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 چکیده:
تمرینات بازتوانی شناختی و  تأثیرپژوهش حاضر با هدف مقایسه  مقدمه:

 .تلقینات هیپنوتیزمی بر بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال انجام شد
آزمون با پس ـ آزمونشیبا طرح پ یشیاز نوع شبه آزما این پژوهش :روش

ر ان پسآموزدانشجامعه آماری پژوهش حاضر کلیه  .گروه کنترل بود
به  31-39که در نیم سال اول تحصیلی  است تهران دبیرستانی شهر

 شامل پژوهش هایآزمودنی .انددرآمدهعضویت تیم بسکتبال مدرسه خود 
 نفر( و 49هیپنوتیزمی ) مداخله در معرض گروه که یک هستندگروه  سه
 ( به روش نوروفیدبک قرارنفرِ 49) بازتوانی شناختی در معرض گروه یک
شد  گرفته نظر ( درنفرِ 49) کنترل گروه عنوانبه نیز دیگر گروه و گیردمی
ای . برگردیددسترس از جامعه مذکور انتخاب در  گیرینمونه صورتبهکه 
و جلسه  49بازتوانی شناختی به روش نوروفیدبک در خله امدوه اول گر
م سووه لی گروشد. ا جراجلسه  7وه دوم تلقینات هیپنوتیزمی در گرای بر
ت از آزمون پرتاب طالعاا آوریجمعای بر. نددیافت نکردر ایمداخلهیچ ه

ها از داده وتحلیلتجزیهبرای شد. ده ستفاا (4391) آزاد بسکتبال ایفرد
 :هایافتهروش تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. 

ات بین اثربخشی تمرینات بازتوانی شناختی و تلقیننتایج نشان داد، 
هیپنوتیزم بر بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال تفاوت معناداری در 

که تمرینات بازتوانی شناختی  صورتبدین( وجود دارد. ≥59/5pسطح )
در بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال نسبت به تلقینات هیپنوتیزمی 

 ناتیتلقو  تمرینات بازتوانی شناختی نیاثربخشی بیشتری دارد. همچن
معناداری دارد  تأثیربر وضعیت پرتاب توپ بسکتبال  یزمیپنوتیه
(59/5p≤) .هایفعالیتگفت، استفاده از  توانمی نیبنابرا :گیرینتیجه 

جهت ارتقاء عملکرد ورزشکاران  زمیپنوتیو ه یشناخت یبر بازتوان یمبتن
 است. مؤثر

 

تمرینات بازتوانی شناختی، تلقینات هیپنوتیزمی، وضعیت  :یدیواژگان کل
 .پرتاب توپ بسکتبال

 

Abstract: 

Introduction: The aim of this study was to compare the 

effectiveness of dictates of hypnosis and cognitive 

rehabilitation training on improving the status of throwing 

basketball ball  . Method :Design of the study was quasi-

experimental with pretest and posttest as well as 

experimental and control groups. Population of the study 

consisted of all high school male students in the city of 

Tehran who had joined the basketball team of their schools 

on the first semester of the academic year of 59- 59 . The 

research sample, selected by availability, included 45 

students who were classified into three groups: a group of 

15 who underwent hypnosis intervention, a second group 

of 15 who took cognitive rehabilitation therapy with 

neurofeedback method, and a third group of 15 who acted 

as the control group. One experimental group was treated 

for cognitive rehabilitation therapy for 15 sessions by 

neurofeedback method and the other group received 7 

sessions of hypnosis dictates. But the control group 

received no intervention. To collect data for throwing ball, 

AAHPERD free-throw basketball test (1984) was used. 

Data were analyzed by analysis of variance and Bonferroni 

post-hoc tests. Findings: The results suggested that there 

is a significant difference between the effectiveness of 

cognitive rehabilitation training and indoctrination 

hypnosis in improving the status of throwing basketball 

ball (p≤ 0.05). That is, cognitive rehabilitation exercises 

improve the status of throwing basketball ball significantly 

better than dictates of hypnosis, although both cognitive 

rehabilitation training and dictates of hypnosis have a 

significant impact on the situation (p≤ 0.05).Conclusion: 

Based on the results, using activity-based cognitive 

rehabilitation therapy and hypnosis are both effective for 

improving athletic performance. 
 
KeyWord: Cognitive rehabilitation training, Dictates 
hypnosis, Status of throwing basketball ball. 
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 مقدمه

