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Aims Reaction time is one of the most accurate indicators for evaluating speed and ef iciency 
of decision making in different situations, especially sport situations. This study aimed to 
investigate the effect of neurofeedback training on the visual and auditory reaction time of 
veterans and disabled athletes.
Materials & Methods In this semi-experimental study with pre-test-post-test design in 2017, 
16 veterans and disabled people in Shiraz, were selected by convenience sampling. They 
were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group 
participated in 15 sessions of neurofeedback training with Vilistus tool and enhancement 
sensorimotor rhythm (SMR) protocol and declining Theta. All the participants performed a 
simple and selective reaction time in visual and auditory, before and after the beginning of the 
training. Data were analyzed by SPSS 21 using mixed analysis of variance, analysis of variance 
with repeated measure and LSD post hoc tests.
Findings Neurofeedback training reduced reaction time in visual simple (p=0.007), auditory 
simple (p=0.001), visual selective (p=0.003), and auditory selectivity (p=0.0001).
Conclusion Neurofeedback training is effective on improving brain functions for simple and 
selective reaction time during visual and auditory in veterans and disabled athletes.
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ــــــــــــــــــ و همکاران سعید البوغبیش  ۱۶ ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ �ـــــــــــــــــــــــــــ

   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۱۰دوره                    پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

ثیر یک دوره تمرینات منتخب نوروفیدبک ات

در /تتا بر زمان واکنش دیداری و شنیداری ���

  ن ورزشکارجانبازان و معلوال

  

  �� ییسجاد پارسا

، اهواز شهیدچمران دانشگاه، بدنی تربیت دانشکده، ورزشی شناسی روان گروه

�ایران، اهواز

شیالبوغب دیسع

*

 ��  

، اهواز شهیدچمران دانشگاه، بدنی ربیتت دانشکده، ورزشی شناسی روان گروه

�ایران، اهواز

  �� یعبداله میحک

، اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، واحد اهواز، دانشکده علوم ،سیاسی علوم گروه

  ایران، اهواز

  �� یرجب یرضاعل

، تهران، امین انتظامی علوم پایه، دانشگاه دانشکده علوم، انتظامی مدیریت گروه

  ایران

  ��� یعنبر یعل

، اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، واحد دهاقان، دانشکده علوم، شناسی جامعه گروه

  ایران، اصفهان

  

  چکيده

گیری در  بررسی سرعت و کارآیی تصمیم برایهای دقیق یکی از شاخص :فاهدا

زمان واکنش است.  ،های ورزشیخصوص موقعیت های مختلف بهموقعیت

ر تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش ثیابررسی ت ،هدف این تحقیقبنابراین 

  .بوددیداری و شنیداری جانبازان و معلوالن ورزشکار 

 - آزمونتجربی با طرح پیش از نوع نیمه کاربردی پژوهشدر این  :ها و روش مواد

نفر از جانبازان و معلوالن ورزشکار شهر شیراز،  ١٦، تعداد ١٣٩٦در سال  آزمونپس

گیری دردسترس  صورت نمونه به ن شهرستان شیرازت جانبازان و معلوالادر هی

صورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و آزمایشی تقسیم  بهو  هانتخاب شد

جلسه در تمرینات نوروفیدبک با استفاده از  ١٥مدت  به آزمایشیشدند. گروه 

و کاهش حرکتی)  - (ریتم حسی ���دستگاه ویلیستاس و با پروتکل افزایش 

قبل و بعد از شروع تمرینات از هر دو گروه آزمون زمان واکنش  تتا شرکت کرد.

 برای تحلیل آماری عمل آمد. صورت دیداری و شنیداری به ساده و انتخابی به

تحلیل واریانس ، تحلیل واریانس مرکبهای  و آزمون �������افزار  ها از نرم داده

  .استفاده شد 
�	گیری مکرر و آزمون تعقیبی با اندازه

تمرینات نوروفیدبک باعث کاهش زمان واکنش ساده دیداری  :ها تهیاف

و انتخابی  ،)�=٠۰۳/۰)، انتخابی دیداری (��٠۰۱/۰)، ساده شنیداری (�=٠۰۷/۰(

  ) شد.�=٠۰۰۱/۰شنیداری (

بهبود کارکرد مغز در زمان واکنش ساده و  برتمرینات نوروفیدبک  :گیری نتیجه

  موثر است.ن ورزشکار در جانبازان و معلوالصورت دیداری و شنیداری  انتخابی به

  زمان واکنش، جانبازان، معلوالن دبک،ینوروف ،یامواج مغز ها: کلیدواژه

  

  ۱۲/۰۵/۱۳۹۶تاريخ دريافت: 

  ۲۵/۰۷/۱۳۹۶تاريخ پذيرش: 

*

نويسنده مسئول: �����������������  

  

  مقدمه

ر حرکتى بسیا - جسمى هاى معلولیت تعداد افراد دچار کامل برآورد

 های مختلف جهانی تعداد افرادهای سازمانگزارش .است سخت

% کل جمعیت ١ حدود در را سال ٦٠ زیر حرکتى -جسمى معلوالن

بیشتر  نسبت اندکی این سال ٦٠ باالى در که کند می اعالم جهان

گزارش شده است 
���
کمتر فرد معلولی است که به خواست خویش  .

