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Abstract
The purpose of this study was to determine the effects of neurofeedback on
serve, spike and block jump skills of a group of Iranian elite men volleyball
players. To this end, 20 Iranian volleyball players, having been previously invited to the National Iranian Team Training Camps over 3 consecutive years,
were selected based on a non-random, subjective sampling method and
were divided into two equal-sized experimental and control groups (i.e. 10
per group). Over the course of 21 sessions, the experimental group received
neurofeedback training with theta suppression protocol and alpha increase
and beta 3 suppression (18-35 Hz) in the first 20 minutes of each session and
SMR increase and gamma increase in Cz in the following 10 minutes. While
both groups performed the same general and specialized volleyball workouts
under the supervision of the respective coach, pre-tests and post-tests were
conducted for both groups before and after neurofeedback treatment. Mean
and standard deviation were used for statistical description of data; Shapiro-Wilks Normality Test was employed to evaluate the normality of data distribution; and for inferential statistics, multiple analysis of covariance was
utilized to control the pre-test effects. Based on the findings of this study,
the use of 21 sessions course of neurofeedback training recommends for
optimizing the accuracy of elite volleyball players in serve, spike and block
jump, As well as in search of analyzed skills, this training is more effective on
blocks jump more than other skills.
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هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،مطالعــه اثــر  21جلســه تمریــن نوروفیدبــک بــر عملکــرد
ـاع رویتــور والیبالیســتهای نخبــه مــرد بــود .بــرای ایــن پژوهــش
ســرویس ،اســپک و دفـ 
 20والیبالیســت نخبــه کــه در طــی ســه ســال متوالــی بــه اردوهــای تیــم ملــی ایــران دعــوت
شــده بودنــد بهصــورت هدفمنــد انتخــاب و در دو گــروه ده نفــره آزمایــش و کنتــرل تقســیم
شــدند .آزمودنیهــای گــروه آزمایــش ،در  21جلســه ،هــر جلســه  20دقیقــه اول بــه آمــوزش
نوروفیدبــک بــا پروتــکل ســرکوب تتــا و افزایــش آلفــا و ســرکوب بتــا 18-35( 3هرتــز) و
 10دقیقــه بعــدی افزایــش  SMRو افزایــش گامــا در  Czشــرکت کردنــد .در شــرایطی کــه
تمرینــات جســمانی عمومــی و تخصصــی رشــته والیبــال بــرای هــر دو گــروه بطــور یکســان
تحــت نظــر مربــی مربوطــه انجــام میشــد .از هــر دو گــروه قبــل و بعــد از شــروع تمرینــات
نوروفیدبــک پیــش و پسآزمــون گرفتــه شــد .بــرای توصیــف آمــاری دادههــا از میانگیــن
و انحــراف اســتاندارد ،بــرای بررســی طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا از آزمــون شــاپیرو-
ویلــک ،و در بخــش آمــار اســتنباطی ،بــه منظــور کنتــرل اثــر پیــش آزمــون از روش تحلیــل
کوواریانــس چندگانــه اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،اســتفاده از یــک
دوره تمریــن نوروفیدبــک  21جلســهای ،در بهینــه کــردن دقــت عملکــرد والیبالیســتهای
نخبــه بــرای مهــارت ســرویس ،اســپک و دفاعرویتــور ،توصیــه میشــود .همچنیــن ،از
میــان مهارتهــای بررســی شــده ایــن تمرینــات بــر ارتقــای عملکــرد مهــارت دفــاعروی
تــور بیــش از ســایر مهارتهــا اثرگــذار اســت.

