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 چکيده:

 و نوروفیدبك پژوهش حاضر بررسی مقایسه تأثیر تمرینات هدف مقدمه:

 روش:مهارت پرتاب دارت بود.  دارییاد و اکتساب ذهنی بر تصویرسازی

ارومیه که همگی  دانشگاه در بدنیتربیت رشته دختر از میان دانشجویان

تصویرسازی  ،آموزش نوروفیدبكسابقه  گونههیچو  ندبود دستراست

در دسترس  گیرینمونه صورتبهنفر  21هنی و پرتاب دارت نداشتند، ذ

نفری تصویرسازی ذهنی،  8تصادفی در سه گروه  صورتبهانتخاب و 

هر  هفته 5به مدت  نوروفیدبك و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی،

  به عمل آمد. آزمون  آزمونپسصورت گرفت و سپس  جلسه، 9هفته 

نتایج  :هايافتهس از آخرین جلسه تمرینی گرفته شد. روز پ 5 دارییاد

 اگرچهمکرر نشان داد که  گیریاندازهآزمون تحلیل واریانس دوراهه با 

ها در مرحله اکتساب هر دو گروه تصویرسازی ذهنی و عملکرد آزمودنی

آزمایشی  هایگروهداری بین نوروفیدبك پیشرفت داشتند، اما تفاوت معنی

شاهده نشد. از سوی دیگر، اثر اصلی مراحل آزمون در این در این مرحله م

بود، اما اثر اصلی گروه و همچنین تعامل مراحل آزمون و  دارمعنیپژوهش 

های این با توجه به یافته :گيرینتيجهدار نبود. گروه به لحاظ آماری معنی

پژوهش، نقش تصویرسازی ذهنی و نوروفیدبك بیش از پیش مورد توجه 

در کنار تمرین بدنی توصیه  هاآنو تأکید بر استفاده از  گیردمیقرار 

 .شودمی
 

، پرتاب دارت، /SMRتتاآموزش امواج مغزی آلفا/تتا و  :كليدی واژگان

 ذهنی، نوروفیدبك. تصویرسازی

 

 

Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to compare 

the effect of neurofeedback and mental imagery practice 

on the performance and learning in darts skill. Methods: 

To achieve this aim, the right-handed, female students of 

physical education at Urmia University, who had no 

history of neurofeedback training, mental imagery and 

darts throwing, 24 individuals were randomly selected and 

were randomly divided into three groups of 8 people for 

mental imagery, neurofeedback and control groups. 

Exercise protocol was done 3 times a week for 5 weeks 

was and then post-test was performed. Retention test was 

performed 5 days after the last training session. Findings: 

Two-way ANOVA with repeated measures revealed that 

although the participants, performance progressed in the 

acquisition of both mental imagery and neurofeedback, no 

significant difference was found between the experimental 

groups at this stage. On the other hand, the main effect of 

the test processes was significant in this study but the main 

effect and interaction of the test group and control group 

was not significant statistically. Conclusion: Regarding 

the findings of this study, the role of mental imagery and 

neurofeedback receives more attention and their use is 

recommended along with physical exercises for darts 

throwing. 

KeyWords: Brain Wave Training, Alpha/Theta and 

Theta/SMR, Darts Throwing, Mental Imagery, Neurofeedback. 
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 مقدمه

 حرکتی های اثرگذار بر یادگیریشناسایی فعالیت

ای حرکتی، حجم عمده هایمهارت اجرای نحوه و

حرکتی را به خود  های حیطه یادگیریاز پژوهش

روانشناسان ورزشی نیز در اختصاص داده است. 

 های جدید،روشپی آن هستند که با یادگیری 

در آرامش ذهنی و روانی را برای بهبود عملکرد 

مطالعات زیادی انجام شده . ورزشکاران بالا ببرند

های متفاوت تمرین ذهنی و است که اثرات شیوه

بدنی و روانی را بر یادگیری تکالیف حرکتی 

با در نظر گرفتن نوع مهارت و  و اندکردهبررسی 

بر مهارت ورزشی سعی  مؤثرفاکتورهای شناختی 

 به مربیان کمك کنند تا راهکارهای کنندمی

را برای آموزش بهتر جهت یادگیری  مؤثرتری

جدید و  هایشیوهپیش گیرند. یکی از  کارآمد در

رو به گسترش برای بهبود عملکرد ورزشی 

 نوروفیدبك است.

یکی از ابزارهای اساسی  1امروزه نوروفیدبك

بزرگ ورزشی و قهرمانان  هایتیممورد استفاده 

است المپیك برای دست یافتن به عملکرد بهینه 

نوروفیدبك طی جلسات (. 2001؛ 2)ویلسون

مختلف، مغز را برای فعالیت یا الگوی مناسب 

افزایش یا  دربرگیرنده. این حالت دهدمیپرورش 

کاهش فعالیت امواج خاصی در مناطق خاصی از 

مهمی که در آموزش  هایشاخصمغز است. از 

مینه افزایش عملکرد ورزشکاران زنوروفیدبك در 

: شودمیکوشیده  هاآنست و در بهبود ا موردتوجه

تمرکز، توجه و انگیزش، کنترل سطح انگیختگی، 

                                                           
1. Neurofeedback 

2. Wilson 

سطح مطلوب کنترل خودکار، کاهش اضطراب، 

های مغزی، بهبود در درمان آسیب بخشیتوان

سریع مشکلات تعادلی و قرار گرفتن در منطقه 

، 9؛ هاموند2001ت )ویلسون، مطلوب عملکرد اس

فعالیت امواج مغزی ( 0220، 1؛ بلومنتسین2002

کند. به شکل برانگیختگی در بدن یا مغز بروز می

است برای اینکه یك ورزشکار موفق باشد لازم 

 بدنش در حالت برانگیخته و ذهنش در آرامش

« Zone»باشد. این حالت غالباً قرار گرفتن در 

)بتا، آلفا، شود. هرکدام از امواج مغزی نامیده می

ر سطح خاصی از فعالیت باشند تا تتا و دلتا( باید د

 (.2002بلومنتسین، این وضعیت حاصل شود )

 سطوح فعالیت گیریاندازهیکی از وسایل 

 وسیلهبهمغز، ثبت امواج مغزی  5نورولوژیکی

(EEG)6  در سطح هانوروناست. فعالیت الکتریکی 

دهی فعالیت الکتریکی مغز با جمجمه سبب شکل

گذاری امواج نامشود. عنوان امواج مغزی می

امواج را  .مغزی وابسته به کاراکترهای خاص است

کنند که از می بندیدستهفرکانس  برحسب

-ترین تا سریعترین و از آهستهبلندترین تا کوتاه

فرکانس دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما  5ترین در 

 (.2002بلومنتسین، )د شومی بندیدسته

 هایرد از پروتکلدو مونوروفیدبك در تمرینات 

شامل  عملکرد ورزشکاران بهبودمطرح برای 

پروتکل . باشندمی/ تتا SMR2تتا و  / پروتکل آلفا

فراهم  ورزشکاررا برای  هاییفرصتآلفا/ تتا 

                                                           
3. Hammond 
4. Blumenstein 

5. Neurological function 

6. Electroencephalography 

7. Sensorimotor Rhythm (SMR) 
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تا اجرای ورزشی و ذهنی را بدون استفاده  کندمی

