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  مرينات نوروفيدبك و تمرين بدني بر عملكرد و يادداري مهارت پرتاب دارتمقايسة ت

  
  3ياهللا امين حجت - 2*مريم صالحي  - 1حسن محمدزاده

  ي دانشكدة تربيت بدني، دانشگاه اروميه، اروميه، ايرانرفتار حركتدانشيار گروه . 1
  ارشد، گروه رفتار حركتي دانشكدة تربيت بدني، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران كارشناس. 2

 يراندانشجوي دكتري، گروه رفتار حركتي دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ا. 3
 

 
 

  چكيده
از . دارت بـود  پرتاب مهارت يادداري و عملكرد بر بدني تمرين و نوروفيدبك هدف پژوهش حاضر بررسي مقايسة تمرينات

آمـوزش  گونـه سـابقة    يچهـ بودنـد و  دسـت   راسـت اروميه كـه همگـي    دانشگاه بدني تربيت رشتة دختر ميان دانشجويان
تصـادفي در سـه    صـورت  بهگيري در دسترس انتخاب شدند و  نمونه صورت بهنفر  24و پرتاب دارت نداشتند،  نوروفيدبك

هفتـه انجـام    5جلسه در هفته به مدت  3پروتكل تمريني، . بدني، نوروفيدبك و كنترل قرار گرفتند نفري تمرين 8گروه 
هـا بـه روش   هداد. آزمون يادداري پنج روز پس از آخرين جلسة تمريني گرفته شـد . عمل آمد به آزمون پسسپس . گرفت

 هاي تعقيبي تكرارشـونده  گيري مكرر عامل آزمون، تحليل واريانس يكراهه و آزمون آماري تحليل واريانس دوراهه با اندازه
گيري مكرر نشان داد كه  نتايج آزمون تحليل واريانس دوراهه با اندازه. تحليل شد اي يهحاش يها ميانگين تخمين براساس
ر مرحلة عملكرد هر دو گروه تمرين بدني و نوروفيدبك پيشرفت داشـتند، تفـاوت معنـاداري    ها د عملكرد آزمودني اگرچه

از سوي ديگر، اثر اصلي مراحل آزمون در اين پـژوهش معنـادار بـود،    . هاي آزمايشي در اين مرحله مشاهده نشد بين گروه
عبـارت ديگـر تفـاوت تـأثيرات      به. ار نبوداما اثر اصلي گروه و همچنين تعامل مراحل آزمون و گروه به لحاظ آماري معناد
هاي اين پژوهش، نقش  با توجه به يافته. تمرين بدني و تمرين نوروفيدبك بر عملكرد و يادداري مهارت دارت معنادار نبود

  .شود يمتمرين بدني و نوروفيدبك بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و تأكيد بر استفاده از آنها در كنار يكديگر توصيه 
  
  

 هاي كليديواژه

  .يدبكنوروف دارت، مهارت بدني تمرين، /SMRتاو ت تتا/آلفا امواج مغزي
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  مقدمه

 اي ازحركتي، حجم عمده هايمهارت اجراي نحوة و حركتي هاي اثرگذار بر يادگيريشناسايي فعاليت

 ز در پيشناسان ورزشي ني روان. حركتي را به خود اختصاص داده است هاي حيطة يادگيريپژوهش

 آرامش ذهني و رواني را براي بهبود عملكرد در ورزشكاران باال ديد،هاي جروشند كه با يادگيري ا آن

 هاي متفاوت تمرين ذهني و بدني و رواني را بر يادگيري تكاليفشيوه تأثيراتمطالعات زيادي . ببرند

 مؤثر بر مهارت ورزشي سعي شناختي عواملبا در نظر گرفتن نوع مهارت و  اند و حركتي بررسي كرده

 مد درايادگيري كار منظور بهبه مربيان كمك كنند تا راهكارهاي مؤثرتري را براي آموزش بهتر  كنندمي

 . هاي جديد و رو به گسترش بهبود عملكرد ورزشي نوروفيدبك است يكي از شيوه. پيش گيرند

 در فعال مغز. برند يم كار به مغز ردكارك براي توصيف را 1يساز فعال اصطالح ،شناس عصب دانشمندان

 توان و يافته   نظم مغز كه اطالعات دارد، نگاهي پردازش در مناسبي اييكار و است هوشيار آرامش، عين

 كنند،مي پيدا دارند، بهبود مجزا هاييخاستگاه و منشأ ظاهراً كه هايينشانه كند، يم پيدا خودتنظيمي

 اين. كندمي پيدا ثبات خلق و شودمي طبيعي خواب يابد،مي افزايش توجه و تمركز شود، مي بهتر رفتار

 از توانمي را ذاتي هايقابليت اين. هستند انسان مغز در تغيير قابليت و يريپذ انعطاف حاصل اتفاقات

   ).28( فعال كرد 2آموزش بيوفيدبك طريق
 كسب براي راهي و كند يم باز او و ذهني بدني هاي فعاليت و شخص بين را يا تازه مسير بيوفيدبك،

 وجود به را بهزيستي و به سالمتي دستيابي نيز و فيزيولوژيكي و يشناخت روان كاركردهاي بر بيشتر كنترل

 تواند يم آورد، دست به بيشتري آگاهي خويش فيزيولوژيكي و بدني هاي فعاليت از فرد كه زماني. آورد يم

 . )4( كند تعديل و كنترل را هافعاليت اين

 كند يم دريافت را خود مغزي هاي سيگنال از بازخوردي فرد است كه بيوفيدبك نوعي ،3نوروفيدبك

 الگوهاي از ناآگاهي دليل اغلب به. است وي سطح هوشياري زير عصبي هاي فعاليت به مربوط امواج اين كه

