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  تیراندازان ماهر عملکرد و قابلیت تشخیص خطا یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر تأثیر

  3سهرابیمهدي دکتر ، 2حمیدرضا طاهريدکتر ، 1مینا محمدي

    چکیده

، بیوفیدك است. نوروفیدبک افزایش دهد را يریادگی و آموزش روند تواندیکه م يبازخورد ناتیهاي تمرروش از یکی و هدف: مقدمه

عملکرد در تیراندازان  خطا وقابلیت تشخیص یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر  بررسی تأثیرن پژوهش یهدف انوعی بیوفیدبک است. 

  .استماهر 

دو گروه  يبر روگیري در دسترس با روش نمونهکه  است آزمونپس -آزمونبه صورت پیش یمه تجربین مطالعه، نیا :شناسیوشر

جلسه  20عالوه بر  اي تمرین تیراندازي شرکت کردند. گروه آزمایشیدقیقه 90جلسه  20هر دو گروه در راندازان انجام شد. یاز ت ينفر 8

دقیقه  10مورد استفاده  پیمان نامه. در تمرین نوروفیدبک شرکت کرد(سه جلسه در هفته) اي دقیقه 30لسه ج 20در  تمرین تیراندازي

-داده. بود zPر ناحیه د تقویت آلفا و سرکوب تتا شامل و بیست دقیقه دیگراختصاص یافت   3Tاول به افزایش و تقویت موج آلفا در ناحیه 

                                                       گیري مکرر تحلیل گردید.فه با اندازهها با استفاده از تحلیل واریانس دو طر

، ( )P =001/0(  داري ها تفاوت معنیبین گروهدر متغیر تغییرپذیري  در مرحله اکتساباز نظر عملکرد  می دهدنتایج نشان  ها:یافته

817/23 =F( داريها تفاوت معنیین گروهاما در مورد متغیر دقت ب رد،وجود دا   )127/0= P( ) ،635/2 =F( در  همچنین .ردوجود ندا

، ( )P=046/0و دقت (  )P(،  )998/93 =F =001/0گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داراي تغییرپذیري کمتر (  مرحله یادداري

812/4 =F(  ردداري وجود نداتفاوت معنیبین دو گروه در متغیر شناسایی خطا  ،عالوه بر این .استبیشتري )820/0 =P( ، )948/3 =F( .

  .استها برتري با گروه تجربی میانگینبا توجه به  اما

 وجود یا عدم وجود اما است،راندازان موثر یعملکرد ت يکسب شده در ارتقا امتیازاتدبک با بهبود ینوروف :و نتیجه گیري بحث

  رد.خطا ندا قابلیت شناسایی روفیدبک اثري برون
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  مقدمه

آید. متغیرهاي زیادي بر ت که با تمرین و تجربه به دست میاس یحرکت يهاتیر در قابلیییادگیري حرکتی تغ

-یکه م يبازخورد ناتیرهاي تمروش از یکی ).1،2،3( ها، بازخورد است.از آن یکیگذارند که می تأثیریادگیري 

- )، اندازهیستیز دبک (بازخوردیوفیب ساده، زبان به است. 1بخشد، بیوفیدك سرعت را يریادگی و آموزش روند تواند

 که است قلب) مثال ضربان عنوان (به یروان یست شناسیز يهاشاخص )2خوراند (پس اطالعات هارائ و يریگ

، به بعد1960از  یآموزش کمک یروش به عنوان یستیز بازخورد کرد. استفاده آن از عملکرد شیافزا يبرا توانیم

 عملکرد هدربار یستیز اطالعات بدن، به هارندهیگ با اتصال آموزش، نوع نیا در ).4است ( داشته یافزون روز رشد

 ياراد به طور ندتوایم انسان که دارد دیتأک نکته نیا بر یستیز بازخورد شود.یداده م بازخورد فرد به و افتیدر بدن

 خود بدن از عملکرد يشتریب اطالعات فرد هرچه می دهد نشان مختلف قاتیتحق ).5گذارد ( ریتأث شیجسم خو بر

 آموزش که می دهد نشان يادیز قاتیر تحقیاخ يهاسال در ).6بود ( خواهد آن بهتر کنترل به قادر باشد، داشته