بهبود بخشد  عملکرد، دهندهافزایشاز داروهای 

ه استفاده از پروتکل زمین (. در2011، 1استریك)

آلفا/تتا در بهبود اجرا مطالعات چندی انجام شده 

توان به بهبود می هاآن ترینمعروفاست که از 

 اجرای دانشجویان موسیقی توسط گروزیلر

استفاده  آغاز( اشاره کرد که این تحقیق 2005)2

، 9گرازیلرپروتکل آلفا/تتا در بهبود اجرا بود )

آلفا/تتا برای یك دوره (. چنانچه پروتکل 2005

مداوم استفاده شود فرد به احساسی مشابه با 

وضعیت تفکر، تصویرسازی و تفکرات انتزاعی 

این بیان کرد  توانمی درنتیجه. شودمینزدیك 

 پروتکل نقش به سزایی در کاهش برانگیختگی

داشته و اثرات مثبت آن بر اجرا قابل مشاهده 

توسط کل آلفا/تتا (. کاربرد پروت2002، 1)اگنر است

بر  (1383ـ1330) 6و کولسکی 5مطالعات پنستون

 .(0220، 2)بلومنستین روی بیماران الکلی انجام شد

دنیای این پروتکل در  کارگیریبهاولین انگیزه 

 (.1383، 8)پنیتسون ورزش، برای اجرای موسیقی بود

/ تتا افزایش قدرت در دامنه SMRپروتکل 

 8ـ1درت در دامنه هرتز و کاهش ق 15ـ12

. از این پروتکل برای افزایش توجه استهرتزی 

 (. در تمرینات نوروفیدبك2001)اگنر،  شودمیاستفاده 

 SMRنشان داده شده است که افزایش دامنه 

کاهش خطا  ـ2، 3بهبود حساسیت ادراکی ـ1برای: 

و بهبود سرعت در تکالیفی که نیاز به توجه مداوم 
                                                           

1. Strack 

2. Gruzelier 
3. Gruzelier 

4. Egner 
5. Peniston 
6. Kulkosky 

7. Blumenstein 

8. Peniston 

9. Perceptual sensitivity 

انی اطلاعات از حافظه بهبود فراخو ـ9دارند 

روی بهبود دقت در تکالیفی که بر  ـ1معنایی 

، 10)بارنا شودمی، استفاده اندشدهتوجه متمرکز 

های محرک سویبه گیریجهتتوجه موجب (. 2001

 به محرکی ویژه توجه کههنگامیشود. ارزشمند می

های فراخوانده شده قشری و شود، پتانسیلمی

EEG نتایج نشان  .هستند مشابه حالت بیداری

 بخشدداده که نوروفیدبك پردازش توجه را بهبود می

 تواندمی SMR(. آموزش نوروفیدبك 2001اگنر، )

پردازش توجه را در افراد سالم افزایش دهد. 

دهد که چگونه نوروفیدبك به بازیکن یاد می

 توجه را از درون به محرکات بیرونی انتقال دهد،

 دبا آن مقابله کن ن آورده ورا پاییاضطراب عملکرد 

 (.2009، 11ورنون)

 پژوهشگران هنگام استفاده از آموزش

متفاوتی با توجه به  هایپروتکلنوروفیدبك از 

هدفی که دارند و با توجه به رشته ورزشی 

مهم  شناختیروانو اینکه کدام فاکتور  موردنظر

های . در زمینه ورزشکنندمیدخیل است، استفاده 

های مختلف نشان داده تایج پژوهشگیری نهدف

 است که آموزش امواج مغزی باعث بهبود عملکرد

در تحقیقی چان هی و افزایش توجه شده است. 

 ( انجام دادند به2001و همکاران ) 12چانگ

بررسی تأثیر امواج مغزی بر اجرای بازیکنان تنیس 

 ایهفته 12پرداختند و نتایج نشان داد که تمرینات 

اعث افزایش میزان توجه و افزایش نوروفیدبك ب

 و ؛(2001چانگ، ) عملکرد در بازیکنان تنیس شد

(، به ارزیابی سطح توجه 2003) 19در تحقیقی لی

                                                           
10. Barnea 

11. Vernon 

12. Chung 

13. Lee 
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و ریلکسیشن تیراندازان با کمان با استفاده از آنالیز 

امواج مغزی پرداخت و نتایج نشان داد که 

و مبتدی الگوی  ایحرفهنیمهو  ایحرفهتیراندازان 

اوتی از سطح توجه و ریلکسیشن دارند که در متف

 قرار گیرد )لی، موردتوجهتمرینات بازخوردی باید 

( انجام 1983) نژاد اسکندرکه پژوهشی در (. 2003

های داد تأثیر آموزش نوروفیدبك را بر ویژگی

کمان کاران  الکتروانسفالوگرافیك و عملکرد تیر و

وزش نتایج نشان داد که آم ،مبتدی بررسی کرد

 و د منجر به بهبود اجرا در تیرتوانمینوروفیدبك 

 (.1983، اسکندر نژاد) کمان کاران مبتدی شود

نیز به این  2010و همکاران در سال  1ناداپاپ

نتیجه رسیدند که تمرینات نوروفیدبك ریلکسیشن 

افزایش داد و در کنترل استرس  ورزشکارانرا در 

یار خوبی به آنان کمك کرد ورزشکاران نتایج بس

را در تمرینات اسکی در مسابقات المپیك به 

 (.2010نادا، دست آوردند )

 و همکاران 2کیم هایپژوهشبا توجه به نتایج 

 نژاداسکندرو ( 1382)و همکاران  9، هتفیلد(2008)

که به وجود الگوی خاص امواج مغزی  (1983)