دانش  ویژهروانشناسی ورزشی یکی از موارد کاربرد 

همچون  یموضوعات را تشکیل داده و یروانشناس

کنترل  ،انگیزش ،اجتماعی ،عوامل روانی ،شخصیت

 نفساعتمادبهاسترس و اضطراب، آموزش حرکتی، 

یادگیری و  لازمههای روانی که و سایر مهارت

را  استحرکتی های اجرای مطلوب مهارت

 دیگرعبارتیبه دهد.و مطالعه قرار می موردبررسی

های حرکتی لیترفتار فردی در ورزش و فعا مطالعه

تعیین میزان تأثیر فاکتورهای روانی بر روی 

های حرکتی و تعیین کیفیت اثرگذاری فعالیت

حرکتی افراد بر روی عوامل روانی،  اولیهتجربیات 

روانشناسان  موردتوجهموضوعاتی هستند که 

گیرد. بنابراین روانشناسان ورزشی ورزشی قرار می

زش در رابطه با در پی یافتن اطلاعات مفید و باار

دو های ورزشی افراد در هر بهبود سطح فعالیت

باشند )محرم های انفرادی و تیمی میروش جنبه

 از که ی استلمروانشناسی ورزشی ع (.4393ه، زاد

ای های ارزیابی شناختی و راهبردهای مداخلهتکنیک

برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده 

ترجمه آزاد، ، 4334بوچر، و  ووستکند )می

و  هابررسیاخیر،  در سالیان کهطوریبه (.4394

 بر عوامل ایگسترده شکل به تجربی هایآزمایش

 توجه، انگیزش، ،نفساعتمادبه ازجمله فردی روانی

 نیاز ا یک هر تأثیر و تنیروان هایمهارت و تجسم

، 1یاردیسشده است )گو متمرکز بر عملکرد عوامل

 شده انجام ر این حوزه مطالعات زیادی(. د8559

                                                 
1. Gucciardi  

 و تمرین ذهنی متفاوت هایشیوه اثرات که است

بررسی  حرکتی تکالیف یادگیری بر رای و روان بدنی

فاکتورهای  و مهارت نوع گرفتن نظر در اب و اندکرده

 به کنندمی سعی ورزشی مهارت بر مؤثر شناختی

 ایبر را مؤثرتری راهکارهای تا کنند مربیان کمک

گیرند  پیش در کارآمد یادگیری بهتر جهت آموزش

یکی از این  .(4333)صالحی، محمد زاده و نظری، 

راهکارها بازتوانی شناختی است که بر عوامل 

است.  تأثیرگذاربر مهارت ورزشی  مؤثرشناختی 

بازتوانی شناختی به دنبال بهبود و یا بازسازی 

، حل یریزبرنامهعملکردهای شناختی مانند توجه، 

)مالهوترا، باتیا، راجندر، شرما  استو حافظه  مسئله

(. کارف )کمسیون رسمیت بخشی 8553 ،8و سینگ

، تعریفی 4333( در سال بخشیتوانبه امکانات 

کاربردی از بازتوانی شناختی ارائه کرده است که در 

این تعریف بازتوانی شناختی، شامل ارائه 

است که  های درمانی معطوف به عملکردفعالیت

، تقویت و یا تثبیت مجدد الگوهای هاآنهدف 

رفتاری پیشین و نیز تثبیت الگوهای رفتاری جدید، 

های شناختی و یا ارائه مکانیسمبرای انجام فعالیت 

سیستم  دیدهآسیبجهت جبران عملکردهای 

، 1، کورالجو3پیلار ـ )به نقل از گومز استعصبی

 .(8541، 7و هورنرو 6آلوارز ،9آلونسو نیکولاس

از  ایگستردهبازتوانی شناختی شامل طیف 

                                                 
2. Malhotra, Bhatia, Rajender, Sharma & Singh 
3. GOMEZ-PILAR 

4. Corralejo 

5. Nicolas-Alonso 
6. Álvarez 

7. Hornero 
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درمانی که توسط متخصصان  هایروش

از متخصصان  یاریبس .استفاده شود بخشیتوان

تی جهت بازتوانی شناخ هایروشاز  بخشیتوان

ارتقاء سطح کارکرد شناختی مراجعینشان استفاده 

(. یکی از 4،8554)سولبرگ و ماتر کنندمی

راهبردهایی که در زمینه بازتوانی شناختی به کار 

 ـ روش نوروفیدبک است )گومز شودمیگرفته 

 ازجمله نوروفیدبک (.8541پیلار و همکاران، 

 .است درمانگری و آموزش شناختیروان هایروش

 فرد ،سازیشرطی فرایند یک در کهطوریبه

 الکتریکی مغزش هایفعالیت تا بگیرد یاد دتوانمی

یا  صدا راه از طورمعمولبه بازخورد. دهد تغییر را

 فرد طریق این از و شودمی ارائه فرد به تصویر

 فعالیت در را مناسبی تغییر آیا که شودمی متوجه

 در. خیر ای کرده است ایجاد خود مغزی امواج

نامیده  الکترود که سنسورهایی نوروفیدبک

. گیرندمی قرار بیمار سر پوست روی بر شوندمی

 و ثبت را فرد مغز الکتریکی فعالیت سنسورها این

 شکل به موارددر اغلب مغزی  امواج غالب در

 یا بازی کامپیوتری یک قالب در شدهسازیشبیه

حالت  این در. دهندمی نشان او ویدئویی به فیلم

 بدون کامپیوتری بازی هدایت یا فیلم پخش

 شخص مغزی امواج با و تنها دست از استفاده

 پیشرفت دیدن فرد با شکل این به. شودمی انجام

 دست دادن از یا پاداش گرفتن و بازی توقف یا

 15 آموزشی جلسه هر در بار 855 اغلب امتیاز،

                                                 
1. Sohlberg & Mateer 

 ای ( و8،8544)زوفل، هوستر و هرمان ایدقیقه

 وجود به فیلم پخش یا صدا در که تغییراتی

 امواج نامطلوب یا مطلوب شرایط به ، پیآیدمی

 بازی هدایت با تا کندمی و سعی برده خود مغزی

 اصلاح را خود امواج مغزی تولید وضعیت فیلم، یا

گپرت، ـ  ؛ انریکوز8548، 3کند )فوزان و نازاردین

، بکفیدرونواز روش  (.8543، 1هوستر و هرمان

ت ختالالو ا هابیمارین ماو دربر شناخت وه عال

سالم اد فرر ایش کیفیت کاافزد و ابهبوران، در بیما

خیر نیز محققین ا هایسال. در شودمیده ستفاانیز 

ی در مغزاج مواسی ربه بر مندعلاقهه، یژو طوربه

ر و فتاربا ط آن تباو ارحی مختلف مغز انو

مختلف  ایهبررسیهستند. ران شکاد ورزعملکر

ضعیت وبه ری شکاورز کههنگامی انددادهن نشا

، عملکرد رسدمیمش آرابه  درنتیجهو تمرکز 

و  جوردانیو ـ پاپ) دهدمین اـنشی را بهتر

 از استفاده (. با8559 ،6ورنون ،8545 ،9دمردزیرا

 چگونه به که آموزندمی ورزشکاران نوروفیدبک

 به دنرسی برای را مغزشان کارآمدی و مؤثر طرز

. نمایند تربیت و اصلاح شرایط مطلوب

 مورداستفاده اساسی ابزارهای از یکی نوروفیدبک

 برای قهرمانان المپیک و ورزشی بزرگ هایتیم

 ،7)هاموند است بهینه عملکرد به یافتن دست

بر  مبتنی فیدبک پیچیده شکل (. نوروفیدبک8556

 منطق .است کورتیکال تیاز فعال خاصی هایجنبه

                                                 
2. Zoefel, Huster & Herrmann 
3. Fauzan & Nazaruddin 

4. Enriquez-Geppert, Huster & Herrmann 

5. Pop-Jordanova & Demerdzieva 
6. Vernon 

7. Hammond 
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 افزایش برای نوروفیدبک استفاده از نایزیرب

 ارتباط طریق شناسایی از. است ارتباط عملکرد،

 هایحالتو  کورتیکال فعالیت خاص الگوی بین

 تحت عنوان که رفتار از هاییجنبهز ا خاصی

بیاموزد  تواندمی ، فردشوندمی بندیطبقه« بهینه»

