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عملکرد بازیکنان تنیس  برحرکتی  -ریتم حسینوروفیدبک  هایتمرین تأثیر

 1روی میز
 

 3تقی اقدسیمحمدو ، 2سادات حسینی، فاطمه1زادهفهیمه تقی
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 چکیده
 هدف مطالعة. شوندیمسازی عملکردهای مختلف مغزی استفاده نوروفیدبک برای بهینه هایای، تمرینطور فزایندهبه

بازیکن مبتدی  16 اساس،ازیکنان تنیس روی میز بود؛ براینب دقتنوروفیدبک بر  هایتمرین تأثیربررسی  ،حاضر
 عالوةنوروفیدبک بهه گرو شرکت کردند و در دو پژوهشداوطلبانه و دردسترس در صورت بهساله  15تا  10پسر 

، جلسه 12مدت به تمرین جسمانی عالوةنوروفیدبک بهقرار گرفتند. گروه  تمرین جسمانی و گروه تمرین جسمانی
گیری اریانس با اندازهورا انجام دادند. نتایج تحلیل  حرکتی -ریتم حسیای نورفیدبک شامل پروتکل دقیقهتمرین سی

نوروفیدبک رد در گروه و نتایج عملکبود معنادار هند فورهند و بک دقتتفاوت بین دو گروه در که مکرر نشان داد 
کاری که در حفظ توجه، حافظة  ختی بنیادیهای شنانیازهای باالی پردازشیافته بود. بهبود تمرین جسمانی عالوةبه

 . دنشول میحرکتی تسهی -ریتم حسی هایند، توسط تمرینحرکتی وجود دار -های روانیو مهارت

   ، تنیس روی میز.حرکتی -ریتم حسی ،دقتنورفیدبک، : هایدواژهکل
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 مقدمه
رفتاری با هدف بهبود  نوروفیدبک شکلی از مداخلة

 هوش و فعالیت شناختی است ها در حوزةمهارت
، کلیطوربه .(2007، 1استرل)هنریچ، گونسبلن و 

که در  سازی عامل استنوروفیدبک یک روش شرطی
مغزی خودشان را تنظیم  آموزند تا فعالیتآن افراد می

نوروفیدبک، امواج مغزی با استفاده از یک یا  کنند. در
ثبت  گیرند،الکترود که روی جمجمه قرار می چند
ستفاده و با ا شونداجزای مرتبط استخراج می ،شوندمی

اطالعات صوتی یا  صورتخة بازخوردی بهاز یک چر
شوند شنوایی یا ترکیبی به فرد بازخورد داده می

 ،نوروفیدبکمکانیزم عمل  (.2005، 2)ورنون
( 2003، 3لیبورکارکرد الکتریکی مغز است ) کنندةشرطی

 عملکرد فرد به سطح بهینه برسدشود و موجب می
در . (2009، 4و بیتالر مور، گریتسشی، د ، ونکویجزر)

تدریج هاما تغییرات ب مدت هستند؛کوتاه ،ابتدا تغییرات
تر الگوهای امواج مغزی سالم معموالًشوند. پایدارتر می

توانند در بیشتر می با ادامة بازخورد، مربیگری و تمرین
. این روش تاحدی شبیه آموخته شوند مردم مجدداً
پذیری انعطاف درمانی با مغز است کهانجام ورزش

 .(2006، 5هاموند) کندکنترل را تسهیل می شناختی و

اکتساب اند که ان پیشنهاد کردهپژوهشگر

تواند با آموزش فرد حرکتی می -های روانیمهارت

عالیت قشری مغز که با عملکرد فبرای حذف الگوهای 
، تسهیل شود کتی موفق مرتبط استحر -روانی
 (. 2013، 6)کوک

                                                           

1. Heinrich, Gevensleben, & Strehl 

2. Vernon 

3. Lubar 

4. Kouijzer, van Schie, de Moor, 

Gerrits & Buitelaar 

5.  Hammond 

6.  Cooke 

7. Gruzelier 

8.  Landers, Han, Salazar, & Petruzzello 

طور نوروفیدبک به های، تمریناخیرهای در سال
سازی عملکردهای مختلف مغزی ای برای بهینهفزاینده

 ،همچنین(. 4201، 7گروزیلر) انداستفاده شده
شده در برای بهبود نتایج کسبنوروفیدبک  هایتمرین