 دبکیوفیب  EEGا ی دبکینوروف شود. یم  4یجسمان و  3یناختعملکرد ش يهاجنبه یبرخ بهبود موجب دبکینوروف

 افراد معموالً، ).7کنند ( کنترل را خود يمغز امواج رندیگ یم ادی آن قیطر از افراد که است یستیز بازخورد انواع از

 همشاهد با ه،یم ثانهزار چند گذشت از بعد اما ستند،ین آنها رییتغ به قادر ،يمغز امواج يالگوها از یآگاه ل عدمیدل به

 )؛8کنند (یم کسب را بر آنها گذاشتن ریتأث و رییتغ ییتوانا جیتدر به وتر،یکامپ صفحه يرو بر امواج نیا

 توانندیم افراد دبک،ینوروف از استفاده با ).9،8امواج مغز است ( آموزش همان دبکینوروف گفت توانیم،نیبنابرا

منطق زیربناي استفاده از نوروفیدبک براي  بخشند. را بهبود شیخو ردعملک کرده، کنترل را خود يمغز تیفعال

هاي خاص یا لگوي خاص فعالیت کورتیکال و حالتافزایش عملکرد، ارتباط است. از طریق شناسایی ارتباط بین ا

اب الگوي تواند بیاموزد که از طریق بازتشوند، فرد میبندي میطبقه "بهینه" هایی از رفتار که تحت عنوانجنبه

ثر، یادگیري کارآمد، ). عملکرد مؤ4عملکرد خویش را افزایش دهد(اي فعالیت کورتیکال در چنین حاالت بهینه

 ،واقع انعطاف پذیري واکنشی، دقت، توجه و تالش پایدار همگی به توانایی مغز براي استراحت بستگی دارند. در

). رابطه بسیار 10ها، هماهنگ و سازگار نماید (ها و چالشدهد تا خود را با خواستهنوروفیدبک مغز را آموزش می

قوي بین ذهن و عملکرد بدنی در ورزش وجود دارد. براي باال بردن عملکرد ورزشی، دامنه وسیعی از قدرت ذهن، 

 بود عملکرد در ورزش، موسیقی، رقص ومثل تمرکز و توجه الزم است. نوروفیدبک نتایج خیلی خوبی را براي به

 هایی که ظاهراًکند، نشانهتنظیمی پیدا میامی که مغز نظم یافته و توان خودهنگ ).10(از خود نشان داده استباله 

شود، تمرکز و توجه افزایش  می یابد.این کنند، رفتار بهتر میخاستگاه  مجزایی دارند، بهبود پیدا می و أمنش

توان از طریق هاي ذاتی را میاین قابلیت. است قابلیت تغییر در مغز انسان اتفاقات حاصل انعطاف پذیري و

در آموزش نوروفیدبک  ).9( شود، فعال نمودموزش امواج مغزي که به عنوان نوروفیدبک یا نوروتراپی شناخته میآ

. با اینکه تحقیقات فراوانی در مورد نوروفیدبک شودایش عملکرد ورزشکاران استفاده میاز پروتکل آلفا/تتا براي افز

هاي درمانی بوده است. تحقیقات اندکی در رابطه با ام گرفته است، اما تمرکز این مطالعات بیشتر بر روي جنبهانج

اشاره کرد. ) 2012رستمی و همکاران (توان به تحقیق انجام گرفته است که از جمله می یبهبود عملکرد ورزش

 

1 Biofeedback 

2 Feeding back 

3 Cognitive performance 

4 Physical performance 
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. در این پژوهش از می شودي در نتایج تیراندازي دارمعنی جلسه تمرین نوروفیدبک باعث افزایش15دریافتند ها آن

) در پژوهشی بر روي تیراندازان با 1390اسکندر نژاد و همکاران (. )11( گردیدتکلیف تیراندازي با تفنگ استفاده 

 1پال و همکارانش  .)12( دارد تأثیرکمان به این نتیجه رسیدند که تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد تیراندازان 

در تحقیقی که بر روي تیراندازان با کمان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تمرینات نوروفیدبک  )2012(

) به 2007( 2آرنز و همکاران .)13( گذارد تأثیرتواند بر عملکرد کند که میپارامترهاي روانشناسی را تنظیم می