 در کورتیکال فعالیت الگوی بازتاب قیاز طر که

 افزایش را خویش عملکرد ایبهینه حالات چنین

 (.8559 ورنون،) دهد

راهبرد دیگری که در زمینه روانشناسی  

و بر عملکرد  شودمیورزشی به کار گرفته 

. استواقع شده است هیپنوتیزم  مؤثرورزشکاران 

هیپنوتیزم حالت موقت ادراک دستکاری شده در 

شخص  وسیلهبهسوژه است که ممکن است 

باشد و در این حالت ممکن  ایجادشدهدیگری 

یا  خودخودبه طوربهگوناگونی  هایپدیدهاست، 

دیگر  هایمحرککلامی یا  هایمحرکدر پاسخ به 

، شامل دگرگونی در هاپدیده. این شودمیظاهر 

هشیاری و حافظه، افزایش حساسیت به تلقین و 

هایی است که در حالت ید یا پاسخاایجاد عق

های دهیرای سوژه، ناآشناست. پدطبیعی ذهن، ب

و  هاماهیچه، فلج، خشکی حسیبیبیشتری مانند 

در حالت  هارگتغییرات اعصاب محرک 

شود )باروز  برطرفد ایجاد و توانمیهیپنوتیزمی 

(. در جریان هیپنوتیزم، در تفکر 8554 ،4و استانلی

 انتقادی و سنجش واقعیت، کاهش و در دامنه

که  آیدمییشی به وجود تحریف واقعیت، افزا

 هایخلسهعمق، درجات مختلفی در  ازنظر

                                                 
1. Burrows & Stanley 

تفکر قیاسی ذهن  هایویژگیمتفاوت دارد و از 

ناخودآگاه است. در این حالت است که سوژه، بدون 

 پذیردمیرا  هاتلقین، تحلیلگرانهتفکر انتقادی و 

(. 4393 )حیدری، قاسمی، پاشا، کمالی و عسگری،

م در سیستم فیزیولوژی بدن تغییراتی که هیپنوتیز

است.  جانبههمه، تغییراتی وسیع و کندمیایجاد 

شامل تغییراتی در عمل عضلات ارادی، اعضا  هااین

. همچنین، شامل استو...  گانهپنجو غدد، حواس 

عروقی،  ـ تغییراتی در سیستم ایمنی، دستگاه قلبی

مختلف مغز  هایبخشدستگاه تنفسی و در فعالیت 

مغز، کورتکس، قشر مغز  ایناحیهریان خون مانند ج

که در افراد عادی و ورزشکاران  استو امواج مغزی 

در بهبود  ایجادشدهو تغییرات  شودمیمشاهده 

و  8)ویلیامسون است مؤثرعملکرد ورزشی آنان 

نتیجه گرفت  توانمی(؛ بنابراین 8554 همکاران،

 نوروفیدبک و وسیلهبهتمرینات بازتوانی شناختی 

تلقینات هپینوتیزمی برای رسیدن به عملکرد بهینه در 

مختلف اثربخشی خود را  هایرشتهورزشکاران 

 .انددادهنشان 

آموزش  شواهد پژوهشی نشان داده است که

نوروفیدبک بر بهبود اجرا در بازى گلف )آرنز، 

(، بهبود اجراى 8559، 3فالاپو و برتلر نجوس،یلیک

و  نسونیپارک د،یساج موند،یحرکات موزون )ر

( و بهبود عملکرد در سایر 8559، 1لیگارز

 همچنین مطالعات بوده است. مؤثر یورزش هایرشته

 هیپنوتیزمیتلقینات  تأثیرانجام شده در زمینه 

                                                 
2. Williamson 
3. Arns, Kleinnijenhuis, Fallahpour & Breteler 

4. Raymond, Varney, Parkinson & Gruzelier 
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نشان داد که استفاده از این روش در بهبود 

 ،یقاسم ،یدریح) فوتسال کنانیباز یعملکرد ورزش

 لکرد ورزشکاران، عم(4399ی،زیو پرو یپاشا، کمال

 ی( وقشلاق شیدا خاندر رشته ورزشی کشتی )

 یو مل یباشگاه هایتیمدر عملکرد ورزشکاران 

و  زیروی م سیشطرنج، تن ،یدانیفوتبال، دوم

 بوده است. مؤثر( 4373، صفاییان) سانشو

 ناتیگرفت تمر جهینت توانمی نیبنابرا

 ناتیو تلق دبکینوروف وسیلهبه یشناخت یبازتوان

در  نهیبه عملکرد به دنیرس یبرا یزمینوتیهپ

خود را  یمختلف اثربخش هایرشتهورزشکاران 

 .انددادهنشان 

 زمینه مداخلاتی نظیر هیپنوتیزم تحقیق در انجام

 و بازتوانی شناختی که به بهبود عملکرد ورزشکاران

خواهد  و ضرورت فایده دو حداقل گرددمیمنجر 

 ورزشکاران نشدن قموف کهازآنجایی اولاً :داشت

و  اجتماعی ازلحاظ ناپذیریجبران هایخسارت

 لذا کندمی وارد کشور آن بهی اسیو س اقتصادی

 در هاییحلراه شد خواهد عیس پژوهش نیدر ا

 اندرکاراندست و مربیان، ورزشکارانوی ر فرا

 بتوانند هاآن به توجه با که گیرد قرار ورزش

 نوبهبه این که ندده ارتقاء را ورزشکاران عملکرد

 دتوانمی هاخسارتاین  میزان در کاهش خود

 با ورزشی متخصصان و مربیان ثانیاً . باشد مؤثر

 فصل از قبل زمان چه در هاروش اینی ریکارگبه

 تا بود خواهند قادر مسابقات حین چه و مسابقات

 تا بالابرده را ورزشکاران کارایی عملکرد سطح

 مسابقات در بیشتری دگیآما با ورزشکاران اینکه

بنابراین پژوهش حاضر درصدد  شرکت کنند؛

در بهبود  هاروشیک از این  هر تأثیربررسی 

وضعیت پرتاب توپ بسکتبال و مقایسه این دو 

 روش با یکدیگر است.