 ورزشی دلالت دارد، محققین حوزه هایفعالیتدر 

ن شدند تا بتوانند با استفاده از آبر  علوم ورزشی

 ، الگوی امواج مغزی ورزشکارانسازیشرطیاصول 

 ایحرفهرا به الگوی امواج مغزی ورزشکاران 

نزدیك نمایند تا از این طریق در جهت بهتر شدن 

)ورنون،  گام بردارندعملکرد ورزشکاران مبتدی 

، الگوی فعالیت در نوروفیدبك درواقع. (2009

                                                           
1  . Nada 

2. Kim 

3. Hatfield 

 وسیلهبهی مغز شکلی از رفتار است که الکتریک

 .استعاملی قابل اصلاح  سازیشرطی

 مربیان، نظر با از سوی دیگر مطابق

 است روانی مهارت مفیدترین ذهنی، تصویرسازی

 کند و استفاده آن از دتوانمی اجراکننده یك که

 کار به عملکرد بهبود برای دیگر روش هر از بیش

که  هایییتراتژاسیکی از به عبارتی . گیرد

عملکردشان استفاده  بالا بردنورزشکاران برای 

 (.2010، 1ونبرگ)، تصویرسازی ذهنی است کنندمی

 برای تصویرسازی از سطوح تمام در ورزشکاران

 و کنندمی استفاده انگیزشی و شناختی دلایل انواع

 سطح ورزشکاران به نسبت نخبه ورزشکاران

 ترگسترده و مندترنظام تصویرسازی از پایین

 تجسم شامل ذهنی تصویرسازی .کنندمی استفاده

 اجرای فیزیکی بدون حرکت شناختی مرور یا

 این آن، بودن اثربخش مکرر نمایش که است

 برای ارتقاء باارزش راهبردی عنوانبه را روش

 (. تصویرسازی2001، 5)گنیس کندمی معرفی عملکرد

د خو افزایش به منجر موفق، اجرای یك ذهنی

 با تواندمی و شودمی تکلیف یك در سودمندی

تحت  را بعدی هایرقابت خود، مثبت عملکرد

 (.2000، 6دهد )کیل قرار تأثیر

 مختلف هایزمینه در ذهنی تصویرسازی

 یادگیری با در ارتباط بهینه عملکرد برای ایجاد

 عنوانبه و مسابقات بین تمرین جدید، مهارت یك

 مورد آتی هایبرای رقابت رقابتی پیش چاشنی

، کیل، 2010است )ونبرگ،  گرفته قرار استفاده

از  قرن یك گذشت باوجود حال، این (. با2000

                                                           
4. Weinberg 

5. Ganis 

6. Keil 
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 به رسیدن روش تصویرسازی، هایپژوهش

 بحث و متغیر بسیار ورزشی عملکرد سازیبهینه

 (.2002است )بلومنستین،  مانده برانگیز باقی

 ربردارینظیر تصوی ییهافن یریکارگبهبا 

رزنانس مغناطیسی و توموگرافی از طریق انتشار 

پوزیترون مشخص شده است که مناطق قشری 

و کنترل  یزیربرنامهمغز و زیر قشری مغز که در 

حرکتی نقش دارند، در حین تمرین ذهنی نیز فعال 

جریان خون مغزی را در حین  1. توماسشوندیم

. نمود گیریاندازهتصویرسازی وظایف مختلف، 

های او نشان داد که در زمان تصویرسازی بررسی

حرکات جریان خون مغزی در نواحی مشخص 

یابد )آهولا به نقل از افزایش می یقشر حرکتنظیر 

 (1929توماس، ترجمه فلاحی، 

 ( درباره اینکه تجسم ذهنی1391) 2سکت

تواند به افراد در آگاهی از حرکاتشان کمك می

د توانمیویرسازی که تص کندمیکند، پیشنهاد 

یك سیستم کدگذاری شده برای کمك  عنوانبه

به افراد در دریافت الگوهای حرکتی عمل کند 

 (.1323، 9)می یر

زیادی ارزش و اهمیت  هایپژوهش

سازی ذهنی را در یادگیری و اجرای  تصویر

 انددادههای حرکتی مورد تأکید قرار مهارت

معتقد است که  (1322) 5(. سویین1391، 1)ساکت

تمرین ذهنی موجب به وجود آمدن اعمال تنشی 

ای های ماهیچهغیر قابل مشاهده و ایجاد انقباض

مطابق با الگویی که در عملکرد ورزشی بکار 
                                                           

1 Thomas 
2. Sackett 

3. Meyers 

4. Sackett 

5. Suinn, R.M 

( 1332) 6(. کلونی1391شود )ساکت، می رود،می

تأثیر شوت آزاد بسکتبال را در میان بازیکنان 

وهی که با دانشگاه مورد بررسی قرار داد. گر

برنامه تمدد اعصاب و تصویرسازی ذهنی تمرین 

آماری نسبت به گروه کنترل،  ازنظرکرده بودند، 

(. 1388، 2داری داشتند )کولونایپیشرفت معنی

( در مطالعات خود به این نتیجه 1380) 8میناس

رسید که تصویرسازی ذهنی باعث یادگیری در 

ی از شود. برخلاف این نظر برخمراحل اولیه می

پژوهشگران معتقدند تصویرسازی ذهنی در 

را دارد  ییکارامراحل بعدی یادگیری بالاترین 

( 1382) 3(. در این مورد مارتنز1388)کولونای، 

معتقد است که تصویرسازی ذهنی به یادگیری 

 کندمیورزشی مختلف بسیار کمك  یهامهارت

آنکه ورزشکاران از مهارت تصور قابل  شرطبه

ته باشند و دستور کار بر روی مغز آنان حك قبولی داش

 11(. دسچامس و همکارانش1380، 10شود )میناس

( ارتباط تمرین ذهنی و اجرای حرکات 1332)

ورزشی را بررسی کردند و نشان دادند که تمرین 

ذهنی تأثیر مثبتی بر مهارت تیراندازی دارد. در 

تحقیق دیگر دسچامس و همکارانش، دریافتند که 

 یرپردازیتصوسیستم عصبی خودکار با  هایپاسخ

بنابراین ؛ (1332، 12ذهنی همخوانی دارد )دیشومز

از این لحاظ تمرین ذهنی شبیه فعالیت واقعی 

. عامل مورد مداخله در این تحقیق تکلیف است

واقعی و تصویرسازی  صورتبهتیراندازی بود که 

                                                           
6. Kolonay, B. J. 

7 Kolonay 
8. Minas, S 
9. Martens 

10 Minas 

11. Deschumes et al 

12 Deschumes 
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( تأثیر 1339) 1. بلایر و همکارانششدیمانجام 

ورزشی  هایمهارتی را بر اجرای تمرین ذهن

 بازیکنان ماهر و مبتدی فوتبال بررسی کردند. نتایج

نشان داد که سطح تبحر بازیکنان تأثیری بر میزان 

از تصویرسازی ذهنی نداشت  هاآنمندی بهره

 ،1331، 1331و همکاران ) 9دستی(. 1339، 2)بلایر

های جداگانه ( در مطالعات و بررسی1388، 1330

ده کردند، هنگام تصور تکالیف حرکتی، مشاه

جریان خون مغزی در نواحی پیش حرکتی و 

ای، مخچه و ناحیه مکمل حرکتی قاعده هایعقده

دیگر شواهدی  هایپژوهش. در یابدمیافزایش 

درباره فعالیت قشر اولیه حرکتی و قشر تحتانی 

 هاآنپیشانی در طول تصویرسازی ذهنی ارائه شد. 

لعات خود به این نتیجه رسیدند، همچنین در مطا

میزان تغییرات سیستم عصبی خودکار در کنترل 

خودکار بدن در طول تمرین ذهنی،  هایدستگاه

 مناسب با سعی و کوشش به کار رفته در آن است

و مشاهده کردند تغییرات تنفس، ضربان قلب در 

، ساعت درکیلومتر  12دویدن ذهنی با سرعت 

کیلومتر در  5سرعت معادل دویدن واقعی با 

ساعت است. افزایش فعالیت سیستم عصبی 

خودکار در حین تصویرسازی ذهنی توسط شواهد 

 (.1331دستی، ) استتحقیقی دیگر نیز تأیید شده 

(، نتایج تفاوت 2002) 1در تحقیق جان آلبرتو

 یسرپسرا در سطح مهارت در منطقه  دارییمعن

در منطقه آهیانه و آلفای بالا  در باند آلفای پایین

( نیز 2009) 6لوتز(. 2002، 5ای نشان داد )گالبرتو

                                                           
1. Blair.A. et al 

2. Blair 
3. Decety 

4. Juan Gualberto Cremades 

5. Gualberto 

6. Lutz, S.R 

داخلی و  در دو تلاش جداگانه، به مطالعه جریان

میزان  خارجی پردازش اطلاعات، از طریق بررسی

عضله در طول تصویرسازی  پذیریتحریك

حرکتی و ارتباط آن با اجرای ملاک پرداخت. 

