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A b s t r a c t

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 in-
vited 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; Shap-
iro-Wilks Normality Test was employed to evaluate the normality of data dis-
tribution; 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.

The effect of Neurofeedback on Serve, Spike and Block Jump 
Skills of a Group of Elite Men Volleyball Players in Iran National 
Volleyball Team

KeywordsKeywords: Neurofeedback, Serve, Spik, Performing, Block Jump, Elite

Recieved:  02 July 2021

Accepted: 29 August 2021

Published:  19 October 2021

1.Professor, Department of Biomechanics 

and Sport Injuries, Faculty of Physical 

Education and Sport Sciences, 

Kharazmi University, Tehran, Iran.

E-mail: Sadeghih@yahoo.com

**2. PhD Candidate, Department of 

Motor Behavior and Sport Psychology, 

Faculty of Physical Education and 

Sport Sciences, Tehran University, 

Tehran, Iran, (Corresponding Author).

E-mail: Elahe65_zigorat@yahoo.com

3. PhD Candidate, Department of 

Motor Behavior, Faculty of  Physical 

Education and Sport Sciences, 

Islamic Azad University, Central 

Tehran Branch, Tehran, Iran.

E-mail: Rominateimouri2@gmail.com

O r i g i n a l  A r t i c l e O r i g i n a l  A r t i c l e 

Heidar SadeghiHeidar Sadeghi11            
, , Laleh Eskandari niaLaleh Eskandari nia**22          

, , Romina TeimouriRomina Teimouri33

CitationCitation::  Sadeghi, H., Eskandari nia, L., Teimouri, R. The Effect of  Neurofeedback on Serve, Spike and Block Jump 
Skills of  a Group of  Elite Men Volleyball Players in Iran National Volleyball Team. Iranian Journal of  Motor Behavior 
and Sport Psychology, 2021; 1(1): 54 - 64.

10.22034/ijmbsp.2022.317966.1022

http://journal.imbspa.org/journal/process?ethics&lang=en
http://journal.imbspa.org/journal/process?ethics&lang=en
https://www.orcid.org/0000-0001-6563-9882
https://www.orcid.org/0000-0003-0286-8041
https://www.orcid.org/0000-0002-1679-8825
http://journal.imbspa.org/article_143397.html?lang=en


55

صفحه

دوره1|| شماره 1 || تابستان 1400

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

BYBY NCNC
Sadeghi H, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2021, 1(1), 54-64, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.317966.1022

چکیده
ــرد  ــر عملک ــک ب ــن نوروفیدب ــه تمری ــر 21 جلس ــه اث ــش، مطالع ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ه
ســرویس، اســپک و دفــاع    روی    تــور والیبالیســت   های نخبــه مــرد بــود. بــرای ایــن پژوهــش 
20 والیبالیســت نخبــه کــه در طــی ســه ســال متوالــی بــه اردوهــای تیــم ملــی ایــران دعــوت 
شــده بودنــد به صــورت هدفمنــد انتخــاب و در دو گــروه ده نفــره آزمایــش و کنتــرل تقســیم 
شــدند. آزمودنی هــای گــروه آزمایــش، در 21 جلســه، هــر جلســه 20 دقیقــه اول بــه آمــوزش 
ــز( و  ــا و افزایــش آلفــا و ســرکوب بتــا3 )35-18 هرت ــا پروتــکل ســرکوب تت ــک ب نوروفیدب
ــه  ــرایطی ک ــد. در ش ــرکت کردن ــا در Cz ش ــش گام ــش SMR و افزای ــدی افزای ــه بع 10 دقیق
تمرینــات جســمانی عمومــی و تخصصــی رشــته والیبــال بــرای هــر دو گــروه بطــور یکســان 
تحــت نظــر مربــی مربوطــه انجــام می   شــد. از هــر دو گــروه قبــل و بعــد از شــروع تمرینــات 
ــن  ــا از میانگی ــاری داده   ه ــف آم ــرای توصی ــد. ب ــه ش ــون گرفت ــش و پس   آزم ــک پی نوروفیدب
ــاپیرو- ــون ش ــا از آزم ــع داده ه ــودن توزی ــی ب ــی طبیع ــرای بررس ــتاندارد، ب ــراف اس و انح
ویلــک، و در بخــش آمــار اســتنباطی، بــه منظــور کنتــرل اثــر پیــش آزمــون از روش تحلیــل 
ــک  ــتفاده از ی ــش، اس ــای پژوه ــه یافته   ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده ش ــه اس ــس چندگان کوواریان
ــت   های  ــرد والیبالیس ــت عملک ــردن دق ــه ک ــه   ای، در بهین ــک 21 جلس ــن نوروفیدب دوره تمری
ــن، از  ــود. همچنی ــه می   ش ــور، توصی ــپک و دفاع   روی   ت ــرویس، اس ــارت س ــرای مه ــه ب نخب
ــاع   روی  ــارت دف ــرد مه ــای عملک ــر ارتق ــات ب ــن تمرین ــده ای ــی ش ــای بررس ــان مهارت   ه می

ــت. ــذار اس ــا اثرگ ــایر مهارت   ه ــش از س ــور بی ت

واژه های کلیدیواژه های کلیدی::  نوروفیدبک، سرویس، اسپک، دفاع   روی   تور، نخبه

اجــرای مهارت    هــای ورزشــی والیبــال آن                             طــور کــه امــروزه در 
تیم                    هــای خــوب دنیــا شــاهد انجــام آن هســتیم بــا پرش        هــا، 
دویدن    هــای ســریع، شــیرجه    زدن    ها، غلــت    زدن و ضربه    زدن    هــای 
ــد در  ــد بتوان ــن بای ــک بازیک ــه ی ــت. بطوریک ــراه اس ــف هم مختل
در شــرایط  را  دیــده  آمــوزش  تکنیک    هــای  فعاالنــه  پنج        ســت، 
بهینــه    ی بدنــی عرضــه نمایــد .)1( تنــوع و ســرعت در بازی،ارتفــاع 
ــودن در  ــل ب ــی و کام ــور، عال ــرد در روی ت ــازی و عملک ــاالی ب ب
ــرای والیبــال پیشــرفته  تکنیک    هــا و مهارت    هــا، ســه عنصــر مهــم ب

به    شــمار می    رونــد کــه بــرای دســتیابی بــه ســطوح بــاالی عملکــرد 
ــد  ــا هــم دارن ــد نزدیکــی ب ضــروری هســتند. ایــن ســه عنصــر پیون
کــه مثلــث والیبــال پیشــرفته را تشــکیل می    دهنــد و عامــل 
تعیین    کننــده در پیــروزی یــا شکســت تیم هــا می باشــند )2(. 
اهمیــت ماهرتــر شــدن بازیکنــان از نظــر تکنیکــی در آینــده بیــش از 
پیــش خواهــد بــود، زیــرا اکنــون تقریبــاً اکثــر تیم    هــا از بازیکنانــی 
ــازی  ــرش مناســب اســتفاده می    کننــد و ســرعت ب ــا پ ــد بلنــد و ب ق
اکثــر تیم    هــا باالســت، بنابرایــن بــرای قــرار گرفتــن روی ســکوهای 
ــود تکنیک    هــا و مهارت    هــا  ــازی و بهب ــوع در ب ــد روی تن ــی بای جهان