واژههای کلیدی :نوروفیدبک ،سرویس ،اسپک ،دفاعرویتور ،نخبه

مقدمه
آن طــور کــه امــروزه در
اجــرای مهارتهــای ورزشــی والیبــال 
تیمهــای خــوب دنیــا شــاهد انجــام آن هســتیم بــا پرشهــا،
دویدنهــای ســریع ،شــیرجهزدنها ،غلــتزدن و ضربهزدنهــای
مختلــف همــراه اســت .بطوریکــه یــک بازیکــن بایــد بتوانــد در
پنجســت ،فعاالنــه تکنیکهــای آمــوزش دیــده را در شــرایط
بهینــهی بدنــی عرضــه نمایــد  )1(.تنــوع و ســرعت در بازی،ارتفــاع
بــاالی بــازی و عملكــرد در روی تــور ،عالــی و کامــل بــودن در
تكنیکهــا و مهارتهــا ،ســه عنصــر مهــم بــرای والیبــال پیشــرفته
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بهشــمار میرونــد کــه بــرای دســتیابی بــه ســطوح بــاالی عملکــرد
ضــروری هســتند .ایــن ســه عنصــر پیونــد نزدیکــی بــا هــم دارنــد
کــه مثلــث والیبــال پیشــرفته را تشــکیل میدهنــد و عامــل
تعیینکننــده در پیــروزی یــا شکســت تیمهــا میباشــند (.)2
اهمیــت ماهرتــر شــدن بازیکنــان از نظــر تکنیکــی در آینــده بیــش از
پیــش خواهــد بــود ،زیــرا اکنــون تقریب ـاً اکثــر تیمهــا از بازیکنانــی
قــد بلنــد و بــا پــرش مناســب اســتفاده میکننــد و ســرعت بــازی
اکثــر تیمهــا باالســت ،بنابرایــن بــرای قــرار گرفتــن روی ســکوهای
جهانــی بایــد روی تنــوع در بــازی و بهبــود تکنیکهــا و مهارتهــا
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و بهویــژه تاکتیکهــای انفــرادی تمرکــز بیشــتری بشــود.
نســبت عملکــرد عالــی بــه خطــا شــاخصی بــرای تعییــن تکامــل هــر
بازیکــن در اجــرای یــک تکنیــک اســت ( .)2بــا اینکــه تیمهــا از
ســرویسهای ریســکی و قدرتمنــد اســتفاده میکننــد امــا هرگــز
اجــازه نمیدهنــد کــه درصــد خطــای آنهــا در زدن ســرویس از حــد
معینــی باالتــر بــرود .آمارهــا نشــان میدهنــد کــه باالبــودن درصــد
عملکلــرد عالــی بــه درصــد خطــا ،عامــل تعیینکننــده در قهرمانــی
تیــم برتــر بــوده اســت ( .)2عالــی بــودن در مهارتهــا شــامل
مهارتهــای ذهنــی و روانــی نیــز میشــود ،مهارتهایــی کــه بــه
بازیکــن کمــک میکنــد تــا اوج عملکــرد خــود را بــه نمایــش
بگــذارد .مهمتریــن مهارتهــای ذهنــی کــه بازیکنــان والیبــال بــه
آن نیــاز دارنــد :تمرکــز و اســتقامت در تمرکــز ،اعتمــاد بــه نفــس،
جنگندگــی ،حفــظ آرامــش ،روحیــه کار تیمــی و تفکــر مثبــت
میباشــد .ورزشــکاران بــا تمرکــز بهتــر ،اعتمادبنفــس باالتــر و
کارایــی ذهنــی بیشــتر ،کمتــر دچــار هیجانــات ناشــی از مشــکالت
شــخصی ،تــرس از شکســت،موضوعات عاطفــی و احساســی و ...
میشــوند و موفــق خواهنــد بــود ســطح باالتــری از عملکــرد نســبت
بــه درصــد خطــا را از خــود بــه نمایــش بگذارنــد .بنابرایــن میتــوان
ارتقــای مهارتهــای روانــی را بــه عنــوان عوامــل تاثیرگــذار بــرای
کاهــش درصــد خطــا نــام بــرد .ایــن اتفاقــات حاصــل انعطافپذیــری
و قابلیــت ایجــاد تغییــرات در مغــز اســت ،کــه ایــن قابلیتهــای
ذاتــی را میتــوان از طریــق آمــوزش ارتقــا داد .مغــز تنظیمکننــده
اصلــی هیجانــات ،نشــانگان فیزیولوژیــک جســمانی ،افــکار و
رفتارهایــی اســت کــه افــراد را بــه مطالبــه مشــاوره و درمــان
روانشــناختی وا مــیدارد ،لــذا بــرای کســب ســطوح بهینــه عملکــرد،
بایــد بدنبــال راههایــی بــرای افزایــش آگاهیفــردی ،افزایــش کنتــرل
بــر بــدن و ذهــن ،کاهــش اضطراب،تقویــت توجــه و مهارتهــای
آرامســازی بــود .بــازی موفــق در ســطح بــاالی رقابتهــای
بینالمللــی ،در مرحلــه اول نتیجــهی تمرینــات ســطح بــاال
میباشــد .تمریــن کــردن ،پویاتریــن عامــل ،و تعییینکنندهتریــن
وســیله توســعه در والیبــال میباشــد .هــر گام بــه جلــو در ســطوح
بــازی ،بهوســیله تمرینــات موثــر ،پیشــرفته و ســخت بوجــود آمــده
و ادامــه مییابــد .آگاهــی از تأثیــرات روشهــای مختلــف تمریــن بــر
فاکتورهــای آمادگــی جســمانی و حرکتــی اهمیــت بســزایی در
طراحــی تمرینــات بــرای قهرمانــان ورزشــی پیــدا میکنــد و ایــن

امــر مــورد توجــه بســیاری از محققیــن و پژوهشــگران در علــوم
ورزشــی میباشــد تــا بــا شــناخت و کشــف نــکات مبهــم روشهــای
تمرینــی ،بتواننــد ورزشــکاران را بــا صــرف زمــان ،انــرژی و آســیب
کمتــر بــه مــدارج باالتــر در رشــته خــود هدایــت کننــد .درســالهای
اخیــر جهــت دســتیابی بــه ایــن مهــم از روشهــا وابزارهــای مختلفی
اســتفاده شــده اســت .یکــی از ایــن ابــزار کــه امــروزه از لــوازم
اساســی مــورد اســتفاده قهرمانــان المپیــک و تیمهــای ورزشــی
عملکــرد بهینــه 1میباشــد روش تمرینــی