بازویی گروه شواهد نشان داد، اولاً عضله قدامی 

تصویرسازی حرکتی در مقایسه با گروه کنترل از 

بیشتری برخوردار بوده و دومًا  پذیریتحریك

انحراف  هایفننسبت به  سازیآرام هایفنانجام 

حواس، تأثیر بیشتری در بهبود عملکرد حرکتی 

 (.2009، 2دارد )لوتز

در مختلف  هایپژوهشکلی برآیند  طوربه

 کند که تصویرسازیکید میتصویرسازی ذهنی تأ

د باعث بهبود در یادگیری و اجرای توانمیذهنی 

های حرکتی شود. در حقیقت نقش اصلی مهارت

تمرین ذهنی در چرخه یادگیری افزایش قدرت 

ادراکی فرد است و این موضوع نقش اصلی را در 

 .نمایدمیحرکتی ایفا  هایمهارتیادگیری و اجرای 

 یهافننی استفاده از تصویرسازی ذهدر حقیقت 

جهت بهبود عملکرد جسمانی در  شناختیروان

بازآفرینی تجارب ورزشی است )مالتز، ترجمه: 

 (.1922مهدی فر، 

 شناختیروانهای از آنجا که تمرین مهارت

 رقابتی و ورزشی هایموقعیتنظیر تمرین ذهنی در 

مالتز، ترجمه: مهدی فر، اهمیت زیادی دارد )

فیدبك و همچنین تصویرسازی ور( و نو1922

 مؤثر شناختیروان هایمهارت ازجملهذهنی نیز 

در بهبود عملکرد و افزایش اجرا هستند )ویلسون، 

بتواند، به  هامهارت(، بر این اساس اگر این 2001

همراه تمرین عملی و یا بدون آن به یادگیری و 

                                                           
7. Lutz 
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 هایورزشاجرای مهارت پرتاب دارت یا 

د کمك توانمی تردیدبیند، کمك ک گیرینشانه

در تعیین و انتخاب راهبردهای آموزشی و  مؤثری

 تمرینی، داشته باشد.

، وجود تشابه در دهدمیشواهد نشان 

سیستم خودکار، افزایش جریان خون  هایواکنش

مغزی در مناطق مشرک مغزی، زمان واکنش 

 ـ یکسان و درگیری مدارها و فرآیندهای عصبی

ترک در طول اجرای واقعی و حرکتی مشابه و مش

این نکته است که  مؤیدذهنی تکالیف حرکتی، 

تمرین ذهنی از همان اصول تمرین فیزیکی تبعیت 

از  هرکدام. با عنایت به موارد بالا و اینکه کندمی

د به اجرای ماهرانه افراد در توانمی هاروشاین 

 درصددتکلیف حرکتی کمك کند، این تحقیق 

در مقایسه با  هاآنهر یك از روشن ساختن آثار 

 تکلیف یاد داری و اکتساب فرایند دردیگری 

به عبارت دیگر  ؛است به نوآموزان دارت پرتاب

 تأثیر تمرینات هدف از انجام این پژوهش، مقایسه

یاد  و اکتساب بر ذهنی تصویرسازی و نوروفیدبك

 دارت بود. پرتاب مهارت داری

 روش

 است تجربی نیمه یهاپژوهش نوع از حاضر پژوهش

 آماری یجامعه .گرفت انجام میدانی صورتبه که

دختران رشته دانشجویان  یهمه شامل حاضر تحقیق

، 32ـ31دانشگاه ارومیه، در سال تحصیلی  بدنیتربیت

جسمانی و  ازنظرو  بوده دستراستکه  است

 از سلامت کامل برخوردار بودند، شناختیعصب

 با آموزش نوروفیدبك، کنندگانشرکتاز  کدامهیچ

دارت آشنایی نداشتند و ورزش تصویرسازی ذهنی 

عمل جراحی و در  گونههیچو در ناحیه جمجمه 

 بعدسیستم دستگاه عصبی مشکل خاصی نداشتند. 

