
  

 

 روانشناسیعصب  پژوهشی ـفصلنامه علمی 

 6991 تابستان (،9)پیاپی  ،دوم، شماره سومسال 
Neuropsychology 

Vol. 3, No.2, (Series 9) Summer 2017 

در  کمان و یربر عملکرد ورزشکاران ماهر ت فشارتحتو  یدبکنوروف ینتمر تأثیر
 یرقابت یطشرا

 3یبروجن یشهزاد طهماسب ،2یشهباز یمهد ،1آذر یمعصومه فغفور*
 .یرانا .تهران .دانشگاه تهران ،یحرکت یادگیریرشد و تکامل و  یدکتر یدانشجو. 1

 .یرانا .تهران .هراندانشگاه ت ،یو علوم ورزش بدنیتربیتدانشکده  یرفتار حرکت یاردانش .2
 .ایران .نتهرا .دانشگاه تهران ،یو علوم ورزش بدنیتربیتدانشکده  یرفتار حرکت یاراستاد. 3

(30/30/69ـ تاریخ پذیرش:  13/33/69)تاریخ وصول:   

The Effect of Neurofeedback and Under Pressure Training on 

Expert Archers’ Performance in Competitive Condition 
*Masoumeh Faghfouri Azar1, Mahdi Shahbazi2, Shahrzad Tahmassebi Boroujeni3 

1. Ph.D. Student of Motor Behavior, Tehran University, Tehran, Iran. 

2. Associate Professor of Motor Behavior, Tehran University, Tehran, Iran. 

3. Assistant Professor of Motor Behavior, Tehran University, Tehran, Iran. 

Received: (Jun. 03, 2017)                     Accepted: (Jul. 30, 2017) 
 

 

 چکیده:

 در بهینه عملکرد اجرای ورزشکاری هر اهداف ترینمهم از یکی مقدمه:

 از ناشی روانی فشارتحت ورزشکاران، گاهی است، اما مسابقات حین
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 عملکرد بر فشارتحتو  تمرین نوروفیدبك تأثیر بررسی حاضر

 کنندگانشرکت روش:. رقابتی بود شرایط در کمان و تیر ماهر ورزشکاران

 شهر تهران سالبزرگسالم  دستراست کمان و تیر ماهر ورزشکار زن 93

 در اولیه رکوردگیری از پس و انتخاب دسترس در شیوه به که بودند

گروه تمرین  سه در تصادفی طوربه سازیهمگنرقابتی و  شرایط

 تمرینی به پروتکل .گرفتند قرار و کنترل شارفتحتنوروفیدبك، تمرین 

پس از آن رکوردگیری مجدد در  هفته انجام شد و 4در  جلسه 61مدت 

 داد واریانس نشان تحلیل نتایج آزمون: هایافته. آمد شرایط رقابتی به عمل

 نوروفیدبك گروه دو هر آزمونپس مرحله در کنندگانشرکت عملکرد که

 ،(P=339/3)داشت  داریمعنی ه کنترل پیشرفتنسبت به گرو فشارتحتو 

بالاتر بودن میانگین رکورد گروه  رغمعلیدر این مرحله  از سوی دیگر

عملکرد گروه نوروفیدبك و  بین داریمعنی ، تفاوتفشارتحتتمرین 

این  یهایافته به توجه با: گیرینتیجه. (P=116/3)نشد  مشاهده فشارتحت

در ارتقاء عملکرد  فشارتحت ویژهبهو  فیدبكنورو تمرین تأثیر پژوهش،

 در هاروشاین  از استفاده بر و گیردمی قرار موردتوجهکمانداران ماهر 

 .شودمی تأکید هارقابتبدنی برای رسیدن به نتایج بهتر در  تمرین کنار
 

، عملکرد، ورزشکار ماهر، فشارتحتنوروفیدبك، شرایط  :یدیواژگان کل

 .کمان و تیر

 

Abstract: 

Introduction: One of the most important goals of any 

athlete optimum performance during the competitions, but 

sometimes athlete’s performance suddenly destroyed under 

psychological pressure caused by competition. This study 

investigated the effect of neurofeedback and under pressure 

training on expert archers’ performance in competitive 

condition. Methods: participants were 30 adult healthy right 

hand expert female archer in Tehran that were selected by 

accessible method and after primary archery record in 

competitive condition and sameness were assigned 

randomly into three groups: neurofeedback and under 

pressure training and control. Training protocol was done 12 

sessions at 4 weeks and after training was performed 

renewed record in competitive condition. Findings: The 

results of analysis of variance showed that the performance 

of participants at posttest both neurofeedback and under 

pressure group than control group progressed significantly 

(p= 0.003), the other at this stage despite was higher 

average’s record of under pressure training group, not seen 

significant difference between the neurofeedback and under 

pressure group. Conclusion: According to the findings of 

this study, effects of neurofeedback training, particularly 

under pressure considered to promotion of expert archers 

performance and emphasized to use of these methods beside 

physical training to achieve better results in competitions. 
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 مقدمه