ها اشد؛ بلکه بسیاری از معلولیتبه ناتوانی و معلولیت مبتال شده ب

ناشی از بیماری، حوادث طبیعی، سوانح طبیعی، جنگ و بسیاری 

شود برخی افراد از عوامل فرهنگی و ژنتیکی است که سبب می

جامعه دچار نوعی از معلولیت شوند 
���

شناسی در  . مسایل روان

طور میالدی به ١٩٨٢جانبازان و معلوالن ورزشکار پس از سال 

تر در بین پژوهشگران رواج پیدا کرد و محققان را نسبت به جدی

مند کرد این حیطه عالقه
���

. میزان تعامل و برقراری ارتباط افراد 

است که این  معلول در جامعه نسبت به افراد دیگر بسیار کمتر بوده 

تری را در آنها ایجاد نفس پایین و اعتمادبه نفس تواند عزتامر می

شود تا آنها فشار روانی بیشتری را نسبت به افراد نماید و باعث 

های مختلف زندگی تجربه کنند ها و موقعیتعادی در مکان
���
.  

بررسی سرعت و کارآیی  برایهای دقیق صیکی از شاخ

های خصوص موقعیت های مختلف بهگیری در موقعیت تصمیم

ه یشده بین ارا زمان سپری زمان واکنش است که به مدت ،ورزشی

شود. زمان آن اطالق می از  محرک حسی و پاسخ رفتاری پس

�بخشدر  که�است حرکتیو  حرکتی پیش�بخش�دو�یدارا�واکنش

�و�درگیرند�یگیرتصمیم�و�شناختی، ادراکی�ییندهاآفر�حرکتی پیش

�عمل�یاجرا�در خاص�عضالت�درگیرشدن�شامل�حرکتی�بخش

است 
���
.  

درمانی در افراد  ورزشی یا تمرینات�هایمهارت�از یبسیار�در

کننده کمک�تواندمی�گیری و بهبود زمان واکنشمختلف، اندازه

�داشتن زمان�هاو موقعیت ها ورزش�از�یبسیار�در�واقع باشد. در

�ورزشی�افزایش مهارت�باعث�و�بوده�مفید�بسیار�کوتاه�العمل عکس

�آزمایشگاهی با یهادر بسیاری از بیماران و نیز در محیط شود. می

�مشکالت�ل ویمورد مسا�در�توانزمان واکنش می�از�دهاستفا

 آورد. در�دست هب�اطالعات کامل و مناسبی�یا میزان توجه،�شناختی

�نمایانگر�و�بوده�عینی�و�حساس�بسیار�یواقع زمان واکنش، پارامتر

�مطالعات�از�یبسیار�در�که�است�و شناختی افراد�حرکتی�عملکرد

�استفاده�ختی و کنترل حرکتیتوجه و مشکالت شنا�میزان�به�مربوط

است �شده
�	�
.  

های مختلفی در درمان اختالالت گوناگون و برنامه امروزه تمرینات

شود. برنامه بیوفیدبک (بازخورد کار گرفته می هو در افراد مختلف ب

که در بهبود  هستندهایی زیستی) و نوروفیدبک از جمله روش

درمان  ماران،اختالالت مختلفی از قبیل عملکرد حرکتی بی

فعالی کودکان، استرس و اضطراب،  افسردگی، بهبود وضعیت بیش

کار گرفته شده است  هبهبود عملکرد ورزشکاران و غیره ب
�
�

. فعالیت 

های مختلف برانگیختگی در مغز یا حالت صورت بهامواج مغزی 

فرد از نظر بدنی باید در حالت برانگیختگی  .شودبدنی نشان داده می

ر ذهنی در آرامش کامل باشد تا بتواند به اهداف خود برسد. و از نظ

هر یک از امواج اصلی مغزی (آلفا، بتا، تتا و دلتا) باید در حالت 

(خودکارشدن  ����د تا رسیدن به حالت نفعالیت باش خاصی از

وجود آید  به، استترین حالت یک فرد آکه بهترین و کاررفتار) 
���

 .

امواج مغزی �فعالیت�مورد�در�خوراندهایی پسد فر�به�نوروفیدبک�در

���	
 در خود مغز فعالیت الکتریکی الگوی از فرد تا شودمی داده 

 صورت به هافیدبک این .کند پیدا آگاهی مغز از خاصی ناحیه

 شود. هنگاممی ارایه فرد به از هر دو ترکیبی یا دیداری شنیداری،

 وارد فرد مغز به خاصی الکتریکی هیچ جریان نوروفیدبک، آموزش

 فعالیت از ناشی خروجی هایسیگنال و تنها فیدبک بلکه شودنمی

مهارت  فرد طریق این از تا شودمی داده فرد به هوشیار نیمه عصبی

گیرد. برنامه نوروفیدبک با هدف  فرا را مغزی امواج خودتنظیمی

های مختلف مغز که جایگاه تنظیم هیجانات و قراردادن قسمت

گوناگون، تنظیم رفتارها و حرکات جسمانی و شناختی و احساسات 

های افکار مختلف است، مورد توجه محققان و پژوهشگران حیطه

مختلف قرار گرفته است 
���

. نوروفیدبک سیستم آموزشی جامع 

تواند موجب رشد و تغییر در سطح سلولی مغز شود. است که می

ایی کنترل سازی عامل است که توان نوروفیدبک یک نوع شرطی

  آید. در نوروفیدبک که یک روش وجود می امواج مغزی برای فرد به
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���������	
�����	����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������
��������������� 

شوند ایمن و غیرتهاجمی است، سنسورهایی که الکترود نامیده می

روی نقاط خاصی از پوست سر فرد (با توجه به هدف تحقیق) قرار 

گیرند. الکترودها سطح فعالیت مغزی فرد را در قالب امواج می

دهند و فرد از طریق خودتنظیمی، توانایی ن میمغزی به او نشا

کند هدایت این امواج را پیدا می
���
.  