 در مذکور هایویژگی با کنندگانشرکت یافتن از

 گیرینمونه روش از ،هاآزمودنی تمام ،موردنظر یجامعه

 با مطابق نمونه حجم شدند. انتخاب دسترس در

 هر در نفر 15 الی 8 متوسط طوربه که تحقیق یشینهپ

، 9؛ ریموند2008، 2؛ لونیس2005، 1بود )ورنون گروه

 و گروه هر نفر در 8(، 1331، 1؛ مارتین2005؛ 1331

 با میانگین سنیشرایط  واجد نفر 21 ،درمجموع

 تصویرسازی :گروه سه که در تعیین شد 9/21 8/1±

 گرفتند. قرار کنترلگروه نوروفیدبك و  نی،ذه

 جزئی پایه اصول ابتدا اجرایی بخش در

تعیین  روش قبیل از دارت پرتاب مهارت درباره

 کنندگانشرکت به امتیازدهی نحوه و تیر گرفتن نقطه

 دارت پرتاب آن الگوی ماهر دنبال به و شد ارائه

 گروه هر کنندگانشرکت تمام به مرتبه سه برای

 از هرکدام داده شد. سپس، نشان مجزا صورتبه

 دارت پرتاب آزمایشی کوشش سه کنندگانشرکت

قبل از شروع آموزش نوروفیدبك  .دادند انجام را

بعد از اتمام آموزش، از  تصویرسازی ذهنی و و

کوشش پرتاب دارت آزمون  10هر آزمودنی در 

 یاد داریبه عمل آمد و امتیازات ثبت شد. آزمون 

 وز بعد از اتمام جلسات تمرینی گرفته شد.ر 5 نیز

 ابزار

 نوروفیدبك یك سیستم آموزشی جامع :نوروفیدبك

گردد. است که منجر به رشد و تغییر در سطح مغز می

 در طی تمرین الکترودهایی به سر ورزشکار متصل

. الکترود فعال، فعالیت امواج مغزی را شودمی

                                                           
1. Vernon 

2. Lois 

3. Raymond 

4. Martin 
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به شکل و بر روی صفحه کامپیوتر  کندمیثبت 

متحرک نشان داده  هایشکلرنگی و یا  هایمیله

این امواج و اشکال بازخورد بینایی و . شودمی

شنوایی از امواج مغزی هستند. نکته مهم این است 

فعالیت الکتریکی به مغز وارد  گونههیچکه 

 ، بلکه این اشکال الگوی فعالیتشودمین

ز مدتی . پس اکنندمی گیریاندازهالکتریکی مغز را 

مغز ارتباطی بین فعالیت خود و آنچه که بر روی 

را شناسایی  شودمیصفحه کامپیوتر مشاهده 

به عبارت دیگر مغز شروع به شناسایی  ؛کندمی

است که  زمانیاینو  کندمیوضعیت روانی خود 

 بل از قرارگیری الکترودها. قشودمییادگیری حاصل 

 بر روی سر، پوست سر با الکل طبی و ژل

تمیز شده و الکترودها در منطقه  نیوپرپ کاملاً

. شوندمیمتصل  Ten-20با چسب  موردنظر

فلکس  در این تحقیق دستگاه موردمطالعهدستگاه 

 .2است کاناله ده 1کاپ

 مورد استفاده در این پژوهش هایپروتکل

تمرینی پروتکل  .بود SMRتتا/و  آلفا/ تتاشامل 

در  لیت آلفا و تتاشامل ثبت رویداد فعا ،آلفا/ تتا

 کنندگانشرکتالکتروانسفالوگرام است. در حالی که 

. این پروتکل را بسته و آرام هستند هایشانچشم

 مانند امواج ساحلی آیندیخوشصداهای  وسیلهبه

و صدای جویباری  شکنندمیکه به نرمی در هم 

و به ترتیب باعث تولید آلفا  آیدمی وارزمزمهکه به 

(. آموزش 2002اگنر، ) شودمی، ارائه شودمیو تتا 

آلفا/تتا یك الگوی آموزشی مناسب است که 

آن فرد تلاش کرده تا سطح فعالیت باند  وسیلهبه
                                                           

1. FlexComp 

 از 2بیوگرافبا نرم افزار  کاناله، ساخت کشور کانادا، 210فلکس کاپ دستگاه. 2

 د.می باش .infinit Thought Technology Ltdکارخانه 

از این ها پژوهشتتا را نسبت به آلفا افزایش دهد. 

را  1بهزیستیو  9تا خلاقیت کنندمیروش استفاده 

پروتکل تمرینی  .(2005گرازیلر، افزایش دهند )

مطالعات پنیستون و کولسوکی  وسیلهبهفا/تتا آل

که برای درمان افراد الکلی از آن استفاده  ایجاد شد

 (.1383پنیستون، شد )

باز اجرا  هایچشمبا  SMRپروتکل تتا/ 

 12ـ15در دامنه  SMRشود و شامل افزایش می

شود. از هرتز می 1ـ2هرتز و کاهش تتا در دامنه 

یش توجه و تمرکز برای افزا SMRپروتکل تتا/

بر روی  تنهانه SMR. افزایش شودمیاستفاده 

توجه و تمرکز بلکه بر روی حافظه کاری معنایی 

 (.2005ورنون، ) تأثیر زیادی داشته است

تخته دارت  حاضر از در تحقیق :دارت تخت

از جنس کاغذ فشرده و  معمولی به شکل دایره و

 12و ضخامت آن  مترمیلی 159قطر تخته 

در  موردنظر. تخته دارت استفاده شد بود متریمیل

که  ایگونهبهآزمایشگاه بر روی دیوار آویخته شد 

متر از زمین  22/1مرکز صفحه دارت در ارتفاع 

متر  20/2قرار گیرد. خطی بر روی زمین به فاصله 

که در زمان پرتاب پای  شد از صفحه دارت ترسیم

ان آزمودنی در پشت خط قرار داشت. پنج پیک

 مترسانتی 15گرم و طول  25فلزی دارت با وزن 

 جهت پرتاب مورد استفاده قرار گرفت.

در هر جلسه قبل از  آموزش نوروفیدبك:

 صورتبهشروع تمرین نوروفیدبك از هر فرد 

و با  (SMR، پروتکل تتا/C3منطقه  چشم باز )در

، پروتکل آلفا/تتا( خط پایه pzچشم بسته )منطقه 

                                                           
3. Creative 

4. Well-being 
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 pzپروتکل اولیه آلفا/تتا بود که در منطقه  گرفته شد.

دقیقه انجام شد در این پروتکل بازخورد  20به مدت 

فرد با چشمان بسته به صدای  .شدمیشنیداری ارائه 

اما هوشیاری  ،دادمیامواج اقیانوس و رودخانه گوش 

. ده دقیقه بعدی آموزش کردمیخود را باید حفظ 

یافت. ختصاص میا C3در ناحیه  SMRپروتکل تتا/

دیداری و شنیداری بود  صورتبهفیدبك این پروتکل 

 .که شامل جلو بردن قایق مربوطه بود

 15تمرین نوروفیدبك به مدت پنج هفته در 

جلسه، هر هفته سه جلسه تشکیل شد و به مدت 

دقیقه به طول انجامید. پیش از شروع  15

تمرینات نوروفیدبك، بعد از اتمام تمرینات و به 

ساعت بعد از اتمام تمرینات از دو  22دت م

تلاش پرتاب  10گروه کنترل و نوروفیدبك در 

دارت آزمون به عمل آمد و جمع امتیازات 

 د.محاسبه ش

 گروه تصویر تصویرسازی ذهنی:تمرین 

جلسه و هر جلسه به مدت  15سازی ذهنی در 

دقیقه به تمرین تصویرسازی ذهنی پرداخت.  90

ی آرام و بدون هیچ عامل برهم در اتاق هاآزمودنی

زننده آرامش تمرینات تصویرسازی را انجام 

دادند. قبل از شروع تمرین تصویرسازی ذهنی، 

افزایش آرامش  منظوربهمن، هیگ سازیآرامروش 

لازم  هایآمادگیو تمرکز اعضای گروه و ایجاد 

کوششی  15انجام شد و بعد از آن دو مرحله 

 د.پرتاب دارت تصویرسازی ش

با اقتباس از مقاله  گیریگزارشنوع فرم 

 ( طراحی2008( )لوئیس، 2008لوئیس و همکاران )

گرها بعد از مداخله کنندگانشرکتتا پیروی  شد

از جلسات تصویرسازی ذهنی حرکتی کنترل 

از  11و  6، 1آن در پایان جلسات  وسیلهبهشود. 

 رتصاویخواسته شد تا دوباره ماهیت  کنندگانشرکت

طرح آزمایشی و  هایدستورالعمل، پیروی از ذهنی

 اینکه آیا در خارج از جلسات تمرین از تصویرسازی

یا نه، توضیح دهند. در آخر فرم  اندکردهاستفاده 

برای کنترل استفاده از تصویرسازی ذهنی از 

خواسته شد تا خودشان را با  کنندگانشرکت

 ذهنی( )بدون تصویرسازی 1استفاده از یك مقیاس، 

)تصویر ذهنی واضح( ارزیابی کنند، در پایان  6تا 

موفق به  هاآننیز کیفیت تصویرهایی را که 

 تصویرسازی شده بودند تعیین گردید.