یاری از مطالعات . بساندورزش رقابتی استفاده شده
انجام دنبال به را در ورزشکارانبهبود عملکرد 

، هان، )لندرز اندنوروفیدبک نشان داده هایتمرین
، ؛ استریزکوا2012، 9؛ چراپکینا1994، 8ساالزار و پتروزلو

، هاروی و ؛ بیشامپ2012، 10استریزکواچراپکینا و 
 ،12، زایچوفسکی و ویلسون؛ شاو2012، 11بیشامپ

اند که الگوهای مطالعات نشان داده ،راستادراین(. 2012
و  مبتدی متفاوت هستندفعالیت مغزی افراد ماهر با 

در ای ورزشکاران حرفه ج مغزیاموا بازشناسی وضعیت
برای ایجاد یا تقلید این  را قبل و حین اجرا، استداللی

کند ای فراهم میها و بهبود عملکرد افراد غیرحرفهالگو
هدف نورفیدبک در  ،کلیطوربه (.2005)ورنون، 

حرکتی و  -های روانیبهبود توانایی ،ورزشکاران
عاقب آن در خودتنظیمی، اطمینان و عملکرد مت

 اًاخیر(. 2011، 13تتنباوم های مهم است )ادموند ورقابت
تواند دبک میاست که نوروفی به این فرضیه توجه شده

 14همئوستاتیک سمت یک نقطةنوسانات مغزی را به
های متنظیم کند که این عمل ازطریق مکانیزتعادل( )م

، لنیوس و راس، بارشود )پایین انجام می -تنظیمی باال
 (.2014، 15ویلمیر

 -ریتم حسی ،رایج در نوروفیدبک هایکی از تمرینی
 هایتمرین که اندنشان داده هاپژوهش .است 16حرکتی

9.  Cherapkina 

10.  Strizhkova, Cherapkina & 

Strizhkova 

11.  Beauchamp, Harvey & Beauchamp 

12.  Shaw, Zaichowsky & Wilson 

13.  Edmonds & Tenenbaum 

14. Homeostatic 

15. Ros, Baars, Lanius & Vuilleumier 

16.  SMR 
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بردن قدرت امواج شده برای باالنوروفیدبک استفاده
 ها،و بتا در کماندارها، ژیمناست حرکتی -حسیریتم 

سی و اسکیت روی یخ و اسکی، توجه، ثبات احسا
را کاهش  و ترس دهندهماهنگی حرکتی را بهبود می

بهبود توانایی ند در نتوا( و می2005، 1هاموندد )ندهمی
، 2د )دوپلمیر و وبرنگذار باشچرخش ذهنی نیز اثر

یکی از اولین ( 1991لندرز و همکاران ) .(2011
را روی نورفیدبک در ورزش  شده دربارةانجاممطالعات 

هشت در که نتایج نشان داد کماندار انجام دادند.  16
 مشاهده شد.معناداری آزمون بهبود کماندار، در پس

پی بردند  خود پژوهش( در 2008) و همکاران 3بابیلونی
ریتم امواج مغزی قشر  های گلف توسطکه نتایج پات

، کریک پژوهشبینی است. پیشحرکتی قابل -حسی
بتا  های( نشان داد که تمرین2004) 4تفیلدداگالس و ه

در مناطق قشر حرکتی در  حرکتی -ریتم حسیو 
طور با کاهش فعالیت در عضالتی که به تیراندازی

بود و به مرتبط  ،مستقیم در این ورزش درگیر نیستند
حرکتی و کنترل شناختی  -سازی عملکرد حسیبهینه

( یکی از 2012) 5، جمیسون و کوپربراونمنجر شد. 
 -ریتم حسیتمرین  تأثیر مطالعات دیگر درزمینة

های حرکتی ظریف بر افزایش مهارت حرکتی
 10ها با تمرین روی . آنهای راکتی را انجام دادندرشته

تنیس روی میز دقت سرویس را قبل و  ورزشکار نخبة
مثبت  تأثیربررسی کردند و نورفیدبک  هایتمرینبعد از 

 آن را مشاهده کردند. 
از ( 2012) ، صادقی، کرمی، آبادی و سالمتیرستمی

را نوروفیدبک  هایمطالعات داخلی درمورد تمرین دیگر
با استفاده از افزایش ها این مطالعه را آن انجام دادند.