بین  از: اندعبارتپژوهش  هایفرضیه

اثربخشی تمرینات بازتوانی شناختی و تلقینات 

عیت پرتاب توپ بسکتبال هیپنوتیزم بر بهبود وض

 وجود دارد.معناداری تفاوت 

تمرینات بازتوانی شناختی بر بهبود وضعیت 

 معناداری دارد. تأثیرپرتاب توپ بسکتبال 

تلقینات هیپنوتیزم بر بهبود وضعیت پرتاب 

 معناداری دارد. تأثیرتوپ بسکتبال 

 روش

 گسترش آزمایشی نوع از حاضر پژوهش روش

 با آزمونپس ـ آزمونپیش حطر از است و یافته

 هایآزمودنی. است شده استفاده کنترل گروه

 در گروه که یک هستندگروه  سه شامل پژوهش

 در گروه یک هیپنوتیزمی و مداخله معرض

بازتوانی شناختی به روش نوروفیدبک  معرض

 گروه عنوانبه نیز دیگر گروه و گیردمی قرار

پژوهش  جامعه آماری .شد گرفته نظر در کنترل

ان پسر دبیرستانی شهر آموزدانشحاضر کلیه 

 31-39که در نیم سال اول تحصیلی  استشاهرود 

. انددرآمدهبه عضویت تیم بسکتبال مدرسه خود 

که  آموزانیدانشبرای انتخاب نمونه آماری از بین 

 ازنظربه شرکت در پژوهش باشند و  مندعلاقه

برای حضور در جلسات  شدهتعیینساعات 
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به  آموزدانش 19داخله مشکلی نداشته باشند م

و سپس به سه  گرددمیدسترس انتخاب  شیوه در

 .شوندمی( تقسیم نفرِ 49گروه )

 ابزار

ارزیابی  برای: 4ایفرد بسکتبال آزاد پرتاب آزمون

 گذارینمره روش از ،هاکنندهشرکت عملکرد

 ایفرد بسکتبال آزاد پرتاب آزمون در مورداستفاده

 وارد که توپی هر . برایشودمیاستفاده  (4391)

 حلقه با بالا از که برای توپی و 8 امتیاز شود، حلقه

 چه و تخته ریباند از از قبل چه کند برخورد

 سایر و برای شد گرفته نظر در (4 )امتیاز بعدازآن

گرفته  نظر در امتیازی ناموفق، هایپرتاب

 در امتیازدهی روش و آزمون این از. شودمین

، باقر زاده شیخ، موحدی،) تحقیقات بسیاری

 ،خلجی و بهرام ؛8557 عشایری،و  طلبحمایت

 به اینکه، ( استفاده شده است. با توجه4373

آزاد  پرتاب بار 49 جلسه، هر در هاکنندهشرکت

 35 برابر امتیاز حداکثر دادند،می انجام را بسکتبال

 .بود صفر برابر امتیاز و حداقل

 از نفر دو حضور با ابتدا در: روش اجرا

 جلسه دو در ،بدنیتربیت مجرب دبیران

 اجرای نحوه هاکنندهشرکت تمام به ،ساعتهیک

 این به. شد داده آموزش بسکتبال آزاد پرتاب

 به لازم کلامی هایدستورالعمل که صورت

 بسکتبال آزاد پرتاب و شد داده کنندگانشرکت

(. 8559 لی، و اشمیت) شد داده نمایش هاآن برای

                                                 
1. AAHPERD 

 طوربه را توپ که شد خواسته آموزاندانشاز 

 و کنند پرتاب حلقه طرفبه پنالتی نقطه از انفرادی

 به را لازم بازخورد پرتاب، بار هر از پس مربیان

 آموزش را صحیح اجرای نحوه و داده هاآن

 هایراهنمایی با ان همراهآموزدانش سپس،. دادندمی

 دوم جلسه انتهای در. ختندپردا تمرین به مربیان،

 تحقیق، انجام محل. شد انجام آزمونپیش آموزش،

 خود مدرسه حیاط در واقع بسکتبال زمین

 محل با کاملاً کودکان ،ینبنابرا بود؛ هاکنندهشرکت

 را جدیدی محیط و بودند مأنوس تحقیق انجام

 آزمون،پیش برگزاری از پس. نکردند تجربه

 در ،آزمونپیش در نمرات اساس بر هاکنندهشرکت

جلسه(،  49تمرینات بازتوانی شناختی ) گروه سه

 جلسه( و کنترل قرار گرفتند. 7تلقینات هیپنوتیزمی )

در این پژوهش بازتوانی : بازتوانی شناختی

. شودمیشناختی به شیوه نوروفیدبک ارائه 

پروتکل تمرینی گروه نوروفیدبک، آلفا/تتا در 

در ناحیه  SMRرینی تتا/و پروتکل تم PZناحیه 

C3 جامع آموزشی سیستم یک . نوروفیدبکاست 

مغز  سطح در تغییر و به رشد منجر که است

 سر به تمرین الکترودهایی طی در. شودمی

 فعال، فعالیت الکترود. دشویم متصل ورزشکار

صفحه  روی بر و کندمی ثبت را مغزی امواج

 هایشکل یا و رنگی هایمیله شکل به کامپیوتر

 اشکال و امواج این ،شودمی داده متحرک نشان

. هستند مغزی امواج از و شنوایی بینایی بازخورد

 الکتریکی فعالیت گونههیچکه  است این مهم نکته

 الگوی این اشکال بلکه شود،نمی وارد مغز به
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 از پس .کنندمی گیریاندازه را مغز الکتریکی فعالیت

 بر روی آنچه و خود فعالیت بین ارتباطی مغز مدتی

 .کندمی شناسایی را شودمی مشاهده کامپیوتر صفحه

 روانی وضعیت شناسایی به شروع مغز دیگرعبارتبه

 حاصل یادگیری که است زمانیاین و کندمیخود 

 سر، روی بر الکترودها قرارگیری قبل از. شودمی

 تمیز کاملاً نیوپرپ ژل طبی و الکل با سر پوست

-Ten چسب با موردنظر منطقه در دهاالکترو و شده

در این  موردمطالعه دستگاه. شوندمی متصل 20

، ساخت کانالِ FlexComp 45تحقیق دستگاه 

و کارخانه  Biograph افزارنرمکشور کانادا، با 

infinit (Thought Technology Ltd.) است. 