تاثیــر یــک دوره تمریــن نوروفیدبــک بــر دقــت عملکــرد ســرویس، اســپک تاثیــر یــک دوره تمریــن نوروفیدبــک بــر دقــت عملکــرد ســرویس، اســپک 
و دفاع   روی   تــور والیبالیســت   های مــرد نخبــهو دفاع   روی   تــور والیبالیســت   های مــرد نخبــه
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ــود. ــتری بش ــز بیش ــرادی تمرک ــای انف ــژه تاکتیک    ه و به    وی
نســبت عملکــرد عالــی بــه خطــا شــاخصی بــرای تعییــن تکامــل هــر 
ــا از  ــه تیم    ه ــا اینک ــت )2(. ب ــک اس ــک تکنی ــرای ی ــن در اج بازیک
ــز  ــا هرگ ــد ام ــتفاده می    کنن ــد اس ــکی و قدرتمن ــرویس    های ریس س
اجــازه نمی    دهنــد کــه درصــد خطــای آنهــا در زدن ســرویس از حــد 
معینــی باالتــر بــرود.  آمارهــا نشــان می    دهنــد کــه باالبــودن درصــد 
عملکلــرد عالــی بــه درصــد خطــا، عامــل تعیین    کننــده در قهرمانــی 
تیــم برتــر بــوده اســت )2(. عالــی بــودن در مهارت    هــا شــامل 
ــه  ــه ب ــی ک ــود، مهارت های ــز می    ش ــی نی ــی و روان ــای ذهن مهارت    ه
بازیکــن کمــک می    کنــد تــا اوج عملکــرد خــود را بــه نمایــش  
ــه  ــال ب ــان والیب ــه بازیکن ــی ک ــای ذهن ــن مهارت    ه ــذارد. مهم    تری بگ
ــه نفــس،  ــد: تمرکــز و اســتقامت در تمرکــز، اعتمــاد ب آن نیــاز دارن
ــت  ــر مثب ــی و تفک ــه کار تیم ــش، روحی ــظ آرام ــی، حف جنگندگ
می    باشــد. ورزشــکاران بــا تمرکــز بهتــر، اعتمادبنفــس باالتــر و 
کارایــی ذهنــی بیشــتر، کمتــر دچــار هیجانــات ناشــی از مشــکات 
شــخصی، تــرس از شکســت،موضوعات عاطفــی و احساســی و ... 
می    شــوند و موفــق خواهنــد بــود ســطح باالتــری از عملکــرد نســبت 
بــه درصــد خطــا را از خــود بــه نمایــش بگذارنــد. بنابرایــن می    تــوان 
ــرای  ــه عنــوان عوامــل تاثیرگــذار ب ــی را  ب ارتقــای مهارت    هــای روان
کاهــش درصــد خطــا نــام بــرد. ایــن اتفاقــات حاصــل انعطاف    پذیــری 
ــای  ــن قابلیت    ه ــه ای ــت، ک ــز اس ــرات در مغ ــاد تغیی ــت ایج و قابلی
ــده  ــز تنظیم    کنن ــا داد. مغ ــوزش ارتق ــق آم ــوان از طری ــی را می    ت ذات
و  افــکار  جســمانی،  فیزیولوژیــک  نشــانگان  هیجانــات،  اصلــی 
رفتارهایــی اســت کــه افــراد را بــه مطالبــه مشــاوره و درمــان 
روانشــناختی وا مــی    دارد، لــذا بــرای کســب ســطوح بهینــه عملکــرد، 
بایــد بدنبــال راه    هایــی بــرای افزایــش آگاهی    فــردی، افزایــش کنتــرل 
ــای  ــه و مهارت    ه ــت توج ــش اضطراب،تقوی ــن، کاه ــدن و ذه ــر ب ب
رقابت    هــای  بــاالی  ســطح  در  موفــق  بــازی  بــود.  آرام    ســازی 
بــاال  ســطح  تمرینــات  نتیجــه    ی  اول  مرحلــه  در  بین المللــی، 
ــن  ــل، و تعییین    کننده    تری ــن عام ــردن، پویاتری ــن ک ــد. تمری می    باش
ــو در ســطوح  ــه جل وســیله توســعه در والیبــال می    باشــد. هــر گام ب
بــازی، به    وســیله تمرینــات موثــر، پیشــرفته و ســخت بوجــود آمــده 
و ادامــه می    یابــد. آگاهــی از تأثیــرات روش    هــای مختلــف تمریــن بــر 
فاکتورهــای آمادگــی جســمانی و حرکتــی اهمیــت بســزایی در 
ــن  ــد و ای ــدا می    کن ــان ورزشــی پی ــرای قهرمان ــات ب طراحــی تمرین

1. Individual zone of optimal performance
2. Neuro feedback
3. Vernon, D.
4. Bar-Eli, M.
5. Blumenstein, B.
6. Maszczyk A, et al.