 چند گذشت با( امواج ينا نمايش مشاهدة با يست، امان آنها تغيير و شناخت به قادر فرد يك مغزي امواج

 فرايند اين. كند يم كسب را بر آنها تأثير و تغيير توانايي فرد مدتي از پس )رايانه صفحة روي ثانيه هزارم

 در را نادرست هاي فيزيولوژيكپاسخ تا بود خواهد قادر فرد نهايت در و شود يم خوانده نيز خودتنظيمي

                                                           
1. Activation 
2. Biofeedback 
3. Neurofeedback 
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  ).18( كند آنها جايگزين را ترييحصح هايپاسخ و كرده درك روزانه هايفعاليت
هاي بزرگ ورزشي و قهرمانان المپيك  تيم ةيكي از ابزارهاي اساسي مورد استفاد امروزه نوروفيدبك 

نوروفيدبك طي جلسات مختلف، مغز را براي فعاليت ). 32،18(براي دست يافتن به عملكرد بهينه است 
افزايش يا كاهش فعاليت امواج خاصي در  رندةياين حالت دربرگ. دهد ييا الگوي مناسب پرورش م
افزايش عملكرد  ةمينزهاي مهمي كه در آموزش نوروفيدبك در  از شاخص. مناطق خاصي از مغز است

تمركز، توجه و انگيزش، كنترل سطح  شود، يمتالش بهبود آنها  برايورزشكاران مورد توجه است و 
هاي مغزي، بهبود اب، توانبخشي در درمان آسيبانگيختگي، سطح مطلوب كنترل خودكار، كاهش اضطر

فعاليت امواج ). 32،19،18،6(ت مطلوب عملكرد اس ةسريع مشكالت تعادلي و قرار گرفتن در منطق
بدنش در  بايد يت،موفقبراي رسيدن به ورزشكار . كند مغزي به شكل برانگيختگي در بدن يا مغز بروز مي

 هر. شود ناميده مي» Zone«قرار گرفتن در  اغلباين حالت . حالت برانگيخته و ذهنش در آرامش باشد
بايد در سطح خاصي از فعاليت باشند تا اين وضعيت حاصل ) بتا، آلفا، تتا و دلتا(كدام از امواج مغزي 

   ).2، 5( شود
اند از  عملكرد ورزشكاران عبارت بهبودهاي مطرح براي دو مورد از پروتكلنوروفيدبك در تمرينات 

تا اجراي  كند يفراهم م ورزشكارهايي را براي  تتا فرصت/ پروتكل آلفا. تتا/ SMRتتا و  / ل آلفاپروتك
استفاده  ةزمين در). 29(بهبود بخشد  عملكرد، دهندة يشورزشي و ذهني را بدون استفاده از داروهاي افزا

توان به آنها مي ينتر وفه است كه از معرگرفتتتا در بهبود اجرا مطالعات چندي انجام /از پروتكل آلفا
استفاده  آغازاشاره كرد كه اين تحقيق ) 2005(1 بهبود اجراي دانشجويان موسيقي توسط گروزيلر

فرد  ،مداوم استفاده شود ةتتا براي يك دور/چنانچه پروتكل آلفا). 15(تتا در بهبود اجرا بود /پروتكل آلفا
توان  در نتيجه مي. شود ات انتزاعي نزديك ميبه احساسي مشابه با وضعيت تفكر، تصويرسازي و تفكر

مثبت آن بر اجرا قابل مشاهده  تأثيراتو  رداين پروتكل نقش بسزايي در كاهش برانگيختگي دا گفت
اولين  در. كارگيري اين پروتكل در دنياي ورزش، براي اجراي موسيقي بود به ةاولين انگيز). 11( است

گروه اول امواج : طور تصادفي به سه گروه تقسيم شدند قي بههاي هنرستان موسيدانتحقيق، موسيقي
 هاي ذهني و ي بازخورد را با تمرينات مهارتها گروه دوم همين روش كردند؛ يتتا را دريافت م/آلفا 

عصبي براي  بازخورد. بود گروه سوم گروه شاهد كردند؛ يصورت تركيبي دريافت م تمرينات هوازي به
هاي  جلسه شامل تمرينات موج سريع با استفاده از فركانس .نظيم شده بوداي تدقيقه 20-30جلسات 

                                                           
1. Gruzelier 
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بعدي  ةده جلس. بود )هرتز 12-15(و سپس ريتم حسي حركتي با پهناي باند  )هرتز 15-18(پهناي بتا 
بازخورد شنوايي، برخورد امواج با ساحل، شرشر آب و صداي  تتا با چشمان بسته و/شامل تمرين آلفا
براي هر سه پروتكل بازخورد عصبي . بود) 11-8( لفاآنسبت به  )7- 4( باال بردن تتا ناقوس با هدف

تتا با بهبود اجراي موسيقي در هر سه /تمرين آلفا مشخص شد كه تنها. و بتا گرفته شد SMRتتا و/لفاآْ
ي و هنگ موسيقآهاي مطابقت با  جنبه ةخصوص در درستي ريتم، هم بهدر نوازندگي . زمينه بستگي دارد

  ). 25(د هاي اجراي عملي يافت شجنبه ةهم
. هرتزي است 4-8هرتز و كاهش قدرت در دامنة  12-15تتا افزايش قدرت در دامنة / SMRپروتكل 

در تمرينات نوروفيدبك نشان داده شده است ). 12(شود  از اين پروتكل براي افزايش توجه استفاده مي
كاهش خطا و بهبود سرعت در تكاليفي . 2؛ 1سيت ادراكيبهبود حسا. 1: براي SMRكه افزايش دامنة 