که  کنندمیتمام ورزشکاران با این انگیزه، تمرین 

خود را  هایتواناییی ورزشی بتوانند هارقابتدر 

به بهترین شکل به نمایش بگذارند؛ لذا، اجرا در 

. رسدمیشرایط فشار روانی امری ناگزیر به نظر 

در برخی موارد دیده شده که ورزشکاران در 

و  هاتوانایی توانندنمیی بزرگ، هارقابت

مطلوب نشان دهند و  طوربهخود را  هایمهارت

تخریب  شدتبهناگهانی و  طوربهعملکردشان 

(. متخصصان این پدیده را 6964)بامیستر،  شودمی

 اندکرده گذارینام 6«انسداد ناشی از فشار»

 (.6961)بامیستر و شاورز، 

 است رویکردی انسداد، یا عملکرد تخریب

 و افتدمی اتفاق بالا روانی فشار شرایط در که

 انجام به قادر بازیکن که عملکردی شودمی باعث

 بتواند که رودمی او از انتظار این و است بوده آن

 شود افت دچار کند، اجرا را عملکرد از سطح این

 طوربه(. 1363؛ فاکس، 1332بیلوک و هالت، )

 سبب ،فشارتحت شرایط شودمی فرض معمول

 اضطراب سطح و شودمی اضطراب سطح افزایش

 گیرندمی نظر در شده درک فشار میزان را

 فشار (1336) 1کر و بیلوک(. 6964بامیستر، )

 در نگرانی به تمایل عنوانبه را روانی

 تعریف بالاست مهارت سطح که هاییموقعیت

 ازجمله مختلف دلایل به ورزشکاران. اندکرده

 میان تفاوت یا و ورزشی موفقیت کسب اهمیت

 اجرای نیاز مورد قابلیت و خود هایتوانایی

                                                 
1. Choking under pressure 

2.Beillock & Carr 

؛ 1363تاناکا و سکیا، ) شوندمی مضطرب ورزشی،

برای تعریف انسداد  چند مدل(. 1361هپلر، 

 صریح کنترل یا متمرکز خود مدل ؛اندشدهمطرح 

 انسداد که کندمی مطرح( 6964) 9بامیستر توسط

 و خودکار تکالیف روی روانی فشار شرایط تحت

 ندارند، هشیار توجه به نیاز که حرکتی هایبرنامه

 مهارت سمت به هشیارانه توجه. افتدمی اتفاق

 و کندمی مداخله مهارت آن جرایا با خودکار

تاناکا و ) شودمی خودکار پاسخ از بازداری باعث

 4لیندر و لویس پرتیحواس مدل(. 1363سکیا، 

 شرایط تحت انسداد که مبناست این بر( 6992)

 نیاز که افتدمی اتفاق یهایمهارت در روانی، فشار

 حافظه از اطلاعات کارگیریبه و گیریتصمیم به

 که دوم تکلیف مداخله ،درنتیجه که رنددا کاری

 که زمانی. بیندمی آسیب دارد توجه به نیاز هم آن

 متمرکز تکلیف به نامربوط علائم روی ورزشکار

 تکلیف به مربوط علائم به تواندنمی ،شودمی

 کندمی تجربه را عملکرد در کاهش و کند توجه

؛ ورثی و همکاران، 1331جکسون و همکاران، )

 ورزشی شناسان روان دیگر سوی از(. 1339

 دچار ورزشکاران به کمك ترینبزرگ که معتقدند

 علائم روی از هاآن توجه دادن تغییر انسداد،

 به نامربوط علائم سمت به تکلیف به مربوط

؛ ورثی و 6992یندر، لویس و ل) است تکلیف

والاس و همکاران  ؛1339 ،اتن ؛1339 ،همکاران

                                                 
3.Baumeister 

4. Lewis & Linder 
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 6ونگ توسط دادانس شده کامل مدل(. 1332

 مبتدی ورزشکاران که کندمی ( بیان1331)

 دست در تکلیف از حواس شدن پرت درنتیجه

 از بازداری درنتیجه ماهر ورزشکاران و اجرا

 .شوندمی انسداد دچار خودکار، عملکرد

ناشی از فشار والدین،  تواندمیفشار روانی 

ه ، نتیجه گرایی، میل زیاد به برندهاتیمیهممربیان، 

؛ والاس و همکاران، 1339شدن و ... باشد )اتن 

 روانی، فشار شرایط تحت اجرا (. هنگام1332

 تکلیف با مرتبط هاینشانه از افراد تمرکز و توجه

 که شودمی متمرکز چیزهایی بر یا شده منحرف

 درباره نگرانی مانند هستند؛ تکلیف به نامربوط

لویس ؛ 6964بامیستر، ) احتمالی نتایج و عملکرد

توانایی سازگاری با فشار روانی (. 6992و لیندر، 

 جدانشدنیو اضطراب بالا توسط بازیکن، بخش 

تمام مسابقات ورزشی است و ورزشکاری 

به عملکرد مطلوب و اجرای کامل  تواندمی

برسد  هارقابتدر  آموخته شده خود هایمهارت

 که این سازگاری را بیاموزد.