بــرای دســتیابی بــه
نوروفیدبــک 2اســت ( .)3ایــن روش بــه بــاور بســیاری از کارشناســان،
امــروزه جــزء جداییناپذیــراز ورزش قهرمانــی اســت .بــه طــور کلــی
انســانها از اســتراتژیهای متعــددی بــرای کنتــرل حرکــت و
حرکــت اســتفاده میکننــد کــه بــه ایــن وســیله قــادر بــه اجــرای
ماهرانــه مهــارت حرکتــی میشــوند .اثربخشــی روش نوروفیدبــک در
ایجــاد تغییــرات در رفتارحرکتــی بــه ویــژه از طریــق اندازهگیــری
ســرعت و دقــت مــورد تائیــد ارزیابــی شــده اســت ( .)3پژوهشــگران
هنــگام اســتفاده از آمــوزش نوروفيدبــك از پروتكلهــاي متفاوتــي
بــا توجــه بــه هدفــي كــه دارنــد و بــا توجــه بــه رشــته ورزشــي مــورد
نظــر و اينكــه كــدام فاكتــور روانشــناختي مهــم دخيــل اســت،
اســتفاده ميكننــد .بـــراي عملکــرد موفقیتآمیــز ،مهــم آن اســت
کــه افــراد بیاموزنــد چگونـــه و در چــه زمانــی بــه اطالعــات مربوطــه
3
توجه کننـــد و چگونـــه اعمـــال آینده را پیشبینـــی نماینـد .ورنون
( )2003نشـــان داد کـــه آمـــوزش نوروفیدبک به منظـــور افـــزایش
عملکـــرد در ســـه حـــوزه اصـــلی صورت میگیــرد؛ عملکرد ورزشــی،
عملکــرد شـــناختی و عملکـــرد هنــري( .)3اوليــن انگيــزه بــرای
بهكارگيــري نوروفیدبــک در دنيــاي ورزش ،بــراي اجــراي موســيقي
بــود کــه در ایــن مطالعــه در فاکتــور درســتي ريتــم ،همــهی
جنبههــاي مطابقــت بــا آهنــگ موســيقي و همــهی جنبههــاي
اجــراي عملــي يافــت شــد ( .)4بارالــی 4و بلومنســتین )2002( 5در
مطالعــهای کــه بــر روی ارتقــای عملکــرد شــناگران انجــام دادنــد،
عملکــرد بهتــر در تمــام بررســیها را نشــان دادنــد ( .)5ماســچیک
و همــکاران )2020( 6در دو مطالعــهای کــه بــا هــدف بررســی تاثیــر
تمرینــات نوروفیدبــک ( )NFBبــا پروتــکل تقویــت مــوج بتــا و مهــار
مــوج تتــا بــر روی جــودوکاران تیــم ملــی لهســتان انجــام دادنــد بــه
ایــن ایــن نتیجــه رســیدند کــه تمرینــات نوروفیدبــک تاثیــر مثبتــی
بــر کارایــی جــودوکاران دارد و زمــان واکنــش ســاده آنهــا را بســیار
1. Individual zone of optimal performance
2. Neuro feedback
3. Vernon, D.
4. Bar-Eli, M.
5. Blumenstein, B.
6. Maszczyk A, et al.
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کاهــش داده اســت ( .)6همچنیــن در مطالعــهی دیگــر تعــادل پویــای
جــودوکاران بررســی شــد و نتایــج اثــرات مثبــت نوروفیدبــک بــر
7
تعــادل پویــا را نشــان داد ( .)7میروسالومایکســین و همــکاران
( )2020نیــز در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
نووفیدبــک ویژگــی هــای فیزیولوژیــک شــناگران نخبــه را بهبــود
میبخشــد ( .)8یکــی از مــواردی کــه در زمینــهی فعالیتهــای
ورزشــی میتوانــد تاثیــرات و تغیــرات قابــل مالحظــهای در
ورزشــکاران ایجــاد کنــد ،فراهــم کــردن امــکان و قابلیــت افزایــش
تعــادل جســمانی بهوســیلهی آمــوزش نوروفیدبــک اســت .توجــه
داشــته باشــید کــه تقویــت توانایــی حفــظ تعــادل و افزایــش تعــادل
جســمانی در زمینههــای ورزشــی متفاوتــی از جملــه ژیمناســتیک،
اســکی ،اســکیت روی یــخ ،اســنوبورد ،بالــه و هــم چنیــن در ورزش
هایــی ماننــد تنیــس ،هنرهــای رزمــی ،بســکتبال ،بیســبال و فوتبــال
میتوانــد منجــر بــه افزایــش عملکــرد بهینــهی ورزشــی شــود(.)9
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه فعالیــت بــاالی  8EEGو  9EMGکــه
کــه بطــور همزمــان در حیــن دویــدن و راه رفتــن بدســت مــی آیــد
اطالعــات مفیــدی را در مــورد کنتــرل حرکــت توســط قشــر مغــز در
شــرایط رقابــت را تائیــد مــی کنــد ( .)9گالــووی 10روش بیوفیدبــک
چندوجهــی بــا اســتفاده از  EEG، EMGو  11GSRرا بــرای
اندازهگیــری ســرویسهای موفــق بازیکنــان تنیــس بــکار گرفــت.
مطالعــه نشــان داد کــه ســرویسهای تمامــی بازیکنــان

نتایــج
حاضــر بهبــود یافــت و تمامــی آنهــا ســرویسهایی بهتــر از قبــل
داشــتند ( .)9فنــون آمــوزش ذهنــی در کنــار تمرینهــای بدنــی و
آموزشهــای فنــی بــه افــراد کمــک مــی کنــد تــا از تواناییهــا
واســتعدادهای خــود بیشــترین فایــده را ببرنــد .عملکــرد بهینــه
زمانــی حاصــل میشــود کــه مغــز کار خــود را بــه بهتریــن و
کارآمدتریــن صــورت انجــام دهــد .دســتیابی بــه عملکــرد بهینــه بــه
معنــی رســیدن بــه بیشــترین کارآیــی بــا صــرف کمتریــن انــرژی
اســت .همچنیــن روانشناســان و متخصصیــن علــوم اعصــاب
معتقدنــد کــه تفــاوت در آمادگــی روانــی و چگونگــی فعالیــت مغــز،
میتوانــد عامــل تعییــن کننــدهای در رقابتهــای ورزشــی باشــد.
بــرای عملکــرد موفقیــت آمیــز ،مهــم آن اســت کــه افــراد بیاموزنــد
چگونــه و در چــه زمانــی بــه اطالعــات مربــوط توجــه کننــد و
چگونــه اعمــال آینــده را پیشبینــی نماینــد ( .)10از آنجایــی کــه
عملکــرد ورزشــی مطلــوب ،نتیجــهی یادگیــري مهارتهــاي