بهبود دقت در تكاليفي . 4بهبود فراخواني اطالعات از حافظة معنايي؛ . 3كه نياز به توجه مداوم دارن؛ 
هاي ارزشمند محرك يسو گيري به توجه موجب جهت). 5(شود  يم، استفاده اند شدهكه بر توجه متمركز 

مشابه  EEGقشري و  هشد هاي فراخواندهشود، پتانسيلحركي ويژه توجه ميبه م كه يهنگام. شودمي
). 12( بخشدكه نوروفيدبك پردازش توجه را بهبود مي دهد مينتايج نشان  .حالت بيداري هستند

نوروفيدبك به بازيكن ياد . تواند پردازش توجه را در افراد سالم افزايش دهدمي SMRآموزش نوروفيدبك 
 آورد و مياضطراب عملكرد را پايين  گونه توجه را از درون به محركات بيروني انتقال دهد،دهد كه چمي

  ).30( دبا آن مقابله كن
هاي متفاوتي با توجه به هدفي كه دارند  پژوهشگران هنگام استفاده از آموزش نوروفيدبك از پروتكل
ي مهم دخيل است، استفاده اختشن روانو با توجه به رشتة ورزشي مورد نظر و اينكه كدام فاكتور 

گيري نتايج تحقيقات مختلف نشان داده است كه آموزش امواج هاي هدفدر زمينة ورزش. كنند يم
) 2001(و همكاران  2در تحقيقي چان هي چانگ. مغزي موجب بهبود عملكرد و افزايش توجه شده است

 12و نتايج نشان داد كه تمرينات به بررسي تأثير امواج مغزي بر اجراي بازيكنان تنيس پرداختند 
در . )7( نوروفيدبك موجب افزايش ميزان توجه و افزايش عملكرد در بازيكنان تنيس شد يا هفته

، به ارزيابي سطح توجه و ريلكسيشن تيراندازان با كمان با استفاده از آناليز امواج )2009( 3تحقيقي لي

                                                           
1. perceptual sensitivity 
2. Chung 
3. Lee 
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اي و مبتدي الگوي متفاوتي از سطح  حرفه يمهني و ا رفهحمغزي پرداخت و نتايج نشان داد كه تيراندازان 
اسكندرنژاد ). 23(توجه و ريلكسيشن دارند كه در تمرينات بازخوردي بايد مورد توجه قرار گيرد 

هاي الكتروانسفالوگرافيك و عملكرد تأثير آموزش نوروفيدبك را بر ويژگي پژوهشيدر ) 1389(
 T3 ةامواج آلفا در ناحي يتجلسات نوروفيدبك شامل آموزش تقوكاران مبتدي بررسي كرد كه  تيروكمان

به بهبود اجرا در  تواند ي، نتايج نشان داد كه آموزش نوروفيدبك مPZ ةناحي تتا در/بود و پروتكل آلفا
به اين نتيجه رسيدند كه  2010و همكاران در سال  1ناداپاپ ).1( كاران مبتدي منجر شود تيروكمان

 .ك ريلكسيشن را در ورزشكاران افزايش داد و در كنترل استرس به آنان كمك كردتمرينات نوروفيدب
همچنين  ).24(دست آوردند  ورزشكاران نتايج بسيار خوبي را در تمرينات اسكي در مسابقات المپيك به

نشان داد كه آموزش نوروفيدبك بر اجراي خالقانة ) 2014(هاي گروزيلر و همكاران  نتايج پژوهش
  ). 16(ير دارد تأثتوجه و بهزيستي در كودكان دبستاني  موسيقي،

و اسكندرنژاد ) 2014(و همكاران  گروزيلر، )2008(و همكاران  2هاي كيم شبا توجه به نتايج پژوه
علوم  ةن حوزاهاي ورزشي داللت دارد، محقق ، كه به وجود الگوي خاص امواج مغزي در فعاليت)1389(

، الگوي امواج مغزي ورزشكاران را به الگوي امواج سازي ياده از اصول شرطن شدند تا با استفآورزشي بر 
ند تا از اين طريق در جهت بهتر شدن عملكرد ورزشكاران مبتدي كننزديك  يا مغزي ورزشكاران حرفه

در واقع در نوروفيدبك، الگوي فعاليت الكتريكي مغز شكلي از رفتار است كه ). 1،16،21( گام بردارند
  . است شدني عاملي اصالح سازي يشرط يلةوس به

براي بهبود عملكرد ورزشي . ي بسيار قوي وجود داردا رابطهبين ذهن و عملكرد بدني در ورزش 
نوروفيدبك نتايج خيلي خوبي را براي بهبود . دامنة وسيعي از قدرت ذهن مثل تمركز و توجه الزم است

در آموزش نوروفيدبك از ). 16(ها نشان داده است  عملكرد ورزشي، موسيقي، رقص باله و اجراي خواننده
سعي  SMRو با تقويت ) 21،19،18(شود  يمتتا براي افزايش عملكرد ورزشكاران استفاده /پروتكل آلفا

  ).30،5(در بهبود توجه و تمركز دارند 
هاي يادگيري هر مهارتي است كه همة ورزشكاران براي يادگيري  تمرين بدني يكي از بهترين روش

آيد كه  يمها وقفه و مشكلي پيش  گاهي در جريان يادگيري مهارت. كنند يممهارت از آن استفاده 
در اينجا پيدا . شود يمكه ورزشكار دچار آسيب  ماند، مانند زماني يمبازيكن از اجراي تمرين بدني باز 