 تحقیق، این در آماری تحلیل و تجزیه برای

 آمار عنوانبه معیار انحراف و میانگین از

 از هاداده بررسی از شد. پیش توصیفی استفاده

 بررسی برای اسمیرنوف ـ موگروفکل آزمون

 برای لون آزمون از و هاداده توزیع طبیعی

 بررسی از شد. بعد استفاده هاواریانس برابری

 از ها،واریانس برابری و هاطبیعی داده توزیع

 مکرر گیریاندازه با دوراهه واریانس تحلیل

 برای استنباطی آمار عنوانبهزمان  عامل روی

 گروهی بین و گروهیروند هایتفاوت بررسی

 از شد. همچنین اکتساب استفاده یمرحله در

 تخمین اساس بر تکرارشونده هایآزمون

 کردن مشخص برای ایحاشیه هایمیانگین

 و گروهیعوامل درون برای هاتفاوت جایگاه

 تحلیل آزمون شد. از استفاده گروهی بین

 هاگروه سازیهمسانبرای  1راههیك واریانس

                                                           
1. ANOVA 
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 در هایافته تحلیل و آزمونپیش یحلهمر در

 استفاده شد. یاد داری یمرحله

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

برای  ضمناً  .شد انجام 20 نسخهاس پی اس اس 

 نظر در P<05/0 داریمعنی سطح ،هافرضیه یهمه

 .است شده گرفته

 هايافته

  دانشجوی دختران را هاآزمودنی همه پژوهش این در

 تا 18 سنی دامنه با دست راست سالم کارشناسی

 هایدورهدادند، این تعداد تا پایان  تشکیل سال 25

 مشخصات 1 تمرینی بدون تغییر بود. جدول

 دارت پرتاب دقت آزمون در را هاگروه توصیفی

 .دهدمی آزمون نشان مختلف مراحل طی

 آزمون مختلف مراحل طی هاگروه دارت پرتاب دقت معیار و انحراف میانگین توزیع .1 جدول

 مرحله

 گروه

 کنترل تصویرسازی ذهنی نوروفیدبك

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 16/96 5/113 11/23 5/39 28/15 92/33 آزمونپیش

 93/22 190 23/19 62/122 90/52 25/195 آزمونپس

 22/23 82/108 58/22 82/120 21/12 110 یاد داری

 

با  ،کنیدمی مشاهده 1 جدول در که طورهمان

 پرتاب بررسی اختلاف میانگین بهبود دقت

ها، مشخص است که در مرحله گروه دارت

نوروفیدبك  گروه کنندگانشرکت آزمونپس

 ( در62/122( و تصویرسازی ذهنی )25/195)

 بهتری رد( عملک190گروه کنترل ) با مقایسه

 جدول در که طورهمان این، علاوه بر .داشتند

 یاد داریشرایط در مرحله  ،کنیدمی مشاهده 1

ذهنی است به  بیشتر به سود گروه تصویرسازی

نحوی که اختلاف میانگین عملکرد در مرحله 

آزمون برای نسبت به مرحله پیش یاد داری

( افزایش 92/22ذهنی ) گروه تصویرسازی

( 69/10به گروه نوروفیدبك ) بیشتری نسبت

یاد به عبارت دیگر در مرحله  ؛داشته است

بهتری  ذهنی عملکرد گروه تصویرسازی داری

(. 82/120ها داشته است )نسبت به سایر گروه

هرچند نتایج عملکرد گروه نوروفیدبك در 

 هاآن( نسبت به پیشرفت 110) یاد داریمرحله 

اما کاهش یافته است  آزمونپسدر مرحله 

همچنان نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری 

 .دهدمینشان 

 عملکرد پیشرفت میزان 1 شکل در

 شده داده نشان گروه سه هر در هاآزمودنی

 بر و 1 شکل و جدول در که طورهمان. است

پیشرفت  ،شودمی مشاهده توصیفی آمار اساس

 ذهنی و گروه در عملکرد گروه تصویرسازی

و همچنین در  آزمونپس در مرحله نوروفیدبك

بهتری نسبت به  عملکرد از یاد داریمرحله 

. همچنین در اندبوده برخوردار گروه کنترل

 عملکرد گروه تصویرسازی یاد داریمرحله 

ذهنی از عملکرد گروه نوروفیدبك نیز کاهش 

 کمتری نسبت به مرحله پس آمون داشته است.
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پي   زمون پ   زمون يادداری

نوروفيدبك

تصويرسازی ذهنی

كنترل

 
 یاد داري و اکتساب مراحل در مختلف يهاگروه عملکرد پیشرفت یزانم .1 شکل

 

 مراحل در هاگروه بین تفاوت بررسی از پیش

تحلیل  آزمون از استفاده با یاد داری و اکتساب

 در هاگروه همسانی آزمون به راههیك واریانس

آزمون  نتایج. پرداخته شد آزمونپیش یمرحله

 هاگروه بین که داد اننش راههیك واریانس تحلیل

 ،(F 58/0=P=15/0) آزمون آماره به توجه با

 .ندارد وجود کنندگانشرکت بین داریمعنی تفاوت

 مرحله در را هاپرتاب نتایج 2 جدول

 با عاملی واریانس تحلیل آزمون با اکتساب

 .دهدمی نشان مکرر گیریاندازه

 

 مرحله اکتساب در را هاپرتاب مکرر نتایج گیريازهاند عاملی با واریانس تحلیل يهایافته .2 جدول

 متغیر عامل
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F Sig 

 01/0* 92/2 021/8398 1 021/8398 مراحل آزمون

 655/0 191/0 089/856 2 162/1212 گروه

 512/0 691/0 089/265 2 162/1590 گروه× مراحل آزمون 

   015/1212 21 919/25152 )آزمون( یخطا

    21 819/11662 خطای )گروه(
 .است داریمعن > α 05/0سطح  در* 

 

 اثر ،دهدمی نشان فوق جدول نتایج که طورهمان

 اثر اما( P<01/0) است دارمعنی آزمون اصلی

 دارمعنی گروه×  آزمون متقابل کنش و گروه اصلی

 اثر در دارمعنی بنابراین تفاوت؛ (P>05/0) نیست

 بر ذهنی نوروفیدبك و تصویرسازی تمرینات

وجود ندارد  دارت پرتاب یادگیری و عملکرد

(05/0<P.) آزمون اصلی اثر داریمعنی همچنین 

 پژوهش هایآزمون بین دارمعنی تفاوت وجود به
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 هاتفاوت این تریقدق بررسی منظوربه. دارد اشاره

 ارتکر هایآزمون از تعقیبی هایآزمون قالب در

 ایحاشیه هایمیانگین تخمین اساس بر شونده

ی دارمعنینشان داد که تفاوت  نتایج. شد استفاده

وجود  (P=001/0) آزمونپسو  آزمونپیش بین

را با آزمون تحلیل  هاپرتابنتایج  9 دارد. جدول

 .دهدمینشان  یاد داریدر مرحله  راههیكواریانس 

 

 یاد داري حلهمر در ANOVAآزمون  نتایج .3 جدول

 متغیر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F Sig 

 581/0 551/0 262/960 2 589/220 گروهی بین

   655/659 21 250/19226 یگروهدرون

    29 999/11112 کل
 .است دارمعنی > 05/0αسطح  در* 

 

 در ،شودمی مشاهده 9 جدول در که طورهمان

 دارمعنی تفاوت هاگروه بین یاد داری یمرحله

بودن یا نبودن  دارمعنیاز  نظرصرف. ندارد وجود

 نوروفیدبك و تصویرسازی هایگروه، هاتفاوت

. همچنین اندکردهذهنی بهتر از گروه کنترل عمل 

ذهنی نیز در مرحله  عملکرد گروه تصویرسازی

 بهتر از گروه نوروفیدبك بوده است. یاد داری

 نتيجه گيری و بحث

 با تحقیق این ،شد بیان این از پیش که طورهمان

مغزی و  امواج آموزش اثر یمقایسه هدف

 مهارت یاد داری و اکتساب بر تصویرسازی ذهنی

 در تحقیق دارت صورت گرفت. نتایج پرتاب

 دو هر که داد نشان یاد داریمرحله اکتساب و 

 ابتدای در ذهنی تصویرسازی گروه نوروفیدبك و

 یهایافته با نتایج این که داشتند تمرین پیشرفت

 (،2010(، آلبرتو و همکارانش )1983اسکندر نژاد )