هرتز( در مناطق  13-15حرکتی ) -قدرت ریتم حسی
 15در تیرانداز ماهر  24( مغز با 3cحرکتی مرکزی )

                                                           

1. Hammond 

2. Doppelmayr & Weber 

3.  Babiloni  

4. Kerick, Douglass & Hatfield 

به بهبود هفته انجام دادند. نتایج  پنجطول ساعت در
ای در دقت تیراندازی نسبت به گروهی که حاشیه

 جدیدتریندر شد. منجر  ،نوروفیدبک تمرین نداشتند
( با عنوان 2014) مطالعة مروری؛ یعنی مطالعة گروزیلر

مطالعه از  هفت «سازی عملکردنوروفیدبک و بهینه»
یادگیری و  مورد ارتباط بینشده درمطالعة کنترل 23

گیری پیامد گزارش داده شدند. این مطالعات اندازه
که با  هایی به نفع نوروفیدبک هستندیتنشانگر مز

میان این . ازاندفیدبک جفت شدههد یادگیری نوروشوا
ریتم مطالعه به پروتکل نسبت  ، فقط سهمطالعات

مورد بهبود ند که دراختصاص یافته بود حرکتی -حسی
طی پزشکان جراح و با بهبود حافظه درهای مهارت

 ندخواب و کاهش خطا در تکلیف عملکردی پیوسته بود
؛ 2009و همکاران،  7راس؛ 2001، 6اگنار و گروزیلر)

نبوی  ،ای دیگر(. در مطالعه2014و همکاران،  8شبس
فیدبک نورو هایتمرین تأثیر( 2013آقا و همکاران )آل
)هنرمندان،  که در مشاغل حساس را داوطلب 36 بر

بودند و در سه گروه  ورزشکاران، نظامیان و پزشکان(
 کردند. بررسیرل قرار داشتند، ( آزمایشی، پالسیبو و کنت

گیری، حالت آماده، )شامل راکت بهبود در عملکردنتایج 
ساده و سرویس ساده( را دراثر  هندبکفورهند ساده، 

  نوروفیدبک نشان داد. هایانجام تمرین
( پی بردند که کاهش زیاد 2008بابیلونی و همکاران )

هایی های موفق در مکانآلفا در پات -هایدر قدرت 
 د )یعنینپوشانو حرکتی را می حرکتیکه قشر پیش

گر این است که این نا(، نشسی چهار و اِف.زِد ،سی.زِد
آلی آلفا کاندیداهای ایده-های ها و باند فرکانسیمحل

های نوروفیدبک برای هدف قراردادن توسط مداخله
یکی از این از حاضر نیز  پژوهشدر  ،روهستند؛ ازاین

ا استفاده خواهد هتکلرونقاط برای بررسی و انجام پ

5. Brown, Jamieson & Cooper 
6. Egner & Gruzelier 

7. Ros  

8. Schabus  
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همچنین، مطالعات مروری جدید؛ یعنی مطالعة شد. 
د که تعداد مطالعات در نده( نشان می2014) گروزیلر

های به بررسیها محدود است و بررسی پروتکل
نیاز ها احساس ها و زمینهبیشتری در دیگر رشته

 شود. می
تکالیف آزمایشگاهی و  تناسبباتوجه به فقدان 

هایی با به انجام پژوهش ،ورزشی واقعی هایفعالیت
 ،همچنین تکالیف مرتبط در ورزش نیاز است.

 در مراحل اولیةهنوز کاربردهای نوروفیدبک در ورزش 
در  هاییپژوهشبه انجام ، نتیجهدر هستند؛خود 
گذاری تأثیرهای مختلف ورزشی و بررسی رشته

 زشکاران و عواملنوروفیدبک بر عملکرد ور هایتمرین
این در  است.نیاز ورزشی  هر رشتةدر ثر مهم و مؤ

ریتم نوروفیدبک  هایگذاری تمرینتأثیر ،پژوهش
 تنیس روی میز  بر ورزشکاران رشتة حرکتی -حسی

های راکتی، در ورزش .شدانجام خواهد نظر دقت از
ط برای توصیف بوتکنیکی مر دقت یکی از عوامل

، 1و هاتیر روتا، مورل، سابول، روگوسکی) عملکرد است
های مهارتاست که  ایتنیس روی میز رشته (.2014