 در ادبیات تحقیقی در زمینه تاثیر برنامه نوروفیدبک در درمان

یی شناختی افراد، تحقیقات آها و بهبود عملکرد و کاربیماری

صورت گرفته است  مختلفی
����

تحقیقی را با  ،و همکارانپارسایی . 

های نوروفیدبک بر بهبود زمان واکنش مردان  تاثیر تمرینوان عن

مرد سالمند  ١٨اند. در تحقیق آنها تعداد  انجام داده سالمند غیرفعال

طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.  به

های نوروفیدبک  جلسه در تمرین ١٢ طی جربیهای گروه ت آزمودنی

شامل افزایش توان بتا و کاهش توان تتا شرکت کردند. نتایج نشان 

های نوروفیدبک  است که در مقایسه با گروه کنترل، تمرین  داده

دار در  (افزایش موج بتا و کاهش موج تتا) موجب بهبود معنی

 عملکرد زمان واکنش گروه آزمایشی شده است
����
و آقا آل .

در تحقیقی دیگر که با هدف تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر  همکاران

است،  عملکرد و زمان واکنش افراد با مشاغل حساس انجام گرفته 

جلسه تمرینات نوروفیدبک از طریق افزایش  ٢٠اند که  نشان داده

بر عملکرد اجرایی و زمان واکنش  
��� حرکتی -ریتم حسی

 است داشته مثبت  ثیراکنندگان ت شرکت
����

در  وبر ودوپلمایر . 

ند که یک دوره تمرینات منتخب ا هتحقیقی بدین نتیجه رسید

حرکتی و نیز کاهش  -فیدبک با پروتکل افزایش ریتم حسینورو

بو (ساختگی) تمرینات واقعی نسبت به گروه پالسریتم تتا در گروه 

های اییبهبود توان و بهبود زمان واکنش ساده و انتخابیسبب 

 شده استفضایی 
����

در پژوهشی دیگر  و همکارانهنسلمایر . 

ند که بازداری ریتم تتا و نیز افزایش قدرت ا هبدین نتیجه رسید

رد کتواند عملباالی آلفا در یک دوره تمرینات نوروفیدبک می

کنندگان را بهبود بخشد شرکت یشناخت
����

در و همکاران  تریچر. 

جلسه شرکت در  ١٠ند که ا هنشان داد ��تحقیقی با پروتکل 

تواند موجب بهبود رمزگذاری و بازیابی تمرینات نوروفیدبک می

در تکلیف کالمی و غیرکالمی شود  معنایی
��	�

در  و همکارانکوبر . 

ند که تمرینات ا هبدین نتیجه رسید ��تحقیقی دیگر با پروتکل 

 و در نتیجه بخشد توانایی پردازش محرک را بهبود مینوروفیدبک 

شود  منجر به بهبود عملکرد شناختی می
��
�
.  

با توجه به اثرات مفید و متنوع برنامه نوروفیدبک بر حاالت و 

های متنوع و های گوناگون زندگی و درمان اختالالت و بیماریجنبه

ثیر تمرینات اهای پژوهشی در زمینه تبا توجه به محدودیت

یندهای شناختی جانبازان و نوروفیدبک بر ارتقای زندگی و فرآ

یندهای شناختی مثل زمان آدلیل اینکه فر و از طرفی به معلوالن

واکنش نقش بسیار پرکاربردی در زندگی جانبازان و معلوالن دارد، 

 ثیر نوروفیدبک در حیطهالذا ضرورت انجام تحقیقی در زمینه ت

هدف از انجام این شد. بنابراین ن احساس جانبازان و معلوال

ثیر تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش دیداری و ابررسی ت ،قیقتح

  .بودشنیداری جانبازان و معلوالن ورزشکار 

  

  ها مواد و روش

 -آزمونتجربی با طرح پیش حاضر از نوع نیمه کاربردی پژوهش

در در بین کلیه جانبازان و معلوالن ورزشکار شهر شیراز،  آزمونپس

در محدوده زمانی و  رستان شیرازن شهجانبازان و معلوالت اهی

 ١٦ این افراداز بین  اجرا شد. ١٣٩٦ اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد

ر منظم در طو دسترس (کسانی که بهگیری در صورت نمونه به نفر

شیراز به انجام تمرینات  ن شهرستانت جانبازان و معلوالاهی

 های مختلف تیمی و انفرادی مشغول بودند) رشته رورزشی د

رکت کردند. صورت داوطلبانه در پژوهش ش انتخاب شدند و به

بودن (انجام حداقل سه جلسه تمرین منظم در طول ورزشکار

هفته)، نداشتن اختالالت روانی و عدم انجام جراحی در ناحیه سر 

  از معیارهای ورود به تحقیق بود. 