جســمانی و روانــی اســت ،متغیرهــاي زیــادي میتواننــد بــر
یادگیــري و عملکــرد بهینــه تأثیــر بگذارنــد کــه یکــی از آنهــا
بازخــورد اســت .تحققــات دربارهیاثربخشــی شــیوههاي مختلــف
ارائــۀ بازخــورد نشــان دادهانــد کــه در بیــن انــواع بازخــورد ،بازخــورد
خودکنتــرل امتیــازات بیشــتري را بــه خوداختصــاص داده اســت.
اســتفاده از نوروفیدبــک بــه منظــور شــرطی ســازی کنــش گــر ،بــه
فــرد امــکان خودکنتــرل پارامترهــای کمــی ســیگنال
راه میتوانــد بــه
الکتروآنســفالوگرام را میدهــد و فــرد از ایــن 
تنظیــم ریتمهــای ســیگنال مغــزی خــود بپــردازد (.)11
مهارتهــای منتخــب در ایــن پژوهــش مهارتهــای امتیــازآور
هســتند ،کــه نقــش تعیینکننــدهای در نتیجــه بــازی دارنــد .باایــن
وجــود ضریــب خطــاي ایــن مهارتهــا بــه نســبت زیــاد اســت و
گاهــی ورزشــکار بــه نتیجــه دلخــواه نمیرســد ،از آنجــا کــه شــرایط
بهینهروانــی احتمــاال اثــر معنــیداري بــر ارســال پیامهــا و
فرمانهــاي حرکتــی بــه عضــات ظریــف انگشــتان دســت دارد کــه
ایــن امــر میتوانــد برنامــه حرکتــی ارســال شــده را بــه عضــات
ظریــف دســت تحــت تاثیــر قــرار دهــد و بــر دقــت عملکــرد ایــن
مهارتهااثــر گــذار باشــد لــزوم اســتفاده از روشهــای ارتقــای
عملکــرد روانــی بیــش از پیــش احســاس میشــود ،در نتیجــه نظــر
بــه معطــوف شــدن توجهــات بــه کاربــرد نوروفیدبــک در ورزش
قهرمانــی بــرای رســاندن ورزشــکار بــه اوج اجــرا 12و نظــر بــه
عملکــرد درخشــان تیمملیوالیبــال ایــران در رقابتهــای
بینالمللــی ،از آنجاکــه هــدف همــهی ســرمایهگذاریهای
ســازمانها و تشــکیالت ورزشــی ،ارتقــای مهارتهــای ورزشــکاران
در حداقــل زمــان و ســرمایه میباشــد چنانچــه بتــوان برنامــهای را
پیشــنهاد داد کــه ایــن رونــد رو بــه قهرمانــی را تثبیــت نمایــد،
فدراســیونها و ســازمانهای ورزشــی در بهتریــن شــرایط ممکــن
میتواننــد بــه ارتقــای عملکــرد ورزشــکاران خــود بپردازنــد و بــا
ســرعت بیشــتر بــه هــدف خــود کــه رســاندن ورزشــکار بــه اوج
اجراســت ،دســت یافتــه و در نتیجــه از هــدر رفتــن زمــان و ســرمایه
جلوگیــری کننــد و در تعییــن راهبردهــای آموزشــی و تمرینــی ،از
آن بهــره برنــد .بــا توجــه بــه زمانبــر بــودن تمرينــات بدنــي و
همچنيــن بــراي جلوگيــري از هــدر رفتــن زمــان و هزينههــاي
تمرينــي بــراي بهبــود مهارتهــا و رســیدن بــه اهــداف قهرمانــی،
محققــان درصــدد گزينــش مناســبترين روشهــاي تمرينــي بــراي
7. Mikicin M, et al.
)8. Electroencephalogram(EEG
)9. Electromyography (EMG
10. Galloway, S.
11. Galvanic skin response
12. Peak performance
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ورزشــكاران هســتند بنابرایــن ارائــه راهــکار بــه ورزشــکار کــه بتواند
در بهتریــن اندازههــاي خــود در کوتاهتریــن زمــان ظاهــر
شــود،امري مهــم اســت کــه لــزوم تحقیــق در ایــن حیطــه را بــارز
میکنــد .بنابرایــن هــدف از ایــن پژوهــش ،ســنجش اثــر یــک
دورهی  21جلســهای تمریــن نوروفیدبــک در کنــار تمرینــات
جســمانی بــر ارتقــای عملکــرد مهارتهــای منتخــب رشــته والیبــال،
والیبالیستهای مرد نخبه بود.

روششناسی
شرکتکنندهها
 20والیبالیســت مــرد نخبــه (بــا میانگین±انحرافمعیــار ســنی
افــراد 28/6±11/75ســال) و (بهرههوشــی  95تــا  )110در دو
گــروه  10نفــره( 10نفــر گــروه آزمایــش و  10نفــر گــروه کنتــرل)
کــه بصــورت غیــر تصادفــی و هدفمندانتخــاب شــدند .تمامــی
شــرکتکنندگان طــی ســه ســال گذشــته بــه اردوی تیــم ملــی
والیبــال ایــران دعــوت شــده بودنــد و در طــی دو مــاه گذشــته
در تمرینــات تیــم ملــی بصــورت دو روز در هفتــه بــه مــدت 4
ســاعت حضــور داشــتهاند .همچنیــن شــرکتکنندگان هیچگونــه
ســابقهی آســیب ارتوپــدی و نورولوژیــک نداشــتند و نمــره توجــه
آنهــا بــر اســاس آزمــون  13IVAدر حــد نرمــال گــزارش شــده بــود.
همچنیــن پرسشــنامه ارزیابــی مهارتهــای روانــی انســتیتوی ورزش
اســترالیایجنوبی ( 14)SASIبــه منظــور ســنجش مهارتهــای
روانــی (انگیــزش ،تمرکــز ،اعتمادبنفــس ،کنتــرل حــاالت روانــی،
تصویرســازی ذهنــی و هدفمنــدی) آزمودنیهــا اســتفاده شــد و
هیــچتفــاوت معنــاداری میــان گروههــا مشــاهده نشــد و کلیــهی
مهارتهــای مــورد ســنجش آزمودنیهــا درحــد نرمــال گــزارش شــد.
قبــل از شــروع پژوهــش ،بــه تمامــی ورزشــکاران توضیحــات کامــل
در مــورد رونــد و شــیوه اجــرای پژوهــش و مــدت زمــان طــرح داده
شــد .ســپس افــراد شــرکتکننده ،رضایــت نامــهی کتبــی مبنــی
بــر آمادگــی حضــور در طــرح را امضــا کردنــد .بــه منظــور ارزیابــی
عملکــرد ورزشــی از آزمونهــای میدانــی ســنجش عملکــرد مهارتــی
ورزشــکاران نخبــه اســتفاده شــد (.)12