ــوم  ــگران در عل ــن و پژوهش ــیاری از محققی ــه بس ــورد توج ــر م ام
ورزشــی می    باشــد تــا بــا شــناخت و کشــف نــکات مبهــم روش    هــای 
ــا صــرف زمــان، انــرژی و آســیب  تمرینــی، بتواننــد ورزشــکاران را ب
کمتــر بــه مــدارج باالتــر در رشــته خــود هدایــت کننــد. درســالهای 
اخیــر جهــت دســتیابی بــه ایــن مهــم از روش    هــا وابزارهــای مختلفی 
ــوازم  ــروزه از ل ــه ام ــزار ک ــن اب ــی از ای ــت. یک ــده اس ــتفاده ش اس
ــی  ــای ورزش ــک و تیم    ه ــان المپی ــتفاده قهرمان ــورد اس ــی م اساس
بــرای دســتیابی بــه عملکــرد     بهینــه1 می    باشــد روش تمرینــی 
نوروفیدبــک2 اســت )3(. ایــن روش بــه بــاور بســیاری از کارشناســان، 
امــروزه جــزء جدایی    ناپذیــراز ورزش قهرمانــی اســت.  بــه طــور کلــی 
انســان    ها از اســتراتژی    های متعــددی بــرای کنتــرل حرکــت و 
ــه اجــرای  ــادر ب ــن وســیله ق ــه ای حرکــت اســتفاده می    کننــد کــه ب
ماهرانــه مهــارت حرکتــی می    شــوند. اثربخشــی روش نوروفیدبــک در 
ــری  ــق اندازه    گی ــژه از طری ــه وی ــی ب ــرات در رفتارحرکت ــاد تغیی ایج
ســرعت و دقــت مــورد تائیــد ارزیابــی شــده اســت )3(. پژوهشــگران 
ــي  ــاي متفاوت ــک از پروتکل    ه ــوزش نوروفیدب ــتفاده از آم ــگام اس هن
بــا توجــه بــه هدفــي کــه دارنــد و بــا توجــه بــه رشــته ورزشــي مــورد 
ــت،  ــل اس ــم دخی ــناختي مه ــور روانش ــدام فاکت ــه ک ــر و اینک نظ
اســتفاده مي    کننــد.  بـــراي عملکــرد موفقیت    آمیــز، مهــم آن اســت 
کــه افــراد بیاموزنــد چگونـــه و در چــه زمانــی بــه اطاعــات مربوطــه 
توجه کننـــد و چگونـــه اعمـــال آینده را پیش بینـــی نماینـد. ورنون3 
)2003( نشـــان داد کـــه آمـــوزش نوروفیدبک به منظـــور افـــزایش 
عملکـــرد در ســـه حـــوزه اصـــلی صورت میگیــرد؛ عملکرد ورزشــی، 
ــرای  ــزه ب ــن انگی ــري)3(. اولی ــرد هن ــناختی و عملکـ ــرد شـ عملک
ــراي اجــراي موســیقي  به    کارگیــري نوروفیدبــک در دنیــاي ورزش، ب
بــود کــه در ایــن مطالعــه در فاکتــور درســتي ریتــم، همــه    ی 
ــاي  ــه    ی جنبه    ه ــیقي و هم ــگ موس ــا آهن ــت ب ــاي مطابق جنبه    ه
ــی4 و بلومنســتین5 )2002( در  اجــراي عملــي یافــت شــد )4(. بارال
ــد،  ــای عملکــرد شــناگران انجــام دادن ــر روی ارتق ــه ب ــه    ای ک مطالع
ــد )5(. ماســچیک  عملکــرد بهتــر در تمــام بررســی    ها را نشــان دادن
و همــکاران6 )2020( در دو مطالعــه    ای کــه بــا هــدف بررســی تاثیــر 
تمرینــات نوروفیدبــک )NFB( بــا 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 

حیدر صادقی و همکاران
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کاهــش داده اســت )6(. همچنیــن در مطالعــه    ی دیگــر تعــادل پویــای 
ــر  ــک ب ــت نوروفیدب ــرات مثب ــج اث ــد و نتای ــی ش ــودوکاران بررس ج
تعــادل پویــا را نشــان داد )7(. میروساومایکســین و همــکاران7  
)2020( نیــز در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــود  ــه را بهب ــناگران نخب ــک ش ــای فیزیولوژی ــی ه ــک ویژگ نووفیدب
می    بخشــد )8(. یکــی از مــواردی کــه در زمینــه    ی فعالیت    هــای 
در  ماحظــه    ای  قابــل  تغیــرات  و  تاثیــرات  می    توانــد  ورزشــی 
ورزشــکاران ایجــاد کنــد، فراهــم کــردن امــکان و قابلیــت  افزایــش 
ــه  ــت. توج ــک اس ــوزش نوروفیدب ــیله    ی آم ــمانی به    وس ــادل جس تع
داشــته باشــید کــه تقویــت توانایــی حفــظ تعــادل و افزایــش تعــادل 
ــه ژیمناســتیک،  ــی از جمل جســمانی در زمینه    هــای ورزشــی متفاوت
اســکی، اســکیت روی یــخ، اســنوبورد، بالــه و هــم چنیــن در ورزش 
هایــی ماننــد تنیــس، هنرهــای رزمــی، بســکتبال، بیســبال و فوتبــال 
ــه    ی ورزشــی شــود)9(.  ــش عملکــرد بهین ــه افزای ــد منجــر ب می    توان
مطالعــات نشــان داده    انــد کــه فعالیــت بــاالی 8EEG  و 9EMG  کــه 
کــه بطــور همزمــان در حیــن دویــدن و راه رفتــن بدســت مــی آیــد 
اطاعــات مفیــدی را در مــورد کنتــرل حرکــت توســط قشــر مغــز در 
شــرایط رقابــت را تائیــد مــی کنــد )9(. گالــووی10 روش بیوفیدبــک 
بــرای  را    11GSR و   EEG، EMG از  اســتفاده  بــا  چندوجهــی 
ــت.  ــکار گرف ــس ب ــان تنی ــق بازیکن ــرویس    های موف ــری س اندازه    گی
نتایــج مطالعــه     نشــان داد کــه ســرویس    های تمامــی بازیکنــان 
ــل  ــر از قب ــرویس    هایی بهت ــا س ــی آنه ــت و تمام ــود یاف ــر بهب حاض
ــی و  ــار تمرین    هــای بدن ــون آمــوزش ذهنــی در کن داشــتند )9(. فن
ــا  ــا از توانایی    ه ــد ت ــی کن ــک م ــراد کم ــه اف ــی ب ــای فن آموزش    ه
ــه  ــرد بهین ــد. عملک ــده را ببرن ــترین فای ــود بیش ــتعدادهای خ واس
زمانــی حاصــل می    شــود کــه مغــز کار خــود را بــه بهتریــن و 
کارآمدتریــن صــورت انجــام دهــد. دســتیابی بــه عملکــرد بهینــه بــه 
ــرژی  ــن ان ــا صــرف کمتری ــی ب ــه بیشــترین کارآی معنــی رســیدن ب
اعصــاب  علــوم  متخصصیــن  و  روانشناســان  هم    چنیــن  اســت. 
معتقدنــد کــه تفــاوت در آمادگــی روانــی و چگونگــی فعالیــت مغــز، 
ــد.  ــی باش ــای ورزش ــده        ای در رقابت    ه ــن کنن ــل تعیی ــد عام می    توان
بــرای عملکــرد موفقیــت آمیــز، مهــم آن اســت کــه افــراد بیاموزنــد 
ــد و  ــه کنن ــوط توج ــات مرب ــه اطاع ــی ب ــه زمان ــه و در چ چگون
ــه  ــی ک ــد )10(. از آنجای ــی نماین ــده را پیش    بین ــال آین ــه اعم چگون
مهارت    هــاي  یادگیــري  نتیجــه    ی  مطلــوب،  ورزشــی  عملکــرد 

7. Mikicin M, et al.
8. Electroencephalogram(EEG)
9. Electromyography (EMG)
10. Galloway, S.
11. Galvanic skin response
12. Peak performance