  ابزار پژوهش شامل موارد زیر بود:

انجام تمرینات نوروفیدبک از  رمنظو بهدستگاه نوروفیدبک:  - ١

اناله کچهار کدبیوفیبافزار نورو/ شامل سختدستگاه نوروفیدبک 

؛ بایوسس(افزار  و نرم ؛ انگلستان)ویلیستاس(مدل 

مدل (تاپ  . این دستگاه به یک لپشداستفاده انگلستان)

اینچ  ٦/١٥با صفحه نمایش ) چین ؛����� شرکت؛ ������

های مناسب توسط متخصص انیمیشنها و شد و برنامهمتصل می

فیدبک انتخاب و به اجرا انجام تمرینات نورو براینوروفیدبک 

  شد.گذاشته 

این  شناختی: پاسخی رواناستروپ در دوره بیدستگاه آزمون اثر  -٢

ساخته دارای قابلیت تنظیم و انتخاب  ک دستگاه محققیدستگاه، 

. این بوداکنش سنجش زمان و براینوع توالی محرک اول و دوم 

صورت صفحه کلید حاوی دو دکمه افزار بهسخت کی یادستگاه دار

های دیداری و دکمه باال و پایین های زرد و سبز برای محرک به رنگ

کلید از  های شنیداری است. این صفحهدهی به محرکبرای پاسخ

اینچ  ٦/١٥با صفحه مانیتور  ��تاپ  طریق پورت یو اس بی به لپ

 مطالعه راهنما یکد. برای ارزیابی پایایی این دستگاه شووصل می

پایایی  ،آزمون مجدد -آزمودنی انجام شد و از روش آزمون ٢٠روی 

برای ارزیابی روایی این ابزار از روش آزمون  .تعیین شد ٨٢/٠آن 

 ١٠٠٠یب  ا دستگاه سنجش زمان واکنش یاگامیزمان بهمروایی 

ل از این دو دستگاه که بین زمان واکنش حاص شداستفاده 

دست آمد  به ٨٠/٠همبستگی 
����
.  

آزمون، آزمون زمان واکنش ساده و انتخابی در مرحله پیش

دستگاه آزمون اثر  صورت دیداری و شنیداری با استفاده از به

کنندگان از تمام شرکت شناختی پاسخی رواناستروپ در دوره بی

صورت  ندگان بهکن آزمون، شرکتپیش عمل آمد. پس از مرحله به

  یشی تقسیم شدند. تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و گروه آزما

ای زیر دقیقه٣٠ جلسه٣و هر هفته  هفته٥مدت  گروه آزمایشی به

تحت آموزش تمرینات  ،نظر درمانگر متخصص در نوروفیدبک

و سرکوب موج تتا در ناحیه  ��نوروفیدبک شامل تقویت موج 

قرار گرفت  ��
����

های نوروفیدبک شامل بازی تمرینات یفتکل. 

مختلفی از قبیل انیمیشن ماهیگیری، جنگ ستارگان و تصاویر 

کنندگان در زمان انجام تمرینات نوروفیدبک متحرک بود. شرکت

روی مانیتور نشسته و از طریق امواج مغزی خود سعی در  هروب

له هر دو گر، الابتدا آزمونکردند. ها میها و انیمیشن برد بازی پیش

یعنی نقطه مرکزی جمجمه را با ژل  �� نظر گوش و نقطه مورد

کرد. الکترود مرجع (زرد) به گوش چپ و الکترود مخصوص تمیز می

شد. در متصل  �����گراند (سیاه) به گوش راست توسط چسب 

شد. جلسات تمرین یالین گرفته مهر جلسه یک ثبت بیسابتدای 

تا ٤مبنای سرکوب طول موج تتا ( منطبق با پروتکل انتخابی بر

هرتز) در ناحیه صورت ١٥تا  ١٢( ��هرتز) و تقویت طول موج ٦

گونه  گرفت. طی انجام تمرینات نوروفیدبک، در گروه کنترل هیچ

  ای صورت نگرفت. مداخله

ون زمان واکنش آزم ،پس از پایان مراحل تمرینات نوروفیدبک

عمل  اری از هر دو گروه بهداری و شنیدصورت دی ساده و انتخابی به

 کنندگان خواسته شد تا طی انجام مراحل پیشآمد. از تمام شرکت



ــــــ و همکاران سعید البوغبیش  ۱۸ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ �ــــــــــــــــ
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گونه برنامه تحقیقی که در ارتباط با  آزمون در هیچآزمون تا پس

-این اختیار به شرکت و بهبود زمان واکنش باشد شرکت نکنند

روند  کنندگان داده شده بود که هر زمان مایل باشند بتوانند از ادامه

�پژوهش خارج شوند.