 رویداد ثبت شامل تتا، /آلفا تمرینی پروتکل

. است الکتروانسفالوگراف رد و تتا آلفا فعالیت

 و بسته را هایشانچشم کنندگانشرکت کهدرحالی

 صداهای وسیلهبه پروتکل این. هستند آرام

 درهم نرمی به که ساحلی امواج مانند آیندیخوش

 آیدمی وارزمزمه به که جویباری صدای و شکنندمی

 ارائه ،شودمی تتا و آلفا تولید باعث ترتیب و به

 مناسب آموزشی الگوی یک تتا/آلفا وزشآم .شودمی

 فعالیت سطح تا کرده تلاش فرد آن وسیلهبه که است

 از تحقیقات. دهد افزایش آلفا نسبت به را تتا باند

 بودن خوب و خلاقیت تا کنندمی استفاده روش این

(. پروتکل 8558 و همکاران، گنر)ا دهند افزایش را

 وون یستپن مطالعات وسیلهبه تتا/آلفا تمرینی

 برای که ،پیدا کرد ( توسعه4333) نوکولسوکی

 تتا استفاده شد. پروتکل آن از الکلی افراد درمان

SMR شامل افزایش  و شودمی اجرا باز هایچشم با

SMR دامنه در تتا کاهش و هرتز 48-49 دامنه در 

 افزایش برای SMR تتا پروتکل از. شودمی هرتز

 تنهانه SMRافزایش  .شودمی استفاده تمرکز توجه و

 کاری حافظه روی بر بلکه تمرکز و روی توجه بر

 است. داشته زیادی تأثیر معنایی

 اجرای برای مشخص برنامه طبق: هیپنوتیزم

 تکنیک از ابتدا ورزشکار هر در ذهنی تلقینات

 آرامی تن تکنیک از سپس و پذیرش و سازیآماده

 محل. دشومی استفاده هیپنوتیزمی القای دادن برای

 که است ساکت و آرام اتاق یک تکنیک این اجرای

 بر راحت نشسته حالتی در هاآزمودنی کلیه آن در

 ذهنی تلقینات مدت و گیردمی قرار صندلی روی

شده  نظر گرفته در دقیقه 89-49هر نفر بین  برای

 خلسه، حالت به ورزشکار هر ورود از است. پس

 . همچنینشودمیاجرا  هاآن روی موردنظر تلقینات

 پس روش به تا شودمیخواسته  هاآزمودنی از

 از خارج در را موردنظر هایبرنامه هیپنوتیزمی

 .نمایند اجرا درمانی جلسات

های توصیفی از داده وتحلیلتجزیهبرای 

های آمار توصیفی فراوانی، میانگین و روش

انحراف استاندارد استفاده شد؛ و برای تحلیل 

باطی برای همه فرضیات پژوهش از های استنداده

 روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.

 هایافته

 ( میانگین و انحراف معیار مربوط به قد4جدول )

ی سه گروه )تمرینات بازتوانی هاآزمودنیوزن  و

 .دهدمیهیپنوتیزم و کنترل( را نشان  ناتیشناختی، تلق
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 موردپژوهشدر نمونه  وزن و میانگین و انحراف معیار مربوط به قد .1جدول 

 گروه
 وزن قد

 sig معیار انحراف میانگین sig معیار انحراف میانگین

  1295 478283 تمرینات بازتوانی شناختی

 

5267 

 

68266 3239 
 

 

5263 

 9258 63 9273 475273 تلقینات هیپنوتیزم

 1269 64216 1219 474285 کنترل

 

ار مربوط ( میانگین و انحراف معی4جدول )

نشان  موردپژوهشرا در نمونه و وزن به قد 

، میانگین شودمیکه ملاحظه  گونههمان. دهدمی

)انحراف معیار( قد در گروه تمرینات بازتوانی 

(، گروه تلقینات 1295) 478283شناختی 

( و گروه کنترل 9273) 475273 یپنوتیزمیه

)انحراف  نیانگیم نیهمچن .است( 1219) 474285

 یشناخت یبازتوان ناتیقد در گروه تمر (اریمع

 یپنوتیزمیه ناتی(، گروه تلق3239) 68266

. است( 1269) 64216( و گروه کنترل 9258)63

نشان  زی( نراههیک انسی)وار یآمار لیتحل یجنتا

قد و وزن  نیانگیسه گروه در م نیا نیداد، ب

همگن  نیکه مب دوجود ندار یتفاوت معنادار

 .است گروه نمونه 3بودن 

 

میانگین و انحراف معیار وضعیت پرتاب توپ در سه گروه تمرینات بازتوانی شناختی و تلقینات هیپنوتیزمی و کنترل در پیش و پس  .2جدول 

 از آزمون

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 وضعیت پرتاب توپ

 9258 85256 4293 48266 تمرینات بازتوانی شناختی

 8238 46243 4299 43 تلقینات هیپنوتیزم

 8253 48233 8259 43256 کنترل

 

( میانگین و انحراف معیار وضعیت 8جدول )

پرتاب توپ را در سه گروه تمرینات بازتوانی 

شناختی و تلقینات هیپنوتیزمی و کنترل را در دو 

. دهدمیمرحله پیش و پس از آزمون نشان 

، میانگین )انحراف شودمیکه ملاحظه  گونههمان

و  آزمونپیشمعیار( وضعیت پرتاب توپ در 

گروه تمرینات بازتوانی شناختی به  آزمونپس

( در 9258) 85256( و 4293) 48266ترتیب 

گروه تلقینات هیپنوتیزم  آزمونپسو  آزمونپیش

( و در 8238) 46243( و 4299) 43به ترتیب 

گروه کنترل به ترتیب  آزمونپسو  آزمونپیش

بعد از  .است( 8253) 48233( و 8259) 43256

از  آمدهدستبه هایپاسختوصیف متغیرها و 

 هایفرضیهجامعه آماری در این بخش به بررسی 
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در  مورداستفادهو آزمون آماری  شدهمطرح