ابزار
دســتگاه بیوفیدبــک :دســتگاه بیوفیدبــک در ابعــاد  5×4ســانتیمتر،

ســختافزار پروکامــب ،5و نرمافــزار اینفینیتــی بایوگــراف ســاخت
کشــور کانــادا و شــرکت تــات تکنولــوژی بــود ایــن دســتگاه
انتقالدهنــده بســیار قــوی عالئــم فیزیولوژیکــی و عصبــی بــدن از
طریــق حسگرهــا اســت کــه ایــن اطالعــات از طریــق نرمافــزار
بــر روی صفحــه نمایــش رایانــه قابــل دســترس بــود .در خــال
آمــوزش نوروفیدبــک ،الکترودهــا بــر طبــق سیســتم بیــن المللــی
 20-10روی جمجمــه قــرار داده میشــد .بــرای انجــام آزمونهــا
و تمرینــات نوروفیدبــک ســه الکتــرود مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
یــک الکتــرود مرجــع کــه بــه گــوش ناحیــه مغلــوب ســر متصــل
شــد و یــک الکتــرود گرانــد کــه بــه گــوش مخالــف متصــل گردیــد.
محــل قــرار گرفتــن الکتــرود اکتیــو بــا توجــه بــه پروتــکل تمریــن
مشــخص گردیــد (.)10
آزمون : IVA- AE
آزمــون  IVA-AEیــک آزمــون کامپیوتــری پیوســته دیــداری-
شــنیداری اســت کــه دو عامــل کنتــرل پاســخ و توجــه را مــورد
ارزیابــی قــرار میدهــد .مــدت زمــان اجــرای ایــن آزمــون (همــراه
بــا بخــش آمــوزش) حــدودا ً  ۲۰دقیقــه میباشــد .تکلیــف آزمــون
شــامل پاســخ یــا عــدم پاســخ (بــازداری پاســخ) بــه  ۵۰۰محــرک
آزمــون میباشــد .هــر محــرک فقــط یــک و نیــم ثانیــه ارائــه
میگــردد .بنابرایــن ،آزمــون بــه حفــظ توجــه نیــاز دارد .ایــن
آزمــون از  ۶مقیــاس کلــی و  ۲۲خــرده مقیــاس تشــکیل شــده ،کــه
بــه  ۵گــروه زیــر تقســیم میگــردد :گوشــبزنگی ،توجــه ،تمرکــز،
کنتــرل پاســخ و ســرعت.
پرسشــنامه  :SASIایــن پرسشــنامه بــه منظــور ارزیابــی
مهارتهایروانــی آزمودنیهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
ایــن پرسشــنامه  60ســوال دارد کــه بــر اســاس مقیــاس لیکــرت
امتیازگــذاری شــده و شــش مهــارت روانــی را میســنجد .در مقابــل
هــر ســوال عبــارات هرگــز ،خیلیکــم ،بعضیاوقــات ،بیشــتراوقات
و همیشــه وجــود دارد .هرســوال  5امتیــاز دارد .روایــی و پایایــی
ایــن پرسشــنامه در ســال  1380در پژوهشــی دربــاره ارزیابــی
مهارتهایروانــی ورزشــکاران نخبــه توســط واعظموســوی 89
درصــد گــزارش شــده اســت (.)12
آزمــون ســرویس  :15 AAHPERDآزمــون ســرويس واليبــال ايفــرد
( ،)1984ابــزار اصلــي پژوهــش اســت كــه بــراي اندازهگيــري
صحــت و دقــت اجــراي مهــارت ســرويس واليبــال اســتفاده
ميشــود و توســط آن امتيــاز اجــرا در مراحــل پيشآزمــون،
پسآزمــون محاســبه شــد .ایــن آزمــون روایــی و پایایــی قابــل

)13. Advanced Integrated Visual and Auditory Continuos Performance Test(IVA-Advanced
14. South Australian Sport Institute
15. AAHPRED Volleyball Serve Test
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قبــول  80درصــد دارد (.)12
آزمــون اســپک  : AAHPERDایــن آزمــون آزمــون اســتاندارد
بــرای اندازهگیــری دقــت در ضربــهی اســپک اســت (.)12
آزمــون کبــک :17مجموعــه آزمونهــای اصالحشــده تکنیکــی
کبــک ،کــه متشــکل از مجموعــه آزمونهــای ســنجش مهارتهــای
مختلــف والیبــال بــرای بازیکنــان در ســطح پیشــرفته ،بــود کــه
در ایــن پژوهــش از آزمــون مهــارت دفاعرویتــور بــرای ســنجش
دقــت اســتفاده شــد .روایــی ایــن آزمــون  79درصــد و پایایــی آن 92
درصــد گــزارش شــده اســت (.)13 ،12
16

روش اجرا
بــا توجــه بــه توضیحــات کافــی راجــع بــه پروتــکل پژوهــش ،در ابتدا
هــر آزمودنــی بــا بــه تــن داشــتن لبــاس مناســب ورزشــی اقــدام بــه
حــرکات کششــی و جنبشــی تخصصــی جهــت گــرم کــردن خــود
نمــود .در زمــان اجــراي آزمــون ســرویس ،فــرداز محــل ســرویس با

 10بــار اجــراي ســرویس و براســاس توپهایــی کــه در هــر نقطــه
فــرود میآیــد ،امتیــاز کســب میکــرد .امتیــاز هــر تــوپ برابــر
منطقــهاي بــود کــه در آن فــرود میآمــد ،منطقــه انتهایــی زمیــن
(یــک و نیــم متــري خــط عرضــی) چهــار و دو منطقــه کنــاري (یــک
و نیــم متــري خــط طولــی) ســه ،منطقــه محصــور بیــن منطقــه
چهــار و مناطــق ســه در نزدیــک خــط وســط (چهــار و نیــم متــري
از خــط وســط) یــک و مابقــی زمیــن دو امتیــاز داشــت .حداکثــر
امتیــاز حاصــل از مجمــوع  10بارســرویس 40 ،بــود و توپــی کــه
از تــور عبــور نمیکــرد یــا بــه بیــرون میرفــت ،امتیــاز نداشــت.
طبــق قوانیــن فدراســیون جهانــی والیبــال ،فــرد بــراي اجــراي
آزمــون موظــف اســت از پشــت خــط انتهایــی در طــرف دیگــر
زمیــن ،و از هــر نقطــه کــه تمایــل دارد اقــدام بــه اجــراي ســرویس
کنــد .شــايان ذكــر اســت كــه در ايــن پژوهــش ســرويس تنيســي
واليبــال مــد نظــر بــود .تصویــر شــماره 1زمیــن نشــانهگذاری شــده
بــرای ســنجش امتیــاز ســرویس را نشــان میدهــد.