جســمانی و روانــی اســت، متغیرهــاي زیــادي می    تواننــد  بــر 
ــا  ــی از آن    ه ــه یک ــد ک ــر بگذارن ــه تأثی ــرد بهین ــري و عملک یادگی
بازخــورد اســت. تحققــات درباره    یاثربخشــی شــیوه    هاي مختلــف 
ارائــۀ بازخــورد نشــان داده    انــد کــه در بیــن انــواع بازخــورد، بازخــورد 
ــت.  ــاص داده اس ــه خوداختص ــتري را ب ــازات بیش ــرل امتی خودکنت
اســتفاده از نوروفیدبــک  بــه منظــور شــرطی ســازی کنــش گــر، بــه 
ســیگنال  کمــی  پارامترهــای  خودکنتــرل  امــکان  فــرد 
الکتروآنســفالوگرام را می    دهــد و فــرد از ایــن راه     می توانــد بــه 
 .)11( بپــردازد  خــود  مغــزی  ســیگنال  ریتم    هــای  تنظیــم 
مهارت    هــای منتخــب در ایــن پژوهــش مهارت هــای امتیــازآور 
هســتند، کــه نقــش تعیین    کننــده    ای در نتیجــه بــازی دارنــد.  باایــن 
ــت و  ــاد اس ــبت زی ــه نس ــا ب ــن مهارت    ه ــاي ای ــب خط ــود ضری وج
گاهــی ورزشــکار بــه نتیجــه دلخــواه نمی    رســد، از آنجــا کــه شــرایط 
و  پیام    هــا  ارســال  بــر  معنــی    داري  اثــر  احتمــاال  بهینه    روانــی 
فرمان    هــاي حرکتــی بــه عضــات ظریــف انگشــتان دســت  دارد کــه 
ــات  ــه عض ــده را ب ــال ش ــی ارس ــه حرکت ــد برنام ــر می    توان ــن ام ای
ــر دقــت عملکــرد ایــن  ظریــف دســت تحــت  تاثیــر قــرار دهــد و ب
مهارت    هااثــر گــذار باشــد لــزوم اســتفاده از روش    هــای ارتقــای 
عملکــرد روانــی بیــش از پیــش احســاس می    شــود، در نتیجــه نظــر 
ــک در ورزش  ــرد نوروفیدب ــه کارب ــات ب ــدن توجه ــوف ش ــه معط ب
قهرمانــی بــرای رســاندن ورزشــکار بــه اوج اجــرا12 و نظــر بــه 
رقابت    هــای  در  ایــران  تیم    ملی والیبــال  درخشــان  عملکــرد 
ســرمایه    گذاری    های  همــه    ی  هــدف  آنجاکــه  از  بین    المللــی، 
ــکاران  ــای ورزش ــای مهارت    ه ــازمان    ها و تشــکیات ورزشــی، ارتق س
در حداقــل زمــان و ســرمایه می    باشــد  چنانچــه بتــوان برنامــه    ای را 
ــد،  ــت نمای ــی را تثبی ــه قهرمان ــد رو ب ــن رون ــه ای ــنهاد داد ک پیش
ــن  ــرایط ممک ــن ش ــی در بهتری ــازمان    های ورزش ــیون    ها و س فدراس
ــا  ــد و ب ــود بپردازن ــکاران خ ــرد ورزش ــای عملک ــه ارتق ــد ب می    توانن
ــه اوج  ــکار ب ــاندن ورزش ــه رس ــود ک ــدف خ ــه ه ــتر ب ــرعت بیش س
اجراســت، دســت یافتــه و در نتیجــه از هــدر رفتــن زمــان و ســرمایه 
جلوگیــری کننــد و  در تعییــن راهبردهــای آموزشــی و تمرینــی، از 
ــي و  ــات بدن ــودن تمرین ــر ب ــه زمانب ــه ب ــا توج ــد. ب ــره برن آن به
ــاي  ــان و هزینه    ه ــن زم ــدر رفت ــري از ه ــراي جلوگی ــن ب همچنی
ــی،  ــداف قهرمان ــه اه ــیدن ب ــا و رس ــود مهارته ــراي بهب ــي ب تمرین
محققــان درصــدد گزینــش مناســب    ترین روش    هــاي تمرینــي بــراي 
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ورزشــکاران هســتند بنابرایــن ارائــه راهــکار  بــه ورزشــکار  کــه بتواند 
ظاهــر  زمــان  کوتاهتریــن  در  خــود   اندازه    هــاي  بهتریــن  در 
ــارز  ــزوم تحقیــق در ایــن حیطــه را ب شــود،امري مهــم اســت کــه ل
ــک  ــر ی ــنجش اث ــش، س ــن پژوه ــدف از ای ــن ه ــد. بنابرای می    کن
تمرینــات  کنــار  در  نوروفیدبــک  تمریــن  جلســه    ای   21 دوره    ی 
جســمانی بــر ارتقــای عملکــرد مهارتهــای منتخــب رشــته والیبــال، 

والیبالیست    های مرد نخبه بود.

روششناسیروششناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

20 والیبالیســت مــرد نخبــه )بــا میانگین±انحراف     معیــار ســنی 
در دو  تــا 110(  )بهره     هوشــی 95  و  افــراد11/75±28/6 ســال( 
گــروه 10 نفــره)10 نفــر گــروه آزمایــش و 10 نفــر گــروه کنتــرل( 
کــه بصــورت غیــر تصادفــی و هدفمندانتخــاب شــدند. تمامــی 
ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــته ب ــال گذش ــه س ــی س ــرکت     کنندگان ط ش
ــته  ــاه گذش ــی دو م ــد و در ط ــده بودن ــوت ش ــران دع ــال ای والیب
ــدت 4  ــه م ــه ب ــورت دو روز در هفت ــی بص ــم مل ــات تی در تمرین
ــه  ــرکت     کنندگان هیچ     گون ــن ش ــته     اند. همچنی ــور داش ــاعت حض س
ــه  ــره توج ــتند و نم ــک نداش ــدی و نورولوژی ــیب ارتوپ ــابقه     ی آس س
آنهــا بــر اســاس آزمــون 13IVA در حــد نرمــال گــزارش شــده بــود. 
همچنیــن پرسشــنامه ارزیابــی مهارت     هــای روانــی انســتیتوی ورزش 
بــه منظــور ســنجش مهارت     هــای   14)SASI( اســترالیای     جنوبی
ــی،  ــاالت روان ــرل ح ــس، کنت ــز، اعتمادبنف ــزش، تمرک ــی )انگی      روان
ــد و  ــتفاده ش ــا اس ــدی( آزمودنی     ه ــی و هدفمن ــازی ذهن تصویرس
ــه     ی  ــد و کلی ــاهده نش ــا مش ــان گروه     ه ــاداری می ــاوت معن ــچ      تف هی
مهارتهــای مــورد ســنجش آزمودنی     هــا 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 
ــی  ــی مبن ــه     ی کتب ــت نام ــرکت     کننده، رضای ــراد ش ــپس اف ــد. س ش
بــر آمادگــی حضــور در طــرح را امضــا کردنــد. بــه منظــور ارزیابــی 
عملکــرد ورزشــی از آزمونهــای میدانــی ســنجش عملکــرد مهارتــی 

ــد )12(.   ــتفاده ش ــه اس ــکاران نخب ورزش

ابزارابزار

دســتگاه بیوفیدبــک: دســتگاه بیوفیدبــک در ابعــاد 4×5 ســانتی      متر، 

13. Advanced Integrated Visual and Auditory  Continuos Performance Test(IVA-Advanced) 
14. South Australian Sport Institute
15. AAHPRED Volleyball Serve Test

