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مقایسه تأثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر 

 اکتساب اجتماعی و یادداری مهارت پرتاب دارت

 7گیتی همتی راد، 5پروین میرزائی

 

ای از حجوم عموده  ، هوای حرکتوی  های اثرگذار بر یادگیری حرکتی و نحووة اجورای مهوارت   شناسایی فعالیت

روانشناسان ورزشی نیز در پی آن هستند کوه  . های حیطه یادگیری حرکتی را به خود اختصاص داده استپووهش

مطالعوات زیوادی   . ورزشکاران باال ببرنود آرامش ذهنی و روانی را برای بهبود عملکرد در ، های جدیدبا یادگیری روش

های متفاوت تمرین ذهنی و بدنی و روانی را بر یادگیری تکالی  حرکتی بررسی کورده  انجا  شده است که اثرات شیوه

کنند به مربیان کمک کننود توا   اند و با در نظر گرفتن نوع مهارت و فاکتورهای شناختی موثر بر مهارت ورزشی سعی می

جدیود و رو بوه   هوای   یکوی از شویوه  . پیش گیرند ثرتری را برای آموزش بهتر جهت یادگیری کارآمد درراهکارهای مو

 . گسترش برای بهبود عملکرد ورزشی نوروفیدبک است

بزرگ ورزشی و قهرمانان المپیوک بورای دسوت    های  یکی از ابزارهای اساسی مورد استفاده تیم 1امروزه نوروفیدبک

مغز را برای فعالیت یا الگوی مناس  ، نوروفیدبک طی جلسات مختل . (5110؛ 4ت )ویلسونیافتن به عملکرد بهینه اس

از . این حالت در برگیرنده افزایش یا کاهش فعالیت اموواج خاصوی در منواط  خاصوی از مغوز اسوت      . دهدمی پرورش

ها ت و در بهبود آنمهمی که در آموزش نوروفیدبک در زمینه افزایش عملکرد ورزشکاران مورد توجه اسهای  شاخص

، کواهش اضوطراب  ، سوطح مطلووب کنتورل خودکوار    ، کنترل سطح انگیختگی، توجه و انگیزش، تمرکز: شودمی کوشیده

بهبود سری  مشکالت تعادلی و قرار گرفتن در منطقوه مطلووب عملکورد اسوت     ، های مغزیتوانبخشی در درمان آسی 

فعالیت امواج مغزی به شکل برانگیختگی در بدن یوا مغوز بوروز     (5115، 6بلومنتسین؛ 5119، 5هاموند؛ 5110، )ویلسون

این حالت . برای اینکه یک ورزشکار موف  باشد الز  است بدنش در حالت برانگیخته و ذهنش در آرامش باشد. کند می

طح خاصی از فعالیوت  تتا و دلتا( باید در س، آلفا، هرکدا  از امواج مغزی )بتا. شود نامیده می« Zone»غالباا قرار گرفتن در 

 . (5115، باشند تا این وضعیت حاصل شود )بلومنتسین

 ثبووت امووواج مغووزی بووه وسوویله    ، مغووز 9یکووی از وسووایل انوودازه گیووری سووطوح فعالیووت نورولوووژیکی     

Electroencephalography (EEGاست ) .دهوی فعالیوت   در سطح جمجموه سوب  شوکل   ها  فعالیت الکتریکی نورون

                                                                                                                                                                          
 .pmirzaie@gmail.com dr نور پیا  دانشگاه، روانشناسی گروه استادیار، -0
 g_hematirad@yahoo.com  نور پیا  دانشگاه، روانشناسی گروه استادیار، -5

3- Neurofeedback 
4- Wilson 
5- Hammond 
6- Blumenstein 
7- Neurological function 
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اموواج را بور   . گذاری امواج مغزی وابسته به کاراکترهوای خواص اسوت   نا . شودامواج مغزی می الکتریکی مغز با عنوان

، آلفا، تتا، فرکانس دلتا 5ترین در ترین تا سری ترین و از آهستهکنند که از بلندترین تا کوتاهحس  فرکانس دسته بندی می

 . (5115، شود )بلومنتسینبتا و گاما دسته بندی می

تتوا و   / های مطرح برای بهبود عملکرد ورزشکاران شامل پروتکل آلفوا ت نوروفیدبک دو مورد از پروتکلدر تمرینا
0
SMRکند تا اجورای ورزشوی و ذهنوی را بودون     می را برای ورزشکار فراهمهایی  پروتکل آلفا/ تتا فرصت. باشندمی / تتا

زمینه استفاده از پروتکل آلفا/تتا در بهبود  در. (5100، 5بهبود بخشد )استریک، استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد

 توان به بهبود اجرای دانشجویان موسیقی توسط گروزیلراجرا مطالعات چندی انجا  شده است که از معروفترین آنها می

چنانچوه پروتکول   . (5115، 4( اشاره کرد که این تحقی  آغاز استفاده پروتکل آلفا/تتا در بهبود اجرا بود )گرازیلور 5115)1

تصویرسوازی و تفکورات انتزاعوی    ، آلفا/تتا برای یک دوره مداو  استفاده شود فرد به احساسی مشابه با وضوعیت تفکور  

توان بیان کرد این پروتکل نقش به سزایی در کاهش برانگیختگی داشته و اثرات مثبت آن بور  می در نتیجه. شودمی نزدیک

( بر 0737-0771) 9و کولسکی 6کاربرد پروتکل آلفا/تتا توسط مطالعات پنستون. (5115، 5اجرا قابل مشاهده است )اگنر

برای اجرای ، اولین انگیزه به کارگیری این پروتکل در دنیای ورزش. (51115، 3روی بیماران الکلی انجا  شد )بلومنستین

 . (0737، 7موسیقی بود )پنیتسون

از . باشود می هرتزی 3-4هرتز و کاهش قدرت در دامنه  05-05/ تتا افزایش قدرت در دامنه SMRپروتکل 

در تمرینات نوروفیدبک نشان داده شوده اسوت   . (5114، شود )اگنرمی این پروتکل برای افزایش توجه استفاده

کاهش خطا و بهبود سورعت در تکوالیفی کوه     -5، 01بهبود حساسیت ادراکی -0: برای SMRکه افزایش دامنه 

بهبوود دقوت در تکوالیفی کوه بور       -4بهبود فراخوانی اطالعات از حافظه معنایی  -1 نیاز به توجه مداو  دارند

هوای  توجه موج  جهت گیوری بوه سووی محورک    . (5114، 00شود )بارنامی استفاده، روی توجه متمرکز شده اند

به حالوت  مشوا  EEGهای فراخوانده شده قشری و پتانسیل، شودهنگامی که به محرکی ویوه توجه می. شودارزشمند می