 یادگیری جهنتی مطلوب، ورزشی عملکرد

 متغیرهای. است روانی و جسمانی هایمهارت

 تأثیر مطلوب عملکرد و یادگیری بر زیادی

مك ) است بازخورد هاآن از یکی که گذارندمی

 ،استرک ؛1332 ،اشمیت و لی ؛1334 ،موریس

 که بازخوردی تمرینات یهاروش از یکی(. 1332

 سرعت را یادگیری و آموزش روند تواندمی

 بازخورد) بیوفیدبك. است 1دبكبیوفی بخشد،

                                                 
1. Wang 

2. Biofeedback 

 و اطلاعات ارائه و گیریاندازه( زیستی

 مثال عنوانبه) روانی/ شناختیزیست هایشاخص

 افزایش برای توانمی که است( قلب ضربان

 این بر زیستی بازخورد. کرد استفاده آن از عملکرد

 ارادی طوربه تواندمی انسان که دارد تأکید نکته

ریموند و همکاران، ) بگذارد رتأثی خویش جسم بر

 فرد چه هر دهدمی نشان تحقیقات(. 1332

 داشته خود بدن عملکرد از بیشتری اطلاعات

استرک و ) بود خواهد آن بهتر کنترل به قادر باشد،

از انواع بازخورد  9نوروفیدبك(. 1332همکاران، 

 گیرندمیزیستی است که افراد از طریق آن یاد 

کنترل کنند. با استفاده از امواج مغزی خود را 

ند فعالیت مغزی خود را توانمینوروفیدبك، افراد 

 هایزمینهکنترل کرده، عملکرد خویش را در 

ورزشی، شناختی و هنری بهبود بخشند )ریموند و 

افراد به  معمولاً(. 1332 ،؛ ورنون1332همکاران، 

دلیل عدم آگاهی از الگوهای امواج مغزی، قادر 

نیستند، اما بعد از گذشت چند ثانیه،  اهآنبه تغییر 

با مشاهده این امواج بر روی صفحه کامپیوتر، 

را  هاآنگذاشتن بر  تأثیرتوانایی تغییر و  تدریجبه

(. با تکرار این شکل 1331 ،)هموند کنندمیکسب 

از بازخورد، مغز رابطه بین فعالیت خود و آنچه را 

یی ، شناساشودمیدر صفحه کامپیوتر مشاهده 

(. تمرین 1332خواهد کرد )استرک و همکاران، 

نوروفیدبك شامل کارگذاری الکترودهایی روی 

نقاط مشخص شده پوست سر است. در این 

جریان الکتریکی به مغز وارد  گونههیچروش 

                                                 
3. Neurofeedback 
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. در حین تمرین، فرد برخی از شودمین

 صورتبهعملکردی مغز خود را  هایویژگی

قه بازخوردی دیداری یا شنیداری در یك حل

. در مرحله بعد، مغز یاد کندمیدریافت  زمانهم

برخی از امواج خود را تقویت و برخی  گیردمی

دیگر را سرکوب کند تا به هدفی که دستگاه برای 

او تعیین کرده است، برسد. در تجهیزات مدرن 

هر موج شامل شدت و  هایویژگینوروفیدبك، 

بازنمایی  هاییستونو  هارنگ وسیلهبهتواتر 

. تقویت یا سرکوب هر موج با تغییراتی در شودمی

. اگر تلاش شودمیرنگ یا اندازه ستون مشخص 

باشد، فرد از اطلاعات، بازخورد مثبتی  آمیزموفقیت

صدای خوشایند یا  تواندمیکه  کندمیدریافت 

تصویری از یك نماد باشد. امروزه به کمك 

یف کامپیوتری بسیار پیشرفته، تکال افزارهاینرم

مهیج و رقابتی  هایبازیمتنوع و جالبی در قالب 

 برای سنین مختلف قابل استفاده است )مور،

 هایویژگی(. مطالعات گوناگونی درباره 1333

)امواج مغزی( و بهبود  6الکتروانسفالوگرافی

عملکرد در تکالیف مختلف )ورزشی، شناختی، 

ن هنری( انجام شده است. با بررسی ارتباط بی

 توانمیالگوی امواج مغزی و سطوح اجرا، 

وضعیت فعالیت مغزی ورزشکاران نخبه را قبل، 

بعد و در حین اجرا تعیین و مرجع قابل اعتمادی 

ویژه را در عملکرد بهتر به دست  هایفرکانساز 

نوروفیدبك (. 6993آورد )نظری و همکاران، 

قابلیت بازآموزی فعالیت امواج مغزی برای 

                                                 
1. Electroencephalography (EEG) 

 هایرشتهملکرد مطلوب در ورزشکاران افزایش ع

مختلف را داراست )محمدزاده و همکاران، 

(. این روش به دنبال آن است که به افراد 6999

مغزی خود را به  امواجآموزش دهد واکنش 

، بهنجار سازند )میکیسین و همکاران، هامحرک

 ازجمله( 6996) 1(. لندرز و همکاران1362

ه بررسی اثرات نخستین محققانی بودند که ب

کمان نیمه  و تمرین نوروفیدبك بر ورزشکاران تیر

ماهر پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که 

اجرای گروه نوروفیدبك نسبت به گروه کنترل که 

دریافت نکردند،  نوروفیدبكآموزش  گونههیچ

داشته است. در پژوهش ریموند  داریمعنیبهبود 

تمرین جلسه  63( اثر 1332) 9و ساجید

نوروفیدبك و بازخورد زیستی )ضربان قلب( در 

اجرای حرکات موزون مورد بررسی قرار گرفت. 