 قبل. استفاده شد �������افزار  از نرم برای تجزیه و تحلیل آماری

 استفاده با ها داده توزیع بودن نرمال شرایط اصلی، عملیات انجام از

 لون آزمون با ها واریانس بودن همگن و ویلک - شاپیرو آزمون از

 های ضهمفرو برقراربودن تعیین از پس. گرفت قرار بررسی مورد

 در کنترل و آزمایشی گروه دو بودن همگن از اطمینان برای آماری،

 .شد استفاده راهه یک واریانس تحلیل آزمون از آزمون پیش مرحله

های نوروفیدبک برای تعیین تفاوت عملکرد دو گروه بعد از تمرین

(زمان واکنش)  ۴× (گروه)  ۲از آزمون تحلیل واریانس مرکب 

آزمون تحلیل  نیزتعیین تفاوت عملکرد دو گروه برای  .استفاده شد

مورد استفاده  ���گیری مکرر و آزمون تعقیبی واریانس با اندازه

  .قرار گرفت

  

  هایافته

آزمون در هر چهار  بین دو گروه آزمایشی و کنترل در مرحله پیش

حالت زمان واکنش ساده شنیداری، انتخابی شنیداری، ساده 

 اشتداری وجود ند یتفاوت معنی دیداری و انتخابی دیدار

)۰۵/۰>�.(  

آزمون و   پیشبعد از اجرای مداخله، بین میانگین نمرات 

وجود نداشت  داری معنیدر گروه کنترل تفاوت آزمون  پس

دار مشاهده شد  در گروه آزمایشی تفاوت معنی)، در حالی ��۰۵/۰(

 تمرینات نوروفیدبک در)، به این صورت که �=٠٠٠١/٠؛ �=٧٦/١٢(

زمان واکنش ساده دیداری  دار یمعنباعث کاهش گروه آزمایشی 

)٠۰۷/۰��) �=٠۰۳/۰)، انتخابی دیداری (�=٠۰۱/۰)، ساده شنیداری (

  .)١(جدول  شد) �=٠۰۰۱/۰و انتخابی شنیداری (

  

(بر حسب هزارم زمان واکنش ساده و انتخابی  آماریمیانگین مقایسه  )١ جدول

بین دو آزمون  و پسآزمون  پیش احلدر مراری صورت دیداری و شنید بهثانیه) 

 نفر) ۸(هر گروه  گروه آزمایشی و کنترل

آزمون پیش  متغیرها   آزمون پس 

  زمان واکنش شنیداری ساده

  ۹۲/۳۲۲±۱۷/۶۰  ١٢/٣٦٧±٨٧/٨٦  آزمایشیگروه 

  ۱۱/۳۸۸±۹۳/۶۰  ١٢/٣٤٣±٤٦/٦٠  کنترلگروه 

  زمان واکنش شنیداری انتخابی

  ۱۲/۴۸۸±۳۵/۴۰  ١٦/٦١١±٩٤/٠  آزمایشی گروه

  ۲۰/۶۲۶±۵۹/۷۳  ٢٢/٦١٨±٧٥/٦٦  کنترل گروه

  زمان واکنش دیداری ساده

  ۱۵/۴۰۳±۳۹/۳۳  ٢٥/٥٣٣±٧٠/٣٣  آزمایشی گروه

  ۲۰/۶۲۶±۵۹/۷۳  ٢٣/٦٨٧±٥٧/٦٦  کنترل گروه

  زمان واکنش دیداری انتخابی

  ۱۲/۶۱۵±۰۴/۴۶  ٢١/٧٢٨±٨٣/٧٣  آزمایشی گروه

  ۲۲/۸۱۳±۷۷/۷۳  ٤٠/٨٣٥±٣٠/٦٠  کنترل گروه

  

  بحث

ثیر یک دوره تمرینات منتخب اهدف از انجام این پژوهش بررسی ت

ن ورزشکار /تتا بر زمان واکنش جانبازان و معلوال��نوروفیدبک 

د زمان موجب بهبو تمرینات نوروفیدبکبود. نتایج نشان داد که 

 د. این نتایج در راستای نتایجواکنش دیداری و شنیداری ش

 و همکارانپارسایی  مطالعات
����
 وبرو دوپلمایر  و 

����
و آقا آل. بود 

ثیر تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد ادر تحقیقی با عنوان ت همکاران

ند که ا هسورهای مبتدی بدین نتیجه دست یافتنیشناختی ت

بو و کنترل در گروه واقعی نسبت به گروه پالستمرینات نوروفیدبک 

ولی بر میزان توجه  ود،شتواند موجب بهبود زمان واکنش می

ثیری ندارد ات
���

ند ا هدر پژوهشی نشان داد و همکارانکیزر . 

تمرینات نوروفیدبک با پروتکل افزایش گاما سبب تغییر در توان 

که این امر با کاهش زمان واکنش در  شدکنندگان  گامای شرکت

آزمون همراه بود پس
����
مورد  تحقیقی در در و همکارانسیر  جهان .

عنوان شاخصی از  های نوروفیدبک بر زمان واکنش بهثیر تمرینات

های جلسه، تمرین ٨ند که طی ا هنشان داد ،مدت حافظه کوتاه

�بردن توان نسبی باند آلفا در ناحیه باالنوروفیدبک باعث � 

قطبی) شد که این موضوع باعث کاهش زمان واکنش و  (تک

افزایش سرعت پردازش اطالعات شد 
����

یج تحقیق حاضر . نتا

 و همکارانهنسلمایر با نتایج تحقیق  همچنین
����

و درشلر و  

 همکاران
����

  .بودنیز همخوان  

های عنوان تشخیص حضور محرک در موقعیت زمان واکنش به

های گوناگون مختلف مورد استفاده ورزشکاران و نیز افراد در مکان

نزدیکی با عملکرد عنوان مهارتی است که ارتباط  گیرد که بهقرار می

های مختلف دارد. این موضوع در حاالت و موقعیتانسان 

عضالنی در سیستم عصبی  - کننده سطح هماهنگی عصبیمنعکس

���مرکزی �
های جسمانی،  یندآق فریاست که در آن بدن از طر 

های مکانیکی مختلف، محرک بینایی یا شنوایی  یندآشیمیایی و فر

کنند و به  طریق تارهای آوران عبور می کند که از را رمزگشایی می

رسند  های حسی می عنوان محرک مغز به
����

 .  