16
17

شکل  .1زمین نشانهگذاری شده آزمون سرویس والیبال.AAHPERD

بــرای آزمــون اســپک ایفــرد ،زمیــن والیبــال مطابــق تصویــر
شــماره  2عالمتگــذاری شــد .پرتــاب کننــده از منطقــه ،T
بــرای آزمونشــونده در نقطــه  Sتوپهــای بلنــد میفرســتاد و
هربــار آزمونشــونده ســعی میکــرد بــا ضربــه آبشــار ،تــوپ را
بــه منطقــه هاشــور ارســال کنــد .آزمونشــونده بطــور متنــاوب
یکبــار از ســمت راســت بــه منطقهراســت و یکبــار از ســمت

چــپ بــه منطقهچــپ آبشــار میــزد .هرفــرد  20ضربــه میــزد .هــر
تــوپ کــه بــه مناطــق هاشــورزده وارد میشــد یــک امتیــاز داشــت.
چنانچــه پرتابکننــده تــوپ را بطــور کامــل و صحیــح بــه منطقــه
آزمونشــونده نمیفرســتاد ،پرتــاب تکــرار میشــد .ایــن آزمــون
حداکثــر  20امتیــاز داشــت.

شکل  .2زمین نشانهگذاری شده آزمون اسپک والیبال.AAHPERD
16. AAHPRED Volleyball set-up Test
17. Quebec technical tests
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در آزمــون دفاعرویتــور پرتــاب کننــده ،اجــازه داشــت آزادانــه در
امتــداد تــور قــرار گیــرد 10 .پرتــاب متوالــی انجــام میشــد ،توپــی
کــه بــه منطقههــدف  Aمیرفــت چهارامتیــاز B ،ســهامتیاز،
منطقههــدف  Cدوامتیــاز و  Dیکامتیــاز دریافــت میکــرد.

چنانچــه تــوپ خــارج از محــدوده میرفــت هیــچ امتیــازی
بــه آزمونشــونده تعلــق نمیگرفــت .تصویــر شــماره  3زمیــن
نشــانهگذاری شــده بــرای ســنجش امتیــاز دفاعرویتــور را نشــان
میدهــد.

شکل  .3زمین نشانهگذاری شده آزمون دفاعرویتور .Quebec

در مرحلــه بعــد بصــورت تصادفــی افــراد بــه دو گــروه کنتــرل و
آزمایــش تقســیم شــدند.آزمودنیهای هــر دو گــروه (گــروه کنتــرل
و آزمایــش) بــه تمرینــات جســمانی و تخصصــی متــدوال والیبــال
پرداختنــد عــاوه بــر ایــن گــروه آزمایــش در تمرینــات آموزشــی
نوروفیدبــک نیــز بصــورت ســه روز در هفتــه بــه مــدت  21جلســه
شــرکت داده شــدند .در هــر جلســه  20دقیقــه اول بــه آمــوزش
نوروفیدبــک بــا پروتــکل ســرکوب تتــا و افزایــش آلفــا و ســرکوب
بتــا 18-35( 3هرتــز) و  10دقیقــه بعــدی افزایــش  18 SMRو
افزایــش گامــا در  Czپرداختــه شــد .پــس از اتمــام جلســات تمریــن،
آزمــون مشــابه پیشآزمــون

از ورزشــکاران هــر دو گــروه پس
گرفتــه شــد .در ایــن مرحلــه تــاش شــد کــه همــهی شــرایط
مشــابه پیشآزمــون باشــد .در ابتــدا و انتهــای جلســات ســیگنال
پایــه 19 EEGدر دو حالــت چشــم بــاز و چشــم بســته جهــت
بررســی اثــر پروتــکل تمرینــی ثبــت شــد.

روش آماری

کوواریانــس چندگانــه شــدند .در ابتــدا مفروضههــای MANCOVA
یعنــی خطیبــودن ،همگونیخطــوط رگرســیون و همگونــی
واریانسهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن آزمــون بــــرای
هیچکــدام از متغیرهــا در ســطح  p<0/05معنــــیدار نبــود .تمامــی
مراحــل تجزیــه و تحلیــل آمــاری مطالعــه حاضــر بــا اســتفاده از
نرمافــزار  spssنســخه  21انجــام شــد.

نتایج
نمــرات مقیاسهــای عملکــردورزشــی قبــل و بعــد از مداخلــه
در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل بــا اســتفاده از میانگیــن و
انحرافاســتاندارد در جــدول  1آمــده اســت .همانگونــه کــه در
جــدول شــماره  1مشــاهده میگــردد میانگیــن نمــرات تفاضــل
پیشآزمون-پسآزمــون هــر ســه مهــارت در گــروه آزمایــش نســبت
بــه گــروه کنتــرل بیشــتر اســت .همچنیــن میانگیــن نمــرات گــروه
آزمایــش از گــروه کنتــرل باالتــر اســت.

بــرای بررســی طبیعــی بــودن توزیعدادههــا از آزمــون شــاپیرو-
ویلــک ،بــرای توصیــف دادههــا از شــاخص گرایــش مرکــزی میانگیــن
و شــاخص گرایــش پراکندگــی انحرافاســتاندارد و در بخــش
آمــار اســتنباطی بــرای تحلیــل دادههــا و بــه منظــور کنتــرل اثــر
پیشآزمــون از روش تحلیــل کوواریانــس چندگانــه اســتفاده شــد .در
ایــن حالــت ،نمــرات پسآزمــون زیرمقیاسهــای ســرویس ،اســپک
دفــاع رویتــور بعنــوان متغیرهــای وابســته ،متغیــر گــروه (دو

و
ســطح) بعنــوان متغیــر مســتقل و نمــرات پیشآزمــون ســرویس،
آبشــار و دفــاع بعنــوان متغیرهــای کمکــی و همپــراش وارد معادلــه
)18. Sensorimotor Rhythm (SMR
19. Base Line EEG
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جدول .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش و پس آزمون دو گروه