                                                           
1. Nada 
2. Kim 
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گيري  هاي نشانه رزشدر مورد و. ي كه ورزشكار از ادامة تمرين باز نماند، بسيار مهم استراهكاركردن 
كه در اين پژوهش به بررسي مهارت دارت پرداختيم، و اينكه بعد از آموزش مهارت، آيا امكان ادامة روند 
يادگيري بدون تمرين بدني و با آموزش نوروفيدبك وجود دارد و در مقايسة دو شيوه كدام روش، روش 

  .ي استمؤثرتر
هاي رقابتي و ورزشي  انند تمرين ذهني در موقعيتي مشناخت روانهاي تمرين مهارت كه آنجا از

ي مؤثر در بهبود عملكرد و شناخت روانهاي  و نورفيدبك نيز از جمله مهارت) 8(اهميت زيادي دارد 
همراه تمرين عملي يا بدون آن به يادگيري و اجراي  ها بتواند به ، اگر اين مهارت)32(افزايش اجراست 

تواند كمك مؤثري در تعيين و  يمترديد  يبگيري كمك كند،  نشانه هاي مهارت پرتاب دارت يا ورزش
بودن تمرينات بدني و  بر زمان به توجه بنابراين با. انتخاب راهبردهاي آموزشي و تمريني، داشته باشد

 حتي و هاي جديد مهارت آموزش براي تمريني يها هزينه زمان و همچنين براي جلوگيري از هدر رفتن
 نوآموزانبالقوة  رفتن استعدادهاي هدر به از جلوگيري همچنين وشده  آموخته از پيش يهامهارت بهبود

 هاي تمريني براي روش ينتر مناسبگزينش درصدد  محققان تمريني، يها روش بهترين كشف و
 فرايند در بدني تمرين و نوروفيدبك مقايسة تمرينمنظور  به كه نيز پژوهش اين كه هستند ورزشكاران

 زمينه همين در گامي تا است آن بر انجام گرفت، به نوآموزان دارت پرتاب تكليف يادداري وعملكرد 
  .بردارد
  

  پژوهش روش
 تحقيق آماري جامعة .گرفت انجام ميداني صورت به كه است تجربي نيمه تحقيقات نوع از حاضر پژوهش

است، كه ، 91-92تحصيلي تربيت بدني دانشگاه اروميه، در سال  ةدختران رشتدانشجويان  همة شامل
از  كدام يچه از سالمت كامل برخوردار بودند، يشناخت دست بوده و از نظر جسماني و عصب راست
 گونه يچجمجمه ه ةو ورزش دارت آشنايي نداشتند و در ناحي كنندگان با آموزش نوروفيدبك شركت

 با كنندگان شركت يافتن از پس. عمل جراحي و در سيستم دستگاه عصبي مشكل خاصي نداشتند

. شدند دسترس انتخاب در يريگ نمونه ، از روشها آزمودني تمام ،نظر جامعة مورد در مذكور هاي ويژگي
بود  هر گروه در نفر 15 تا 8 متوسططور  به كه تحقيق پيشينة با مطابق نمونه حجم

 3/21 ±8/1 ين سنيبا ميانگشرايط  واجد نفر 24 مجموع، در و گروه هر نفر در 8، )25،17،27،26،12(
  . گرفتند قرار كنترلگروه نوروفيدبك و  تمرين بدني، :گرو و در سه تعيين شدسال 
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  اطالعات يآور جمع روش
  نوروفيدبك
طي تمرين . دشو است كه به رشد و تغيير در سطح مغز منجر مي يآموزشي جامع نظامنوروفيدبك 

و روي  كند يل، فعاليت امواج مغزي را ثبت مالكترود فعا. شود يالكترودهايي به سر ورزشكار متصل م
اين امواج و اشكال . شود يهاي متحرك نشان داده م هاي رنگي يا شكل كامپيوتر به شكل ميله ةصفح

فعاليت الكتريكي به  گونه يچمهم اين است كه ه ةنكت. بازخورد بينايي و شنوايي از امواج مغزي هستند
پس از مدتي . كنند يگيري م لگوي فعاليت الكتريكي مغز را اندازه، بلكه اين اشكال اشود يمغز وارد نم

. كند يشناسايي م شود، يكامپيوتر مشاهده م ةبين فعاليت خود و آنچه روي صفحرا مغز ارتباطي 
و اين زماني است كه يادگيري حاصل  كند يمغز شروع به شناسايي وضعيت رواني خود م ،عبارت ديگر به
تميز شده و  يري الكترودها روي سر، پوست سر با الكل طبي و ژل نيوپرپ كامالًاز قرارگ پيش. شود يم

دستگاه مورد مطالعه در اين تحقيق . شوند يمتصل م Ten-20مورد نظر با چسب  ةالكترودها در منطق
 infinit (Thought ةكارخان از Biographافزار  با نرم كاناله، ساخت كانادا، FlexComp 10 دستگاه

Technology Ltd.)  است .  
 ،تتا/ پروتكل تمريني آلفا .بود SMR/تتاو  تتا/ آلفاهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل  پروتكل

هايشان  كنندگان چشم شركت كه يدرحال. شامل ثبت رويداد فعاليت آلفا و تتا در الكتروانسفالوگرام است
نرمي در هم  مانند امواج ساحلي كه به نديايصداهاي خوش يلةوس اين پروتكل به. ندا را بسته و آرام

، ارائه شود يترتيب موجب توليد آلفا و تتا م ، و بهآيد يم وار زمزمهو صداي جويباري كه  شكنند يم
تا سطح  كند ميآن فرد تالش  يلةوس است كه به يتتا الگوي آموزشي مناسب/آموزش آلفا). 23(شود  يم