(، هتفیلد و همکاران 2010ناداپاپ و همکاران )

 ریموند، ،(2005) (، گروزیلر2002(، هاموند )2003)

 دارد )هاموند، یخوانهم( 2005) همکاران و وارنی

 ریموند،؛ 1983، اسکندر نژاد؛ 2005؛ گرازیلر، 2002

 تمرین توانی قانون اصل مؤید نتایج این .(2005

 یاملاحظه قابل پیشرفت ابتدای تمرین در که است

 نتایج. شودمی مشاهده نوآموز افراد عملکرد در

 یادگیری اول جلسات در که داد پژوهش نشان این

 و تصویرسازی نوروفیدبك گروه بین مهارت

 نتایج این که ندارند وجود یدارمعنی تفاوت ذهنی

و  مورد نوروفیدبك شناختی در توضیح اساس بر

 توضیح. است تأیید مورد ذهنی تصویرسازی

اول یادگیری  مرحله در که کندمی بیان شناختی

 فعالیت حرکتی، مهارت یك( شناختی ـ کلامی)

و  و نوروفیدبك دارد وجود زیادی شناختی

 پاسخگوی ندتوانمی یراحتبه ذهنی تصویرسازی

 دست نتایج به همچنین. باشد اجراکننده هاینیاز

 هفته، 5 از بعد که داد نشان تحقیق این از آمده

و  های نوروفیدبكگروه تمرین، جلسه 15 یعنی

 پیشرفت کنترل گروه به نسبت ذهنی تصویرسازی
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 و تجزیه اساس بر و نشان دادند را چشمگیری

 گروه که شد مشخص آماری اطلاعات تحلیل

 ذهنی تقریبًا به و تصویرسازی یدبكنوروف تمرینی

 داشتند. پیشرفت عملکرد در نسبت یك

در تحقیق حاضر با استفاده از پروتکل آلفا/تتا 

دارت  کنندگانپرتابدر  یادگیری SMRوتتا/ 

آموزش مشاهده شد. منطق بنیادین استفاده از 

 ارتقای عملکرد ورزشی، منظوربهنوروفیدبك 

است. با شناسایی  استدلال مبتنی بر ارتباطات

ارتباطات بین الگوهای عمومی فعالیت مغزی و 

بخصوص که مربوط  هاییدگاهدحالات خاص، یا 

، شوندمی یبندطبقه« بهینه» صورتبهبه رفتاری که 

در راستای تعلیم فرد و ارتقا عملکرد،  توانمی

 توسط بازخورد الگوی فعالیت قشری، برای رسیدن

 کرد.تلاش  ایبهینهبه حالات 

 نیز برای افزایش عملکرد در تحقیق حاضر

ورزشکاران از پروتکل آلفا/ تتا استفاده شد و 

نتایج نشان داد که استفاده از این پروتکل در بهبود 

ی دارد که این دارمعنیعملکرد ورزشی نقش 

(، ریموند، 2005نتیجه با نتایج تحقیق گروزیلر )

ل برای ( که از این پروتک2005وارنی و همکاران )

 بهبود اجرای دانشجویان موسیقی استفاده کردند

و همچنین  (2005؛ گرازیلر، 2005)ریموند، 

 ( که از این پروتکل2005تحقیق ریموند و ساجید )

برای افزایش اجرای هنری استفاده کردند، همسو 

این تحقیق با نتایج  (. نتایج2005)ریموند،  است

 تیر و کمان که بر روی (1983) اسکندر نژادتحقیق 

. اسکندر استکاران مبتدی انجام داد نیز همسو 

برای بهبود  PZنژاد از پروتکل آلفا/تتا در منطقه 

عملکرد تیراندازان مبتدی استفاده کرد و نتایج 

تحقیق نشان داد که آموزش نوروفیدبك در این 

 کمان کاران مبتدی و یرتافراد باعث بهبود رکوردهای 

/تتا SMRاز پروتکل  .(1983، اسکندر نژاد) شد

برای افزایش توجه و تمرکز و همچنین بهبود 

بخشیدن به اختلال توجه/بیش فعالی استفاده 

ی تحقیق حاضر هایافته. (2002)هاموند،  شودمی

با نتایج مطالعات مربوط به بهبود اجرا و توجه به 

 SMRدنبال استفاده از پروتکل آلفا/تتا و تتا/

اغلب پیشرفت  هابررسیهمسو است. نتایج این 

را در اجرا و توجه نشان داده است  یتوجهقابل

 مؤثردر مطالعه حاضر  درمجموع (.2001چنیس، )

ای و بودن آموزش آلفا/تتا در ناحیه مرکزی آهیانه

در قشر حسی حرکتی  SMRتتا/ امواج مغزی 

نیمکره چپ در ورزش پرتاب دارت در افراد 

روفیدبك وه نتأثیر مداخل دهندهنشانمبتدی 

مغز در ارتقاء  خودتنظیمیك مداخله  عنوانبه

بیان کرد عاملی کمکی  توانمیاجرا بوده و سطح 

عملکرد  سازیینهبهبرای تسریع افزایش تمرکز و 

فراوانی از پروتکل آلفا/  یهاپژوهشدر است. 

تتا برای افزایش عملکرد ورزشی استفاده شده 

ن پروتکل است و نتایج نشان داده است که ای

است.  مؤثربرای بهبود عملکرد ورزشی مفید و 

 برای افزایش SMRتتا/  از پروتکل توانمیهمچنین 

 توجه و تمرکز در ورزشکاران استفاده نمود.

 گروه همچنین عملکرد تحقیق این در

 گروه این که بود آن از حاکی تصویرسازی

 دهدمینشان  هاپژوهشداشتند.  عملکرد افزایش

نات تصویرسازی بر روی عملکرد و که تمری

یادگیری تأثیر دارد و اگر این تمرینات در کنار 

تمرین جسمانی باشد تأثیر بیشتری دارد. همچنین 
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در تمرینات تصویرسازی ذهنی نشان داده است 

که این تمرینات همراه با افزایش آلفا در منطقه 

این است که  دهندهنشانای بوده است و این آهیانه

 بردیممرینات آرامش را در بازیکنان بالا این ت

 (.2002)گالبرتو، 

توانایی اجرای خوب تنها نتیجه عوامل 

های پدیده یرتأثفیزیولوژیك نبوده بلکه تحت 

متعددی نیز هست که در سیستم اعصاب مرکزی 

بدنی، تکنیکی و  ازنظر. گاهی ورزشکار گذردمی

و ذهنی  تاکتیکی کاملاً آماده است اما مسائل روانی

. این مبحث به نام شودمیباعث تخریب اجرای او 

 ـ مغز بحثبدن شکل گرفته است.  ـ رابطه مغز

 بوده انسان برای جذابی موضوع همیشه بدن

 ارتباط این بیان به فیزیولوژیك وانشناسی. راست

 آندرسای شواهدی نظریات بر طبق. پردازدیم

 و بدن اعضای بین متقابل ارتباط که دارد وجود

 و دهدمی نشان را انسان رفتار و ذهنی رویدادهای

 ذهن در موازی تغییر یك با شناختیروان تغییرات

(. 2011)استرک،  شودمی همراه احساس یا و

 روانشناسی اصول( 1322) والت و گرین و گرین

 هر» کردند مشخص زیر شرح به را فیزیولوژیك

 تغییر یك طریق از فیزیولوژی وضعیت در تغییری

 طوربه فرد ذهنی احساسی وضعیت در مناسب

 مناسب تغییر یك طریق از ناخودآگاه یا خودآگاه

 .«آیدمی وجود به فرد شناختیروان وضعیت در

 از عمیقی بسیار بازتاب خاصی طوربه نظریه این

 بدن ـ مغز همیشگی موضوع به که قطعی دیدگاه

 (.2006، 1)ویلسون دارد ،کندمی پیدا ربط

                                                           
1. Wilson 

 مرحله در تحقیق این در توجهقابل ایجنت اما

 که بعد یاد داری مرحله در شد. مشاهده یاد داری

 برتری نتایج ،انجام گرفت تمرینی بی پنج روز از

 را نوروفیدبك ذهنی و تصویرسازی هایگروه

 برتری گروه کنترل و همچنین نتایج به نسبت

 گروه به نسبت ذهنی را تصویرسازی گروه

 وینبرگ نظر به البته با توجه داد نشان نوروفیدبك

 توانمی ذهنی، تصویرسازی مورد در (2008) 

 صورتی در محیط آزمایشگاهی، در که گفت

 دنبال به بلافاصله که یابدمی بهبود عملکرد

گیرد  صورت تمرین نیز کمی ،تصویرسازی

 .(2010)وینبرگ، 

( 1929آهولا ) ازنظرتصویرسازی ذهنی 

نی ورزشکار برای بهبود تجسم ذه کارگیریبه

عملکرد جسمانی است. در تصویرسازی ذهنی 

و از این توانایی  شودمیحواس مختلف درگیر 

ورزشی  هایمهارتبرای یادگیری و اجرای 

(. 1929)آهولا، ترجمه: فلاحی،  شودمیاستفاده 

محققان در ارتباط بین تأثیر تمرین ذهنی و اجرای 

ند که تمرین حرکات ورزشی به این نتیجه رسید

مانند  گیرینشانه هایمهارتذهنی تأثیر مثبتی بر 

تیراندازی دارد. این تأثیرات با سیستم عصبی 

خودکار همخوانی دارد. محتویات، کیفیت و 

خودکار  هایپاسخکمیت تصویرسازی ذهنی بر 

بنابراین از این لحاظ  ؛عصبی اثرات متفاوتی دارد

)دیچامکز،  استتمرین ذهنی شبیه فعالیت واقعی 

(. تمرینات تصویرسازی ذهنی بر روی 1332

ورزشکاران گلف مبتدی نیز انجام شد و نتایج 

نشان داد که این تمرینات باعث بهبود عملکرد در 

ورزشکاران گلف مبتدی شد و ضربات آنان بهبود 
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ها پژوهش(. 1929یافت )آهولا، ترجمه: فلاحی، 

وی که تمرینات تصویرسازی بر ر دهدمینشان 

عملکرد و یادگیری تأثیر دارد و اگر این تمرینات 

در کنار تمرین جسمانی باشد تأثیر بیشتری دارد. 

همچنین در تمرینات تصویرسازی ذهنی نشان 

داده است که این تمرینات همراه با افزایش آلفا 

( و 2002در منطقه آهیانه ای بوده است )گالبرتو، 

ینات آرامش این است که این تمر دهندهنشاناین 

همچنین  هاپژوهش. بردمیرا در بازیکنان بالا 

که تمرینات تصویرسازی ذهنی  دهندمینشان 

علاوه بر اینکه برای افراد ماهر خوب است برای 

افراد مبتدی نیز مفید است و باعث افزایش 

( که این نتایج همسو با 98) شودمیعملکرد آنان 

 نتایج تحقیق حاضر است.

 کاهش اثربخشی تمرینات ودباوجاز طرفی 

این فرض  هایافته، یاد داریدر مرحله نوروفیدبك 

تواند برای که نوروفیدبك می کندمیرا مطرح 

تحریك یا تنظیم فعالیت مغزی به کار گرفته شود 

 باشد مؤثرو ممکن است روی پردازش شناختی 

(. یکی از نکات مهم در ارائه 2009ورنون، )

است که الگوی فعالیت آموزش امواج مغزی این 

 هایرشتهمغزی در افراد مختلف و نیازهای متفاوت 

ورزشی به الگوی متفاوت فعالیت مغزی مختلف 

، 1دامیگوئسکه باید به آن توجه داشت ) است

مختلف به مناطق مختلفی از  هایورزش(. 2008

مغز وابسته است. این پیچیدگی و پویایی عصبی 

مشخصی برای  موجب شده که تا به حال الگوی

 توجه به اینکهاجرای این فرآیند یافت نشود و با 

مختلف ورزشی این قبیل تغییرات  هایرشتهبرای 

                                                           
1. Domigues 

EEG وت بوده و ثابت نیستند، بنابراین امتف

 هایپروتکلدر زمینه طراحی  شودمیپیشنهاد 

بیشتری در  دارنظامآموزشی نوروفیدبك بررسی 

 طوربهسطوح مختلف یادگیری انجام شود. 

 یدر مورد الگو ایپیچیده هایپژوهش روزافزونی

ارتباط با انواع مختلفی از اوج  امواج مغزی که در

عملکرد است، شروع شده است. در چنین 

اطلاعات  افرادمواردی الگوی امواج مغزی برای 

برای  هاآن کنندههدایتمهمی را که ممکن است 

اوج  تمرینات نوروفیدبك برای ارتقای ازاستفاده 

 (.2005ریموند، ) ندعملکرد است فراهم نمای

ی این پژوهش تمرینات هایافته بر بنا

  نوروفیدبك و تصویرسازی ذهنی بر یادگیری

 است و در مقایسه مؤثرو عملکرد پرتاب دارت 

با گروه کنترل اثر سودمندی دارد. با توجه به 

 توانی تحقیق حاضر و مطالعات قبلی میهایافته

 رین تصویرسازی و تمرینات نوروفیدبك،گفت که تم

عملکرد و بهبود  برای افزایش مؤثریتمرینات 

 از آموزش نوروفیدبك شودمیپیشنهاد اجرا است و 

مشابه  هایورزشدر  و تصویرسازی ذهنی

 مربوطه برای و گلف و از پروتکل تیراندازیمانند 

بهبود و تسریع یادگیری در افراد مبتدی در 

استفاده شود. همچنین به  گیرینشانه هایورزش

 هایمهارتمربیان و دست اندرکاران آموزش 

که برای تسهیل آموزش  شودمیورزشی توصیه 

 تصویرسازی ذهنی و ورزشی از هایمهارت

 د.نوروفیدبك استفاده کنن

 در پایان از تمام دانشجویان قدردانی: و تشکر

قیق دانشگاه ارومیه که در این تح بدنیتربیترشته 

 م.یرا دار قدردانیکمال تشکر و  نمودند،شرکت 
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