در آموزش نوروفیدبک مبتنی بر پرونده  باند فرکانسی بررسی اثر نوروفیدبک بر ورزش گلف پرداختند. مالك

EEG هاي . جمع درصد ضربهاستزش نوروفیدبک هاي موفق پیش از آموهر فرد شرکت کننده در حین ضربه

) دریافتند که در تیراندازي با 1991و همکارانش ( 3لندرز. )41( استموفق پس از آموزش نوروفیدبک بسیار بیشتر 

گیري در تیراندازان پیش نخبه در مقایسه با گروهی در حین هدف 3Tآلفا در  کمان، آموزش همزمانی نوروفیدبک

. )51( رد(تمپورال راست) آموزش دیده بودند، افزایش عملکرد بیشتري را به دنبال دا 4Tکه براي افزایش آلفا در 

فیدبک به عنوان بیو HRVتتا را با  ـآلفا  تمرین نوروفیدبک تأثیر) 2005ریموند و همکاران ( مورد،در این 

مکانیسمی براي کمک به اجراي رقص مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که هر دو تمرین آلفا ـ تتا یا 

ها خاطر نشان کردند که سطح بهبود بدست آمده از آنهمچنین تواند اجرا را بهبود بخشد. میHRV بیوفیدبک 

) اینطور 2003( 4قیقات ریموند و همکاران  اگنر و گروزیلیر. در ادامه تح)7( طریق تمرین بسیار قابل مالحظه است

ممکن است  تمرین نوروفیدبکتواند استرس اجرا را کاهش بدهد و عالوه بر آن کردند که هر دو روش میتصور 

 هاي زن و مرد که رقصنده بودند را انتخابگروه از زوج 3 هاآن بتواند به اجرا کمک کند. براي آزمودن این تفکر،

 و گروه سوم شرکت کرد HRVتمرین بیوفیدبک   در و گروه دوم ل تمرین نوروفیدبک را انجام دادکردند. گروه او

کارشناسان ارزیابی  به وسیله. قبل و بعد از برنامه تمرینی، اجراي رقص هر زوج شامل گروه کنترل تصادفی بود

فیدبک بهتر از گروه کنترل و گروه نوروفیدبک و بیورقص هر د که اجراي است نکته گردید. این ارزیابی بیانگر این

  . )16( است

طبق اي برخوردار است. ز اهمیت ویژهموضوع دیگري است که در یادگیري ا ،فرایند قابلیت تشخیص خطا     

توانند این اظهار نظر برخی از محققین افرادي که پس از انجام حرکت برآورد ذهنی خطاي خود را انجام دهند می

 عنوان ). به71هاي عمل بعدي را بهتر بسازند (بیشتر انجام داده و طرح 5پاسخ طبق فرضیۀگري را بر ل مقایسهعم

 هایاز آزمودن یکیبالست يبند زمان فیتکل کی از استفاده با یپژوهش در) 1978( 6تزیانووی و هوگان ،نمونه عنوان

 یزمان انتقال آزمون تنها در می دهد، نتایج نشان ندینما برآورد را خود يخطاها  KRر یتأخ فاصله در تا خواستند

 انجام يبرآورد گونه چیه که یگروه به نسبت ندنکمی برآورد را خود يخطاها که یگروه ،ردندا وجود KR که

 کی از استفاده با )9019( 7رویشاپ ، نیکولسون وتینن، اشمیسو .)81( می دهند انجام ترقیدق را فیند تکلهدینم

در  بردند. فقط کار به انتقال و اکتساب در مرحله را خطا برآورد عدم و برآورد باتیترک انواع يبند زمان فیتکل

 نسبت دادندیم انجام خطا برآورد اکتساب مرحله در که یگروه مطلق ثابت يخطا که شد داده نشان انتقال مرحله
 

1 Paul  and et al 

2 Arns and et al 

3 Landers 

4 Gruzelier  and  Egner 

5  Respond Hypothesis 

6 Hogan & Yanowitz 

7 Swinnen, Schmidt, Nicholson, Shapiro 
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 یذهن برآورد و  KRر یتاخ اثرات یبررس به یپژوهش ) در1997( 1سبرگیو ر  ویل  ).91است ( کمتر گرید به گروه