آمووزش نوروفیودبک   . (5114، بخشود )اگنور  نتایج نشان داده که نوروفیدبک پردازش توجه را بهبود می. بیداری هستند

SMR دهد کوه چگونوه توجوه را از    نوروفیدبک به بازیکن یاد می. تواند پردازش توجه را در افراد سالم افزایش دهدمی

 . (5111، 05عملکرد را پایین آورده و با آن مقابله کند )ورنوناضطراب ، درون به محرکات بیرونی انتقال دهد

متفاوتی با توجه به هدفی که دارند و با توجوه بوه   های  پووهشگران هنگا  استفاده از آموزش نوروفیدبک از پروتکل

هوای هودف  در زمینه ورزش. کنندمی استفاده، رشته ورزشی مورد نظر و اینکه کدا  فاکتور روانشناختی مهم دخیل است

                                                                                                                                                                          
1- Sensorimotor Rhythm (SMR) 
2-Strack 
3- Gruzelier 
4- Gruzelier 
5- Egner 
6- Peniston   
7. Kulkosky 
8 Blumenstein 
9 Peniston 
10. perceptual sensitivity 

11 Barnea 
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های مختل  نشان داده است که آموزش امواج مغزی باعث بهبود عملکرد و افوزایش توجوه شوده    گیری نتایج پووهش

( انجا  دادند به بررسی تأثیر امواج مغزی بر اجرای بازیکنان تنیس 5110و همکاران ) 0در تحقیقی چان هی چان . است

نوروفیدبک باعث افزایش میزان توجه و افزایش عملکرد در بازیکنان ای  هفته 05پرداختند و نتایج نشان داد که تمرینات 

به ارزیابی سطح توجه و ریلکسیشن تیراندازان با کمان با استفاده ، (5117) 1و در تحقیقی لی. (5110، 5تنیس شد )چان 

مبتدی الگوی متفاوتی از سوطح  و ای  و نیمه حرفهای  از آنالیز امواج مغزی پرداخت و نتایج نشان داد که تیراندازان حرفه

در پووهشوی کوه   . (5117، 4توجه و ریلکسیشن دارند که در تمرینات بازخوردی بایود موورد توجوه قورار گیورد )لوی      

های الکتروانسفالوگرافیک و عملکورد تیور و کموان    ( انجا  داد تأثیر آموزش نوروفیدبک را بر ویوگی0137اسکندرنواد )

تواند منجر به بهبود اجرا در تیروکمان کواران مبتودی   می ج نشان داد که آموزش نوروفیدبکنتای، کاران مبتدی بررسی کرد

نیز به ایون نتیجوه رسویدند کوه تمرینوات نوروفیودبک        5101و همکاران در سال  5ناداپاپ. (0137، اسکندرنوادشود )

ران نتوایج بسویار خووبی را در    ریلکسیشن را در ورزشکاارن افزایش داد و در کنترل استرس به آنان کمک کرد ورزشکا

 . (5101، 6تمرینات اسکی در مسابقات المپیک به دست آوردند )نادا

کوه بوه   ، (0137( و اسکندرنواد )0735و همکاران ) 3هتفیلد، (5113و همکاران ) 9کیمهای  با توجه به نتایج پووهش

حوزه علو  ورزشی بر آن شدند تا بتوانند محققین ، ورزشی داللت داردهای  وجود الگوی خاص امواج مغزی در فعالیت

نزدیک ای  الگوی امواج مغزی ورزشکاران را به الگوی امواج مغزی ورزشکاران حرفه، با استفاده از اصول شرطی سازی

در واقو  در  . (5111، نمایند تا از این طری  در جهت بهتر شودن عملکورد ورزشوکاران مبتودی گوا  بردارنود )ورنوون       

 . باشدمی ی فعالیت الکتریکی مغز شکلی از رفتار است که به وسیله شرطی سازی عاملی قابل اصالحالگو، نوروفیدبک

 مفیدترین مهارت روانی است که یک اجورا کننوده  ، تصویرسازی ذهنی، از سوی دیگر مطاب  با نظر مربیان

یکوی از  بوه عبوارتی   . تواند از آن استفاده کند و بیش از هر روش دیگر برای بهبوود عملکورد بوه کوار گیورد     می

، 7)ونبورگ تصویرسازی ذهنی اسوت  ، کنندمی که ورزشکاران برای باالبردن عملکردشان استفادههایی  استراتوی

کننود و  می ورزشکاران در تما  سطوح از تصویرسازی برای انواع دالیل شناختی و انگیزشوی اسوتفاده  . (5101

. کننود می اسوتفاده تور   ویرسازی نظا  مندتر و گسوترده ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران سطح پایین از تص

اجرای فیزیکی اسوت کوه نموایش مکورر اثور       بدون حرکت شناختی مرور یا تجسم شامل ذهنی تصویرسازی

. (5114، 01کند )گنویس می این روش را به عنوان راهبردی با ارزش برای ارتقا  عملکرد معرفی، بخش بودن آن

 بوا  توانود موی  و شودمی تکلی  یک در خود سودمندی افزایش به منجر، موف  اجرای یک ذهنی تصویرسازی

 .  (5111، 00دهد )کیل قرار تحت تأثیر را بعدیهای  رقابت، خود مثبت عملکرد
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8- Hatfield 
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 مهوارت  یوک  یوادگیری  بوا  در ارتبوا   بهینه عملکرد برای ایجاد مختل های  زمینه در ذهنی تصویرسازی

 گرفتوه  قورار  اسوتفاده  موورد  آتی هایبرای رقابت رقابتی پیش چاشنی عنوان به و مسابقات بین تمرین، جدید

 روش، تصویرسازی هایاز پووهش قرن یک گذشت وجود با، حال این با. (5111، کیل، 5101، است )ونبرگ

 .  (5115، است )بلومنستین مانده برانگیز باقی بحث و متغیر بسیار ورزشی عملکرد سازی بهینه به رسیدن

هایی نظیر تصویربرداری رزنانس مغناطیسی و توموگرافی از طری  انتشوار پووزیترون   کارگیری تکنیکبا به 

، مشخص شده است که مناط  قشری مغز و زیر قشری مغز که در برنامه ریزی و کنترل حرکتوی نقوش دارنود   

، جریان خون مغزی را در حین تصویرسازی وظای  مختلو   0توماس. شوندمی در حین تمرین ذهنی نیز فعال

های او نشان داد که در زمان تصویرسازی حرکات جریان خوون مغوزی در نوواحی    بررسی. اندازه گیری نمود