است که  ذکرشایاناست.  شدهپرداختهپژوهش 

)با استفاده از  اهانسیوارتساوی  هایفرضپیش

آزمون لوین( و طبیعی بودن توزیع )با استفاده از 

بود  برقرارآزمون کولموگروف اسمیرنوف( 

(5259P≥ .) ریمتغ نیب یرابطه خط نیهمچن 

قرار  موردبررسی یکمک یتصادف ریوابسته و متغ

 از استفاده بنابراینبود؛  یگرفت و رابطه خط

 است. بلامانع کوواریانس تحلیل آزمون

 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه وضعیت پرتاب توپ در سه گروه بازتوانی شناختی، تلقینات هیپنوتیزمی و کنترل. 3جدول 

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
ضریب 

 اتا

 52558 5273 5257 5299 4 5299 آزمونپیش

 5217 525554 49273 119237 8 119237 گروه

    44233 14 193241 خطا

     19 48746 مجموع

 

با در  دهدمی( نشان 3بررسی نتایج جدول )

متغیرهای  عنوانبه آزمونپیشگرفتن نمرات  نظر

همپراش )کمکی(: تفاوت بین نمرات سه گروه 

بازتوانی شناختی، تلقینات هیپنوتیزمی و کنترل در 

پرتاب توپ بسکتبال در سطح بهبود وضعیت 

(59/5p ≤معنی ) (.4دار است )نمودار 

 

توپ بین دو روش تمرینات بازتوانی شناختی و تلقینات  پرتابوضعیت  بن فرنی براي بررسی تفاوت میانگین ايمقایسهآزمون . 4جدول 

 هیپنوتیزمی

 سطح معناداری انحراف معیار دو گروه تفاوت میانگین نمرات هاگروه

 52553 4286 -3239 بازتوانی شناختی قینات هیپنوتیزمیتل

 

( نتایج آزمون تعقیبی حداقل 1جدول )

 هایتفاوتتفاوت معنادار برای مشخص شدن 

توپ  پرتاببین گروهی در میانگین وضعیت 

اثربخشی تمرینات بازتوانی  ینب دهدمینشان 

شناختی و تلقینات هیپنوتیزم بر بهبود وضعیت 

بسکتبال تفاوت معناداری وجود دارد. پرتاب توپ 

که میانگین تفاوت میانگین دو گروه  صورتبدین

( ≥ 59/5pکه در سطح ) است -3239برابر با 

نتیجه گرفت  توانمیمعنادار است؛ بنابراین 

تمرینات بازتوانی شناختی در بهبود وضعیت 

پرتاب توپ بسکتبال نسبت به تلقینات 

 دارد.هیپنوتیزمی اثربخشی بیشتری 
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 آزمونپسو  آزمونپیشنمودار اختلاف میانگین بین سه گروه بازتوانی شناختی، تلقینات هیپنوتیزمی و کنترل در . 1شکل 

 

 که دهدمیفوق نشان که نمودار  طورهمان

 ی کنترل،هاگروهمیانگین نمرات پرتاب توپ در 

تلقینات هیپنوتیزمی و تمرینات بازتوانی شناختی، 

یکسان بوده اما در مرحله  تقریباً آزمونپیشدر 

گروه بازتوانی شناختی در مقایسه با  آزمونپس

گروه کنترل و تلقینات هیپنوتیزمی عملکرد بهتری 

که در نمودار  طورهمانداشت. علاوه بر این 

عملکرد  هیپنوتیزمیگروه تلقینات  شودمیمشاهده 

 بهتری نسبت به گروه کنترل داشت.

 

 یج آزمون تحلیل کوواریانس براي وضعیت پرتاب توپ گروه کنترل و بازتوانی شناختینتا. 5جدول 

 ضریب اتا سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 52555 42555 52555 52555 4 52555 آزمونپیش

 5297 525554 89234 113264 4 113264 گروه

    49231 87 141286 خطا

     35 9736 مجموع

 

با در  دهدمی( نشان 9بررسی نتایج جدول )

متغیرهای  عنوانبه آزمونپیشنمرات  نظر گرفتن

همپراش )کمکی(: تفاوت بین نمرات دو گروه 

بازتوانی شناختی و کنترل در بهبود وضعیت 

( ≥59/5pپرتاب توپ بسکتبال در سطح )

توان گفت یم دیگرعبارتبهدار است؛ معنی

کننده این مطلب تفاوت بین نمرات دو گروه بیان

است که استفاده از تمرینات بازتوانی شناختی، 

وضعیت پرتاب توپ بسکتبال را در این گروه 

بوده  5297بهبود بخشیده است. بعلاوه اندازه اثر 
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درصد  5297است و این بدین معنی است که 

 آزمونپسدر نمرات  شدهمشاهدهتغییرات 

 مداخله بوده است. یلوضعیت پرتاب توپ به دل

 

 وضعیت پرتاب توپ گروه کنترل و تلقینات هیپنوتیزمی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه. 6جدول 

 ضریب اتا سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 5257 5249 8245 3235 4 3235 آزمونپیش

 5216 525554 83281 453213 4 453213 گروه

    1274 87 487246 خطا

     35 6383 مجموع

 

با در  دهدمی( نشان 6بررسی نتایج جدول )

متغیرهای  عنوانبه آزمونپیشنمرات  نظر گرفتن

همپراش )کمکی(: تفاوت بین نمرات دو گروه 

تلقینات هیپنوتیزمی و کنترل در بهبود وضعیت 

( ≥ 59/5pرتاب توپ بسکتبال در سطح )پ

توان گفت می دیگرعبارتبهدار است؛ معنی

کننده این مطلب تفاوت بین نمرات دو گروه بیان

است که استفاده از تلقینات هیپنوتیزمی، وضعیت 

پرتاب توپ بسکتبال را در این گروه بهبود 

بوده است و  16/5بخشیده است. بعلاوه اندازه اثر 

درصد تغییرات  16/5معنی است که این بدین 

وضعیت پرتاب  آزمونپسدر نمرات  شدهمشاهده

 مداخله بوده است. یلتوپ به دل

 بحث و گیرینتیجه

تمرینات  تأثیرپژوهش حاضر با هدف مقایسه 

بازتوانی شناختی و تلقینات هیپنوتیزمی بر بهبود 

وضعیت پرتاب توپ بسکتبال انجام شد. نتایج نشان 

اثربخشی تمرینات بازتوانی شناختی و داد، بین 

تلقینات هیپنوتیزم بر بهبود وضعیت پرتاب توپ 

 صورتبدینبسکتبال تفاوت معناداری وجود دارد. 