 يبرا کردن پرتاب دقت دادند، نشان تینها در که پرداختند یحرکت مهارت کی يادداری و اکتساب بر حرکت شکل

 يادداری مرحله در یول باالتر، اکتساب مرحله یط در يداریمعن طور به يریتاخ  KR به نسبت يفور  KRگروه 

 کی در را خطا برآورد و  KR یفراوان نیب ) رابطه2001( 2ی). کهل و گواداگنل20( استرتنییپا يداریمعن طور به

 افتیدر KR 100%و  ندنکبرآورد می را خود يخطا اکتساب مرحله در که یگروه کردند. یبررس روین دیتول فیتکل

 کهاست  یگروه به بوطمر عملکرد نیبدتر و ندهد می نشان هاگروه ریسا به نسبت را عملکرد نیبهتر ند،نکیم

   .)17ند (نکیم  افتیدر   KR %100خطا  برآورد بدون

بدین معنی  فوري بر اجرا داشته باشد، تقریباً تأثیرتواند مربیان عقیده دارند که کانون توجه افراد می ن وامحقق     

راي خوب تنها نتیجه کیفیت حرکت مجري با کانون توجه وي در زمان اجرا مرتبط است. توانایی اج که دقت و

 گذرد.هاي متعددي نیز هست که در سیستم اعصاب مرکزي میتأثیر پدیدهبلکه تحت  یستعوامل فیزیولوژیک ن

امروزه  هوشیار بودن از ماهیت توجه هستند. تمرکز و ،کانونی کردن .)1( استیکی از این عوامل کانون توجه فرد 

-ا الگوهاي فعالیت مغزي را اندازهدهد تدانشمندان اجازه میهاي سنجش هوشیاري از طریق قشر مغز به روش

نوروفیدبک تمرکز  .)10( نشان دهند گیري کرده واطالعاتی را که از طریق فرآیندهاي ادراکی کسب شده است،

شوند. ها کمتر محدود میتعادل است، ادراکات و واکنشادراکی را بهبود می بخشد. هنگامی که مغز در حالت 

در حال اتفاق افتادن است توجه نماییم و دیگر  توانیم به آنچه که واقعاًن ما با آرامش بسیار بیشتري میایبنابر

گردد. این حالت، بهبودي قابل توجهی ریک شدن و یا آرام شدن معطوف نمیمان به نیازهاي درونی براي تحتوجه

هنگامی  کند.ه جزئیات و تصویر کلی ایجاد میب در هوشیاري، دقت و توانایی براي تغییر در جابجایی میان توجه

و حاشیه پرداز بودن آنها کند، افراد بیشتر هدفمند شده اي را برقرار میوروفیدبک برانگیختگی تعدیل یافتهکه ن

گردد که نتیجه آن بهبود عملکرد زمانی که فرد داراي تمرکز است با خطاي کمتري روبرو می ).10یابد(کاهش می

  است. 

 کنون تا که یاندک قاتیتحق در شده گرفته به کار مختلف يهاروش و دبکیدگاه نوروفید بودن پانو به توجه با     

 عوامل یبا بررس تا است ازین مورد ياریبس قاتیتحق فراوان، یعلم يهابحث و هاچالش شده، همچنین انجام

 از را دبکینوروف یواقع يرفتار و یشناخت اثرات بتوان ختلف،م يهاپروتکل ياجرا و طیشرا قیدق گوناگون، کنترل

نمود و اغلب این تحقیقات در زمینه عملکرد نیز  را مشخص اجرا بهبود بر مؤثر يهاپروتکل و کرد جدا گرید موارد

 و تقایتحق يرو به ياچهیدر مهم، نکته نیا .اندبه بررسی فرایند فعالیت نواحی مغزي در هنگام اجرا پرداخته

قابلیت تشخیص  یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر تأثیربنابراین در این پژوهش  .گشود خواهد گرید يهایبررس

  گیرد. عملکرد تیراندازان ماهر مورد بررسی قرار می خطا و

  روش شناسی

  ست.آزمون با گروه کنترل اپس -آزمونطرح تحقیق از نوع پیشنیمه تجربی است و  ،این پژوهشروش تحقیق 

  شرکت کنندگان 

این شرکت کنندگان . استتیم تیراندازي استان خراسان رضوي ن پژوهش یدر ا یمورد بررس شرکت کنندگان

. توزیع مرد و زن در این می دهندتشکیل  5/26 ± 5/8نفر از تیراندازان مرد و زن با میانگین سنی  16آزمایش را 
 

1 Wrisberg & Liu  

2 Guadagnoli & Kohl 
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صورت داوطلبانه در تمرینات شرکت کردند. پس از ه ها بآزمودنی .استتیرنداز مرد  8تیرانداز زن و  8نمونه شامل 

آزمودنی مرد و  4ها به روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بدین ترتیب هر گروه شامل ها، آنانتخاب آزمودنی

  .استآزمودنی زن  4

  ابزار تحقیق 

 دبکینوروف دستگاه نوروفیدبک ازتمرینات ي برا. استدستگاه نوروفیدبک  ،هاي مورد استفاده در این آزمایشابزار

نوعی از بیوفیدبک  ،نوروفیدبک .شد استفاده ساخت کانادا) (هردو 2وگرافیب افزارنرم و 21پروکامپ  افزارسخت با

- د. پروتکل نشان میندهد امواج مغزي خود را تغییر دهیاد می هاآزمونیاست که به روش شرطی سازي عامل به 

کنار  نروتراپیست در اي ، یابند. طی جلسهمت مغز، چه امواجی کاهش و چه امواجی افزایش میدهد در کدام قس

  د. گردی نیدآزموداد و با تنظیمات مکرر دستگاه باعث فیدبک مناسب  قراربطور مداوم او را تحت نظر آزمودنی

  آزمون يگذارنمره و اجرا هنحو

نظر سطح توانایی در تیراندازي، نفرات به طور تصادفی در دو  ها بر اساس همگن بودن ازپس از انتخاب آزمودنی

ها طبق نفري آزمایش و کنترل تقسیم شدند، در پیش آزمون به منظور بررسی عملکرد اولیه، آزمودنی 8گروه 

جلسه تمرین  20متر انجام شد. سپس هر دو گروه در  10تیر از فاصله  10مسابقات رسمی، تیراندازي با شلیک 

عالوه بر شرکت در زیر نظر مربی تیم استان ، شرکت کردند. گروه آزمایشی  -اي دقیقه 90هر جلسه - ازي تیراند

اي مشتمل دقیقه 30جلسه  20که به صورت شرکت کردند در تمرینات مربوط به نوروفیدبک  تمرینات تیراندازي

ر ناحیه د یگر به تقویت آلفا و سرکوب تتاو بیست دقیقه د  3Tدقیقه اول افزایش و تقویت موج آلفا در ناحیه  10بر 

zP  2000لمن (یه )،1990همکاران ( و سالزار )،1991همکاران  ( و لندرز قیتحق به توجه با .)12( داشتاختصاص( 

 شیافزا به آموزش اول هقیدق 10،  چپ یجگاهیگ هیناح در ژهیبه و آلفا، توان شیافزا ریتأث به که یقاتیگر تحقید و

ه یناح در آلفا ـ تتا پروتکل به آموزش يبعد هقیدق 20 .)15،21،22( افتی اختصاص  3Tه یناح در آلفا موج تیتقو و

zP به  بازخورد پروتکل، نیا در .است ارانهیهوش قیعم یدگیآرم تیوضع جادیپروتکل ا نیا هدف .داشت اختصاص

 اریهوش اما کامل، آرامش حالت در بسته چشمان با فرد شد. ارائه رودخانه) و انوسیاق موج ي(صدا یصوت صورت

 در قیعم افکار با فرد همواجه افتدیم اتفاق پروتکل نیا در آنچه د.هدیم گوش اصوات به و یندنشیم یصندل يرو

 پروتکل نیا است. کاهش اضطراب و گذشته تجارب نامطلوب عوارض و هاتنش رفع و کاهش آرامش، حالت

 .)6،7،8،9،16( کشدیم طول قهیدق 20 به مدت حداقل

پس آزمون خطاي متغیر  مرحله طی جلسات تمرین و دررد ورزشکاران در مرحله پیش آزمون، براي ارزیابی عملک

ها در مرحله پیش مورد بررسی قرار گرفت و متغیر تشخیص خطا بدین صورت که آزمودنی شلیک 10و کلی 

که  3ریشه مجذور میانگینهاي هاي خام در فرمولدهدا کردند.آزمون امتیاز شلیک خود را ارزیابی میآزمون و پس

  قرار گرفتند. سنجد،که تعییرپذیري یا همسانی را می 4کند و خطاي متغیردقت را برآورد می

RMSE= ∑(xi - t) 2 / n 

  ریشه مجذور میانگین (خطاي کلی)  =امتیاز کسب شده)   –(هدف 2تعداد شلیک ها/  

                                        
 

1 Procomp  

2 Biograph 

3 Root mean square error(RMSE) 

4 Variable Error (VE) 
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VE= ∑(xi - m) 2 / n 

  خطاي متغیر  =امتیاز کسب شده)   –(میانگین  2تعداد شلیک ها/ 

  

  آوري اطالعاتروش جمع

  يآمار يهاروش

 یاستفاده شد. به منظور ارزیابی چگونگ SPSS 18 شده از نرم افزار يجمع آور يهابراي تجزیه و تحلیل داده

-گروهی و بیناستفاده شد و سپس جهت ارزیابی تغییرات درون 1اسمیرنوف ـ روفها از آزمون کلموگتوزیع داده

   استفاده شد. 2گیري مکررطرفه با اندازه دوگروهی از آزمون تحلیل واریانس 

  هایافته

اي در دامنه  pها با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و مقدار نرمال بودن داده

  .دادمورد تایید قرار راها بدست آمد که نرمال بودن توزیع داده 451/1تا  500/0از

در  ن و انحراف استانداردیانگیم هاي مورد مطالعه شاملمشخصات خطاي متغیر در جلسات تمرینی گروه     

  ارائه شده است. 1شکل 

  
  در دوره اکتساب و یادداريد مطالعه هاي مورله گروهیبه وسها نمودار خطی میانگین خطاي متغیر شلیک 1 شکل

  

شود در دو گروه مورد مطالعه بیشترین میانگین خطاي متغیر در مشاهده می 1گونه که در شکل  همان     

  کنترل وجود دارد. در گروه یرمتغشود؛ در آزمون یادداري، بیشترین میانگین خطاي کوشش اول مشاهده می

  ارائه شده است. 2شکل در    هاي مورد مطالعه شاملگروهمشخصات خطاي کلی در جلسات تمرینی 

  

  

 

1  K - S Test 

2 ANOVA with Repeated Measure  
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  در دوره اکتساب، یادداري و انتقالهاي مورد مطالعه له گروهیبه وسها نمودار خطی میانگین خطاي کلی شلیک 2 شکل

  

ش شود در دو گروه مورد مطالعه بیشترین میانگین خطاي کلی در کوشمشاهده می 2همانگونه که در شکل      

  کنترل وجود دارد. شود؛ در آزمون یادداري، بیشترین میانگین خطاي کلی در گروهاول مشاهده می

  ریشه مجذور میانگین )RMSE( و خطاي متغیر) VEهاي تمرینی: (نتایج  تحلیل واریانس گروه 1 شماره جدول

 منابع خطا
درجه 

 آزادي

VE RMSE 

F محاسبه  

 شده

- سطح معنی

 داري

F محاسبه  

 شده

- سطح معنی

 داري

 پیش آزمون

1و14 گروه تمرینی  319/1  270/0  200/0  891/0  

 مرحلۀ اکتساب

(درون جلسات تمرین   

 گروهی)
19و26  171/10  100/0  559/3  100/0  

هی)گروه تمرینی (بین گرو 1و14   817/23  100/0  635/2  712/0  

 اکتساب *گروه تمرینی

 
19و26  608/8  100/0  914/2  100/0  

دداريمرحله یا  

هی)گروه تمرینی (بین گرو 1و14   998/93  700/0  812/4  604/0  

  

  مرحلۀ اکتساب

-ها تفاوت معنیکه بین گروه دهدمیتغییرپذیري نشان متغیر طرفه در مرحله اکتساب در دو نتایج تحلیل واریانس 

  VE, P =100/0(داري وجود ندارد  ها تفاوت معنیاما در مورد متغیر دقت بین گروه ،داردداري وجود 

 127/0= EMSRP(اند. هر دو گروه از لحاظ . عالوه بر این هر دو گروه از روز اول تمرین تا روز آخر پیشرفت داشته

  تغییرپذیري و دقت در اجراي خود پیشرفت کردند.
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  مرحلۀ یادداري

دقت خـود را افـزایش    شلیککه هر دو گروه در  می دهدطرفه در مرحله یادداري نشان دو نتایج تحلیل واریانس 

  ).   =P 007/0( استها کاهش یافته شلیک) و در اثر تمرین تغییرپذیري =P 046/0اند (داده

  

  آمار توصیفی قابلیت شناسایی خطا  2شمارهجدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  گروه

  744/0  375/7  گروه تجربی

  388/1  75/2  گروه کنترل

  

  آزمونآزمون و پسدر مرحله پیش در متغیر شناسایی خطاهاي تمرینی نس گروهنتایج  تحلیل واریا 3شمارهجدول 

 منابع
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

میانگین 

 مجذورات
F معناداري 

  001/0  410/330  031/205 1  031/205  دسته کوشش

گروه * دسته 

  کوشش
871/42  1 871/42  942/68  001/0  

  067/0  948/3  871/42 1  871/42  گروه

. عالوه بر این اثر استمعنی دار  =p 001/0شود اثر اصلی دسته کوشش با مشاهده می درباال همانطور که     

  .یستمعنی دار ن =p 067/0اصلی گروه با 

  

  بحث و نتیجه گیري

عملکرد تیراندازان قابلیت شناسایی خطا و یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر  تأثیربررسی هدف از این پژوهش 

از  کنترلنسبت به گروه  که تمرینات نوروفیدبک را دریافت کرده بودندگروهی  می دهد. نتایج نشان تاسماهر 

 یافتکاهش  ،هر دو گروه طی جلسات تمرینخطاي متغیر در  همچنین .استبرخوردار  در اجرا همسانی باالتري

   یافته است.همسانی و دقت افزایش نشان داده شد در جلسات تمرین  2و1همانطور که در شکل 

 ،را به پایان رساندند. به عبارت دیگر ی تیراندازيدر مرحله اکتساب هر دو گروه با روندي مشابه جلسات تمرین     

هر دو گروه در  ،هر دو گروه در طی مرحله اکتساب در هر دو خطاي کلی و متغیر کاهش داشتند. عالوه بر این

هاي گزارش و خطاي کلی با توجه به میانگین شاخص خطاي متغیرتکلیف پیشرفت داشتند. در مرحله یادداري در 

هاي افراد در یک نقطه ها کاهش یافته و شلیکپراکندگی شلیک ،به عبارت دیگربرتري با گروه تجربی بود.  ،شده

  بنابراین تمرین نوروفیدبک باعث بهبود عملکرد و برتري گروه تجربی شد. متمرکز شد. 

لندرز و همکاران  ،)1390) اسکندر نژاد و همکاران (2012با نتایج رستمی و همکاران (نتایج این پژوهش      

و ) 2003اگنر و گروزیلیر ( ،)2005ریموند و همکاران ( ،)2007آرنز و همکاران ( ،)2012پال و همکاران ()، 1991(

شود در نتایج عملکرد میداري که دریافتند تمرین نوروفیدبک باعث افزایش معنی) 2008و همکاران ( تامپسون
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) 2005(داپلیمایر و همکاران  کارآمدي عصبی ،بر اساس فرضیه. )6،7،11،12،13،14،15،16،23( همخوان است

از چگونگی کارآمدي  متاثر اما نسبتا کارکردي ،ار مغز نیستاز چگونگی سختی کمتاثرت کارآیی کارکردي شناخ

شود و در نتیجه هاي غیر ضروري جلوگیري میردازش و فعالیتبا استفاده از تمرین نوروفیدبک از پ آن است.

یک مهارت خود تنظیمی است که از طریق خود آگاهی موجب رشد  ،نوروفیدبک). 4کند (را تسهیل می ي آناجرا

شود و کند از طریق عالئم صوتی یا نموداري مطلع میشود. آموزش بیننده هر بار که مغز به خوبی عمل میمی

چگونه به این حالت ذهنی دست  ،در آینده ودر محیط خارج از فضاي آموزش کهگیردبیننده یاد می ،ینکهتر امهم

 قاتیتحق در که فرضیه ایی ).10( دهدبدون عوارض جانبی، یادگیري واقعی روي می ،یابد. بدین ترتیب

 جادیا سبب دبکینوروف که تاس نیا ،کرده رسوخ زین یورزش یروان يولوژیزیف هطیح به و بوده مطرح دبکینوروف

 نیا ت،ینها در که شودیم مهارت کی ياجرا از قبل فرد،  EEGدر  1يامکرهین يمتریآس و  EEGدر راتییتغ

 کپارچهی يبرا يمبتد افراد گر،ید يسو ). از4کند (یم جادیا فرد در را يرفتار راتییتغ که است EEG رات درییتغ

 کنند. دیتول را یحرکت برونداد بتوانند تا ازمندندین يادیز یذهن تالش به ف،یتکل به مربوط يهامحرك کردن

 در که شده ریتفس مرتبط ینواح در ینورون تیفعال کاهش عنوان به حرکت، يریادگی از بعد آلفا مطلق توان شیافزا

 پروتکل نیا دارینر معیتأث از قیتحق جی). نتا24داشت ( خواهد دنبال به را حرکت بهتر ياجرا ندهایفرآ نیا ت،ینها

 هطیح به مربوط مطالعات يهاافتهی با بودن همسو ضمن افتهی نیا .حکایت دارد تیراندازان نخبه عملکرد بهبود در

 کند.یم دییتأ حوزه نیا در را چپ ةمکرین یجگاهیگ لوب يآلفا توان نقش دبک،ینوروف و یورزش یروان يولوژیزیف

 هاآن جینتا و اندداشته تتا /آلفا  پروتکل از استفاده به يادیز لیتما اجرا، دبهبو هنیزم در مختلف قاتیتحق نیهمچن

 داده نشان هاگروه گرید با  سهیمقا در ،کردکه نوروفیدبک دریافت می را یگروه ياجرا توجه قابل شرفتیپ اغلب،

ک دوره تمرینات ی تأثیرمبنی بر بررسی  استدومین هدف ویژه که در این پژوهش طرح شده  ).6،7،9است (

داري وجود بین دو گروه اختالف معنی ،. بر اساس نتایجاستنوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا تیراندازان ماهر 

توجه و  درآن بهبا توجه به اینکه مهارت تیراندازي مهارتی است که  توان گفتمی ،در تبین این یافته. ردندا

 تأثیراند. یکی از دالیل عدم هش را تیراندازان نخبه تشکیل دادههاي این پژواست و اینکه آزمودنی نیازتمرکز

ها از لحاظ عملکرد در باالترین سطح این است که آزمودنی ،گذاري تمرین نوروفیدبک بر قابلیت شناسایی خطا

می و همچنین  نیستاي  آنان اختالف قابل مالحظه عینیو  ذهنیبین نمره  ،در نتیحه ،(سقف عملکرد) بودند

 اند.انتخاب شدهبا سوگیري  تیم تیراندازانگونه بیان کرد که از همان ابتدا  را این آن وان علتت

اما  ،گرددتمرین نوروفیدبک باعث بهبود عملکرد می که گفت توانمی شده کسب نتایج تبیین در نهایت در     

 دبکینوروف ینیتمر يهادوره از تفادهاسکه  شودیم تصور، نیبنابراي بر بهبود قابلیت تشخیص خطا ندارد. تأثیر

تنها شیوه بهبود ي تمرینی،  هادوره نیا هرچند رد.یگ رقرا توجه مورد عملکرد ورزشکاران  بهبود هدف با تواندیم

هاي مختلف آرمیدگی تمرینات بدنی و شیوه درکنار مکمل، نۀیگز کی عنوان به تواندیم اما عملکرد نیست،

  شود. گنجانده

 

 باشدمی و چپ راست نیمۀ در نقاط الکتریکی فعالیت تفاوت معنی به نیمکرهاي آسیمتري و است نامتقارنی معنی به آسیمتري 1



36   95نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان پژوهش 

  اريگزسپاس

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت تیراندازي استان و  ن محترممسئوال از

و قدردانی  تشکر ،جانب را صمیمانه یاري نمودند ینا ،پژوهشي تحقیق که در طول اجراي هاآزمودنیهمچنین 
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