های به انجام تکنیک، و همچنین ظریفی داردحرکتی 
، بنابراین نیاز دارد؛مختلف و با دقت مناسب برای اجرا 

 هایدرکنار تمرین که ذهنی نیاز است هاییمرینبه ت
و  ندنبرآورده ک ایطور بهینهبه را این نیازها ،جسمانی
بین افراد در خصوصبهعملکرد و تسریع  بهبودموجب 
 درورزشی  توجه به اینکه این رشتة . بادنشومبتدی 

برای رسیدن به اوج  پیشرفت است،حالکشور در
های نوین روشرد بین ورزشکاران نیاز است لکعم

و  ی شوندسبررمانند نوروفیدبک بهبود عملکرد مغزی 
ده ارائه زشکاران برای استفامربیان و ور ها براینتایج آن

 . شود

                                                           

1. Rota, Morel, Saboul, Rogowski & 

Hautier 

2. ProComp2 

 پژوهش شناسیروش
نظر ای است و ازقایسهم -علی ،هش حاضرروش پژو

 پژوهشی کاربردی است.  ،هدف

 کنندگانشرکت
یس تنجامعة آماری همة بازیکنان تنیس روی میز هیئت

 16 که از این تعداد روی میز شهرستان ارومیه بودند
 بازیکن پسر مبتدی تنیس روی میز با میانگین سنی

 یک سال انتخاب تمرینی و با سابقة (07/2±80/13)
 پژوهشدسترس و داوطلبانه در صورت درشدند و به

در دو تصادفی صورت هب کنندگان. شرکتکردندشرکت 
تمرین جسمانی و گروه  عالوةگروه نوروفیدبک به

 کنندگانقرار گرفتند. یکی از شرکتتمرین جسمانی 
ف تمرین انصرا یل شخصی از ادامةگروه تجربی به دال

 داد.

 هاگردآوری داده ابزار و شیوة
و  2دو دستگاه نوروفیدبک پورکامپ از ،پژوهشدر این 

محصول شرکت تات  3افزار بیوگراف اینفینیتینرم
نوروفیدبک  هایتمرین. کانادا استفاده شد 4تکنولوژی

جلسه  12مدت بار در هفته به سهدقیقه  30مدت به
ه سه جلسه کنندند و افراد شرکتبرای هر فرد انجام شد

د در باشگاه جسمانی خو هایدر هفته نیز در تمرین
 حرکتی -یریتم حسالعمل گروه فعالیت کردند. دستور

 12-15) حرکتی -حسیریتم  با هدف افزایش دامنة
 20-32بتا )هرتز( و های 4-8هرتز( و بازداری تتا )

کنندگان گفته صورت مونوپالر بود. به شرکتهرتز( به
امتیازی کسب کنند و باید  ،درست اجرایشد که برای 

سعی کنند امتیاز خود را به بیشترین مقدار برسانند. 
براساس سیستم  سی.زِد الکترود فعال در مکان

گیری و انتخاب شد. اندازه 20-10المللی بندی بینهطبق
لکترود . اگرفتع روی گوش چپ قرار الکترود مرج

3. Bio Graph Infinity 

4. Thought Technology 
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. بازی منتخب از گرفتزمین روی گوش راست قرار 
های گرافیکی جلوه ،هاافزار برای انجام تمریننرم

 . قبل از اولین جلسه، بعد از جلسةبود 1فراکتال چرخشی
 دقت ، تمرین آزمونششم و بعد از آخرین جلسه

 آزمونعنوان به (2006، 2)پولتون، مسترز و مکسول
ها در سه زمان کنندهشرکت عملکردی گرفته شد.

 15تعداد  ،آزمون دقت را انجام دادند و در هر آزمون
. ندانجام دادند و نمرات ثبت شدرا کوشش اصلی 

توپ  30 ،اندازسرعت پرتاب توپ توسط دستگاه توپ
های بازیکنان برای ضربه در دقیقه تنظیم شد.