گروه

آزمایش

کنترل

متغیر

پسآزمون

پیشآزمون

تفاضل پیش-پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

سرویس

104/1

10/1

111/7

8/1

7/6

6/09

دفاع

98/8

9/7

104/75

11/2

5/87

5/3

اسپک

103/7

6/8

110/5

6/4

6/7

4/5

سرویس

110/8

9/4

110/2

9/3

-0/625

1/8

دفاع

102/8

8/6

102/88

8/6

0/100

1/5

اسپک

105/6

5/8

106/1

6/5

0/5

1/06

کوواریانــس چندگانــه

در بخــش آمــار اســتنباطی مفروضههــای
(خطیبــودن ،همگونیخطوطرگرســیون و همگونیواریانــس
هــا) مــورد بررســی قــرار گرفــت ،و پــس از برقــرای مفروضههــا،
ـن نوروفیدبــک بــر مهارتهــای منتخــب
بهمنظــور تعییــن اثــر تمریـ 
در گروههــا از تحلیــل کوواریانــس بــرای هــر متغیــر اســتفاده شــد.
نتایــج درمــورد تمــام زیرمقیاسهــای عملکــرد شــامل ســرویس،
دفاعرویتــور و اســپک از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود .بــه بیــان

دیگــر ،نمــره پیشآزمــون ایــن متغیرهــا ،در نمــره پسآزمــون آنهــا
اثــر داشــت و مقــداری از واریانــس نمــرات پسآزمــون تحــت تاثیــر
پیشآزمــون بــود .کــه بــرای آزمــودن اثــر مداخلــه بــر متغیرهــای
وابســته ،اثــر پیشآزمــون بهعنــوان عامــل همپــراش در مــورد
تمــام متغیرهــای ســرویس ،دفاعرویتــور و اســپک زدوده شــد .کــه
نتایــج آن در جــدول شــماره  2آمــده اســت .در جــدول  2متغیــر
هــای اضطــراب بیمــاری کرونــا ،وزن و قــد توصیــف گردیــده اســت.

جدول .۲نتایج تحلیل کوواریانس برای نحلیل مهارتهای ورزشی منتخب والیبال
مجموع

منبع

گروه

خطا

مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

معناداری

سرویس

166/97

1

166/97

9/49

0/009

0/52

دفاع

131/13

1

131/13

7/78

0/015

0/94

اسپک

142/28

1

142/38

12/81

0/003

0/49

سرویس

228/67

13

17/5

-

-

-

دفاع

218/87

13

16/83

-

-

-

اسپک

144/45

13

11/11

-

-

-

اثــر مداخلــه پــس از کنترل(حــذف) متغیرهــای همپــراش درمــورد
تمـ�ام زیرمقیاسهـ�ای عملکـ�رد شـ�امل سـ�رویس( p<0/05و
 ،)F=9/49دفاعرویتـ�ور( p<0/05و  )F=7/78و اسـ�پک(p<0/05
و  )F=12/81از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود .در نتیجــه میتــوان
گفــت کــه متغیــر مســتقل(تمریننوروفیدبک) باعــث ایجــاد تفــاوت
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مقدار F

سطح

ضریب اتا

در متغیرهــای عملکــرد ورزشــی (ســرویس ،دفاعرویتــور و اســپک)
شــده اســت .کــه بــا بررســی میــزان اثــر درمییابیــم کــه متغیــر
مســتقل (نوروفیدبــک) ،بــر متغیــر دفاعزویتــور بیشــترین مقــدار
اثــر و بعــد از آن بــر اســپک و ســرویس دارد.
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بحث

هــدف از انجــام ایــن پژوهــش تأثیــر  21جلســه تمریــن نوروفیدبــک
همــراه بــا تمرینــات جســمانی بــر عملکــرد ورزشــی والیبالیسـتهای
نخبــه مــرد بــود کــه بــه ایــن منظــور ســه مهــارت اساســی و
ـاع روی تــور و اســپک
امتیــازآور رشــته والیبــال یعنــی ســرویس ،دفـ 
ارزیابــی شــد .اگرچــه در میــان مطالعــات انجــام شــده در ارتبــاط
بــا ورزش والیبــال و نیــز در ســطح نخبگــی ،تحقیقــی یافــت نشــد،
امــا تحقیقــات انجــام شــده در ســایر رشــتههای ورزشــی اعــم از
شــنا ،جــودو ،تیرانــدازی بــا کمــان ،گلــف ،دویــدن در مســافتهای
طوالنــی ،هندبــال ،کاراتــه ،اســکی ،اســکیت ،شــطرنج  ،تیــرو کمــان،
تیرانــدازی بــا ســاحبادی و تکوانــدو ،اثــرات مثبــت نوروفیدبــک
در عملکــرد ورزشــکاران گــزارش شــده اســت .در هــر ســه شــاخص
انتخــاب شــده در ایــن پژوهــش یعنــی توجــه ،زمــان واکنــش و
گوشــبزنگی نقــش مهمــی ایفــا میکننــد ( .)13 ،2بــر ایــن اســاس
در پژوهــش حاضــر نیــز بــا اســتفاده از تمرینــات نوروفیدبــک بــا
تحــت تأثیــر قــرار دادن امــواج تتــا ،آلفــا ،بتــا ،گامــا و همچنیــن
 SMRدر ناحیــهی  Czکــه مرکزیتریــن قســمت قشــر حســی-
حرکتــی اســت ( ،)10تــاش شــد تــا عملکــرد والیبالیســتها تحــت
تأثیــر قــرار بگیــرد .عــاوه بــر توجــه ،هوشــیاری و دقــت بــر طبــق
اصــول نیــرو در مهارتهــای ضربــهای کــه هــدف ایــن پژوهــش
بودنــد مهمتریــن عامــل ،ســرعت تولیــد نیــروی ضربــه اســت (.)14
ایــن نیــرو از مجمــوع ســرعت بخشــهای مختلــف بــدن (چرخــش
شــانهها  ،خمشــدنتنه  ،بــاز شــدن آرنــج دســتضربــه ،صــاف
شــدن زانوهــا و چرخــش مچ)حاصــل میشــود .گفتــه میشــود کــه
مــدت زمــان الزم بــرای انجــام یــک عمــل ذهنــی در واحــد زمــان بــا
مــدت زمــان انجــام یــک کار عملــی برابــر اســت و بــا توجــه بــه اینکه
قشــر حســی-حرکتی کنتــرل ارادی کلیــه عضــات اســکلتی بــدن را
دارد ،بــدان معناســت کــه ایــن قشــر هــر دو پدیــدهی فیزیکــی و
ذهنــی را رهبــری میکنــد ( .)15داپلميــر( )2011در پژوهــش خــود
نشــان داد كــه تمرینــات نوروفيدبــك منجــر بــه افزایــش دامنــه
 SMRمیشــود و در نتیجــه زمــانواکنــش ورزشــکاران و عملکــرد
کلــی آنهــا بهبــود مییابــد .همچنيــن اگنــر وگروزیلــر ()2004
نيــز بــه نتایــج همســویي دســت یافتنــد .نبــوي آل آقــا و همــكاران
( )2014نيــز در پژوهشــي بــا عنــوان تأثيــر تمرینــات نوروفيدبــك
بــر دقــت عملكــرد افــراد بــا مشــاغل حســاس ،بــه نتایــج مشــابهي
دســت یافتنــد .محمــدزاده و همــکاران( )2015گــزارش کردنــد کــه
عملکــرد اجرایــی تنیــس بــازان در اجــرای ســرویس تحــت تاثیــر
نوروفیدبــک بهبــود مییابــد .در همــهی ایــن پژوهشهــا کاهــش
زمــان پاســخگویی عضــات علــت ارتقــای عملکــرد گــزارش شــده
اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه کاهــش ســرعت پاســخگویی عضــات