 (0191، ترجمه فالحی، یابد )آهوال به نقل از توماسمشخص نظیر قشرحرکتی افزایش می

5سکت
 پیشونهاد ، واند به افراد در آگاهی از حرکاتشوان کموک کنود   ت( درباره اینکه تجسم ذهنی می0714) 

تواند به عنوان یک سیستم کدگذاری شده برای کمک به افراد در دریافوت الگوهوای   می کند که تصویرسازیمی

 .  (0797، 1حرکتی عمل کند )می یر

ی موورد  های حرکتزیادی ارزش و اهمیت تصویرسازی ذهنی را در یادگیری و اجرای مهارت هایپووهش

( معتقد است که تمرین ذهنی موجو  بوه وجوود آمودن     0795) 5سویین. (0714، 4تأکید قرار داده اند )ساکت

ای مطاب  با الگویی که در عملکورد ورزشوی بکوار    های ماهیچهاعمال تنشی غیر قابل مشاهده و ایجاد انقباض

بال را در میان بازیکنان دانشگاه موورد  ( تأثیر شوت آزاد بسکت0779) 6کلونی. (0714، شود )ساکتمی، رودمی

از نظور آمواری   ، گروهی که با برنامه تمدد اعصاب و تصویرسازی ذهنی تمرین کورده بودنود  . بررسی قرار داد

( در مطالعوات خوود بوه    0731) 3میناس. (0733، 9داری داشتند )کولونایپیشرفت معنی، نسبت به گروه کنترل

بورخالف ایون نظور برخوی از     . شوداین نتیجه رسید که تصویرسازی ذهنی باعث یادگیری در مراحل اولیه می

. (0733، پووهشگران معتقدند تصویرسازی ذهنی در مراحل بعدی یادگیری باالترین کارآیی را دارد )کولونوای 

ورزشوی مختلو    هوای   ویرسازی ذهنی به یوادگیری مهوارت  ( معتقد است که تص0735) 7در این مورد مارتنز

کند به شر  آنکه ورزشکاران از مهارت تصور قابل قبولی داشته باشند و دسوتور کوار بور روی    می بسیار کمک

( ارتبوا  تمورین ذهنوی و اجورای     0775) 00دسوچامس و همکوارانش  . (0731، 01مغز آنان حک شود )مینواس 

در . ن دادند که تمرین ذهنی توأثیر مثبتوی بور مهوارت تیرانودازی دارد     حرکات ورزشی را بررسی کردند و نشا

های سیستم عصبی خودکار با تصوویر پوردازی ذهنوی    دریافتند که پاسخ، تحقی  دیگر دسچامس و همکارانش
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عامل موورد  . باشدبنابراین از این لحاظ تمرین ذهنی شبیه فعالیت واقعی می. (0775، 0همخوای دارد )دیشومز

بالیور و  . شود می در این تحقی  تکلی  تیراندازی بود کوه بوه صوورت واقعوی و تصویرسوازی انجوا        مداخله

ورزشوی بازیکنوان مواهر و مبتودی فوتبوال      هوای   ( تأثیر تمرین ذهنی را بر اجرای مهوارت 0771) 5همکارانش

تصویرسوازی ذهنوی    مندی آنهوا از نتایج نشان داد که سطح تبحر بازیکنان تأثیری بر میزان بهره. بررسی کردند

های جداگانوه  ( در مطالعات و بررسی0733، 0771، 0770، 0774و همکاران ) 4دستی. (0771، 1نداشت )بالیر

-قاعوده های  جریان خون مغزی در نواحی پیش حرکتی و عقده، هنگا  تصور تکالی  حرکتی، مشاهده کردند

دیگر شوواهدی دربواره فعالیوت قشور اولیوه      های  در پووهش. یابدمی مخچه و ناحیه مکمل حرکتی افزایش، ای

آنها همچنین در مطالعوات خوود بوه ایون     . حرکتی و قشر تحتانی پیشانی در طول تصویرسازی ذهنی ارائه شد

خودکوار بودن در طوول تمورین     هوای   میزان تغییرات سیستم عصبی خودکار در کنترل دسوتگاه ، نتیجه رسیدند

ضوربان قلو  در   ، و مشاهده کردند تغییرات تونفس ، در آن استمناس  با سعی و کوشش به کار رفته ، ذهنی

. کیلوومتر در سواعت اسوت    5معادل دویدن واقعوی بوا سورعت    ، کیلومتر درساعت 05دویدن ذهنی با سرعت 

افزایش فعالیت سیستم عصبی خودکار در حین تصویرسازی ذهنی توسط شواهد تحقیقی دیگر نیز تأیید شوده  

 .  (0774، دستی) است

نتایج تفاوت معنی داری را در سطح مهارت در منطقه پس سوری در بانود   ، (5115) 5ی  جان آلبرتودر تحق

( نیوز در دو توالش   5111) 9لووتز . (5115، 6)گوالبرتو  نشوان داد ای  و آلفای باال در منطقوه آهیانوه  ، آلفای پایین

میزان تحریک پذیری عضوله  از طری  بررسی ، به مطالعه جریان داخلی و خارجی پردازش اطالعات، جداگانه

اوالا عضوله قودامی   ، شوواهد نشوان داد  . در طول تصویرسازی حرکتی و ارتبا  آن با اجورای موالک پرداخوت   

بازویی گروه تصویرسازی حرکتی در مقایسه با گروه کنترل از تحریک پذیری بیشتری برخوردار بوده و دومواا  

تأثیر بیشوتری در بهبوود عملکورد حرکتوی     ، راف حواسهای انحهای آرا  سازی نسبت به تکنیکانجا  تکنیک

 .  (5111، 3دارد )لوتز

تواند می کند که تصویرسازی ذهنیمختل  در تصویرسازی ذهنی تأکید می هایبه طور کلی برآیند پووهش

در حقیقت نقش اصلی تمورین ذهنوی در چرخوه    . های حرکتی شودباعث بهبود در یادگیری و اجرای مهارت

هوای   افزایش قدرت ادراکی فرد است و این موضوع نقش اصولی را در یوادگیری و اجورای مهوارت    یادگیری 

های روانشناختی جهوت بهبوود عملکورد    در حقیقت تصویرسازی ذهنی استفاده از تکنیک. نمایدمی حرکتی ایفا

 .  (0195، مهدی فر: ترجمه، جسمانی در بازآفرینی تجارب ورزشی است )مالتز

رقوابتی و ورزشوی اهمیوت    هوای   های روانشناختی نظیر تمرین ذهنی در موقعیتتمرین مهارتاز آنجا که 

( و نورفیودبک و همچنوین تصویرسوازی ذهنوی نیوز از جملوه       0195، مهودی فور  : ترجموه ، زیادی دارد )مالتز
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اگور  بور ایون اسواس    ، (5110، روانشناختی موثر در بهبود عملکرد و افزایش اجرا هستند )ویلسونهای  مهارت