مشاهده کردند که اجرای دو گروه تمرین  هاآن

نوروفیدبك و بازخورد زیستی، در مقایسه با گروه 

 درواقعیافته است.  داریمعنیکنترل، بهبود 

 هاخواستهتا  دهدمینوروفیدبك، مغز را آموزش 

را هماهنگ و سازگار سازد. رابطه  هاچالشو 

بسیار قوی بین ذهن و عملکرد بدنی در ورزش 

وجود دارد. برای بالا بردن عملکرد ورزشی، دامنه 

وسیعی از قدرت ذهن، مثل تمرکز و توجه لازم 

است. نوروفیدبك نتایج بسیار خوبی را برای 

بهبود عملکرد در ورزش، موسیقی و حرکات 

خود نشان داده است )صالحی و  موزون از

(. هنگامی که مغز، نظم یافته و 6994همکاران، 

                                                 
2. Landers et al 

3. Raymond & Sajid 
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، شودمی، رفتار بهتر کندمیپیدا  خودتنظیمیتوان 

 هایقابلیت. این یابدمیتمرکز و توجه افزایش 

از طریق آموزش امواج مغزی،  توانمیذاتی را 

 برحسب(. امواج مغزی 1332فعال نمود )هموند، 

 بندیتقسیمچهار دسته متفاوت فرکانس به 

 ترینآهستهبلندترین و  این چهار دسته از. شودمی

از  اندعبارتبه ترتیب  ترینسریعو  ترینکوتاهتا 

تا  6آلفا ) ،هرتز( 2تا  4هرتز(، تتا ) 9تا  6) دلتا

زمانی هرتز(. امواج دلتا  93تا  64هرتز( و بتا ) 69

تتا  ،تکه فرد در خواب عمیق اس شودمیدیده 

 حالت خواب نسبتاً  که فرد در شودمیزمانی دیده 

زمانی به  معمولاًفعالیت آلفا  ،است تریسبك

بیدار و نسبتاً در حال  که فرد رسدمیحداکثر 

آرامش است. امواج بتا با تمرکز و پردازش 

(. طبق بررسی 1332)دموس  شناختی ارتباط دارد

آرامش،  حالت مغزی در هاینقشهامواج و 

 زیاد از پذیرندگی آرامش، و سکون حساسا

 .هستند تتا موج کارکردهای

 امواج مغز با آرامش، توأم حالت تمرکز در

 در که است قادر کند؛ بدنآلفای بیشتری تولید می

 ضربان تعداد کند، عمل رهاتر و ترآسوده حالتی

خون به نسبت افراد  لاکتات سطح قلب و کاهش

 و استرک)ت اس ترمحسوس مراتببهمضطرب 

 (.1332 همکاران،

از پروتکل  معمولاًدر آموزش نوروفیدبك 

 درنتیجهآلفا/تتا برای افزایش توجه و تمرکز و 

. با شودمیارتقای عملکرد ورزشکاران استفاده 

اینکه تحقیقات فراوانی در مورد نوروفیدبك انجام 

گرفته است، اما تمرکز این مطالعات بیشتر بر روی 

انی بوده و تحقیقات اندکی در رابطه درم هایجنبه

با بهبود عملکرد ورزشی انجام گرفته است که 

 ...به تحقیق رستمی، صادقی، ا توانمی ازجمله

( اشاره کرد. 1361و سلامتی ) آبادینصرتکرمی، 

جلسه تمرین نوروفیدبك  62دریافتند که  هاآن

در نتایج تیراندازی با  داریمعنیباعث افزایش 

. نظری، اسکندرنژاد، عبدلی و واعظ شودمیتفنگ 

( در پژوهشی بر روی تیراندازان 6993موسوی )

با کمان مبتدی به این نتیجه رسیدند که تمرینات 

جلسه بر عملکرد  13نوروفیدبك به مدت 

دارد. محمدی،  داریمعنیمثبت  تأثیرتیراندازان 

( در تحقیق خود بر 6992طاهری و سهرابی )