که تمرینات بازتوانی شناختی در بهبود وضعیت 

پرتاب توپ بسکتبال نسبت به تلقینات هیپنوتیزمی 

فرضیه اول پژوهش ین ابنابراثربخشی بیشتری دارد. 

. گرددمی تائیداین دو روش  تأثیرنی بر تفاوت مب

 یسهیتاکنون تحقیق مشابهی مبنی بر مقا کهازآنجایی

اثربخشی این دو رویکرد در منابع چاپی و 

الکترونیکی در دسترس محقق یافت نشد؛ لذا امکان 

. همچنین نتایج نشان داد، نیستمقایسه نتایج فراهم 

تی، وضعیت استفاده از تمرینات بازتوانی شناخ

پرتاب توپ بسکتبال را در این گروه بهبود بخشیده 

این  تأثیرفرضیه دوم پژوهش مبنی بر ین ابنابراست. 

 تائیدروش بر وضعیت پرتاب توپ بسکتبال 

ی این پژوهش با نتایج پژوهش هایافته. گرددمی

(، چان هی چانگ و 4338صالحی و همکاران )

( 8545ن )( و ناداپاپ و همکارا8554همکاران )

( 4393پژوهش نظری و همکاران )همخوانی دارد. 

نشان داد آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد تیر و 
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 مؤثرکمان کاران مبتدی و افزایش رکوردهای آنان 

نشان داد  (4338) پژوهش صالحی و همکاران است.

تمرین نوروفیدبک عملکرد و یاد داری مهارت 

 تایج پژوهش چان. نبخشدمیدارت را بهبود  پرتاب

 که داد ( نشان8554همکاران ) و چانگ هی

 میزان افزایش باعث نوروفیدبک ایهفته 48 تمرینات

 شد. تنیس در بازیکنان عملکرد افزایش و توجه

 رسیدند نتیجه به این ( نیز8545همکاران ) و ناداپاپ

 را در ریلکسیشن نوروفیدبک تمرینات که

آنان  به استرس لکنتر در و داد افزایش ورزشکاران

 در رای خوب اریبس نتایج ورزشکاران. کرد کمک

 دست به المپیک مسابقات در تمرینات اسکی

آوردند. همچنین در این پژوهش نشان داده شد 

استفاده از تلقینات هیپنوتیزمی، وضعیت پرتاب توپ 

بسکتبال را در این گروه بهبود بخشیده است. 

این روش  تأثیرر فرضیه سوم پژوهش مبنی بین ابنابر

 .گرددمی تائیدبر وضعیت پرتاب توپ بسکتبال 

 یریی این پژوهش با نتایج پژوهش ضمهایافته

 شیدا خان(، 4393(، حیدری و همکاران )4335)

(، صفاتیان 4338(، تیموری )4333قشلاقی )

(، پژوهش واسکوز 8554و همکاران ) پاتز(، 4373)

رتون (، مو8559(، بارکر و همکاران )8559)

( و هوریناک 8551(، گارسیا و همکاران )8553)

 ( همخوانی دارد.8551)

( نشان داد 4335نتایج پژوهش ضمیری )

ی هیپنوتیزمی به کاهش اضطراب رقابت مداخله

گردد و عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال منجر می

. پژوهش حیدری، بخشدمیورزشی را در آنان بهبود 

( نشان داد 4399یزی )قاسمی، پاشا، کمالی و پرو

مداخله هیپنوتیزمی به بهبود عملکرد ورزشی در 

شوت به دروازه، پاس ثابت و پاس در  هایقسمت

حال حرکت در بازیکنان فوتسال منجر گردید. 

( نشان داد مداخله 4333قشلاقی ) شیدا خانپژوهش 

 یاد داریترکیبی هیپنوتیزم و تمرین بدنی اکتساب و 

 ا بهبود بخشید.کشتی ر خمیکمهارت 

( نشان داد 4338) نتایج پژوهش تیموری

مهارت  یاد داریهیپنوتیزمی عملکرد و  تصویرسازی

پرتاب آزاد را در بازیکنان بسکتبال بهبود بخشید. 

نشان داد تلقینات هیپنوتیزم  زی( ن4373) صفاتیان

 ملی و باشگاهی هایعملکرد ورزشکاران را در تیم

 سانشو و میز روی ج، تنیسشطرن دومیدانی، فوتبال،

 بهبود بخشیده است و در کاهش اندداشته فعالیت

 پاتزپژوهش  .داشته است معناداری تأثیراضطرابشان 

( نشان داد مداخله هیپنوتیزمی 8554و همکاران )

د انجام پرش و جهت پرتاب بازیکنان توانمی

و  هااحساسبخشد و بسکتبال را بهبود می

 استحداکثر کارایی همبسته  را که با هاییشناخت

( نشان 8559. پژوهش واسکوز )دهدمیرا افزایش 

، امتیازات توجهیقابل طوربهداد مداخله هیپنوتیزمی 

را در  گامسهدریبل زدن، دفاع کردن و پرش 

. پژوهش بارکر و دهدمیبازیکنان بسکتبال افزایش 

( نشان داد هیپنوتراپی به بهبود 8545همکاران )

بازیکنان فوتبال منجر گردید و عملکرد 

خودکارآمدی آنان را افزایش داد. پژوهش مورتون 

 وسیلهبهند توانمی( نشان داد افراد ورزشکار 8553)

هیپنوتیزم به سطحی از برانگیختگی که عملکرد بهینه 
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 هایجنبهرا در پی دارد دست یابند و هیپنوتیزم 