به همراه تمرین عملی و یوا بودون آن بوه یوادگیری و اجورای مهوارت پرتواب دارت یوا         ، بتواندها  این مهارت

تواند کمک موثری در تعیین و انتخاب راهبردهای آموزشوی و  می بی تردید، نشانه گیری کمک کندهای  ورزش

 .  داشته باشد، تمرینی

افزایش جریان خون مغوزی در منواط    ، ستم خودکارسیهای  وجود تشابه در واکنش، دهدمی شواهد نشان 

حرکتی مشابه و مشترک در طوول   -زمان واکنش یکسان و درگیری مدارها و فرآیندهای عصبی، مشرک مغزی

موید این نکته است که تمرین ذهنی از همان اصوول تمورین فیزیکوی    ، اجرای واقعی و ذهنی تکالی  حرکتی

تواند به اجرای ماهرانه افراد در تکلیو   میها  ال و اینکه هر کدا  از این روشبا عنایت به موارد با. کندمی تبعیت

 فراینود  این تحقی  در صدد روشن ساختن آثار هر یک از آنها در مقایسوه بوا دیگوری در   ، حرکتی کمک کند

، به عبوارت دیگور هودف از انجوا  ایون پوووهش      . است به نوآموزان دارت پرتاب تکلی  یادداری و اکتساب

مقایسه تأثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب اجتماعی و یادداری مهوارت پرتواب دارت   

 . بود

 

 پژوهش وشر

 آمواری  یجامعوه . گرفوت  انجوا   میدانی صورت به که است تجربی نیمه هایپووهش نوع از حاضر پووهش

-70در سال تحصویلی  ، دانشگاه پیا  نور بهارستاندختران رشته تربیت بدنی دانشجویان  یهمه شامل حاضر تحقی 

هویچ کودا  از   ، که راست دست بوده و از نظر جسمانی و عص  شناختی از سالمت کامل برخوردار بودنود ، است، 75

تصویرسازی ذهنی و ورزش دارت آشنایی نداشتند و در ناحیه جمجموه هویچ   ، شرکت کنندگان با آموزش نوروفیدبک

هوای   ویوگی با شرکت کنندگان یافتن از بعد. سیستم دستگاه عصبی مشکل خاصی نداشتند گونه عمل جراحی و در

حجوم نمونوه   . شدند دسترس انتخاب در نمونه گیری روش ازها،  آزمودنی تما ، نظر مورد یجامعه در مذکور

؛ 5113، 5لوونیس ؛ 5115، 0بوود )ورنوون   نفر در هر گوروه  05الی  3مطاب  با پیشینة تحقی  که به طور متوسط 

با میانگین سنی شرایط  واجد نفر 54، مجموع در و گروه هر نفر در 3، (0770، 4مارتین؛ 5115؛ 0770، 1ریموند

 . نوروفیدبک و گروه کنترل قرار گرفتند، تصویرسازی ذهنی: گروه که در سه تعیین شد 1/50 3/0±

 و تیر گرفتن تعیین نقطة روش قبیل از دارت پرتاب مهارت دربارة جزئی پایة اصول ابتدا اجرایی بخش در

 تموا   بوه  مرتبه سه برای دارت پرتاب آن الگوی ماهر دنبال به و شد ارائه شرکت کنندگان به امتیازدهی نحوة

 کوشوش  سوه  شورکت کننودگان   از کدا  هر، سپس. داده شد نشان مجزا به صورت گروه هر شرکت کنندگان

 . دادند انجا  را دارت پرتاب آزمایشی
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کوشوش   01از هور آزموودنی در   ، قبل از شروع آموزش نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی و بعد از اتموا  آمووزش  

 . روز بعد از اتما  جلسات تمرینی گرفته شد 5آزمون یادداری نیز . پرتاب دارت آزمون به عمل آمد و امتیازات ثبت شد

در طوی  . گردد به رشد و تغییر در سطح مغز می نوروفیدبک یک سیستم آموزشی جام  است که منجر: نوروفیدبک

کند و بور روی صوفحه   می فعالیت امواج مغزی را ثبت، الکترود فعال. شودمی تمرین الکترودهایی به سر ورزشکار متصل

این امواج و اشکال بازخورد بینایی و شنوایی . شودمی متحرک نشان دادههای  رنگی و یا شکلهای  کامپیوتر به شکل میله

بلکه این اشکال الگووی  ، شود نمی نکته مهم این است که هیچگونه فعالیت الکتریکی به مغز وارد. امواج مغزی هستنداز 

پس از مدتی مغز ارتباطی بین فعالیت خود و آنچوه کوه بور روی صوفحه     . کنندمی فعالیت الکتریکی مغز را اندازه گیری

کنود و ایون   می دیگر مغز شروع به شناسایی وضعیت روانی خوود به عبارت . کندمی شود را شناساییمی کامپیوتر مشاهده

پوست سر با الکل طبی و ژل نیووپرپ  ، قبل از قرارگیری الکترودها بر روی سر. شودمی زمانی است که یادگیری حاصل

قیو   دستگاه مورد مطالعه در ایون تح . شوندمی متصل Ten-20کامالا تمیز شده و الکترودها در منطقه مورد نظر با چس  

 . 5باشدمی ده کاناله 0دستگاه فلکس کاپ

شامل ثبت رویداد ، پروتکل تمرینی آلفا/ تتا. بود SMRمورد استفاده در این پووهش شامل آلفا/ تتا و تتا/های  پروتکل

ایون  . در حالی که شرکت کنندگان چشوم هایشوان را بسوته و آرا  هسوتند    . فعالیت آلفا و تتا در الکتروانسفالوگرا  است

شوکنند و صودای جویبواری کوه بوه      می پروتکل به وسیله صداهای خوش آیندی مانند امواج ساحلی که به نرمی در هم

آموزش آلفا/تتا یک الگوی آموزشی . (5115، شود )اگنرمی ارائه، شودمی و به ترتی  باعث تولید آلفا و تتا، آیدمی زمزمه وار

از ایون   هوا پووهش. فعالیت باند تتا را نسبت به آلفا افزایش دهد مناس  است که به وسیله آن فرد تالش کرده تا سطح

 و بهزیستی 1کنند تا خالقیتمی روش استفاده
پروتکول تمرینوی آلفا/تتوا بوه وسویله      . (5115، را افزایش دهند )گرازیلور 4

 . (0737، که برای درمان افراد الکلی از آن استفاده شد )پنیستون، مطالعات پنیستون و کولسوکی ایجاد شد