ــاخت  ــراف س ــی بایوگ ــزار اینفینیت ــب5، و نرم      اف ــخت            افزار پروکام س
کشــور کانــادا و شــرکت تــات تکنولــوژی بــود ایــن دســتگاه 
ــدن از  ــی ب ــی و عصب ــم فیزیولوژیک ــوی عائ ــده بســیار ق انتقال      دهن
ــزار  ــق نرم      اف ــات از طری ــن اطاع ــه ای ــت ک ــا اس ــق حس      گره طری
ــال  ــود. در خ ــترس ب ــل دس ــه قاب ــش رایان ــه نمای ــر روی صفح ب
ــی  ــن الملل ــق سیســتم بی ــر طب ــا ب ــک، الکتروده ــوزش نوروفیدب آم
ــا  ــام آزمون      ه ــرای انج ــد. ب ــرار داده می      ش ــه ق 10-20  روی جمجم
و تمرینــات نوروفیدبــک ســه الکتــرود مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
ــوب ســر متصــل  ــه مغل ــه گــوش ناحی ــه ب ــرود مرجــع ک ــک الکت ی
      شــد و یــک الکتــرود گرانــد کــه بــه گــوش مخالــف متصــل گردیــد.  
ــا توجــه بــه پروتــکل تمریــن  محــل قــرار گرفتــن الکتــرود اکتیــو ب

ــد )10(. ــخص گردی مش
: IVA- AE آزمون

آزمــون  IVA-AE یــک آزمــون کامپیوتــری پیوســته دیــداری-
ــورد  ــه را م ــخ و توج ــرل پاس ــل کنت ــه دو عام ــت ک ــنیداری اس ش
ــن آزمــون )همــراه  ــان اجــرای ای ــرار می      دهــد. مــدت زم ــی ق ارزیاب
ــون  ــف آزم ــد. تکلی ــه می      باش ــوزش( حــدوداً 20 دقیق ــا بخــش آم ب
ــه 500 محــرک  ــازداری پاســخ( ب ــا عــدم پاســخ )ب شــامل پاســخ ی
ــه  ــه ارائ ــم ثانی ــک و نی ــط ی ــرک فق ــر مح ــد. ه ــون می      باش آزم
می      گــردد. بنابرایــن، آزمــون بــه حفــظ توجــه نیــاز دارد. ایــن 
آزمــون از 6 مقیــاس کلــی و 22 خــرده مقیــاس تشــکیل شــده، کــه 
ــز،  ــه، تمرک ــبزنگی، توج ــردد: گوش ــیم می      گ ــر تقس ــروه زی ــه 5 گ ب

ــرعت. ــخ و س ــرل پاس کنت
ارزیابــی  منظــور  بــه  پرسشــنامه  ایــن   :SASI پرسشــنامه 
گرفــت.  قــرار  اســتفاده  مــورد  آزمودنی      هــا  مهارت      های      روانــی 
ــرت  ــاس لیک ــاس مقی ــر اس ــه ب ــوال دارد ک ــنامه 60 س ــن پرسش ای
امتیازگــذاری شــده و شــش مهــارت روانــی را می      ســنجد. در مقابــل 
ــتراوقات  ــات، بیش ــم، بعضی      اوق ــز، خیلی      ک ــارات هرگ ــوال عب ــر س ه
ــی  ــی و پایای ــاز دارد. روای ــوال 5 امتی ــود دارد. هرس ــه وج و همیش
ایــن پرسشــنامه در ســال 1380 در پژوهشــی دربــاره ارزیابــی 
مهارت      های      روانــی ورزشــکاران نخبــه توســط واعظ      موســوی 89 

ــت )12(.  ــده اس ــزارش ش ــد گ درص
 آزمــون ســرویس AAHPERD 15: آزمــون ســرویس والیبــال ایفــرد 
)1984(، ابــزار اصلــي  پژوهــش اســت کــه بــراي اندازه      گیــري 
صحــت و دقــت اجــراي مهــارت ســرویس  والیبــال اســتفاده 
پیش      آزمــون،  مراحــل  در  اجــرا  امتیــاز  آن  توســط  و  مي      شــود 
ــل  ــی قاب ــی و پایای ــون روای ــن آزم ــد.  ای ــبه ش ــون محاس پس آزم

حیدر صادقی و همکاران
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قبــول 80 درصــد دارد )12(.
ــتاندارد  ــون اس ــون آزم ــن آزم ــپک AAHPERD 16: ای ــون اس آزم

ــت )12(. ــپک اس ــه      ی اس ــت در ضرب ــری دق ــرای اندازه      گی ب
تکنیکــی  اصاح      شــده  آزمون      هــای  مجموعــه  کبــک17:  آزمــون 
کبــک، کــه متشــکل از مجموعــه آزمون      هــای ســنجش مهارت      هــای 
ــه  ــود ک ــرفته،  ب ــطح پیش ــان در س ــرای بازیکن ــال ب ــف والیب مختل
ــنجش  ــرای س ــور ب ــارت دفاع      روی      ت ــون مه ــش از آزم ــن پژوه در ای
دقــت اســتفاده شــد. روایــی ایــن آزمــون 79 درصــد و پایایــی آن 92 

ــزارش شــده اســت )12، 13(. درصــد گ

روش اجراروش 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 

 16
 17

10  بــار اجــراي ســرویس و براســاس  توپ       هایــی  کــه در هــر نقطــه 
ــر  ــوپ  براب ــر ت ــاز ه ــرد. امتی ــب می       ک ــاز کس ــد، امتی ــرود می       آی ف
منطقــه       اي بــود کــه در آن  فــرود می       آمــد،  منطقــه انتهایــی زمیــن 
)یــک و نیــم متــري خــط عرضــی( چهــار و دو منطقــه کنــاري )یــک 
ــه  ــن منطق ــور بی ــه محص ــه، منطق ــی( س ــط طول ــري خ ــم مت و نی
چهــار و مناطــق ســه در نزدیــک خــط وســط )چهــار و نیــم متــري 
ــر  ــاز داشــت. حداکث ــن دو امتی ــی زمی ــک و مابق ــط( ی از خــط وس
ــه  ــی ک ــود و توپ ــرویس، 40  ب ــوع 10 بارس ــاز حاصــل از مجم امتی
ــت.   ــاز  نداش ــت، امتی ــرون می       رف ــه بی ــا ب ــرد ی ــور نمی       ک ــور عب از ت
ــراي  ــراي اج ــرد ب ــال، ف ــی والیب ــیون جهان ــن فدراس ــق  قوانی طب
ــر  ــرف دیگ ــی در ط ــط انتهای ــت خ ــت از پش ــف اس ــون موظ آزم
زمیــن، و از هــر نقطــه کــه تمایــل دارد اقــدام بــه اجــراي ســرویس 
کنــد. شــایان  ذکــر اســت  کــه در ایــن پژوهــش  ســرویس تنیســي 
والیبــال مــد نظــر بــود. تصویــر شــماره1 زمیــن نشــانه       گذاری شــده 