و خوب  1خالقيتمنظور افزايش  بهتحقيقات از اين روش . ايش دهدفعاليت باند تتا را نسبت به آلفا افز
مطالعات پنيستون و كولسوكي توسعه  يلةوس تتا به/پروتكل تمريني آلفا .)10( كنند ياستفاده م 2بودن
  ).23(، كه براي درمان افراد الكلي از آن استفاده شد يافت
هرتز و  12-15 ةدر دامن SMRافزايش شود و شامل هاي باز اجرا مي  مبا چش SMR/پروتكل تتا 

. شود يبراي افزايش توجه و تمركز استفاده م SMR/از پروتكل تتا. شودهرتز مي 4-7 ةكاهش تتا در دامن
  ). 28( كاري معنايي تأثير زيادي داشته است ةبلكه روي حافظ ،تنها روي توجه و تمركز نه SMRافزايش 
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  دارت تختة
و  متر يليم 453از جنس كاغذ فشرده و قطر  معمولي به شكل دايره و دارت ةتخت حاضر از در تحقيق
 يا گونه به ،دارت مورد نظر در آزمايشگاه روي ديوار آويخته شد ةتخت. استفاده شد متر، يليم 12ضخامت 

متر از  20/2 ةخطي روي زمين به فاصل. متر از زمين قرار گيرد 72/1دارت در ارتفاع  ةكه مركز صفح
پنج پيكان فلزي . كه در زمان پرتاب پاي آزمودني در پشت خط قرار داشت شد ترسيم دارت ةصفح

  .متر جهت پرتاب استفاده شد يسانت 15گرم و طول  25دارت با وزن 
  روش اجرا

 و تير گرفتن تعيين نقطة روش دارت مانند پرتاب مهارت دربارة جزئي پاية اصول ابتدا اجرايي بخش در
 تمام به مرتبه سه براي دارت پرتاب الگوي ماهر آن در پي و شد ارائه كنندگان كتشربه  امتيازدهي نحوة

 كوشش سه كنندگان شركت از كدام هر سپس،. داده شد نشان مجزا صورت به گروه هر كنندگان شركت

  .دادند انجام را دارت پرتاب آزمايشي
 10از هر آزمودني در  از اتمام آموزش، پس و تمرين بدني از شروع آموزش نوروفيدبك و پيش

از اتمام  پسروز  پنج آزمون يادداري نيز. ثبت شد هاعمل آمد و امتياز كوشش پرتاب دارت آزمون به
  .جلسات تمريني گرفته شد

صورت چشم باز  از شروع تمرين نوروفيدبك از هر فرد به پيشدر هر جلسه  نوروفيدبك گروه تمرين
. خط پايه گرفته شد) تتا/، پروتكل آلفاpz ةمنطق(شم بسته و با چ )SMR/، پروتكل تتاC3 ةمنطق در(

در اين پروتكل بازخورد  .گرفتدقيقه انجام  20به مدت  pz ةتتا بود كه در منطق/پروتكل اوليه آلفا
اما  داد، يفرد با چشمان بسته به صداي امواج اقيانوس و رودخانه گوش م .شد يشنيداري ارائه م

اختصاص  C3 ةدر ناحي SMR/پروتكل تتابه بعدي آموزش  ةده دقيق. كرد يمهوشياري خود را بايد حفظ 
تمرين . شامل جلو بردن قايق مربوطه بود وصورت ديداري و شنيداري  فيدبك اين پروتكل به. يافتمي

دقيقه به طول  45شكيل شد و ه تجلسه، هر هفته سه جلس 15نوروفيدبك به مدت پنج هفته در 
ساعت بعد از اتمام  72از اتمام تمرينات و به مدت  پستمرينات نوروفيدبك،  پيش از شروع. انجاميد

 هاعمل آمد و جمع امتياز تالش پرتاب دارت آزمون به 10تمرينات از دو گروه كنترل و نوروفيدبك در 
هفته  5، گروه تمرين بدني نيز تمرين دارت را به مدت نوروفيدبكهمزمان با گروه تمرين . دمحاسبه ش

گرفت كه در هر جلسه گروه تمرين  يمتمرينات انجام  اي يقهدق 15جلسة  3در هر هفته . م دادندانجا
  . دادند يمكوشش پرتاب دارت را انجام  30بدني 
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 از پيش. شد توصيفي استفاده آمار عنوان به معيار انحراف و ميانگين از آماري، وتحليل يهتجز براي

ن آزمون لوي از و هاداده توزيع طبيعي بررسي براي اسميرنوف - كولموگروف آزمون از ها فرضيه بررسي
 توزيع) =61/0P= ،72/0Z( اسميرنوف - كولموگروف آزمون نتايج. شد استفاده هاواريانس برابري يبرا

 پس .داشت هاواريانس نشان از برابري ،)=6/2F= ،47/0P(آزمون لون  آمارة و داد نشان را هاداده طبيعي

 روي مكرر يريگ اندازه با دوراهه واريانس تحليل از ها،واريانس برابري و هاطبيعي داده يعتوز بررسي از

مرحلة عملكرد  در گروهي بين و گروهيدرون يها تفاوت بررسي براي استنباطي آمار عنوان بهزمان  عامل
 مشخص براي ايحاشيه يها ميانگين تخمين براساستكرارشونده  هايآزمون از همچنين. شد استفاده

 واريانس تحليل آزمون از. شد استفاده گروهيبين و گروهيعوامل درون براي هاتفاوت جايگاه كردن

 يادداري مرحلة در هايافته تحليل و آزمون يشپ مرحلة در هاگروه يساز همسانبراي  ANOVAيكراهة 

  .استفاده شد
-فرضيه در ضمن براي همة .گرفت انجام 20 نسخةSPSS  افزار نرم از استفاده با هاداده وتحليل يهتجز