هرتز و کاهش تتا در دامنه  05-05در دامنه  SMRشود و شامل افزایش باز اجرا میهای  با چشم SMRپروتکل تتا/ 

نه تنها بر روی توجه  SMRافزایش . شودمی برای افزایش توجه و تمرکز استفاده SMRاز پروتکل تتا/. شودهرتز می 9-4

 . (5115، یر زیادی داشته است )ورنونو تمرکز بلکه بر روی حافظه کاری معنایی تأث

میلوی   451در تحقی  حاضر از تخته دارت معمولی به شکل دایره و از جنس کاغذ فشرده و قطر تخته : تخت دارت

ای  تخته دارت مورد نظر در آزمایشگاه بر روی دیوار آویخته شد به گونه. میلی متر بود استفاده شد 05متر و ضخامت آن 

متور از صوفحه دارت    51/5خطی بر روی زمین به فاصله . متر از زمین قرار گیرد 95/0دارت در ارتفاع که مرکز صفحه 

 05گر  و طول  55پنج پیکان فلزی دارت با وزن . ترسیم شد که در زمان پرتاب پای آزمودنی در پشت خط قرار داشت

 . سانتی متر جهت پرتاب مورد استفاده قرار گرفت

، C3هر جلسه قبل از شروع تمرین نوروفیدبک از هر فرد به صورت چشم باز )در منطقوه   در: آموزش نوروفیدبک

پروتکل اولیوه آلفا/تتوا بوود کوه در     . پروتکل آلفا/تتا( خط پایه گرفته شد، pz( و با چشم بسته )منطقه SMRپروتکل تتا/

                                                                                                                                                                          
1- FlexComp 
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فرد با چشمان بسته به صدای امواج . شدیم دقیقه انجا  شد در این پروتکل بازخورد شنیداری ارائه 51به مدت  pzمنطقه 

در  SMRده دقیقه بعدی آموزش پروتکول تتوا/  . کردمی اما هوشیاری خود را باید حفظ، دادمی اقیانوس و رودخانه گوش

فیدبک این پروتکل به صورت دیداری و شنیداری بود که شامل جلو بردن قای  مربوطوه  . یافتاختصاص می C3ناحیه 

 . بود

دقیقوه بوه طوول     45هر هفته سه جلسه تشکیل شد و به مودت  ، جلسه 05نوروفیدبک به مدت پنج هفته در تمرین 

ساعت بعود از اتموا  تمرینوات از دو     95بعد از اتما  تمرینات و به مدت ، پیش از شروع تمرینات نوروفیدبک. انجامید

 . جم  امتیازات محاسبه شد تالش پرتاب دارت آزمون به عمل آمد و 01گروه کنترل و نوروفیدبک در 

دقیقه به تمورین   11جلسه و هر جلسه به مدت  05گروه تصویرسازی ذهنی در : تصویرسازی ذهنیتمرین 

در اتواقی آرا  و بودون هویچ عامول بورهم زننوده آراموش تمرینوات         ها  آزمودنی. تصویرسازی ذهنی پرداخت

بوه منظوور   ، روش آرا  سازی هی  مون ، ذهنی قبل از شروع تمرین تصویرسازی. تصویرسازی را انجا  دادند

کوششوی   05الز  انجا  شد و بعد از آن دو مرحله های  افزایش آرامش و تمرکز اعضای گروه و ایجاد آمادگی

 .  پرتاب دارت تصویرسازی شد

توا  ، ( طراحوی شود  5113، )لووئیس  (5113نوع فر  گزارش گیری با اقتباس از مقاله لووئیس و همکواران )  

به وسیله آن در . گرها بعد از جلسات تصویرسازی ذهنی حرکتی کنترل شودشرکت کنندگان از مداخلهپیروی 

پیووروی از ، از شوورکت کننوودگان خواسووته شوود تووا دوبوواره ماهیووت تصوواویرذهنی  00و  6، 0پایووان جلسووات 

، کرده اند یا نهطرح آزمایشی و اینکه آیا در خارج از جلسات تمرین از تصویرسازی استفاده های  دستورالعمل

در آخر فر  برای کنترل اسوتفاده از تصویرسوازی ذهنوی از شورکت کننودگان خواسوته شود توا         . توضیح دهند

، )تصویر ذهنی واضح( ارزیوابی کننود   6)بدون تصویرسازی ذهنی( تا  0، خودشان را با استفاده از یک مقیاس

 . ی شده بودند تعیین گردیددر پایان نیز کیفیت تصویرهایی را که آنها موف  به تصویرساز

. شد توصیفی استفاده آمار عنوان به معیار انحراف و میانگین از، تحقی  این در آماری تحلیل و تجزیه برای

 لوون  آزموون  از و هاداده توزی  طبیعی بررسی برای اسمیرنوف - کلموگروف آزمون از هاداده بررسی از پیش

 تحلیول  از، هوا واریوانس  برابوری  و هوا طبیعوی داده  توزی  بررسی از بعد. شد استفاده هاواریانس برابری برای

هوای   تفواوت  بررسوی  بورای  اسوتنباطی  آموار  عنووان  زمان به عامل روی مکرر گیری اندازه با دوراهه واریانس

های تکرار شونده بور اسواس   آزمون از همچنین. شد اکتساب استفاده یمرحله در گروهی بین و گروهیدرون

 گروهوی بین و گروهیعوامل درون برای هاتفاوت جایگاه کردن مشخص ای برایحاشیههای  میانگینتخمین 

 و آزموون  پویش  یمرحلوه  در هوا گوروه  برای همسان سازی 0راهه یک واریانس تحلیل آزمون از. شد استفاده

 . استفاده شد یادداری یمرحله در هایافته تحلیل

 یبورای هموه   ضومناا . شود  انجوا   51 افزار اس پی اس اس نسخه نر  از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

 . است شده گرفته نظر در P<0. 05 داریمعنی سطح، هافرضیه

                                                                                                                                                                          
1- ANOVA 
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 نتایج

 55توا   03را دختران دانشجوی کارشناسی سالم راست دست بوا دامنوه سونی    ها  در این پووهش همه آزمودنی

 . تمرینی بدون تغییر بودهای  این تعداد تا پایان دوره، سال تشکیل دادند

 را در آزمون دقت پرتاب دارت طی مراحول مختلو  آزموون نشوان    ها  مشخصات توصیفی گروه 0جدول 

 .  دهدمی

 
 طی مراحل مختلف آزمونها  توزیع میانگین و انحراف معیار دقت پرتاب دارت گروه. 5جدول 

 مرحله

 گروه

 کنترل تصویرسازی ذهنی نوروفیدبک

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 46/16 5/007 00/57 5/71 53/45 19/77 پیش آزمون