جلسه  13ه این نتیجه رسیدند که روی تیراندازان ب

تمرین نوروفیدبك با بهبود امتیازات کسب شده 

 پال بوده است. مؤثردر ارتقای عملکرد تیراندازان، 

 یکه بر رو یقی( در تحق1361) 6و همکاران

 جهینت نیبا کمان انجام دادند به ا راندازانیت

 61به مدت  دبكینوروف ناتیکه تمر دندیرس

که  کندمی میرا تنظ شناسیروان یپارامترها ،جلسه

. تحقیقاتی بگذارد مثبت تأثیربر عملکرد،  تواندمی

مربوط به بررسی  عموماً که تاکنون انجام شده 

تمرین نوروفیدبك بر عملکرد ورزشی  تأثیر

ورزشکاران مبتدی بوده و همچنین تحقیقی مبنی 

بر  فشارتحتتمرین در شرایط  تأثیربر بررسی 

ران صورت نگرفته و از آنجا که عملکرد ورزشکا

ی ورزشی در شرایط فشار روانی هارقابتتمامی 

                                                 
1. Paul et al 
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و پدیده انسداد در میان  شوندمیبرگزار 

ورزشکاران ماهر در شرایط فشار روانی بالا 

 تأثیراست، لذا لزوم بررسی  مشاهدهقابل وفوربه

ی هارقابتو همانند شرایط  فشارتحتتمرین 

ران ماهر، ضروری به رسمی بر عملکرد ورزشکا

. از طرفی در این تحقیق به دنبال رسدمینظر 

تمرین نوروفیدبك و  تأثیربررسی و مقایسه 

 و بر عملکرد ورزشکاران ماهر تیر فشارتحت

کمان در شرایط رقابتی بوده و اینکه در عمل آیا 

یك  عنوانبهی تمرینی هاروشاز این  توانمی

ب برای پروتکل تمرینی با اثربخشی مناس

 هارقابتورزشکاران ماهر و کسب نتیجه بهتر در 

 استفاده کرد؟

 

 روش

و  آزمونپیشروش تحقیق، نیمه تجربی و با طرح 

تمرین  تأثیربا گروه کنترل بود که  آزمونپس

را بر عملکرد ورزشکاران  فشارتحتنوروفیدبك و 

 کمان مورد ارزیابی قرار داد. و ماهر تیر

 و شکار زن ماهر تیرورز 93 کنندگانشرکت

 43تا  13) سالبزرگسالم  دستراستکمان 

سال( شهر تهران بودند که به شیوه در دسترس 

تصادفی در  طوربه سازیهمگنانتخاب و پس از 

و  فشارتحتسه گروه تمرین نوروفیدبك، تمرین 

مورد استفاده در این  ابزار کنترل قرار گرفتند.

 است از: پژوهش عبارت

در  استفاده مورد نوروفیدبك دستگاه بک:نوروفید

 کمپانی ProComp از مدل پژوهش این

Thought Technology طی در. بود کانالِ دو و 

 T3تمرین نوروفیدبك ابتدا پوست سر در نواحی 

مغزی توسط آزمونگر با الکل طبی تمیز  Pzو 

شده و الکترودها به گوش راست و نواحی مغزی 

ثبت  و یست متصل شدب-با استفاده از چسب ده

 فایرآمپلی با استفاده از (EEG)امواج مغزی 

مغز  سطح از 1بیوگراف افزارنرمو  6نرواسکن

طبق تحقیقات . گرفتمی صورت مداوم صورتبه

گوناگونی که به بررسی نقش و تغییرات امواج 

با عملکرد انجام گرفته در این  هاآنمغزی و رابطه 

کنترل فشار روانی و تحقیق برای افزایش تمرکز و 

آرمیدگی از پروتکل تقویت موج آلفا در ناحیه 

T3 تتا در ناحیه -مغزی و پروتکل آلفاPz  مغزی

تمرکز  هایحالتدر  هابررسیاستفاده شد. طی 

 با آرامش، فعالیت امواج آلفا و تتا در نواحی توأم

T3 و Pz  (.1332 ،)استرک استبارزتر 

نداران بر روی کما سیبل و برگه ثبت امتیازات:

نصب شده با  هاپایهمتری که بر روی  93سیبل 

شخصی تیراندازی کردند. طبق قوانین  هایکمان

 61فدراسیون تیراندازی با کمان، تیراندازان طی 

تیر  91و در هر اند سه تیر،  ایدودقیقهاند )زمان( 

 هاآنتیر، رکورد  91رها کردند و مجموع امتیازات 

 کنندگانشرکتثبت رکورد . دادمیرا تشکیل 

، توسط داوران در برگه ثبت امتیازات درمجموع

 انجام شد.

 نامهرضایتدر ابتدا  هاکنندهشرکت روش اجرا:

                                                 
1. Neroscan 

2. biograph 
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شرکت در این تحقیق را تکمیل کردند. پیش از 

در  هاکنندهشرکتشروع پروتکل تمرینی از تمام 

در فاصله  ریت 91رکورد  ی،و رقابت کسانی طیشرا

 د.گرفته ش آزمونپیش عنوانبه EEG متر و 93

در  یراندازیبا توجه به رکورد ت هاکنندهشرکت

 تمرین گروه همگن )گروهسه ، به آزمونپیش

 میکنترل( تقس ،فشارتحتتمرین  دبك،ینوروف

جلسه  61. پس از آن هر سه گروه به مدت نددش

)سه جلسه در هفته به مدت چهار هفته( به تمرین 

(. 1361 ،ختند )پاول و همکارانتیراندازی پردا

گروه نوروفیدبك علاوه بر تمرین تیراندازی 

عادی، تمرین نوروفیدبك داشت. در جلسات 

تمرین نوروفیدبك، فرد بر روی یك صندلی 

، آزمونگر پس نشستمیراحت و در محیطی آرام 

از تمیز کردن و نصب الکترودها بر سر 

افزایش  ، ده دقیقه اول تمرین را برایکنندهشرکت

مغزی در خلال  T3و تقویت موج آلفا در ناحیه 

 در ؛ فردگرفتمییك بازی کامپیوتری در نظر 

 انیمیشن ، تصویرنشستمیصفحه کامپیوتر  برابر

با  ،کردمی مشاهده را امواج مغزی خود ثبت و

انیمیشن )در این تحقیق فرد  فعالیت مغزی فرد،

یگر باید یك قایق را در رقابت با دو قایق د

 برسد( موردنظربه مقصد  ترسریعتا  دادمیحرکت 

، امتیاز گیری گرفتمی امتیاز وی و کرده حرکت

سرعت تواتر بازخورد صوتی )صدای  صورتبه

 موردنظر امواج ترتیب بدین .زنگ ملایم( بود

، بیست دقیقه بعدی شدندمی تقویت یا سرکوب

مغزی  Pzتتا در ناحیه -تمرین به پروتکل آلفا

صاص یافت که هدف آن ایجاد یك وضعیت اخت

آرمیدگی عمیق هوشیارانه بود. فرد با چشمان 

بسته در حالت آرامش کامل اما هوشیار روی 

و بازخورد صوتی که صدای  نشستمیصندلی 

با صدای  توأممانند صدای رودخانه  بخشآرامش

با  بایستمیو فرد  شدمیاقیانوس بود، ارائه 

ین شدت ارائه این دو صدا فعالیت مغزی، تعادل ب

(. برای از 6993 ،را حفظ کند )نظری و همکاران

بین بردن اثر تقدم و تأخر تمرین نوروفیدبك، 

ابتدا تمرین  صورتبهجلسه تمرینی  1اولین 

جلسه دوم  1نوروفیدبك سپس تمرین تیراندازی و 

ابتدا تمرین تیراندازی سپس تمرین  صورتبه

 شرایط در فشارتحت تمرین نوروفیدبك بود. گروه

 در هاکنندهشرکت کردند؛ تمرین تمرین فشارتحت

 بود، نقدی جایزه سر بر رقابت جلسه هر

 تمرینی، بالاترین جلسه هر در که صورتبدین

مسترز ) بود نقدی جایزه برنده تیر، 91رکورد 

عادی و بدون  صورتبهگروه کنترل نیز (. 6991

پرداخت. برای تمرین اضافی به تمرین تیراندازی 

پروتکل تمرینی، پس از اتمام برنامه  تأثیربررسی 

تمرینی و برگشت هر سه گروه به تمرینات عادی 

 صورتبهی هر سه گروه هاکنندهشرکتخود، از 

 تیر گرفته شد. 91یکسان و رقابتی رکورد 

 

 هایافته

از آمار توصیفی برای گزارش  در این پژوهش

تفاده شد. همچنین میانگین و انحراف معیار اس

 فشارتحتتمرین نوروفیدبك و  تأثیربرای بررسی 

301 



 

 ... یطدر شرا کمان و یربر عملکرد ورزشکاران ماهر ت فشارتحتو  یدبكنوروف ینتمر یرتأث و همکاران:آذر  یمعصومه فغفور

  

 

 از آزمون تحلیل واریانس هاگروهبر عملکرد 

(ANOVA) از  هاگروهبرای مقایسه دو به دو  و

 وسیلهبه هادادهاستفاده شد.  آزمون تعقیبی توکی

مورد  1361و اکسل  13نسخه  SPSS افزارنرم

 داریمعنیسطح قرار گرفت.  تحلیل و تجزیه

32/3>P .سازیهمگناز  پس در نظر گرفته شد 

، آزمونپیشبر اساس رکورد آنان در  کنندگانشرکت

برای حصول اطمینان از برابری واریانس هر سه 

استفاده شد که  (Levene)گروه از آزمون لوین 

در  هاگروهنتیجه آن حاکی از همگنی واریانس 

در  دارنیمعو عدم تفاوت  آزمونپیشمرحله 

 اطلاعات (.Sig=491/3)میانگین رکورد آنان داشت 

در هر سه  کنندگانشرکتتوصیفی مربوط به رکورد 

در جدول  آزمونپسگروه و در دو مرحله پیش و 

 ( ارائه شده است.6)

 
 هاگروه آزمونپسرکوردهای پیش و  .1جدول 

 آزمونپس آزمونپیش  

 انحراف استاندارد میانگین رکورد استانداردانحراف  میانگین رکورد تعداد گروه

 21/9 6/911 32/2 4/939 63 نوروفیدبك

 31/66 2/912 22/9 9/939 63 فشارتحت

 23/4 9/963 42/4 4/963 63 کنترل

 

 شودمی( مشاهده 6که در جدول ) طورهمان

، آزمونپیشدر مقایسه با  آزمونپسدر مرحله 

 است.بیشتر  هاگروهمیانگین رکورد 

بودن تفاوت میانگین  دارمعنیبرای بررسی 

در هر  کنندگانشرکت آزمونپسرکورد پیش و 

 همبسته استفاده شد. tگروه از آزمون 

 
 در هر گروه کنندگانشرکت آزمونپسمقایسه تفاوت رکورد در پیش و  .2جدول 

 t Sig درجه آزادی میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد گروه

 333/3* -61/1 9 61/6 66/2 وفیدبكنور

 333/3* -99/1 9 41/1 11/2 فشارتحت

 199/3 -63/6 9 42/3 49/6 کنترل

 

 شودمی( مشاهده 1که در جدول ) طورهمان

 آزمونپیشنسبت به  آزمونپستفاوت رکورد در 

 دارمعنی فشارتحتدر گروه تمرین نوروفیدبك و 

 ت.اس دارمعنیو در گروه کنترل غیر 

ی تمرینی هاگروهبرای بررسی اینکه آیا بین 

وجود دارد  داریمعنیتفاوت  آزمونپسدر رکورد 

و برای  طرفهیكیا نه از آزمون تحلیل واریانس 

از آزمون تعقیبی توکی  هاگروهمقایسه دو به دو 

 استفاده شد.
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 هاگروه مونآزپستفاوت رکورد در نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی  .3جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 13/269 1 13/6612 بین گروهی

 21/22 12 93/1394 گروهیدرون 339/3* 21/2

  19 23/9116 کل

 

( نتیجه آزمون تحلیل واریانس 9طبق جدول )

 آزمونپسنشان داد که بین میانگین رکورد 

 داریمعنیتفاوت  وهدر سه گر کنندگانشرکت

 وجود دارد.

 
 آزمونپسدر  هاگروهنتایج آزمون توکی و مقایسه دو به دو رکورد . 4جدول 

 داریمعنیسطح  خطای استاندارد هامیانگینتفاوت  هاگروه

 311/3* 99/9 -13/66 نوروفیدبك کنترل

 339/3* 99/9 -13/64 فشارتحت کنترل

 116/3 99/9 -43/9 فشارتحت نوروفیدبك

 

 شودمی( مشاهده 4که در جدول ) طورهمان

 آزمونپسبین میانگین رکورد  داریمعنیتفاوت 

 فشارتحتگروه کنترل با گروه نوروفیدبك و 

وجود دارد و عملکرد در این دو گروه بالاتر از 

گروه کنترل است، از طرفی بین میانگین رکورد 

 فشارتحتگروه نوروفیدبك و گروه  آزمونپس

 فشارتحتاینکه میانگین رکورد گروه  رغمعلی

مشاهده  داریمعنیاندکی بالاتر است، تفاوت 

 نشد.

 

 بحث و گیرینتیجه

نتایج این تحقیق حاکی از این بود که تمرین 

نوروفیدبك از طریق افزایش تراکم امواج آلفا و 

عملکرد  تواندمی PZو  T3تتا در نواحی 

را بهبود بخشد که کمان ماهر  و ورزشکاران تیر

این بهبود عملکرد در مقایسه با گروه کنترل 

بوده است. این یافته بدین معنی است که  دارمعنی

بر افزایش رکورد و  تواندمیتمرین نوروفیدبك 

مثبتی  تأثیرکمان  و بهبود عملکرد ورزشکاران تیر

داشته باشد که با نتایج تحقیق رستمی و همکاران 

تمرین نوروفیدبك بر  تأثیر ( که به بررسی1361)

( 6993روی تیراندازان ماهر، نظری و همکاران )

 و تامپسون کمانداران مبتدی، و بر روی تیر

که  (1361) و همکاران پاول، (1336) 6همکاران

بر روی کمانداران دانشگاهی انجام شد همسو 

و این تحقیقات به نتایج مشابهی با این  است

 این دلیل به احتمالاً بهبود تحقیق رسیدند. این

آموزش  از اساس و منطق استفاده که است

ورزشی،  عملکرد ارتقای منظوربه نوروفیدبك

 عمومی الگوهای بین شناسایی ارتباطات بر مبتنی

الگوهای بهینه و  رسیدن به برای مغزی فعالیت

                                                 
1. Thompson et al 

333 



 

 ... یطدر شرا کمان و یربر عملکرد ورزشکاران ماهر ت فشارتحتو  یدبكنوروف ینتمر یرتأث و همکاران:آذر  یمعصومه فغفور

  

 

 تمرین از استفاده با .است خودتنظیمیمهارت 

 غیرضروری هایفعالیت و پردازش از نوروفیدبك

 شودمی اجرا تسهیل درنتیجه و شده جلوگیری

در این تحقیق از  (.6994 ،صالحی و همکاران)

تتا جهت افزایش -پروتکل تقویت امواج آلفا و آلفا

 منظوربهتمرکز و آرمیدگی در عین هوشیاری 

 بهبود عملکرد ورزشکاران استفاده شد. افزایش

 عنوانبه حرکت، یادگیری از بعد آلفا مطلق توان

 تفسیر مرتبط نواحی در نورونی فعالیت کاهش

 به را حرکت بهتر اجرای فرآیندها این که شده

. (1361چئونگ و همکاران ) داشت خواهد دنبال

 این از داد که استفاده نشان نتایج این تحقیق

 نقش ورزشی بهبود عملکرد در پروتکل

تحقیق پاول  نتایج با این نتیجه که دارد داریمعنی

 (1332) 1(، ریموند و وارنی6113) 6همکارانو 

 9همچنین میکیسین و همکاران. است همسو نیز

 تمرینی روش دو تأثیر بررسی به( 1362)

 اجرای ورزشکاران بر در سازیآرام و نوروفیدبك

 ورزشکاران پرداختند و نتیجه گرفتند که جسمانی

 افزایش ،العملعکس سرعت در داریمعنی کاهش

 داشتند. بینایی دقت ویژهبه دقت

این  کننده بیان تحقیق این یکی دیگر از نتایج

 عملکرد تواندمی فشارتحت تمرین بود که

 که بخشد بهبود را ماهر کمان و تیر ورزشکاران

 کنترل گروه با مقایسه در عملکرد بهبود این

 که است معنی بدین یافته این .است بوده دارمعنی

                                                 
1. Paul et al 

2. Raymond & Varney 

3. Mikicin et al 

 و رکورد افزایش بر تواندمی فشارتحت تمرین

 مثبتی تأثیر کمان و تیر ورزشکاران عملکرد بهبود

تحقیق معین  نتایج با همسو نتایج باشد. این داشته

( و 1361) 4(، سوان و همکاران6999و همکاران )

( است که به بررسی 1362) 2نوئل و همکاران

بر روی ورزشکاران باتجربه  فشارتحتتمرین 

مشابهی با این تحقیق پرداخته است و به نتایج 

خاطر این  به احتمالاًعملکرد  بهبود . ایناندرسیده

 انجام خودکاری مرحله در ماهر افراد است که

 هایبرنامه کارآمدتری طوربه و دارند قرار تکلیف

 اثر بر ،کنندمی دهیسازمان را اهداف و حرکتی

 ،فشارتحت شرایط در بیشتر سازگاری و تجربه

 این در بیشتری تمرکز و اضطراب کنترل توانایی

 ،3996 همکاران و لندرز) کنندمیکسب  شرایط

( 1362) 1. در تحقیق هپلر(1339 واگستف و فلچر

 داریمعنی( تفاوت 6999و قاسمیان و طاهری )

بین عملکرد گروه کنترل و گروه مبتدی 

دیده نشد؛ شاید دلیل این عدم تفاوت  فشارتحت

مربوط باشد.  نکنندگاشرکتبه سطح مهارت 

 پایین، مهارت سطح با افراد ،هارقابتدر  معمولاً

 سطح با به افراد نسبت را بیشتری روانی فشار

(. 1336)بیلی و همکاران  کنندمی درک بالا مهارت

 توانندنمیورزشکاران مبتدی مانند افراد ماهر 

اطلاعات غیر مرتبط را نادیده گرفته و بر روی 

ملکرد آنان که هنوز در تکلیف متمرکز شوند. ع

مرحله شناختی است هنگام فشار روانی، تحت 

                                                 
4. Swann et al 

5. Noel et al 

6. Hepler 
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اضطراب شرایط رقابتی دستخوش تغییر و  تأثیر

 (؛1336 ،)کیم و همکاران شودمیآشفتگی 

ی این پژوهش بین عملکرد گروه هایافتهطبق 

، آزمونپسدر  فشارتحتتمرین نوروفیدبك و 

ه تنها مشاهده نشد. اجرای بهین داریمعنیتفاوت 

عوامل بدنی، تکنیکی و فیزیولوژیکی  تأثیرتحت 

هماهنگی  ازجملهمتعددی  هایپدیدهنیست، بلکه 

روانی نیز  هایمهارتسیستم اعصاب مرکزی و 

 مؤثردر به دست آوردن و حفظ عملکرد مطلوب 

(. طبق نتایج این تحقیق و 1332 ،است )استرک

 تواندمیتحقیقات مشابه، تمرین نوروفیدبك 

یك روش خودتنظیم مغز در ارتقاء  عنوانبه

عملکرد ورزشی مفید باشد. همچنین نتایج این 

در  فشارتحتبودن تمرین  مؤثرتحقیق حاکی از 

کمان ماهر بود  و بر بهبود عملکرد ورزشکاران تیر

باعث سازگاری ورزشکاران با شرایط فشار  چراکه

روانی و اتخاذ تدابیر مناسب برای به حداقل 

منفی فشار روانی در جهت ارتقاء  تأثیراترساندن 

 با که کرد پیشنهاد بتوان عملکرد گردید. شاید

 حد تا مسابقه شبیه به و تکرار شرایطی ایجاد

 برای را عملکرد بر روانی فشار شرایط امکان

میزان  شود سعی تا کرد ورزشکاران فراهم

 روانی فشار شرایط تحت ورزشکاران سازگاری

 انسداد حالت واقعی، رایطش در رود تا بالا

 (.6999 ،شود )معین و همکاران ترکمرنگ

از آنجا که در این تحقیق اثربخشی تمرین 

بر عملکرد  فشارتحتنوروفیدبك و تمرین 

قرار  تأییدکمان مورد  و ورزشکاران ماهر تیر

گرفت و بین این دو روش تمرینی برتری 

 به توانمیمشاهده نشد، لذا  داریمعنی

 ورزشی اندرکاراندست و ان، مربیانورزشکار

ورزشی  عملکرد بهبود برای که کرد توصیه

در شرایط  عموماًورزشکاران در میادین رقابتی که 

در کنار تمرینات  گردندمیفشار روانی برگزار 

 فشارتحتو  نوروفیدبك تمرین جسمانی از

 .کنند استفاده
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