دری انجام صورت ضرببه هندبکهای فورهند و مهارت
کننده شدند. برای انجام آزمون، نیمة مقابل میز شرکت

متر به دو سانتی 50مربع بزرگ با عرض  به تعداد شش
ر هر مربع در (. دردیف تقسیم شد )شکل شمارة یک

شکل به ، یک هدف مربعکنندهاز شرکتردیف دورتر 
طی آزمون متر تعیین شد. درسانتی 25در  25ابعاد 

صابت به هدف )شمارة صورت ادر سهامتیاز  ،فورهند
ضربه  کهصورتیشد. دری فورهند( داده میدر اجرا یک

 ،کرد( برخورد میچهار به خارج از مربع هدف )شمارة
امتیاز به هر توپی که در خارج  یکشد. داده می دوامتیاز 

برخورد  چهارهدف و در اطراف مربع  چهار یک واز نقاط 
(. هشت و هفت، پنجهای شد )شماره داده ،کردمی

 یکو  نقاط با امتیازهای سه، دوکه به غیر از هایی توپ
گرفت صفر امتیاز تعلق می ند،کرداصابت می

یز(. مشابه ها و مبعو خارج از مر نهو  ششهای )شماره
 انجام شد. هندبک اجرایدهی برای همین امتیاز

 هاروش پردازش داده
تحلیل واریانس با از روش آماری ها جهت تحلیل داده

نقاط تعیین شده  1شکل  .دشگیری مکرر استفاده اندازه
 دهد.دقت را نشان میبرای آزمون 

  

                                                           

1. Circular Fractal Morph 2. Pooltom, Master & Maxwell 
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  هایافته

 زمون آبا استفاده از ها بودن دادهطبیعی از ابتدا

 
 اطمینان حاصل شد. 32ویلک -شاپیرو

  

 متغیره . نتایج تحلیل واریانس چند1 جدول
 تاضریب اِ سطح معناداری اف آمارة آزادی درجة منبع متغیر وابسته

 دقت فورهند
 41/0 044/0 10/4 2 زمان

 44/0 028/0 89/4 2 زمان ×گروه 

 هندبکدقت 
 71/0 001/0 97/14 2 زمان

 51/0 014/0 22/6 2 زمان ×گروه 

 05/0معناداری در سطح *  

 

ت دقسطح معناداری اثر  جدول شمارة یک،با توجه به 
لی اص ام اثرهایدر تم و است 05/0از  ترکوچک فورهند

ان برای نتایج معنادار شده است. اثر اصلی زم ،و متقابل
، P=044/0) معنادار بودنیز  فورهند دقتمتغیر 

10/4=Fدل نقش ماین اثر در که توان گفت ( و می 

 متغیر وابستةبر ، اثر متقابل زمان و گروه دارد. همچنین
(. P ،89/4=F=028/0معنادار بود ) هندبک دقت

، P=001/0، اثر اصلی زمان )هندبک دقتمورد متغیر رد
97/14=F 014/0)در زمان گروه اثر متقابل ( و=P ،
22/6=F.معنادار بود ) 

 
 

 گروهی. نتایج تحلیل واریانس درون2جدول 

 منبع متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

میانگین 

مجموع 

 مجذورات

 آمارة

 اف

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

 دقت فورهند
 24/0 027/0 18/4 19/0 2 39/0 زمان

 32/0 007/0 04/6 28/0 2 56/0 زمان ×گروه 

 هندبکدقت 
 41/0 001/0 99/8 26/0 2 72/0 زمان

 21/0 05/0 38/3 14/0 2 27/0 زمان ×گروه 

 
بررسی کرویت نشان داد که  برای 2نتایج آزمون موچلی

معنادار  بین سطوح متغیر وابستهها درواریانس تفاوت
گروهی نتایج آزمون درون جدول شمارة دو، ست. درنی

سطح معناداری عامل  ،گزارش شده است. در این جدول
ابل زمان در گروه در متغیر وابستة دقت زمان و اثر متق

دقت  تةیر وابسدرمورد متغ و فورهند معنادار است

                                                           

1. Shapiro-Wilk 

و اثر متقابل زمان در در اثر اصلی زمان  نیز هندبک
دهد که تفاوت . نتایج نشان میمعنادار استگروه 

های افراد در زمان هندبکمعناداری بین میانگین دقت 
دهد که همچنین، نتایج نشان می .متفاوت وجود دارد

هند در فیدبک بر دقت فورهند و بکنورو هایتمرین
 .معنادار هستند هاگروه

 

2. Mauchly’s test 
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 گروهی. نتایج تحلیل واریانس بین3جدول 

 ضریب اتا سطح معناداری اف آمارة آزادی درجة منبع متغیر وابسته

 33/0 024/0 52/6 1 گروه دقت فورهند

 30/0 034/0 57/5 1 گروه هندبکدقت 

 
گروهی را نشان شمارة سه نتایج آزمون بین جدول

کند که متغیر گروه دهد. نتایج این جدول بیان میمی
 ودقت فورهند  بر میانگین نمرات متغیرهای وابستة

 تاس مؤثرطور معناداری ترتیب به، بههندبکدقت 
(024/0=P، 52/6=F( و )034/0=P ،57/5=F.) 