 17/59 011 57/41 65/059 11/55 95/015 پس آزمون

 99/57 35/013 53/59 39/051 90/09 001 یادداری

 

، هوا بهبود دقوت پرتواب دارت گوروه   با بررسی اختالف میانگین ، کنیدمی مشاهده 0همانطور که در جدول 

( و تصویرسوازی ذهنوی   13/16مشخص است که در مرحله پس آزمون شرکت کنندگان گوروه نوروفیودبک )  

 0هموانطور کوه در جودول    ، عالوه بر ایون . ( عملکرد بهتری داشتند5/01مقایسه با گروه کنترل ) ( در05/14)

ود گروه تصویرسازی ذهنی است به نحوی که اخوتالف  شرایط در مرحله یادداری بیشتر به س، کنیدمی مشاهده

( 19/59آزموون بورای گوروه تصویرسوازی ذهنوی )     میانگین عملکرد در مرحله یادداری نسبت به مرحله پویش 

به عبارت دیگر در مرحلوه یوادداری گوروه    . ( داشته است61/01افزایش بیشتری نسبت به گروه نوروفیدبک )

هرچند نتایج عملکرد گوروه  . (39/051ها داشته است )بت به سایر گروهتصویرسازی ذهنی عملکرد بهتری نس

( نسبت به پیشرفت آنها در مرحله پس آزموون کواهش یافتوه اسوت اموا      001نوروفیدبک در مرحله یادداری )

 .  دهدمی همچنان نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری نشان

هموانطور کوه در   . وه نشوان داده شوده اسوت   در هر سه گور ها  میزان پیشرفت عملکرد آزمودنی 0در شکل 

پیشرفت در عملکرد گروه تصویرسوازی ذهنوی و   ، شودمی و بر اساس آمار توصیفی مشاهده 0جدول و شکل 

گروه نوروفیدبک در مرحله پس آزمون و همچنین در مرحله یادداری از عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل 

یادداری عملکرد گروه تصویرسازی ذهنی از عملکرد گروه نوروفیودبک  همچنین در مرحله اند.  برخوردار بوده

 .  نیز کاهش کمتری نسبت به مرحله پس آمون داشته است
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 مختلف در مراحل اکتساب و یادداریهای  میزان پیشرفت عملکرد گروه. 5شکل 

 

آزمون تحلیل واریانس یوک  در مراحل اکتساب و یادداری با استفاده از ها  پیش از بررسی تفاوت بین گروه

نتایج آزمون تحلیل واریانس یوک راهوه   . ی پیش آزمون پرداخته شددر مرحلهها  راهه به آزمون همسانی گروه

تفواوت معنوی داری بوین شورکت     ، (P=0. 58, F=0. 45) آزموون ی  با توجه به آمارهها  نشان داد که بین گروه

 . کنندگان وجود ندارد

اکتساب با آزمون تحلیل واریانس عواملی بوا انودازه گیوری مکورر      ی  را در مرحلهها  نتایج پرتاب 5جدول 

 .  دهدمی نشان

 
 اکتسابی  ها را در مرحلهمکرر نتایج پرتاب اندازه گیری عاملی با واریانس تحلیلهای  یافته .7 جدول

 متعیر

 عامل
 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 10/1* 19/9 150/3713 0 150/3713 مراحل آزمون

 655/1 410/1 131/356 5 069/0905 گروه

 545/1 610/1 131/965 5 069/0511 گروه× مراحل آزمون 

   105/0505 50 101/55455 خطلی )آزمون(

    50 301/40669 خطای )گروه(
 . معنی دار است > α 05 .0در سطح * 

 

( اما اثر اصلی گروه P<01 .0اثر اصلی آزمون معنی دار است )، دهدمی همانطور که نتایج جدول فوق نشان

بنوابراین تفواوت معنوی دار در اثور تمرینوات      . (P>05 .0گوروه معنوی دار نیسوت )   × و کنش متقابول آزموون   

همچنین معنی. (P>05 .0نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت وجود ندارد )

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

۱۴۰ 

۱۶۰ 

 یادداری پس آزمون پیش آزمون

 نوروفیدبک

 تصویرسازی ذهنی

 کنترل
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به منظور بررسوی دقیقتور   . پووهش اشاره داردهای  آزمون به وجود تفاوت معنی دار بین آزمون داری اثر اصلی

ای  حاشویه هوای   تخمین میانگینهای تکرار شونده بر اساس تعقیبی از آزمونهای  در قال  آزمونها  این تفاوت

. ( وجوود دارد P=0. 001) نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین پیش آزموون و پوس آزموون   . استفاده شد

 .  دهدمی را با آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مرحله یادداری نشانها  نتایج پرتاب 1جدول 

 
 یادداریی  در مرحله ANOVAنتایج آزمون . 9جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متعیر

 534/1 550/1 565/161 5 531/951 بین گروهی

   655/651 50 951/01956 گروهیدرون 

    51 111/04449 کل
 . معنی دار است > α 05 .0در سطح * 

 

. تفاوت معنی دار وجود نودارد ها  ی یادداری بین گروهدر مرحله، شودمی مشاهده 1همانطور که در جدول 

ذهنوی بهتور از گوروه    نوروفیودبک و تصویرسوازی   های  گروهها،  صرف نظر از معنی دار بودن یا نبودن تفاوت

همچنوین عملکورد گوروه تصویرسوازی ذهنوی نیوز در مرحلوه یوادداری بهتور از گوروه           اند.  کنترل عمل کرده

 .  نوروفیدبک بوده است

 

 گیری نتیجه و بحث

 آموزش امواج مغزی و تصویرسازی ذهنی اثر یمقایسه هدف با تحقی  این، شد بیان این از پیش که همانطور

اکتسواب و  ی  نتوایج تحقیو  در مرحلوه   . اجتماعی و یادداری مهارت پرتاب دارت صورت گرفوت بر اکتساب 

که ایون  ، یادداری نشان داد که هر دو گروه نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی در ابتدای تمرین پیشرفت داشتند

هاتفیلود و  ، (5101) ناداپاپ و همکواران ، (5101آلبرتو و همکارانش )، (0137اسکندر نواد )های  نتایج با یافته

( هوم خووانی دارد   5115وارنوی و همکواران )  ، ریموند، (5115گروزیلر )، (5119هاموند )، (5117همکاران )

این نتایج مؤید اصل قانون توانی تمرین . (5115، ریموند؛ 0137، اسکندرنواد؛ 5115، گرازیلر؛ 5119، )هاموند

نتوایج ایون   . شوود در عملکرد افوراد نوآمووز مشواهده موی    ای  است که در ابتدای تمرین پیشرفت قابل مالحظه

پووهش نشان داد که در جلسات اول یادگیری مهارت بین گروه نوروفیودبک و تصویرسوازی ذهنوی تفواوت     

که این نتایج بر اساس توضیح شناختی در مورد نوروفیدبک و تصویرسوازی ذهنوی   ، معنی داری وجود ندارند

شوناختی( یوک مهوارت     –ی اول یادگیری )کالمی کند که در مرحلهمی بیانتوضیح شناختی . مورد تأیید است

توانند پاسوخگوی  می فعالیت شناختی زیادی وجود دارد و نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی به راحتی، حرکتی

 05یعنوی  ، هفتوه  5همچنین نتایج به دست آمده از این تحقی  نشوان داد کوه بعود از    . نیازهای اجراکننده باشد

های نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی نسبت به گوروه کنتورل پیشورفت چشومگیری را     گروه، ی تمرینجلسه
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نشان دادند و بر اساس تجزیه و تحلیول اطالعوات آمواری مشوخص شود کوه گوروه تمرینوی نوروفیودبک و          

 .  تصویرسازی ذهنی تقریباا به یک نسبت در عملکرد پیشرفت داشتند

. یادگیری در پرتاب کنندگان دارت مشاهده شود  SMRروتکل آلفا/تتا وتتا/ در تحقی  حاضر با استفاده از پ

اسوتدالل مبتنوی بور ارتباطوات     ، منط  بنیادین استفاده از آموزش نوروفیدبک به منظور ارتقای عملکرد ورزشی

بخصوص کوه  های  یا دیدگاه، با شناسایی ارتباطات بین الگوهای عمومی فعالیت مغزی و حاالت خاص. است

، توان در راسوتای تعلویم فورد و ارتقوا عملکورد     می، شوندمی طبقه بندی« بهینه»و  به رفتاری که به صورت مرب

 . تالش کردای  برای رسیدن به حاالت بهینه، توسط بازخورد الگوی فعالیت قشری

داد در تحقی  حاضر نیز برای افزایش عملکرد ورزشکاران از پروتکل آلفا/ تتا استفاده شود و نتوایج نشوان    

که استفاده از این پروتکل در بهبود عملکرد ورزشی نقش معنی داری دارد کوه ایون نتیجوه بوا نتوایج تحقیو        

( کوه از ایون پروتکول بورای بهبوود اجورای دانشوجویان        5115وارنی و همکاران )، ریموند، (5115گروزیلر )

( کوه از  5115ریموند و سواجید ) و همچنین تحقی  ، (5115، گرازیلر؛ 5115، موسیقی استفاده کردند )ریموند

نتوایج ایون تحقیو  بوا     . (5115، باشد )ریموندمی همسو، این پروتکل برای افزایش اجرای هنری استفاده کردند

اسوکندر  . باشود می که بر روی تیر و کمان کاران مبتدی انجا  داد نیز همسوو ، (0137نتایج تحقی  اسکندرنواد )

برای بهبود عملکرد تیراندازان مبتدی استفاده کرد و نتوایج تحقیو  نشوان     PZنواد از پروتکل آلفا/تتا در منطقه 

، اسوکندرنواد داد که آموزش نوروفیدبک در این افراد باعث بهبود رکوردهای تیرو کمان کواران مبتودی شود )   

/تتا برای افزایش توجه و تمرکز و همچنین بهبود بخشیدن بوه اخوتالل توجوه/بیش    SMRاز پروتکل . (0137

تحقی  حاضر با نتایج مطالعات مربو  به بهبود اجرا و توجوه  های  یافته. (5119، شود )هاموندمی فعالی استفاده

اغل  پیشرفت قابول تووجهی   ها  نتایج این بررسی. همسو است SMRبه دنبال استفاده از پروتکل آلفا/تتا و تتا/

مطالعه حاضر مووثر بوودن آمووزش آلفا/تتوا در      در مجموع در. (5114، را در اجرا و توجه نشان داده است )چنیس

در قشر حسی حرکتی نیمکره چپ در ورزش پرتواب دارت در افوراد    SMRو امواج مغزی تتا/ ای  ناحیه مرکزی آهیانه

تووان  می اجورا بووده و  مبتدی نشان دهنده تأثیر مداخله نروفیدبک به عنوان یک مداخله خود تنظیم مغز در ارتقا  سطح 

فراوانوی از  هوای   در پوووهش . ملی کمکی برای تسری  افزایش تمرکز و بهینه سازی عملکرد اسوت بیان کرد عا

پروتکل آلفا/ تتا برای افزایش عملکرد ورزشی استفاده شده است و نتایج نشوان داده اسوت کوه ایون پروتکول      

افوزایش توجوه و   بورای   SMRتوان از پروتکل تتا/ می همچنین. برای بهبود عملکرد ورزشی مفید و موثر است

 . تمرکز در ورزشکاران استفاده نمود

. در این تحقی  همچنین عملکرد گروه تصویرسازی حاکی از آن بود که این گروه افزایش عملکرد داشوتند 

دهد که تمرینات تصویرسازی بر روی عملکرد و یادگیری تأثیر دارد و اگور ایون تمرینوات    می نشان هاپووهش

همچنین در تمرینات تصویرسازی ذهنی نشان داده است کوه  . شد تأثیر بیشتری دارددر کنار تمرین جسمانی با

بوده است و این نشان دهنده این است که این تمرینوات  ای  این تمرینات همراه با افزایش آلفا در منطقه آهیانه

 .  (5115، برد )گالبرتومی آرامش را در بازیکنان باال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


شناسی اجتماعی ایرانروان ملی کنگرهسومین   

5931اردیبهشت  72و  72 -تهران  

333 

 
 

های متعوددی نیوز هسوت    ل فیزیولوژیک نبوده بلکه تحت تاثیر پدیدهتوانایی اجرای خوب تنها نتیجه عوام

تکنیکی و تاکتیکی کامالا آماده اسوت اموا   ، گاهی ورزشکار از نظر بدنی. گذردمی که در سیستم اعصاب مرکزی

. بدن شوکل گرفتوه اسوت    -این مبحث به نا  رابطه مغز. شودمی مسائل روانی و ذهنی باعث تخری  اجرای او

 ایون ارتبوا    بیوان  به فیزیولوژیک روانشناسی. است بوده انسان برای جذابی موضوع بدن همیشه – مغز بحث

 ذهنی رویدادهای بدن و اعضای بین متقابل ارتبا  که دارد وجود آندرسای شواهدی نظریات برطب . پردازدمی

شوود  می هموراه  احساس و یا ذهن در موازی تغییر یک با روانشناختی تغییرات و دهدمی نشان را انسان رفتار و