ــد. ــاز ســرویس را نشــان می       ده ــرای ســنجش امتی ب

بــرای آزمــون اســپک ایفــرد، زمیــن والیبــال مطابــق تصویــر 
 ،T منطقــه  از  کننــده  پرتــاب  شــد.  عامت  گــذاری   2 شــماره 
بــرای آزمون  شــونده در نقطــه S توپ  هــای بلنــد می  فرســتاد و 
ــوپ را  ــار، ت ــه آبش ــا ضرب ــرد ب ــعی می  ک ــونده س ــار آزمون  ش هرب
ــاوب  ــور متن ــونده بط ــد. آزمون  ش ــال کن ــور ارس ــه هاش ــه منطق ب
یک  بــار از ســمت راســت بــه منطقه  راســت و یک  بــار از ســمت 

ــر  ــزد. ه ــه می ــرد 20 ضرب ــزد. هرف ــه منطقه  چــپ آبشــار می چــپ ب
تــوپ کــه بــه مناطــق هاشــورزده وارد می  شــد یــک امتیــاز داشــت. 
ــه  ــه منطق ــح ب ــوپ را بطــور کامــل و صحی ــده ت چنانچــه پرتاب  کنن
ــون  ــن آزم ــد. ای ــرار می  ش ــاب تک ــتاد، پرت ــونده نمی  فرس آزمون  ش

ــت. ــاز داش ــر 20 امتی حداکث

.AAHPERDشکل شکل 11.. زمین نشانه گذاری شده آزمون سرویس والیبال

.AAHPERDشکل شکل 22.. زمین نشانه گذاری شده آزمون اسپک والیبال

16. AAHPRED Volleyball  set-up Test
17. Quebec technical tests
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ــه در  ــازه داشــت آزادان ــده، اج ــاب کنن ــور پرت ــون دفاع   روی   ت در آزم
امتــداد تــور قــرار گیــرد. 10 پرتــاب متوالــی انجــام می   شــد، توپــی 
ســه   امتیاز،   B چهار   امتیــاز،  می   رفــت   A منطقه   هــدف  بــه  کــه 
می   کــرد.  دریافــت  یک   امتیــاز   D و  دو   امتیــاز    C منطقه   هــدف 

امتیــازی  هیــچ  می   رفــت  محــدوده  از  خــارج  تــوپ  چنانچــه 
بــه آزمون   شــونده تعلــق نمی   گرفــت. تصویــر شــماره 3 زمیــن 
ــان  ــور را نش ــاز دفاع   روی   ت ــنجش امتی ــرای س ــده ب ــانه گذاری ش نش

می   دهــد.

.Quebec شکل شکل 33.. زمین نشانه گذاری شده آزمون دفاع روی تور

ــرل و  ــروه کنت ــه دو گ ــراد ب ــی اف ــورت تصادف ــد بص ــه بع در  مرحل
آزمایــش تقســیم شــدند.آزمودنی    های هــر دو گــروه )گــروه کنتــرل 
ــال  ــدوال والیب ــات جســمانی و تخصصــی مت ــه تمرین ــش( ب و آزمای
ــی  ــات آموزش ــش در تمرین ــروه آزمای ــن گ ــر ای ــاوه ب ــد ع     پرداختن
ــه مــدت 21 جلســه  نوروفیدبــک نیــز بصــورت ســه روز در هفتــه ب
ــوزش  ــه آم ــه اول ب ــه 20 دقیق ــر جلس ــدند. در ه ــرکت داده     ش ش
ــا و ســرکوب  ــش آلف ــا و افزای ــکل ســرکوب تت ــا پروت ــک ب نوروفیدب
بتــا3 )35-18 هرتــز( و 10 دقیقــه بعــدی افزایــش SMR 18 و 
افزایــش گامــا در Cz پرداختــه شــد. پــس از اتمــام جلســات تمریــن، 
پیش    آزمــون  گــروه پس آزمــون     مشــابه  دو  هــر  ورزشــکاران  از 
ــرایط  ــه    ی ش ــه هم ــد ک ــاش ش ــه ت ــن مرحل ــد. در ای ــه ش گرفت
ــیگنال  ــات س ــای جلس ــدا و انته ــد. در ابت ــون باش ــابه پیش    آزم مش
ــت  ــته جه ــم بس ــاز و چش ــم ب ــت چش ــه   EEG 19در دو حال پای

ــت شــد. ــی ثب ــکل تمرین ــر پروت بررســی اث

روش آماریروش آماری

ــاپیرو- ــون ش ــا از آزم ــودن توزیع     داده     ه ــی ب ــی طبیع ــرای بررس ب
ویلــک، بــرای توصیــف داده     هــا از شــاخص گرایــش مرکــزی میانگیــن 
بخــش  در  و  انحراف     اســتاندارد  پراکندگــی  گرایــش  شــاخص  و 
ــر  ــرل اث ــه منظــور کنت ــا و ب ــل داده     ه ــرای تحلی ــار اســتنباطی ب آم
پیش     آزمــون از روش تحلیــل کوواریانــس چندگانــه اســتفاده شــد. در 
ــت، نمــرات پس     آزمــون زیرمقیاس هــای ســرویس، اســپک  ــن حال ای
ــروه )دو  ــر گ ــته، متغی ــای وابس ــوان متغیره ــور بعن ــاع      روی      ت و دف
ــرویس،  ــون س ــرات پیش     آزم ــتقل و نم ــر مس ــوان متغی ــطح( بعن س
آبشــار و دفــاع بعنــوان متغیرهــای کمکــی و همپــراش وارد معادلــه 

18. Sensorimotor Rhythm (SMR) 
19. Base Line EEG

 MANCOVA کوواریانــس چندگانــه شــدند. در ابتــدا مفروضه     هــای
همگونــی  و  همگونی     خطــوط      رگرســیون  خطی     بــودن،  یعنــی 
     واریانس     هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن آزمــون بــــرای 
هیچ     کــدام از متغیرهــا در ســطح p<0/05 معنــــی     دار نبــود. تمامــی 
ــتفاده از  ــا اس ــر  ب ــه      حاض ــاری مطالع ــل آم ــه و تحلی ــل تجزی مراح

ــد. ــام ش ــخه 21 انج ــزار spss نس نرم     اف

نتایجنتایج
نمــرات مقیاس      هــای عملکــرد       ورزشــی قبــل و بعــد از مداخلــه 
و  میانگیــن  از  اســتفاده  بــا  کنتــرل  و  آزمایــش  گــروه  دو  در 
انحراف اســتاندارد در جــدول 1 آمــده اســت. همانگونــه کــه در 
ــل  ــرات تفاض ــن نم ــردد میانگی ــاهده می      گ ــماره 1 مش ــدول ش ج
پیش      آزمون-پس      آزمــون هــر ســه مهــارت در گــروه آزمایــش نســبت 
بــه گــروه کنتــرل بیشــتر اســت. همچنیــن میانگیــن نمــرات گــروه 