ک بر نوروفیدب ،دهدکه نتایج جدول نشان میطورهمان
بک گروه نوروفیدهند دقت فورهند و بکمیانگین 

 هایتأثیرگذار بوده است و میانگین گروه تمرین
 با مقادیر جسمانی هایعالوة تمرینبه نوروفیدبک

47/1M=  27/1وM= هندترتیب در فورهند و بکبه ،
جسمانی با مقادیر  هایاز میانگین گروه تمرین

19/1M=  07/1وM= هند رتیب در فورهند و بکتبه
  .بیشتر است

 

 گیریو نتیجه بحث
-ریتم حسیبررسی اثر پروتکل  ،هدف این مطالعه

ی ن مبتدبازیکنا هندبکدقت فورهند و در  حرکتی
ین تمرکه حاضر نشان داد  تنیس روی میز بود. مطالعة

 ،لسهج 12بعد از  هندبکدقت فورهند و نورفیدبک بر 
. ار بودگذتأثیرطور مثبتی و به بودبین دو گروه معنادار 

رهند فودقت  که تحلیل نشان دادو، نتایج تجزیهعالوهبه
ها در سه زمان متفاوت نیز ندهکنشرکت هندبکو 
 . یافته بود افزایشطور معناداری به

 براون ومطالعة های حاضر با یافته پژوهشنتایج 
 بهبود درها آن پژوهش. همسو است( 2012همکاران )

را نسبت به گروه دقت سرویس بازیکنان ماهر 

                                                           

 

 فاقد گروه کنترلولی  ؛نشان داد ساختگینوروفیدبک 
 کنترلی که با حضور گروهحاضر  پژوهشنتایج . بود

در بهبود دهد که نشان مینداشتند،  روفیدبکونتمرین 
حرکتی در بازیکنان  -گروه تمرین ریتم حسی دقت

تواند می ،داشتندسال تمرین  حدود یککه نیز مبتدی 
رستمی و همکاران  پژوهشخوبی حاصل شود. به
حاضر نشان داد که دقت  پژوهشهمسو با ( نیز 2012)

 هایبعد از تمرین سطوح ملی و استانی تیراندازان
خط مناطق در حرکتی  -م حسیترینوروفیدبک 

اند که العات نشان دادهمط .ه استبهبود یافت ،مرکزی
که در افراد مبتدی در تکالیف  حد بتاازسطوح بیش

 اجرایبا  نیازمند دقت مانند تیراندازی مشاهده شده بود،
های کند و مغز را درگیر ارتباطعمل تداخل می مؤثر

 کند و این امرعمل می اجرایقشری قبل از  -قشری
راندازی موجب عملکرد ضعیف در تکالیفی مانند تی

سپالتینگ، ، ا)هافلر هستندشود که نیازمند دقت می
 یتواند دلیلمیمطلب (. این 2000، 1سانتا ماریا و هتفیلد

در افراد مبتدی گروه کنترل در مقایسه  مؤثرنا اجرایبر 
با گروه تجربی باشد که هیچ تمرینی با نوروفیدبک 

  .نداشتند
نتایج بهبود (، 2014)گروزیلر و همکاران  پژوهشدر 

حرکتی در  -ریتم حسی هایعملکرد درنتیجة تمرین
ماهر دانان موسیقینسبت به  دانان مبتدیموسیقی

نیازهای که  است نشان داده شده نشان داده شده است.
حفظ توجه،  که درهای شناختی بنیادی باالی پردازش

وجود دارد،  حرکتی -های روانیکاری و مهارت حافظة
 دنشوتسهیل میحرکتی  -تم حسییر هایتمرین با