  رد انسان در کترین معیارهای سنجش عمل از مهم کینش یکزمان وا

عمل  یدرک چگونگ یجنبه مهم برا کها و نیز یتیاز موقع یاریبس

. کاهش زمان واکنش دیداری و استمراحل پردازش اطالعات 

ها در پی انجام تمرینات نوروفیدبک در آزمودنیشنیداری که 

 منعکس هب
ً
کننده بهبود توانایی پردازش عملکرد  وجود آمد احتماال

وجود  هوسیله خودتنظیمی مغز ب هکه ب است ���حرکتی در  - حسی

وسیله  هآمده است. فرد فراگیرنده طی تمرینات نوروفیدبک ب

تا با توجه و تمرکز بر  آموزدشده توسط مربی می هیهای اراراهنمایی

کند، امواج  ود که در صفحه مانیتور مشاهده میامواج مغزی خ

مغزی خود را در بهترین حالت تنظیم کند تا در آینده بتواند در 

های مختلف بهترین عملکرد را از خود بروز دهد. هدف موقعیت

. استاصلی تمرینات نوروفیدبک بهبود و افزایش عملکرد مغز 

خواهند توان فکری خود را بهبود یا افزایش دهند، یکسانی که م

 استخطر در این زمینه کننده و بیهای کمکنوروفیدبک یکی از راه

�
�������	�
.  

، سبب اصالح عملکرد بد کدبیشرکت در تمرینات نوروف ،از طرفی

ق یوسیله آموزش در مورد شیوه صحیح رسیدن به هدف از طر مغز به

که عضالت بدن  گونه شود. هماناسب میی منها نااستراحت در زم

تناوب  تراحت نیاز دارند، مغز فرد هم بهکردن به اسپس از مدتی کار

العمل  رد بهینه، انجام عکسکار و استراحت نیاز دارد. عملکبه 

 پذیری ارآمد، انعطافک یریادگیمناسب در بهترین زمان ممکن، 

 یبرا مغز ییبه توانا یدار همگی، دقت، توجه و تالش پاینشکوا

 ،کدبینات نوروفیدارند. در تمر یاستراحت در زمان مناسب بستگ

آور، ت مداوم ماللتیفعال یجا گیرد که بهخودکار یاد می طور مغز به

های کاری به خود استراحت  خود را تنظیم کرده و پس از دوره آهنگ

بدهد تا در زمان الزم بتواند بهترین عملکرد را در جهت رسیدن به 

ترین نتیجه از خود نشان دهد به
��
�

. زمانی که از تمرینات 

بهبود فرآیندهای شناختی (از قبیل زمان  منظور بهنوروفیدبک 
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 توان انتظار د و این دو با هم ترکیب شوند، میواکنش) استفاده شو

بهبود و اصالح فرآیندهای شناختی،  برایاز آن بتوان داشت که 

ختلف استفاده کرد ذهنی و حتی جسمانی در افراد م
����
.  

توان /تتا در این پژوهش می��در توجیه استفاده از پروتکل 

و  ��گفت که تمرینات نوروفیدبک با پروتکل افزایش موج 

بخشیدن به ذهن، مغز و در نتیجه  کاهش موج تتا سبب استحکام

ز در کگونه تمرینات همچنین پردازش و تمر شود. اینجسم فرد می

کات بدن را م حریط و فرد و تنظین محیب یهماهنگ جادیآرامش، ا

ند نک تسهیل می
����
.  

 های این تحقیق میاز محدودیت
ً
کم  توان به تعداد نسبتا

های موجود در این زمینه دلیل محدودیت ها اشاره کرد که به آزمودنی

و عدم دسترسی به تعداد آزمودنی مورد نیاز در این زمینه صورت 

های بیشتر ود در تحقیقات آینده از آزمودنیشگرفت. پیشنهاد می

استفاده شود تا امکان تعمیم نتایج بیشتر شود. همچنین پیشنهاد 

بررسی دیگر فرآیندهای شناختی و  برایشود که از این پروتکل می

و نیز تعداد جلسات  شودن استفاده حرکتی در جانبازان و معلوال

با توجه به اینکه تمرینی بیشتری در نظر گرفته شود. همچنین 

های این تحقیق فقط شامل مردان بود در تعمیم نتایج به نمونه

شود چنین قشر زنان باید با احتیاط عمل شود و پیشنهاد می

  زن نیز انجام شود. یهاتحقیقی روی آزمودنی

  

  گیری نتیجه

بهبود کارکرد مغز در زمان واکنش ساده و  برتمرینات نوروفیدبک 

ن دیداری و شنیداری در جانبازان و معلوال صورت بهانتخابی 

  موثر است.ورزشکار 

  

در پایان، نویسندگان این مقاله بر خود الزم  تشکر و قدردانی:

دانند تا از صبوری و همکاری جانبازان و معلوالن ورزشکار شهر  می

عمل  بهشیراز که در این تحقیق شرکت کردند، تشکر و قدردانی 

  .آورند

کنندگان با اعالم رضایت کامل شفاهی تمام شرکتتاییدیه اخالقی: 

در این تحقیق شرکت کردند و این اختیار به آنها داده شد تا در هر 

  مرحله از تحقیق که مایل بودند از روند تحقیق خارج شوند.