ــت. ــر اس ــرل باالت ــروه کنت ــش از گ آزمای

حیدر صادقی و همکاران
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ــه  ــس         چندگان ــتنباطی مفروضه        هــای کوواریان ــش آمــار اس در بخ
همگونی        واریانــس         و  همگونی        خطوط        رگرســیون  )خطی        بــودن، 

ــا،  ــرای مفروضه        ه ــس از برق ــت، و پ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا( م ه
ــر مهارتهــای منتخــب  ــک ب ــن         نوروفیدب ــر تمری به        منظــور تعییــن اث
در گروه هــا از تحلیــل کوواریانــس بــرای هــر متغیــر اســتفاده شــد. 
ــرویس،  ــامل س ــرد ش ــای عملک ــام زیر        مقیاس        ه ــورد تم ــج درم نتای
ــان  ــه بی ــود. ب ــادار ب ــاری معن ــاظ آم ــپک از لح ــور و اس دفاع        روی        ت

دیگــر، نمــره پیش        آزمــون ایــن متغیرهــا، در نمــره پس        آزمــون آنهــا 
اثــر داشــت و مقــداری از واریانــس نمــرات پس        آزمــون تحــت تاثیــر 
ــر متغیرهــای  ــه ب ــر مداخل ــرای آزمــودن اث ــود. کــه ب پیش        آزمــون ب
وابســته، اثــر پیش        آزمــون به        عنــوان عامــل همپــراش در مــورد 
تمــام متغیرهــای ســرویس، دفاع        روی        تــور و اســپک زدوده شــد. کــه 
ــر  ــدول 2 متغی ــت. در ج ــده اس ــماره 2 آم ــدول ش ــج آن در ج نتای
هــای اضطــراب بیمــاری کرونــا، وزن و قــد توصیــف گردیــده اســت.

متغیرگروه
تفاضل پیش-پس       آزمونپس       آزمونپیش       آزمون

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

آزمایش

104/110/1111/78/17/66/09سرویس

98/89/7104/7511/25/875/3دفاع

103/76/8110/56/46/74/5اسپک

کنترل

0/6251/8-110/89/4110/29/3سرویس

102/88/6102/888/60/1001/5دفاع

105/65/8106/16/50/51/06اسپک

منبع
مجموع 

مجذورات
درجه آزادی

میانگین 

مجذورات
F مقدار

سطح 

معناداری
ضریب اتا

گروه

166/971166/979/490/0090/52سرویس

131/131131/137/780/0150/94دفاع

142/281142/3812/810/0030/49اسپک

خطا

---228/671317/5سرویس

---218/871316/83دفاع

---144/451311/11اسپک

جدولجدول11.. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش و پس آزمون دو گروه

جدولجدول22.. نتایج تحلیل کوواریانس برای نحلیل مهارتهای ورزشی منتخب والیبال

اثــر مداخلــه پــس از کنترل)حــذف( متغیرهــای همپــراش درمــورد 
و   p<0/05(ســرویس شــامل  عملکــرد  زیر         مقیاس         هــای  تمــام 
 p<0/05(و اســپک )F=7/78 و p<0/05(دفاع         روی         تــور ،)F=9/49
ــوان  ــه می         ت ــود. در نتیج ــادار ب ــاری معن ــاظ آم و F=12/81(  از لح
گفــت کــه متغیــر مســتقل)تمرین         نوروفیدبک( باعــث ایجــاد تفــاوت 

در متغیرهــای عملکــرد ورزشــی )ســرویس، دفاع         روی         تــور و اســپک( 
ــر  ــه متغی ــم ک ــر درمی         یابی ــزان اث ــا بررســی می ــه ب شــده اســت.  ک
ــدار  ــور بیشــترین مق ــر دفاع         زوی         ت ــر متغی ــک(، ب مســتقل )نوروفیدب

ــر اســپک و ســرویس دارد. ــر و بعــد از آن ب اث
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بحثبحث
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش تأثیــر 21 جلســه تمریــن نوروفیدبــک 
همــراه بــا تمرینــات جســمانی بــر عملکــرد ورزشــی والیبالیســت های 
ــی و  ــارت اساس ــه مه ــور  س ــن منظ ــه ای ــه ب ــود ک ــرد ب ــه م نخب
امتیــاز          آور رشــته والیبــال یعنــی ســرویس، دفــاع           روی           تــور و اســپک 
ــاط  ــات انجــام شــده در ارتب ــان مطالع ــی شــد. اگرچــه در می ارزیاب
بــا ورزش والیبــال و نیــز در ســطح نخبگــی، تحقیقــی یافــت نشــد، 
ــم از  ــی اع ــته          های ورزش ــایر رش ــده در س ــام ش ــات انج ــا تحقیق ام
شــنا، جــودو، تیرانــدازی بــا کمــان، گلــف، دویــدن در مســافت          های 
طوالنــی، هندبــال، کاراتــه، اســکی، اســکیت          ، شــطرنج ، تیــر           و کمــان، 
ــک  ــت نوروفیدب ــرات مثب ــدو، اث ــاح          بادی و تکوان ــا س ــدازی ب تیر          ان
در عملکــرد ورزشــکاران گــزارش شــده اســت. در هــر ســه شــاخص 
ــش و  ــان واکن ــه، زم ــی توج ــش یعن ــن پژوه ــده در ای ــاب ش انتخ
گوشــبزنگی نقــش مهمــی ایفــا می          کننــد )2، 13(. بــر ایــن اســاس 
ــا  ــک ب ــات نوروفیدب ــتفاده از تمرین ــا اس ــز ب ــر نی ــش حاض در پژوه
ــن  ــا و همچنی ــا، گام ــا، بت ــا، آلف ــواج تت ــرار دادن ام ــر ق ــت تأثی تح
ــی- ــر حس ــمت قش ــن قس ــه مرکزی          تری ــه          ی Cz ک SMR در ناحی