1. Haufler, Spalding, Santa Maria & 

Hatfield 
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؛ 2004، 1؛ اگنار، زچ و گروزیلر2001گروزیلر، )اگنار و 
در فرد اینکه دلیل بهاحتماالً ؛(2009راس و همکاران، 

یندهای های بیشتری در فراسطوح مبتدی با چالش
 هایو این نیازها توسط تمرین شناختی درگیر است

ممکن  ،بنابراین ند؛شوحرکتی تسهیل می -ریتم حسی
حرکتی بر   -ریتم حسی هایتمرین تأثیر است

عملکرد در به تسهیل فرایندهای شناختی بنیادی 
هایی در ورزشکاران حاضر و مزیت پژوهشحرکتی در 
 شده باشد.منجر مبتدی نیز 

یکی از ( 2013آقا و همکاران )مطالعة نبوی آل
 که نتایج پژوهش حاضر استمرتبط با  هایپژوهش

گیری، حالت ها بهبود عملکرد )شامل راکتپژوهش آن
را  هند ساده و سرویس ساده(آماده، فورهند ساده، بک

ها نآ پژوهشدر  ،حال؛ باایننشان داددر افراد مبتدی 
مرینی تغلی استفاده شده بود که هیچ تجربة از افراد شا
جلسه  20تنیس روی میز نداشتند و فقط  در رشتة

نوروفیدبک انجام  هایزمان با تمرینتمرین را هم
ز گروه دلیل استفاده احاضر به پژوهش ،حالبااین دادند؛

 ،تمرینی سال سابقةیک  حدوددرورزشکاران مبتدی 
 ورزشکاران تعمیم داده شود. تواند به جامعةمی
 حرکتی -ریتم حسی، (2011نظر دپلمیر و وبر )از
تنی و  -از مسیرهای حسی «باشفرکانسی آماده»

تنی تاالموسی قشری است و تمرین باید  -حرکتی
 ،به کنترل بهتر این سیستم منجر شود.  همچنین ظاهراً
ن به بخشیدباعث استحکام حرکتی -ریتم حسیامواج 

ر آرامش، ایجاد ذهن، بدن و پردازش و تمرکز ب
هماهنگی بین محیط و فرد و تنظیم حرکات بدن 

( 0032) 2تامسون و تامسون. (2008، )رستمی دنشومی
و  الکتروانسفالوگرافیای از باندهای در جدول خالصه

 هایهای ذهنی بیان کردند که تمرینآن با حالت ارتباط
مرکزی  هرتز( در مناطق 12-15حرکتی ) -ریتم حسی

                                                           

1. Egner, Zech & Gruzelier 

2.Thompson & Thompson 

که با بازداری برونداد حرکتی و  (4cو  cz، 3c)شامل 
های ذهنی ترکیب ، با حالتنداد حسی مرتبط هستندرود

دست هوشیاری و تمرکز را بهاین امر  و دنشومی
لت آرامش، با کاهش همراه با حا ،عالوهدهد. بهمی

. عملکرد استپذیری و بهبود اضطراب و تحریک
 -ریتم حسی هایاند که تمرینان بیان کردهپژوهشگر

د موجب بهبود کلی در عملکردهای نتوانمی حرکتی
ند موجب کاهش نتوامی ند و این اثرهاتوجهی شو

حرکتی با عملکردهای شناختی -تداخل پردازشی حسی
 این عوامل تأثیر (.2004، د )اگنار و گروزیلرنباالتر شو

 پژوهشعملکرد دقت ورزشکاران مبتدی بهبود ر ب
 کند.طور مثبتی از این نتایج حمایت میحاضر نیز به

رسد با توجه به این نکته که تنیس روی میز نظر میبه
فشار ثیر تأاست و عملکرد فرد تحتای انفرادی رشته

 هایاجرای تمرین با گیرد،روانی بیشتری قرار می
در شرایط روانی فرد  ،حرکتی -ریتم حسینوروفیدبک 

گیرد و این رکزتر و با آرامش بیشتری قرار میممت
 اثرطور مستقیم بر عملکرد دقت های روانی بهحالت

  .گذارندمی
، شجاعی فریدنیا؛ 2008، 3)دوپ هاییپژوهش ،مقابلدر

 هایاند که بعد از تمریننشان داده (2012و رحیمی، 
ای از توجه، آرامی و نوروفیدبک، افراد به سطوح بهینه

، تا پایان حال؛ بااینشوندتنظیمات احساسی نزدیک می
کند که این ها تغییر نمیعملکردهای آن ،هاهنیمة جلس

 دقت بازیکنان در عملکردحاضر  پژوهشبا نتایج مطلب 
اوت در دلیل تففاوت ممکن است به. این تناهمسو است

 پژوهشکننده در سطح مهارت ورزشکاران شرکت
 پژوهش( )افراد نخبه( و 2012نیا و همکاران )فرید

 حاضر )افراد مبتدی( باشد. 