  .است شده گرفته نظر در >P 05/0داري معنا سطح ،ها
  

  ها يافته
 تا 18 سني دامنة بادست  راست سالم كارشناسي دانشجوي دختران راها  آزمودني همة پژوهش اين در
  .هاي تمريني بدون تغيير بود دادند، اين تعداد تا پايان دوره تشكيل سال 25

 آزمون نشان مختلف مراحل طي دارت پرتاب دقت آزمون در را ها گروه توصيفي مشخصات 1 جدول
  .دهد يم

  آزمون مختلف مراحل طي ها گروه دارت پرتاب دقت معيار و انحراف ميانگين توزيع. 1 جدول

 مرحله گروه
 كنترل تمرين بدني نوروفيدبك

انحراف  ميانگين
انحراف  ميانگين معيار

نگينميا معيار انحراف  
 معيار

آزمون يشپ  37/9928/4525/8080/395/119  46/36  
آزمون پس  75/13530/5212/12002/28130 39/27  

11071/1725/10683/3082/108 يادداري  77/29  
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 دارت پرتاب با بررسي اختالف ميانگين بهبود دقت كنيد، يم مشاهده 1 جدول در كهطور همان
 و تمرين) 38/36(نوروفيدبك  گروهكنندگان  آزمون شركت پست كه در مرحلة ها، مشخص اسگروه

آمده  1جدول  در كه گونه همان .داشتند بهتري عملكرد) 5/10(گروه كنترل  با در مقايسه) 87/39(بدني 
كه اختالف ميانگين   ينحو بهبدني است،  شرايط در مرحلة يادداري بيشتر به سود گروه تمرين است،

افزايش ) 00/26(بدني  آزمون براي گروه تمريندر مرحلة يادداري نسبت به مرحلة پيشعملكرد 
 عبارت ديگر، در مرحلة يادداري گروه تمرين به. داشته است) 63/10(بيشتري نسبت به گروه نوروفيدبك 

 ها حفظ كرده و ثبات تا حدودي بهتر از ساير گروه آزمون پسبهتر خود را در مرحلة  بدني عملكرد
نسبت به پيشرفت ) 110(هرچند نتايج عملكرد گروه نوروفيدبك در مرحلة يادداري . بهتري داشته است

كاهش يافته است، اما همچنان نسبت به گروه كنترل عملكرد بهتري نشان  آزمون پسآنها در مرحلة 
  .دهد يم

 كهطور همان. است شده داده نشان گروه سه هر درها  آزمودني عملكرد پيشرفت ميزان 1 شكل در
بدني  پيشرفت در عملكرد گروه تمرين شود، يم مشاهده توصيفي آمار براساس و 1 شكل و 1جدول  در

بهتري نسبت به گروه  عملكرد و همچنين در مرحلة يادداري از آزمون پسدر مرحلة  نوروفيدبك و گروه
بدني كاهش كمتري نسبت  همچنين در مرحلة يادداري عملكرد گروه تمرين. اند بوده برخوردار كنترل

  .داشت آزمون پسبه عملكرد گروه نوروفيدبك در مرحلة 

 
  يادداري عملكرد و مراحل در مختلف يها گروه عملكرد پيشرفت ميزان. 1 شكل
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 نشان مكرر گيري اندازه با عاملي واريانس تحليل آزمون اكتساب با مرحلة در را ها پرتاب نتايج 2 جدول
  .دهد يم

  اكتساب مرحلة در هاپرتاب مكرر نتايج يريگ اندازه عاملي با واريانس تحليل يها هيافت. 2جدول

ير عاملمتغ ميانگين  درجة آزادي مجموع مجذورات 
 F Sig مجذورات

521/102371521/10237190/10 مراحل آزمون  *004/0  
500/52532750/2626266/1 گروه  303/0  

گروه×مراحل آزمون  667/19322333/966962/0  398/0  
)آزمون(خطاي  313/2109821682/1004  

)گروه(خطاي   313/4355821313/43558  
  .است معنادار > α 05/0سطح  در*

 

 و گروه اصلي اثر اما ،)P>004/0( است معنادار آزمون اصلي اثر دهد، يم نشان 2 جدول نتايج كهطور همان
آزمون و  يشپ نشان داد كه تفاوت معناداري بين نتايج ).P<05/0( نيست معنادار گروه×  آزمون متقابل كنش
ها را با آزمون تحليل واريانس يكراهه در مرحلة يادداري  نتايج پرتاب 3 جدول. وجود دارد )P=001/0( آزمون پس

  .دهد يمنشان 

  يادداري مرحلة در ANOVAآزمون  نتايج. 3 جدول

يرمتغ ميانگين  درجة آزادي مجموع مجذورات 
ذوراتجم  

F Sig 

گروهي بين  583/572792/28040/0  961/0  
يگروه درون  375/1505721018/717  

   958/1511423 كل
  .است معنادار > α 05/0سطح  در* 

 
. نـدارد  معنـاداري وجـود   تفـاوت  هـا  گـروه  بين يادداري مرحلة در شود، يم مشاهده 3 جدول در كهطور همان

. اند كردهبدني بهتر از گروه كنترل عمل  هاي نوروفيدبك و تمرين ها، گروه ا نبودن تفاوتاز معنادار بودن ي نظر صرف
  . بدني در مرحلة يادداري بهتر از گروه نوروفيدبك بوده است همچنين عملكرد گروه تمرين
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 يريگ جهينت و بحث

 پرتاب مهارت ارييادد و عملكرد بربدني  تمرينمغزي و  امواج آموزش اثر يسةمقا هدف با تحقيق اين
 گروه نوروفيدبك و دو هر كه داد نشان اكتساب و يادداري مرحلة در تحقيق نتايج. دارت صورت گرفت