 مشوخص  زیور  شورح  بوه  را فیزیولوژیک روانشناسی ( اصول0795والت ) و گرین و گرین. (5100، )استرک

طور  به فرد ذهنی احساسی وضعیت در مناس  تغییر یک طری  از فیزیولوژی وضعیت در هر تغییری" کردند

 بوه  این نظریه. "آیدمی وجود به فرد روانشناختی وضعیت در مناس  تغییر یک طری  از ناخودآگاه یا خودآگاه

دارد ، کنود می پیودا  ربوط  بدن - مغز همیشگی موضوع به که قطعی دیدگاه از عمیقی بسیار بازتاب خاصی طور

 .  (5116، 0)ویلسون

پونج   از که بعود  یادداریی  مرحله در. شد مشاهده یادداریی  مرحله در تحقی  این در توجه قابل نتایج اما

گوروه   بوه  نسوبت  را نوروفیودبک  ذهنوی و  تصویرسوازی های  گروه برتری نتایج، انجا  گرفت تمرینی بی روز

 البته با توجوه  داد نشاننوروفیدبک گروه  به نسبت ذهنی را تصویرسازی گروه برتری کنترل و همچنین نتایج

در صوورتی  ، آزمایشوگاهی محویط   در کوه  گفوت  توانمی، ذهنی سازی تصویر مورد در (5113) وینبرگ نظر به

 .  (5101، کمی تمرین نیز صورت گیرد )وینبرگ، یابد که بالفاصله به دنبال تصویر سازیمی عملکرد بهبود

( به کارگیری تجسم ذهنی ورزشکار برای بهبود عملکرد جسومانی  0191تصویرسازی ذهنی از نظر آهوال )

یون توانوایی بورای یوادگیری و اجورای      شوود و از ا می در تصویرسازی ذهنوی حوواس مختلو  درگیور    . است

محققان در ارتبا  بین تأثیر تمرین ذهنوی  . (0191، فالحی: ترجمه، شود )آهوالمی ورزشی استفادههای  مهارت

نشانه گیوری ماننود   های  و اجرای حرکات ورزشی به این نتیجه رسیدند که تمرین ذهنی تأثیر مثبتی بر مهارت

کیفیت و کمیت تصویرسازی ، محتویات. سیستم عصبی خودکار همخوانی دارداین تأثیرات با . تیراندازی دارد

 بنابراین از این لحاظ تمرین ذهنی شبیه فعالیت واقعوی . خودکار عصبی اثرات متفاوتی داردهای  ذهنی بر پاسخ

تمرینات تصویرسازی ذهنی بر روی ورزشکاران گلو  مبتودی نیوز انجوا  شود و      . (0775، باشد )دیچامکزمی

نتایج نشان داد که این تمرینات باعث بهبود عملکرد در ورزشکاران گل  مبتدی شود و ضوربات آنوان بهبوود     

دهد که تمرینات تصویرسوازی بور روی عملکورد و    می نشان هاپووهش. (0191، فالحی: ترجمه، یافت )آهوال

همچنین در تمرینوات  . تری داردیادگیری تأثیر دارد و اگر این تمرینات در کنار تمرین جسمانی باشد تأثیر بیش

بووده اسوت   ای  تصویرسازی ذهنی نشان داده است که این تمرینات همراه بوا افوزایش آلفوا در منطقوه آهیانوه     

 هوا پوووهش . بورد می ( و این نشان دهنده این است که این تمرینات آرامش را در بازیکنان باال5115، )گالبرتو

زی ذهنی عالوه بر اینکه برای افراد ماهر خوب است برای افوراد  دهند که تمرینات تصویرسامی همچنین نشان

                                                                                                                                                                          
1- Wilson 
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( که این نتایج همسو بوا نتوایج تحقیو  حاضور     13شود )می مبتدی نیز مفید است و باعث افزایش عملکرد آنان

 .  است

 کنود کوه  می این فرض را مطرحها  یافته، از طرفی با وجود کاهش اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در مرحله یادداری

تواند برای تحریک یا تنظیم فعالیت مغزی به کار گرفته شود و ممکن است روی پردازش شناختی مووثر  نوروفیدبک می

یکی از نکات مهم در ارائه آموزش امواج مغزی این است کوه الگووی فعالیوت مغوزی در افوراد      . (5111، باشد )ورنون

که باید به آن توجه داشت ، فعالیت مغزی مختل  است ورزشی به الگوی متفاوتهای  مختل  و نیازهای متفاوت رشته

این پیچیدگی و پویایی عصبی موج  . مختل  به مناط  مختلفی از مغز وابسته استهای  ورزش. (5113، 0)دامیگوئس

مختلو   هوای   شده که تا به حال الگوی مشخصی برای اجرای این فرآیند یافت نشود و با توجه به اینکوه بورای رشوته   

هوای   شوود در زمینوه طراحوی پروتکول    می بنابراین پیشنهاد، متفاوت بوده و ثابت نیستند EEGن قبیل تغییرات ورزشی ای

 هایپووهشبه طور روز افزونی . آموزشی نوروفیدبک بررسی نظامدار بیشتری در سطوح مختل  یادگیری انجا  شود

در چنوین  . شروع شده است، مختلفی از اوج عملکرد استدر مورد الگوی امواج مغزی که در ارتبا  با انواع ای  پیچیده

مواردی الگوی امواج مغزی برای افراد اطالعات مهمی را که ممکن است هدایت کننده آنها بورای اسوتفاده ار تمرینوات    

 . (5115، نوروفیدبک برای ارتقای اوج عملکرد است فراهم نمایند )ریموند

وفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و عملکرد پرتاب دارت این پووهش تمرینات نورهای  بنابر یافته

تحقی  حاضر و مطالعات قبلوی  های  با توجه به یافته. موثر است و در مقایسه با گروه کنترل اثر سودمندی دارد

تمرینات موثری برای افزایش عملکرد و بهبوود  ، توان گفت که تمرین تصویرسازی و تمرینات نوروفیدبکمی

مشابه ماننود تیور انودازی و    های  در ورزش تصویرسازی ذهنیشود از آموزش نوروفیدبک و می پیشنهادو  اجرا است

. نشوانه گیوری اسوتفاده شوود    هوای   گل  و از پروتکل مربوطه برای بهبود و تسری  یادگیری در افراد مبتدی در ورزش

هوای   د که برای تسهیل آموزش مهوارت شومی ورزشی توصیههای  همچنین به مربیان و دست اندرکاران آموزش مهارت

 . نوروفیدبک استفاده کنند تصویرسازی ذهنی و ورزشی از

 

در پایان از تما  دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیا  نوربهارستان که در این تحقی  شرکت : قدردانی و تشکر

 . کمال تشکر و قدردانی را داریم، نمودند
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