموزشنوروفیدبکریتم
).عالوهبراین،نتایجنشان

دنبالآنروانشناختینابهنجاررابهنجارتبدیلکرد(82

نسبتاًبهنجار)وبه
)درمراحلپسآزموناولوآزمون

دادمقادیرکنترلهشیارحرکتیبرایگروهنوروفیدبک (P=2/222
بهعبارت دیگر با تمرینات بازداری نوروفیدبک ،مقدار
بهطور معناداری کاهش یافته است  .
تحت فشار  
بهصورتمعناداریکاهشیافتهاست.اینیافتههمسو
فرایندحرکتیهشیاردرگروه تمریننوروفیدبک ،
با نتیجه پژوهش ویلسون و همکاران ( )20و ویلسون و همکاران ( ،)5گالیچیو 2و همکاران(،)22
کلیشمن ،)20(0ژوو و همکاران( )29و همراستا با ادعاهای گاردنر و موور )8(8است .در این زمینه
برنامههای تمرینیاستفادهشود و
ورزشها و 

یتواند دربسیاریاز
یتوان گفتتمریناتنوروفیدبک م 
م
نمونهای از
بهعنوان  
راهبردهای مختلف میتوان از آن برای بهبود مهارت استفاده کرد (  .)5

براساس 
راهبردها یتمریناتنوروفیدبککهدرپژوهشحاضرنیزازآناستفادهشد،فردازامواجمغزیاستفاده

کندتاآنچهراکهدرصفحةمانیتوررویمیدهد،تغییردهد.مثالًآنها بااستفادهازامواجمغزی،


می
هدیهدریافتمیکند

بهعنوان
کنند.مغزاینفعالیتهارا 


دهندیاصداهاییتولیدمی

هاییانجاممی

بازی
وبااستفادهازاینپاداشمثبتمدامامواجمطلوبوخوشایندراانتخابمیکندتاسرانجامتغییراتدر

).عالوه براین،اینروشبازداریازکنترلهشیارباروشجدید

کارکردمغزثابتودائمیشود(88
یخواهندخودارزیابیرابازداریکند،درارتباطاستکهاینوضعیتسبب
مربیگریکهازورزشکارانم 
می شود ورزشکاران در سطح باالیی به اجرای مهارت بپردازند ( .)20لندین 8پیشنهاد میکند که

یکالمیممکناستدرجست وجوییکشخصمبتدیبرایتحریکصحیحتکلیفمؤثربوده

نشانهها

نشهای پاسخ ممکن در دسترس کمک کند و
بهوسیلة کاهش تعداد گزی 
مگیری  
و به فرایند تصمی 
هایکالمیمیتواندبهسمتجلوحرکتکند،تا


وجودآمد،نشانه
مگیریصحیحبه
یکه تصمی 
هنگام 
1. Gallicchio
2. Klimesch
3. Gardner & Moore
4. Landin

774

رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،دورة  ،71شمارة  ،7بهار 7931

بهصورت مناسب بر روی کارکرد پردازش مجری اثر بگذارد ،اما برای افراد ماهر اثر معکوسی خواهد

عبارت دیگر ،برای یک فرد ماهر تحلیل کالمی میتواند عامل درونی انحراف توجه

داشت (  .)85
به
).عالوهبرپیشنهادلندین()85براساسمدلیادگیریفیتزوپوسنر)2009(2بسیاری

بهحسابآید(80

بهعبارت دیگر ،سطح باالی
یدهد که اوج عملکرد با حس خودکاری همراه است  .
از شواهد نشان م 
مشاهدهمیشود(.)02براساسنظریةیادگیریفیتزوپوسنر()2009

عملکردباکاهشفعالیتکرتکس
یپردازد،یادگیریدارایسهقسمتجداازهمشامل
کهبهتوضیحشناختیفرایندیادگیریحرکتیم 
مرحلة شناختی ،مرحلة تداعیومرحلة آخرخودکاریاست.مرحلة نهاییانتقالازاجرای هوشیاربه
افتهها یپژوهشحاضرمبینهمیننظریهبودندونشاندادندکهبا
اجرایخودکاروبدونفکراست.ی 
نشانهایازکنترلهشیارتکلیفوخودارزیابیاستکاهش
خبرگیفردمقدارفرایندپردازشهشیار،که 
رزیابیکمترمیشود.

یرود،اینخودا
ییابدوهرچهفردبهسمتنخبگیپیشم 
م
یافتة جالب پژوهش حاضر ،حفظ عملکرد گروه تمرین نوروفیدبک در آزمون تحت فشار بود که
میتوان آن را با نتایج جنل و همکاران ( )28تبیین کرد .براساس یافتههای جنل و همکاران ()28

کاهشیابد،بهکارگیریمنابعبینایی–فضایی0بیشترشدهوبه

یکهقدرتآلفادرجایگاهاف8
هنگام 
شود.عالوهبراین،سرکوبآلفاخودکاریدرحرکتوکاهشهوشیاری

بهبودعملکردحرکتیمنجر 
می
در کنترل حرکتی را منجر میشود .کدبندی پنهان 8در فرایند حرکتی ،ویژگی افراد ماهر است که
میتوانباایننوعتمریننوروفیدبکاینفرایندراتسهیلکرد(.)0درنهایتتنهاتسهیلیادگیری

حرکتیهدفمداخالتنیست ،بلکهحفظعملکرددرشرایطپرفشاربایدموردتوجهقرارگیرد(.)0
پروتکلهای تمرینی نوروفیدبک به متغیر فرایند حرکتی هشیار

بنابراین پیشنهاد میشود در طراحی 
ورزشهاوجوددارد،هدفمداخله

یژهایداشتوعملکردحرکتیدرشرایطپرفشارکهدربیشتر
توجهو 
قرار گیرد .با توجه به کاربردهای احتمالی پژوهش ،روانشناسان و مربیان ورزشی میتوانند از نتایج
هادرافرادبهرهمندشوندوباوجودچنین


عملکردوبهبودمهارت
شبینیپیشرفت
چنینپژوهشیدرپی 
تأثیریبینتمریناتنوروفیدبک،کنترلهشیارتکلیف(تحلیلمهارت)وعملکردورزشی،راهکارهاییرا
برایتوسعةاینعواملدرپیشگیرندتابهتریناثرگذاریرارویعملکردبهترورزشکارانداشتهباشند.
عالوهبر این روانشناسان ورزشی که همراه تیمهای ورزشیاند ،میتوانند با استفاده از پروتکلهای

1. Fitts & posner

2. visuospatial resources
3. implicit encoding
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درپایانپیشنهادمیشوددرپژوهشهای

.تحقیقحاضربهمداخلههایارتقایعملکردورزشیبپردازند

نیمهمبتدیومبتدیپرداختهشودکهبتواننتایج،بهمقایسةاثراینپروتکلبرورزشکارانماهر،آینده
.بهدستآورد،مجملتریرابراساسمراحلیادگیریکهفرددرآنقراردارد
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