، آلبرتو و )1389(اسكندرنژاد  يها يافته با نتايج اين داشتند؛ تمرين پيشرفت ابتداي دربدني  تمرين
، )2007(، و هاموند )2009(ان هاتفيلد و همكار  ،)2010(، ناداپاپ و همكاران )2010(همكاران 

 پيشرفت ابتداي تمرين در كه است تمرين تواني قانون اصل و مؤيد) 24،19،17،9،1(دارد  يهمخوان
 مهارت يادگيري اول جلسات در كه داد نشان نتايج. شودمي مشاهده نوآموز افراد عملكرد در چشمگيري

مورد  شناختي در توضيح براساس نتايج نسبت به گروه كنترل بهبود يافت؛ اين نوروفيدبك گروه
) شناختي – كالمي(اول يادگيري  مرحلة در كه كند يم بيان شناختي توضيح. شود مي تأييد نوروفيدبك

 پاسخگوي تواند يم يراحت به و نوروفيدبك دارد وجود زيادي شناختي فعاليت حركتي، مهارت يك
 جلسه 15 يعني هفته، پنج از پس كه داد شانن تحقيق نتايج اين همچنين. باشد اجراكننده نيازهاي
 و نشان دادند را چشمگيري پيشرفت كنترل گروه به نسبت و تمرين بدني هاي نوروفيدبكگروه تمرين،
نسبت  نوروفيدبك تمريني با وجود برتري گروه كه شد مشخص آماري اطالعات وتحليل يهتجز براساس

آمد؛ اين نتيجه ضرورت استفاده از  دست بهتمرين بدني  به گروه كنترل، بهترين عملكرد بر اثر انجام
نسبت به گروه كنترل  نوروفيدبك همچنين بهبود عملكرد گروه تمريني. دهد يمتمرين بدني را نشان 

در . توان از اين تمرينات در كنار تمرين بدني براي بهبود عملكرد استفاده كرد يمدهد كه  يمنشان 
توان گفت كه فرايندهاي مغزي و نوروفيدبك براي بهبود اجرا  يمفيدبك توضيح اثربخشي تمرينات نورو

در رفتار حركتي دقيق براساس تعدادي از تحقيقات تجربي و در طول فعاليت قشر مغز در تكاليف 
بود، نشان داد كه نوروفيدبك فعاليت قشر مغز را تصفيه  شده  استفادهگيري دقيق كه از نوروفيدبك نشانه
. شودكند، كه به بهبود عملكرد منجر مي يمكورتيكال را تضعيف يرضروري كورتيكوغتباطات كند و ار مي

كه در شرايط رقابتي استرس وجود دارد، با  يهنگامبراي مثال در طول فعاليت پوياي قشر مغزي، 
كه فقط تمرين وجود داشت، فعاليت كورتيكوكورتيكال بين منطقة حسي و حركتي افزايش  زماني

  ).9(ت ياف يم
كنندگان دارت  يادگيري در پرتابSMR / تتا تتا و/در تحقيق حاضر با استفاده از پروتكل آلفا

منظور ارتقاي عملكرد ورزشي، استدالل  منطق بنيادين استفاده از آموزش نوروفيدبك به. مشاهده شد
حاالت خاص، يا با شناسايي ارتباطات بين الگوهاي عمومي فعاليت مغزي و . مبتني بر ارتباطات است
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در راستاي  توان ي، مشوند يم يبند طبقه» بهينه«صورت  خصوص مربوط به رفتاري كه به ههاي ب ديدگاه
تالش   ينهعملكرد، توسط بازخورد الگوي فعاليت قشري، براي رسيدن به حاالت به يتعليم فرد و ارتقا

تتا استفاده شد و نتايج نشان / ل آلفانيز براي افزايش عملكرد ورزشكاران از پروتك در تحقيق حاضر .كرد
داد كه استفاده از اين پروتكل در بهبود عملكرد ورزشي نقش معناداري دارد كه اين نتيجه با نتايج 

كه از اين پروتكل براي بهبود اجراي ) 2005(، ريموند، وارني و همكاران )2005(تحقيق گروزيلر 
كه از اين ) 2005(همچنين تحقيق ريموند و ساجيد ، و )27،15( دانشجويان موسيقي استفاده كردند

اين تحقيق با نتايج تحقيق  نتايج). 26(ست پروتكل براي افزايش اجراي هنري استفاده كردند، همسو
تتا در /اسكندرنژاد از پروتكل آلفا. ستكاران مبتدي نيز همسو ، روي تيروكمان)1389(اسكندرنژاد 

ازان مبتدي استفاده كرد و نتايج نشان داد كه آموزش نوروفيدبك براي بهبود عملكرد تيراند PZ ةمنطق
تتا براي افزايش /SMRاز پروتكل  .)1( كاران مبتدي شد در اين افراد موجب بهبود ركوردهاي تيروكمان

هاي  يافته. )19(شود  يفعالي استفاده م بيش/توجه و تمركز و همچنين بهبود بخشيدن به اختالل توجه
تتا و /دنبال استفاده از پروتكل آلفا نتايج مطالعات مربوط به بهبود اجرا و توجه بهتحقيق حاضر با 

را در اجرا و توجه نشان داده است  چشمگيريها اغلب پيشرفت  نتايج اين بررسي. همسوست SMR/تتا
 امواجاي و  مركزي آهيانه ةتتا در ناحي/حاضر مؤثر بودن آموزش آلفا ةدر مجموع در مطالع ).25،14(

دهنده  چپ در ورزش پرتاب دارت در افراد مبتدي نشان ةدر قشر حسي حركتي نيمكر SMR / تتامغزي 
 گفت توان يو مست سطح اجرا يخودتنظيم مغز در ارتقا ةعنوان يك مداخل روفيدبك بهون ةتأثير مداخل

ني از پروتكل هاي فراوا در پژوهش. عملكرد است سازي ينهعاملي كمكي براي تسريع افزايش تمركز و به
تتا براي افزايش عملكرد ورزشي استفاده شده و نتايج نشان داده است كه اين پروتكل براي بهبود / آلفا

براي افزايش توجه و تمركز  SMR/ تتا توان از پروتكل يمهمچنين . عملكرد ورزشي مفيد و مؤثر است
  .در ورزشكاران استفاده كرد

هاي گروه نوروفيدبك  در آزمودني آزمون پسكرد در مرحلة توان گفت كه افزايش عمل يمبنابراين 
 يربلكه تحت تأث يست،عوامل فيزيولوژيك ن ةتوانايي اجراي خوب تنها نتيجگوياي اين مطلب است كه 

گاهي ورزشكار از نظر بدني، . گذرد يست كه در سيستم اعصاب مركزي ماهاي متعددي نيز پديده
اين . شود يمست، اما مسائل رواني و ذهني موجب تخريب اجراي او تكنيكي و تاكتيكي كامالً آماده ا

 بوده انسان براي جذابي موضوع هميشه بدن – مغز بحث. بدن شكل گرفته است -مبحث به نام رابطة مغز

 وجود آندرساي شواهدي نظريات اساسبر. پردازد يم ارتباط اين بيان به فيزيولوژيك شناسي وانر. است
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 تغييرات و دهد يم نشان را انسان رفتار و ذهني رويدادهاي و بدن اعضاي بين تقابلم ارتباط كه دارد

) 1972( والت و گرين ،گرين). 29(شود  يم همراه احساس يا ذهن در موازي تغيير يك با يشناخت روان
 از فيزيولوژي وضعيت در تغييري هر": كردند مشخص زير شرح به را فيزيولوژيك شناسي روان اصول

 مناسب تغيير طريق از ناخودآگاه يا خودآگاه طور به فرد ذهني احساسي وضعيت در مناسب تغيير طريق

 ديدگاه از عميقي بسيار بازتاب خاص طور به نظريه اين ."آيد يم وجود به فرد يشناخت روان وضعيت در

  ).33،2( دارد كند، يم پيدا ربط بدن - مغز هميشگي موضوع به كه قطعي
 از كه پس يادداري مرحلة در .شد مشاهده يادداري مرحلة در تحقيق اين در توجه ننتايج شايا اما

گروه كنترل  به نسبت را نوروفيدبك ي تمرين بدني وها گروه برتري نتايج ،انجام گرفت تمريني بي پنج روز
كاهش  البته با وجود. داد نشان نوروفيدبكگروه  به نسبت تمرين بدني را گروه برتري و همچنين نتايج

كه نوروفيدبك  كند يها اين فرض را مطرح م يافتهدر مرحلة يادداري، نوروفيدبك اثربخشي تمرينات 
 و ممكن است روي پردازش شناختي مؤثر باشد رودكار  تواند براي تحريك يا تنظيم فعاليت مغزي بهمي

افراد مختلف و نيازهاي الگوي فعاليت مغزي در  ،آموزش امواج مغزي ةيكي از نكات مهم در ارائ). 30(
هاي ورزشي به الگوي متفاوت فعاليت مغزي مختلف است، كه بايد به آن توجه داشت  متفاوت رشته

اين پيچيدگي و پويايي عصبي . هاي مختلف به مناطق مختلفي از مغز وابسته است ورزش). 15،3(
براي  توجه به اينكهو با  يند يافت نشوداموجب شده كه تا به حال الگوي مشخصي براي اجراي اين فر

در  شود يوت بوده و ثابت نيستند، پيشنهاد مامتف EEGتغييرات  گونه هاي مختلف ورزشي اين رشته
دار بيشتري در سطوح مختلف يادگيري  هاي آموزشي نوروفيدبك بررسي نظام طراحي پروتكل ةزمين

ارتباط با انواع  امواج مغزي كه در يدر مورد الگو اي يچيدهتحقيقات پ يطور روزافزون به. دگيرانجام 
اطالعات  افراددر چنين مواردي الگوي امواج مغزي براي . شده است  مختلفي از اوج عملكرد است، شروع

فراهم  ،براي استفاده از تمرينات نوروفيدبك براي ارتقاي اوج عملكرد است آنها كنندة يتمهمي را كه هدا
   ).27،20( كنند مي

اين پژوهش تمرينات نوروفيدبك و تمرين بدني بر يادگيري و عملكرد پرتاب دارت هاي  بنابر يافته
هاي تحقيق حاضر و مطالعات  با توجه به يافته. مؤثر است و در مقايسه با گروه كنترل اثر سودمندي دارد

توان گفت كه تمرين بدني و نوروفيدبك، تمرينات مؤثري براي افزايش عملكرد و بهبود قبلي مي
هايي با  خصوص در فعاليت كه مربيان و متصديان آموزش از اين روش، به شود يپيشنهاد مست و اجرا

هاي صرفاً حركتي  در فعاليت. خواست شناختي باال استفاده كنند تا به روند پيشرفت افراد سرعت بخشد
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شود كه  يمد همچنين پيشنها. عنوان مكمل تمرين بدني استفاده كرد توان از تمرينات نوروفيدبك به يم
و تكاليف با ) مبتدي و ماهر(ها  هاي جنسيتي، سطح مهارت آزمودني در آينده به بررسي و مقايسة تفاوت

  .خواست شناختي و حركتي متفاوت پرداخته شود
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