شــاخصی از افزایــش تصمیمگیــری اســت و عملکــرد اجرایــی واژهای
اســت کــه رفتارهــای پیچیــده و کنترلشــده را در مقابــل اعمــال
خــودکار مدیریــت میکنــد .نظــر بــه اینکــه تصمیمگیــری کــه
قســمت اصلــی پــردازش اطالعــات اســت ،از مولفههــای مــورد
کنتــرل میباشــد ،بنابرایــن ممکــن اســت آمــوزش نوروفیدبــک
بــرای ورزشــکاران موجــب بهبــود ســرعت تصمیمگیــری و عملکــرد
اجرایــی شــده و فــرد را بــه عملکــرد بهینــه در مهارتهــا نزدیــک
کنــد .از طــرف دیگــر قشــر مــخ در عملکــرد دوک و عضلــه نقــش
حیاتــی دارد و اگــر دوکهــای عضلــه زمینــه فعالیــت تــون عضلــه را
جهــت آمــاده شــدن بــرای یــک حرکــت ،از پیــش تنظیــم نماینــد و
اگــر مــا یتوانیــم تــا حــدودی ایــن فراینــد را هوشــیارانهتر کنتــرل
کنیــم ،در آنصــورت خواهیــم توانســت بهــره بازتابهــایکششــی
عضالنــی را بســته بــه نیازهــای موقعیتــی تغییــر دهیــم (.)16
اینگونــه بــه نظــر میآیــد چنانچــه بتــوان وابرانهــای حرکتــی را
بــا هــدف بــرونداد حرکتــی مطلــوب تحــت آمــوزش و بهبــود قــرار
داد ،موفــق شــدهایم ارتباطــات الزم جهــت پایــداری بــدن را در
هنــگام جابجاییهــای ســریع بهبــود بخشــیم و در نتیجــه اجــرای
موفقیتآمیــز بــا امتیــاز بیشــتری داشــته باشــیم؛ ایــن وضعیــت
حاصــل تعامــل دســتگاه سیســتمعضالنی و عصبــی اســت (.)16
همانگونــه کــه میدانیــم ،دوکهــای عضالنــی اطالعاتــی در مــورد
طــول عضلــه و میــزان تغییــرات طــول (ســرعت) عضلــه را در اختیــار
سیســتم عصبــی میگذارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم عصبــی
و مغــز همیشــه و در هــر لحظــه توســط اطالعاتــی کــه بــه آنهــا
میرســد ،بمبــاران میشــوند ( .)15بنابرایــن هــر چقــدر بتــوان
دروندادهــا را بهتــر و ســریعتر طبقــه بنــدی و منظــم کــرد،
دوکهایعضالنــی در وضعیــت آمادگــی و توجــه باالتــری قــرار
خواهنــد داشــت تــا بتواننــد کشــشهای ســریعی کــه از هــر جهــت
اعمــال میشــوند را تشــخیص دهنــد ( .)16بــا توجــه بــه نقــش
قشــر مــخ در عملکــرد دوک و عضلــه ،در ایــن پژوهــش امــواج گامــا
(عملکــرد بــا تمرکــز بــاال و پــردازش شــناختی) ،آلفــا (گوشــبزنگی)
و بتــا (حفــظ تمرکــز و هوشــیاری) و ( SMRهماهنگــی حســی-
حرکتــی) بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد
( )17و بهبــود یافتنــد ،پــس بهمحــض اینکــه طــول عضلــهای تغییــر
کنــد ،نرونحرکتــی مربــوط بــه دوک عضلــه بــرای تنظیــم مجــدد
تنــش تارهــای دوک عضلــه فعــال میشــود ،در نتیجــه هــر چــه
وابرانهــای دســتگاه عصبــی مرکــزی بــا کیفیتــی بهتــر و ســریعتر
بــه اطالعــات مربــوط بــه کشــش عضــات پاســخ دهنــد ،در نتیجــه
منجــر بــه یــک بازتــاب کشــش قویتــر میشــوند ،و بنابرایــن در
مرحلــه پیشرانشــی یــا کار مثبــت ،عضــات بــا قــدرت بیشــتری
منقبــض مــی شــوند.
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میتــوان از تمریــن نوروفیدبــک،
بــرای بهینهکــردن دقــت عملکــرد والیبالیســتهای مــرد نخبــه بــه
ترتیــب بــرای مهــارت دفاعرویتــور ،ســرویس و بعــد از آن اســپک
 ،بهــره بــرد.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تامیــن مالــی
در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان
تمــام نویســندگان در طراحــی ،اجــرا و نــگارش همــه بخشهــای
پژوهــش حاضــر مشــارکت داشــتهاند.

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانی
از همــکاری و مســاعدت فدراســیون والیبــال جمهوریاســامیایران
همــه بازیکنــان شــرکتکننده در ایــن

و آکادمیملیالمپیــک و
پژوهــش تشــکر میکنیــم.
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