حرکتــی اســت )10(، تــاش شــد تــا عملکــرد والیبالیســت          ها تحــت 
تأثیــر قــرار بگیــرد. عــاوه بــر توجــه، هوشــیاری و دقــت بــر طبــق 
ــش  ــن پژوه ــدف ای ــه ه ــه          ای ک ــای ضرب ــرو در مهارت          ه ــول نی اص
بودنــد مهم          تریــن عامــل، ســرعت تولیــد نیــروی ضربــه اســت )14(. 
ــدن )چرخــش  ــف ب ــرو از مجمــوع ســرعت بخشــهای مختل ــن نی ای
ــاف  ــه، ص ــت           ضرب ــج           دس ــدن آرن ــاز ش ــدن          تنه ، ب ــانه          ها ، خم          ش ش
          شــدن زانوهــا و چرخــش مچ(حاصــل می          شــود. گفتــه می          شــود 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 
ــده          ی فیزیکــی و  ــن قشــر هــر دو پدی ــه ای ــدان معناســت ک دارد،  ب
ذهنــی را رهبــری می          کنــد )15(. داپلمیــر)2011( در پژوهــش خــود  
ــه  ــش دامن ــه افزای ــر ب ــک منج ــات نوروفیدب ــه تمرین ــان داد  ک نش
SMR می          شــود و در نتیجــه زمــان           واکنــش ورزشــکاران و عملکــرد 
ــر )2004(  ــر وگروزیل ــن اگن ــد. همچنی ــود می          یاب ــا بهب ــی آن ه کل
نیــز بــه نتایــج همســویي دســت یافتنــد. نبــوي آل آقــا و همــکاران 
ــک  ــات نوروفیدب ــر تمرین ــوان تأثی ــا عن ــز در پژوهشــي ب )2014( نی
بــر دقــت عملکــرد افــراد بــا مشــاغل حســاس، بــه نتایــج مشــابهي 
دســت یافتنــد. محمــدزاده و همــکاران)2015( گــزارش کردنــد کــه 
ــر  ــرای ســرویس تحــت تاثی ــازان در اج ــس ب ــی تنی ــرد اجرای عملک
ــش  ــا کاه ــن پژوهش          ه ــه          ی ای ــد. در هم ــود می          یاب ــک بهب نوروفیدب
ــای عملکــرد گــزارش شــده  ــت ارتق ــان پاســخگویی عضــات عل زم
اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه کاهــش ســرعت پاســخگویی عضــات 

شــاخصی از افزایــش تصمیم          گیــری اســت و عملکــرد اجرایــی واژه          ای 
ــال  ــل اعم ــده را در مقاب ــده و کنترل          ش ــای پیچی ــه رفتاره ــت ک اس
ــه  ــری ک ــه تصمیم          گی ــه اینک ــر ب ــد. نظ ــت می          کن ــودکار مدیری خ
قســمت اصلــی پــردازش اطاعــات اســت، از مولفه          هــای مــورد 
ــک  ــوزش نوروفیدب ــت آم ــن اس ــن ممک ــد، بنابرای ــرل می          باش کنت
بــرای ورزشــکاران موجــب بهبــود ســرعت تصمیم          گیــری و عملکــرد 
ــک  ــا نزدی ــه در مهارت          ه ــه عملکــرد بهین ــرد را ب ــی شــده و ف اجرای
ــه نقــش  ــخ در عملکــرد دوک و عضل ــد. از طــرف دیگــر قشــر م کن
حیاتــی دارد و اگــر دوک          هــای عضلــه زمینــه فعالیــت تــون عضلــه را 
جهــت آمــاده شــدن بــرای یــک حرکــت، از پیــش تنظیــم نماینــد و 
ــا حــدودی ایــن فراینــد را هوشــیارانه          تر کنتــرل  اگــر مــا یتوانیــم ت
کنیــم، در آن          صــورت خواهیــم توانســت بهــره بازتاب          هــای           کششــی           

ــه نیازهــای موقعیتــی تغییــر دهیــم )16(.  ــی را بســته ب عضان
ــی را  ــای حرکت ــوان وابران          ه ــه بت ــد چنانچ ــر می          آی ــه نظ ــه ب اینگون
بــا هــدف بــرون          داد حرکتــی مطلــوب تحــت آمــوزش و بهبــود قــرار 
ــدن را در  ــداری ب ــت پای ــات الزم جه ــده          ایم ارتباط ــق ش داد، موف
ــرای  ــه اج ــود بخشــیم و در نتیج ــریع بهب ــای س ــگام جابجایی          ه هن
ــت  ــن وضعی ــیم؛ ای ــته باش ــتری داش ــاز بیش ــا امتی ــز ب موفقیت آمی
ــت )16(.  ــی اس ــتم          عضانی و عصب ــتگاه سیس ــل دس ــل تعام حاص
ــورد  ــی در م ــی اطاعات ــای عضان ــم، دوک          ه ــه می          دانی ــه ک همانگون
طــول عضلــه و میــزان تغییــرات طــول )ســرعت( عضلــه را در اختیــار 
ــا توجــه بــه اینکــه سیســتم عصبــی  سیســتم عصبــی می          گذارنــد. ب
ــا  ــه آنه ــه ب ــی ک ــط اطاعات ــه توس ــر لحظ ــه و در ه ــز همیش و مغ
ــوان  ــدر بت ــر چق ــن ه ــوند )15(. بنابر          ای ــاران می          ش ــد، بمب می          رس
درون          دادهــا را بهتــر و ســریع          تر طبقــه بنــدی و منظــم کــرد، 
دوک          های          عضانــی در وضعیــت آمادگــی و توجــه باالتــری قــرار 
خواهنــد داشــت تــا بتواننــد کشــش          های ســریعی کــه از هــر جهــت 
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــد )16(. ب ــخیص دهن ــوند را تش ــال می          ش اعم
قشــر مــخ در عملکــرد دوک و عضلــه، در ایــن پژوهــش امــواج گامــا 
)عملکــرد بــا تمرکــز بــاال و پــردازش شــناختی(، آلفــا )گوشــبزنگی( 
ــی- ــی حس ــیاری( و SMR )هماهنگ ــز و هوش ــظ تمرک ــا )حف و بت

حرکتــی( بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد 
)17( و بهبــود یافتنــد، پــس به          محــض اینکــه طــول عضلــه          ای تغییــر 
ــرای تنظیــم مجــدد  ــه ب ــه دوک عضل ــوط ب کنــد، نرون          حرکتــی مرب
ــه  ــر چ ــه ه ــود، در نتیج ــال می          ش ــه فع ــای دوک عضل ــش تاره تن
ــا کیفیتــی بهتــر و ســریع          تر  وابران          هــای دســتگاه عصبــی مرکــزی ب
بــه اطاعــات مربــوط بــه کشــش عضــات پاســخ دهنــد، در نتیجــه 
ــن در  ــوند، و بنابرای ــر می          ش ــش قوی          ت ــاب کش ــک بازت ــه ی ــر ب منج
ــدرت بیشــتری  ــا ق ــت، عضــات ب ــا کار مثب ــه پیش          رانشــی ی مرحل

منقبــض مــی شــوند. 

حیدر صادقی و همکاران
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نتیجهگیرینتیجهگیری
بــا توجــه بــه یافته           هــای پژوهــش، می           تــوان از تمریــن نوروفیدبــک، 
بــرای بهینه           کــردن دقــت عملکــرد والیبالیســت           های مــرد نخبــه بــه 
ــور، ســرویس و بعــد از آن اســپک  ــرای مهــارت دفاع           روی           ت ترتیــب ب

، بهــره بــرد.
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در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

ــای  ــه بخش ه ــگارش هم ــرا و ن ــی، اج ــندگان در طراح ــام نویس تم
ــته اند.    ــارکت داش ــر مش ــش حاض پژوه

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانیتقدیر و قدردانی

از همــکاری و مســاعدت فدراســیون والیبــال جمهوری           اســامی           ایران 
و آکادمی           ملی           المپیــک و همــه            بازیکنــان شــرکت           کننده در ایــن 

ــم. ــکر می           کنی ــش تش پژوه
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