آینده از تعداد  هایپژوهششود در پیشنهاد می
افزایش توان آماری  های بیشتری برایکنندهشرکت

3. Dupee 
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 تمرین نوروفیدبک هایو نیز از تعداد جلسهاستفاده شود 
وجود تفاوت در امواج  ،همچنین. بیشتری استفاده شود

تواند به مغزی افراد ماهر و مبتدی در نوروفیدبک می
مرجعی برای بهبود عملکرد ورزشکاران مبتدی استفاده 

نظر ، بهور(؛ ازاین2006؛ هاموند، 2005شود )ورنون، 
گرفتن با درنظرآینده  یهاپژوهشکه رسد می

ای بین امواج مغزی افراد مقایسه ،های فردیتفاوت
تر مؤثرهای طراحی پروتکل با هدف ماهر و مبتدی

محدودیت  ،الوهعبرای این رشتة ورزشی انجام دهند. به
گروه دارونما نیز  از نکردناستفادهحاضر در  پژوهش

آینده  هایپژوهشتوجه قرار گیرد و در تواند موردمی
استفاده از یک گروه دارونما درکنار گروه تجربی و 

ان پژوهشگردراختیار را تواند نتایج مفیدتری کنترل می
به ای است که نیس روی میز رشتهت. دیگر قرار دهد
اجرا های مختلف و با دقت مناسب برای انجام تکنیک

های تمرینی پروتکل طراحیبه ، بنابراین نیاز دارد؛
نیاز است  های فردیگرفتن تفاوتبا درنظر نوروفیدبک

  .تری برآورده کندمؤثرطور که این نیازها را به

د متناسب تواننوروفیدبک آینده می هایطراحی تمرین
های فردی توجه به تفاوت بابا فعالیت مغزی هر فرد 

، همچنیند. تنظیم شو برآوردن نیازهای فردی برای
 هایی طراحی تمرینبه بررسی چگونگ پژوهشگران

کردن نتایج عملکرد نوروفیدبک انفرادی برای بیشینه
ر مراحل نوروفیدبک ب هایبررسی تأثیر تمرینبپردازند. 
 .تواند مطالعه شودیشرفت ورزشکار نیز میمختلف پ

عنوان یک به ایهای بالقوهنوروفیدبک دارای ظرفیت
در حوزة و  یل عملکرد استتمرینی برای تسهتکنیک 

یات و ئانجام مطالعاتی با جز، یدبک در ورزشنوروف
 تر الزم است.های دقیقاعتباریابی

 -پروتکل ریتم حسی، این مطالعه با تمرکز بر نهایتدر
ر عملکرد ورزشکاران مبتدی تنیس آن ب تأثیرحرکتی و 
تواند میاین تمرینات نشان داد که انجام شد و روی میز 

 ارتقایبهبود و تسریع عملکردهای ورزشکاران و  برای
  .شود استفادهتمرکز افراد مبتدی  دقت و
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Abstract 
Neurofeedback training are increasingly used for optimizing various brain 

functions. The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback 

training on accuracy of novice table tennis players. For this purpose, 16 novice 

players, aged 10 to 15 years, volunteered to participate in the study, being 

placed in two “physical” and “physical plus neurofeedback” training groups. 

The “neurofeedback plus physical” training group performed twelve sessions 

of a 30-minute neurofeedback training, including sensory motor rhythm 

protocol. The results of the repeated measure analysis of variance showed 

significant difference between two groups in accuracy of forehand and 

backhand strokes, furthermore, the performance results were totally improved 

for the neurofeedback plus physical training group. The extensive needs for 

fundamental cognitive processes existing in keeping attention, working 

memory and psychomotor skills, are facilitated by sensory motor rhythm 

training. 

  

Keywords: Neurofeedback, Accuracy, Sensory Motor Rhythm, Table 

Tennis.  
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