یگر کنترل هیجانات و د جملهمندیگری از عملکرد 

د تقویت و بهبود بخشد. توانمیقوای جسمانی را 

پژوهش گارسیا، سپدا، گیتو و همکاران  یجنتا

 هیپنوتیزم ( نشان داد ورزشکارانی که مداخله8551)

 عملکرد کارایی و سطح از بود شده اجرا آنان روی

. مسابقه نشان دادند حین در بالاتری ورزشی

 له( نشان داد مداخ8551هوریناک )پژوهش 

عملکرد  دقت و درستی ثابت طوربه هیپنوتیزم

 بدمینتون ورزشکاران بین در را کوتاه هایسرویس

 .است بخشیده بهبود

 توانمیی پژوهش حاضر هایافتهدر تبیین 

گفت، بازتوانی شناختی به دنبال بهبود و یا بازسازی 

، حل ریزیبرنامهعملکردهای شناختی مانند توجه، 

)مالهوترا، باتیا، راجندر، شرما  استو حافظه  مسئله

نوروفیدبک که در (. از طرفی، 8553 و سینگ،

 ارائهتمرینات باز توانی شناختی از آن استفاده شد، با 

برای  ایالعادهفوقراهبردهای عملکردی، پتانسیل 

که  هرکسیورزشکاران، مربیان، دانشجویان و 

بخواهد کنترل بیشتری بر عملکرد خود در تمرین، 

داشته باشد، فراهم  پراسترس هایموقعیتابت و رق

ترجمه حجتی ، 8544 )استریک و همکاران، کندمی

 .(4331و سلطانی، 

 امواج فعالیت بازآموزى قابلیت نوروفیدبک

 ورزشکاران در مطلوب افزایش عملکرد براى مغزى

 اساس بر. دارا است رای ورزش مختلف هایرشته

افزایش  به نجرم نوروفیدبک شده انجام مطالعات

 کنترل شناختى، عملکرد بهبود تمرکز، و توجه

 و مغزى هایآسیب و از صدمات ناشى احساسى

 اجراهاى مختلف و حرکات در تعادل افزایش

 دیدگاه بر نوروفیدبک آموزش طورکلیبه. شودمی

 بلکه نشده، بنانهاده مغزى امواج بودن بد خوب یا

 امواج نشد اختصاصى و پذیریانعطاف مفهوم بر

 کیلینجوس، فالاپو و برتلر، است )آرنز، استوار مغزى

8559.) 

از طرفی در جریان هیپنوتیزم، در تفکر انتقادی 

و سنجش واقعیت، کاهش و در دامنه تحریف 

عمق،  ازنظرکه  آیدمیواقعیت، افزایشی به وجود 

متفاوت دارد و از  هایخلسهدرجات مختلفی در 

ناخودآگاه است. در  تفکر قیاسی ذهن هایویژگی

این حالت است که سوژه، بدون تفکر انتقادی و 

)حیدری، قاسمی،  پذیردمیرا  هاتلقین، تحلیلگرانه

(. تغییراتی که 4393پاشا، کمالی و عسگری، 

، کندمیهیپنوتیزم در سیستم فیزیولوژی بدن ایجاد 

شامل  هانیاست. ا جانبههمهتغییراتی وسیع و 

ضلات ارادی، اعضا و غدد، تغییراتی در عمل ع

. همچنین، شامل تغییراتی استو...  گانهپنجحواس 

عروقی، دستگاه ـ  در سیستم ایمنی، دستگاه قلبی

مختلف مغز مانند  هایبخشتنفسی و در فعالیت 

مغز، کورتکس، قشر مغز و  ایناحیهجریان خون 

که در افراد عادی و ورزشکاران  استامواج مغزی 

در بهبود  ایجادشدهو تغییرات شود مشاهده می

)ویلیامسون و  است مؤثرعملکرد ورزشی آنان 

تمرینات  رسدمیبه نظر  حالبااین (.8554 همکاران،

که بر  تأثیری ازنظربازتوانی شناختی و هیپنوتیزم 

تا حدی مشابه باشند اما  گذارندمیامواج مغزی 
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بازتوانی شناختی و نوروفیدبک بر  کهازآنجایی

 ازجملهی و بهبود عملکردهای شناختی بازساز

 تأثیرگذارو حافظه نیز  مسئله، حل ریزیبرنامهتوجه، 

بر شرایطی مانند استرس و  توانمیاست و هم 

باشد اثربخشی  تأثیرگذاراضطراب ورزشکاران 

بیشتری نسبت به روش هیپنوتیزم داشته باشد. 

دارای  هاپژوهشپژوهش حاضر مانند سایر 

 هاآنبوده است؛ که در ادامه به  هاییمحدودیت

تحقیق بر روی نمونه در  یاجرا :گرددمیاشاره 

 ازجملهدسترس و تک جنسیتی بودن نمونه 

. عدم رودمیمطالعه حاضر به شمار  هایمحدودیت

های ی پیگیری هم یکی از محدودیتاجرای مرحله

هایی با حجم نمونه بررسیپژوهش حاضر بود. 

شود. همچنین تا حد صیه میبیشتر و فراگیرتر تو

امکان مطالعات پیگیری نیز برای بررسی تداوم 

بودن نتایج  تردقیقبرای تأثیرات مداخله انجام پذیرد. 

که قبل و بعد از هر جلسه  گرددمینیز پیشنهاد 

گردد. در  برگزارمکرر  طوربهتوپ  پرتابآزمون 

ی مشابه با این هاپژوهش شودمیپیشنهاد  آخر

 نجام شود تا امکان مقایسه نتایج میسر شود.پژوهش ا

ای هش بروین پژا هاییافتهدی بررکا ازنظر

سطح در شی که ورزشناسی وران روانمشان و مربیا

 ییهمیت باالاند حائز دارقهرمانی فعالیت ت مسابقا

شی د ورزعملکرد بهبوای بر ریزیبرنامها یرز است

چه و جسمانی  ازلحاظچه ن قهرماران شکاورز

بنابراین در  ؛یفا کندرا ا بسزایینی نقش روا حاظازل

مبتنی بر  هایفعالیتاستفاده از  توانمیاین راستا 

بازتوانی شناختی و هیپنوتیزم را جهت ارتقاء 

مختلف ورزشی  هایرشتهعملکرد ورزشکاران در 
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