   .موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است تعارض منافع:

 هدمنگارنده مق، )نویسنده اول(سجاد پارسایی  سهم نویسندگان:

گر تحلیل و بحث نگارندهنویسنده دوم)، %)؛ سعید البوغبیش (٢٠(

 شناسروش%)؛ حکیم عبدالهی (نویسنده سوم)، ٢٠آماری (

%)؛ ٢٠( ی (نویسنده چهارم)، پژوهشگر اصلی%)؛ رضاعلی رجب٢٠(

  %)٢٠علی عنبری (نویسنده پنجم)، پژوهشگر اصلی (

ز کار تحقیقی است و هیچ گونه این مطالعه برگرفته ا منابع مالی:

 حمایت مالی از سوی نهاد یا سازمانی انجام نگرفته است.

  

�منابع

��� ����	� 
��� ������� ���� ��	���� ���� ��������� ����


��������������������� �������� !��""���	��"� ���� �������

����#����	#����"��$���#	�����% �	��� #%�%����#�	!�&���� �

�����!�'((')*+,-�./0�+1*�.'!�

'��2������34��������	��5����6������#"#������7������#��!�

2���#�#%����4���#��	��"��������%��5#���	�8��� ����#����

%��% �� #�� �������#��� � ���#5#�#�	!��� �� ��� ��5!�

'(�+)*-'/0�,9�1(!�:2��	#��;�

*���<4���������� ������������	�������!� �""�����"� ������

 #���#	�#��%�������#����������� � �������		�#�� 5�������

�����#	�4 ������ ���	!�=������
���2�4 #���� ��!��

'(�,).-'/0>��>!�:2��	#��;�

+�������#������ �����#��!�?����""�����"� #"��	<#  	����#�#����

����������% �	���"�8�����8#���%��	#�� ������ ��

�#	�4# #��!� @�	� �$��%�� ��# �! '((>)�.-�/099.�,>!�

:2��	#��;�

9�� ����#  #� ?��� ������	��� ��!� &#���#��� ��%�#5��#���

�""���	���������#		��#��������%�����	��"�	#�% �������#���

�#��!�2����%�������<#  	!�'((').+-*/0.19�.9!�

>�� @����#����	�� ��� &�����#� ��� 2��	��#� ��� �����4�

���	����#�&��&�����#��������		#��#�@��A���� ���B����&!�

�""�����"�"���%��#��������#���������������		����	#�% ��

���� ���#��� ���#����� �����#��� �#��� ������ ���� � ����

%��% �!��� ����!�'(�,)��-+/09'1�*,!�:2��	#��;�

,�� A���� #��� �!� ��A������"���4��<� "��� �%�#�#�#���

%��"�������!� =0� �� ��5#�8� �"� ����#�#5�� ���� �""���#5��

��������#����� ����%���#�#%���	!�&����	�#��#�4���5�@�5!�

'(�+)++0�'+�+�!�

1���� ��#���� ��#�#����������������!��� ���%��#	���

�"������""���	��"������"���4��<�����%��	#�� �%����#��	����

%��"������������������#����"����������8�	<#  !���5�������

6����!�'(�>)'90+9��>,!�:2��	#��;�

.�� ������� ��!� C��A���#���� �����"���4��<� #�� ����

���������� �"� �4	�		#5�� ���%� 	#5�� �#	�����!� ��

&���������%�!�'((*),-'/0'9�9'!�

�(��
#����!� �""�����"� �����"���4��<� ��������� ����5����

�"� �� %��#���� 8#��� 4��#�� #�3���0� �� ��	�� 	����� ���� #�	�

#�% #���#��	� "��� 	���<�� ����4# #���#��!�

?�%�����<��@���4# !�'((�)1-*/0+9�9*!�

���� ������#� ���� D��	�"#� ��� ����#�#� &!� ?��� �""���� �"�

	� �����������D��������%����������$���#	�� ���������

��������#�#5��"����#���#��� ��� ��8����!�=������%��������!�

'(�+)+-9/09+,�9*!�

�'�� 2��	��#� ��� �����4� ��	����#� &�� � 4����4#	�� ���

@����#����	�� ��� �����#� 2!� �""���� �"� �����"���4��<�

���#�#��� ��� #�%��5������ �"� �����#��� �#��� #�� � ��� ���

%�		#5���� �	!��� ����!�'(�,)��-+/099(�,!�:2��	#��;�

�*�� &�4�5#� � ������ 7�� &����#� 7�� �#����#� ��� &����#� ���

&#�<	#���� ����5�<��7!� ?����""�����"������"���4��<�-��@�

���#�#��/� ��� %��"�������� ���� �����#��� �#��� �"�

#��#5#��� 	� 8��� �������<�� �#""#�� �� ��	<	!� �4��	#��!�

'(�+)�9-+/0*>�+�!�:2��	#��;�

�+�� ��%%� ����� ��� 
�4��� �!� �""���	� �"� ��@� ����

�����E4���� �����"���4��<� ��� �����#��� �#��	�� 	%��#� �

�4# #�#�	�����������#5#��!���&��������!�'(��)�9-'/0��9�'.!�

�9����	 �����������	����2����%%� ������������4�	����

� #��	���
!�=�����	#���#��#5#��� ��%%���� %���%�8���4��

�����"���4��<� #�%��5�	� ����#�#5�� %��"�������� #��

������ 	�43���	!� �%% � 2	����%��	#� ��#�"���4��<!�

'((9)*(-�/0���(!�

�>�� @�#������ �6�� ��4��� ���� ���8�#���� ��� A�#�	��"��� 2��

&��%��� ��� 
���� A!� �����#��� ��8�� 	��	��#������

#����"������	� �"���� 	���<�0� �� %���"��"�%�#��#% �� ��@�

�����"���4��<�	����!�7��������&����	�#!�'(�>)�(0*+1!�

�,����4�������
#������������ ����BF 3��F�����&��%������


���� A!� �����#��� ��8�� 	��	��#������ #����"�������

��4 ��<	� �������8��<	�"��� 	�#�� �	�%����		#��0������@�

�����"���4��<� ���#�#��� 	����!� � #�� &����%��	#� !�

'(�9)�'>-�/01'�.9!�

�1�� � 4����4#	�� ��� �����44�	����#� &�� ����	�"��� ���

�4��������� @!� �		#������ "��# #����� ���� 	#��#"#�����

#����"��������"�	����%��""�������%	���� ��#�� ���"��������

%��#��!���&����%	���� !�'(�,)'-,/0.���(+!�:2��	#��;�

�.��������?�� A���� #��� �!� ��A�4#�"���4��<� �"�  �8�4����

4���� ���%�����	0� 7��G������	%��#"#�� �""���	� ���

5��#�4 �	��"�������#��������5������ �����4��#��%�����#� 	!�

� #��&����%��	#� !�'((+)��9-�/0�*��.!�

'(��&�4�5#�� ������7��&����#�7���#����#��������#����



ــــــ و همکاران سعید البوغبیش  ۲۰ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ �ـــــــــــــــــــــــــــ

   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۱۰دوره                    پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

&����#� ��!� �""���#5���		� �"� �����"���4��<� ���#�#��� #��

����#�#5��%��"�������!���� #����#����#	���@�"���!��

'(�*),-'>/0',�*>!�:2��	#��;�

'��� ��#���� �
�� B��	������ ��� B������� @��� ���� � �!�

?��� �""���� �"� ������ ������#��� �����"���4��<� ��� ����

������ ��"�"�������4#��#��	�����#���  #���������	���	!�=���

��2	����%��	#� !�'(�(),9-�/0'9�*'!�

''�� �����	�#�� ��� 7#����� �4��#� ���� A��	����#� ��� ���#��

&�	��4��#��!� ?����""���� �"� #��#5#��� � �%%���� %��� 4����

������#��� �����"���4��<� ��� �����#����#��� �	� ���

#��#������ �"� 	���������� ������� #�� 8����� ��% ����	!�

=���������������!�'(�+)�,-9/01*+�+>!�:2��	#��;�

'*�� �����	 ��� @�� �����4� ��� ��������� ��� �#��#��� ��

���#����	������ ������#	��!� ������  ����5� ���#��� �"� ��

�����"���4��<� ���#�#��� �"� 	 �8� ����#�� � %�����#� 	� #��

��# ����� 8#��� ������#��� ��"#�#�E��%�����#5#��� �#	������

-���/!�����5����#��7����!�'((,)*0*9!�

'+����� �������������A2!����%��#	���4��8�������#�����

����5#	�� �	#�% �������#����#��	!�&����	�#����!��

'(�()�-�/0*(�'!�

'9������������<����2H!� 2������ � �����#��� �#��� �"����

��< �� 	%��#�0� �� 	�	�����#�� ��5#�8� ���� �������� �	#	!�

������#��%���	��$���!�'(�+)+>-*/09+>�9>!�

'>�� ���<��� ���� 2����<��� �@!� �""���� �"� %��������� ���

5#	�� � ���� ���#����� �����#��� �#��!�

=��#�����2��	#� �2������� !�'((*)+,-'/0''.�*(!�

',���	���#���2��7����<�#�����#�#"��������#���#������3��#�

�@!� ?��� �""���� �"� �����"���4��<� ���#�#��� ��� ������#�� 

����� #�� %��"#�#���� ��� ��#�	!� �� 7����� ����� �� ��!�

'(�+)�9->(/0*�'�1!�:2��	#��;�

'1�� �5��	�@�� H������ �7� � �� ������� @�4#� ��� � ��""�� ���

H������ �� � �@� ??�� ��� � !� ���4��<� �"� �����"���4��<0�

�����#�	� ���� � #�#�� � �%% #���#��!� ����� @����0� �@��

2��		)�'((,!�%%!�*'��*,!�

'.����	������	��?�3�  #�7��I���#�I!������#5#������%��#	���

4��8���� 	������	� 8��� 	���#���  #"�� 	<#  	� ����	�	� ����

���	��8����#��J�!�2�����#����������5���#!�'(�()90�*.(�9!�

�


