تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر زمان عکس العمل بازیکنان تنیس روی میز
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 -1گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
خالصه
تمرینات نوروفیدبک به طور فزایندهای به منظور بهینه سازی عملکردهای مختلف مغزی مورد استفاده قرار میگیرد.
عملکرد ورزشی در بسیاری از رشته های ورزشی به طور مستقیم با زمان عکس العمل در ارتباط است همچنین توانایی
تنظیم هیجان و عملکرد شناختی با عملکرد ورزشی موفق مرتبط بوده و برای انتقال مناسب به سطح خودکاری عملکرد
ضروری به نظر می رسد .هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش بازیکنان تنیس روی میز
مبتدی بود .بدین منظور  11بازیکن مبتدی با میانگین سنی ( 11/07)± 2/70به طور داوطلبانه و دردسترس در تحقیق
شرکت کردند و به طور تصادفی در دوگروه نوروفیدبک و کنترل قرار گرفتند .گروه تجربی عالوه بر تمرینات جسمانی ،مدت
دوازده جلسه تمرین سی دقیقهای با نورفیدبک شامل پروتکل  smrدر ناحیه  czانجام دادند .اندازهگیری زمان واکنش با
آزمون نلسون استفاده شد .نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد تفاوت بین دو گروه در زمان واکنش معنادار
و نتایج عملکرد در گروه تجربی بهبود یافته بود ( .)p<7/70تمرینات  smrمیتواند موجب بهبود کلی در عملکرد زمان
عکس العمل شود.
کلمات کلیدی :عملکرد ،ریتم حسی حرکتی ،بازخورد عصبی ،زمان واکنش

مقدمه
نوروفیدبک شکلی از مداخله رفتاری با هدف بهبود مهارتها در حوزه هوش و فعالیت شناختی است ( )1و به عنوان
مکانیسمی برای تغییر فعالیت مغز میباشد و رفتار مردم را تحت تاثیر قرار میدهد که برای مردم سالم و بیمار به طور برابر
سودمند است ( .)2این روشی ایمن و بدون درد است ( .)1در کل نوروفیدبک یک روش شرطی سازی عاملی میباشد که در
آن مغز می آموزند تا فعالیت خود را تنظیم کند .در طی نوروفیدبک ،امواج مغزی با استفاده از یک یا چند الکترود که روی
جمجمه قرار گرفته ثبت می شوند و اجزای مرتبط استخراج شده و با استفاده از یک چرخه بازخوردی به شکل اطالعات
صوتی یا شنوایی یا ترکیبی به فرد بازخورد داده میشوند (.)4
در سالهای اخیر تمرینات نوروفیدبک به طور فزایندهای به منظور بهینه سازی عملکردهای مختلف مغزی مورد
استفاده قرار گرفته است ( .) 0تمرینات نوروفیدبک همچنین برای بهبود نتایج کسب شده در ورزش رقابتی مورد استفاده
واق ع شده است .بسیاری از مطالعات بهبود عملکرد را در ورزشکاران به دنبال تمرینات نوروفیدبک نشان دادند (1؛ 0؛ 0؛ 9؛
 .)11 ،17مطالعات نشان داده اند که الگوهای فعالیت مغزی افراد ماهر با مبتدی متفاوت بوده و بازشناسی وضعیت EEG
ورزشکاران حرفه ای قبل و حین اجرا ،استدال لی برای ایجاد یا تقلید این الگوها و بهبود عملکرد افراد غیرحرفه ای فراهم
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میکند ( .)4هدف نورفیدبک در ورزشکاران بهبود تواناییهای روانی حرکتی و خودتنظیمی ،اطمینان و عملکرد متعاقب آن
در رقابتهای مهم میباشد (.)12
یکی از تمرینات رایج در نوروفیدبک * smrمیباشد .باند فرکانسی  10-11( smrهرتز) به ریتم حسی حرکتی
مرتبط می باشد ،ویژگی کلی این باند فرکانسی هوشیاری ذهنی و آرامش جسمانی می باشد .باندهای فرکانسی های بتا
( 12-27هرتز) با ویژگی دقت و هوشیاری بیش از حد و اضطراب و فرکانس تتا ( 0-4هرتز) با خالقیت ،بینش ،حالت های
عمیق ،عدم هوشیاری ،حالت تفکر بهینه ،افسردگی ،اضطراب و حواسپرتی مرتبط میباشد .یکی از مطالعات ابتدایی درباره
تمرینات نورفیدبک در ورزش توسط لندرز و همکاران ( )1991بر روی  11کماندار انجام شد و نتایج نشان داد در 0
کمانداری در پس آزمون بهبود در عملکرد دقت پرتاب مشاهده شد( .)1تحقیقات نشان داده تمرینات نوروفیدبک استفاده
شده برای باال بردن قدرت امواج  smrو بتا در کماندارها ،ژیمناستها ،اسکیت روی یخ و اسکی ،توجه ،ثبات احساسی و
هماهنگی حرکتی را بهبود داده و ترس را کاهش میدهد ( .)11بابیلونی و همکاران ( )2770پی بردند که نتایج پات های
گلف توسط ریتم امواج مغزی قشر حسی حرکتی قابل پیش بینی است ( .)11تحقیق کریک و همکاران ( )2774نشان داده
که تمرینات بتا و  smrدر مناطق قشر حرکتی در تیراندازی با کاهش فعالیت در عضالتی که به طور مستقیم در این ورزش
درگیر نیستند مرتبط بود و منج ر به بهینه سازی عملکرد حسی حرکتی و کنترل شناختی شد ( .)14یکی از مطالعات دیگر
در زمینه تاثیر تمرین  smrبر افزایش مهارت های حرکتی ظریف رشته های راکتی توسط براون و همکاران در سال 2712
انجام شد ( .)10آنها با تمرین برروی  17ورزشکار نخبه تنیس روی میز دقت سرویس را قبل و بعد از تمرینات نورفیدبک
بررسی کردند و تاثیر مثبت آن را مشاهده کردند ولی نتایج آنها در کسب معناداری آماری ناموفق بود .یکی از آخرین
مطالعات داخلی در مورد تمرینات نوروفیدبک توسط رستمی و همکاران ( )2712با استفاده از افزایش قدرت ریتم حسی
حرکتی ( 10-11هرتز) در مناطق حرکتی مرکزی ( )c3مغز با  12تیرانداز ماهر در  10ساعت در طول  0هفته انجام شد
( .) 11نتایج آنها منجر به بهبود حاشیه ای در دقت تیراندازی نسبت به گروهی که تمرین نوروفیدبک نداشتند شد .در
جدیدترین مطالعه مروری ( )0با عنوان نوروفیدبک و بهینه سازی عملکرد ،محقق  0مطالعه از  21مطالعه کنترل شده در
مورد ارتباط بین یادگیری و اندازه گیری پیامد را گزارش میدهد که نشانگر مزیتهایی به نفع نوروفیدبک میباشد که با
شواهد یادگیری نوروفیدبک جفت شدهاست .از میان این مطالعات فقط  1مطالعه به پروتکل نسبت  smrاختصاص یافته
بود که در مورد بهبود مهارتهای پزشکان جراح و با بهبود حافظه در طی خواب و کاهش خطا در تکلیف عملکردی پیوسته
بود (.)19 ،10 ،10
عملکرد ورزشی در بسیاری از رشتههای ورزشی به طور مستقیم با زمان عکس العمل در ارتباط است و این یکی از
متغیرهای بسیار مهم در رشتههای ورزشی راکتی و سرعتی مخصوصا تنیس روی میز می باشد که به توانایی بازیکنان برای
پاسخ سریع در کوتاهترین زمان ممکن تعریف میشود .در ورزشها یا بازیهایی که حرکت شرکت کننده مشروط به
حرکت حریف یا توپ است زمان عکس العمل اهمیت زیادی دارد ( .)27به گفته لوفتهاوس " زمان عکس العمل مقیاس
غیرمستقیمی از توانایی پردازش سیستم عصبی مرکزی فراهم میکند و وسیله سادهای از تعیین عملکرد حسی حرکتی
میباشد" ()21؛ و طبق گفته مگیل " در واقع زمان عکس العمل فاصله بین شروع یک محرک و شروع یک پاسخ حرکتی
تعریف میشو" ( .)22زمان واکنش مهارتی ش ناختی و روانی حرکتی است که یک از عوامل مهم در اجرای بسیاری از
فعالیت های ورزشی است و نقش تعیین کنندهای دارد .تحقیقات در مورد تاثیر نوروفیدبک بر زمان عکس العمل شامل چند
مطالعه محدود میشود که در یکی از این مطالعات اگنار و گروزیلر ( )2774شرکت کنندهها را تمرین دادند تا ریتم بتای
پایین و  smrرا افزایش دهند و نتیجه گرفتند که فقط تمرین افزایش ریتم بتای پایین باعث تسریع در زمان عکس العمل
sensori-motor rhythm
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شد ( .)21در جدیدترین تحقیق پس از آن ،دوپلمایر و وبر ( )2711در بررسی بر روی تاثیر  17جلسه نوروفیدبک  smrو
تتا/بتا بر زمان عکس العمل و توانایی فضایی بر روی  42فرد سالم  12-10ساله به این نتیجه رسیدند که فقط تمرینات
 smrباعث بهبود در تکلیف زمان عکس العمل ساده و انتخابی شد ( .)24تحقیقات دیگری نیز کاهش در زمان کلی اجرای
تکالیف پیچیده را با تمرین نسبت  smrنشان دادند ( .)10مطالعه حجار ،طاهری وسهرابی ( )1192بر روی  21کاراته کار
عضو تیم استانی در دو گروه تجربی و کنترل  ،نشان داد بعد از  1هفته تمرین نوروفیدبک ،بهبود در زمان واکنش انتخابی و
سطح توجه مشاهده شد ( .)20تحقیق نبوی آل آقا و همکاران ( )1192در مورد تاثیر نوروفیدبک بر زمان واکنش  11فرد
شاغل انجام شد که در سه گروه آزمایشی ،پالسیبو وکنترل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تمرینات نوروفیدبک  smrدر
 27جلسه موجب بهبود در زمان واکنش شد (.)21
مطالعه مروری گروزیلر ( )2711نشان میدهد که تعداد مطالعات در بررسی پروتکلها محدود میباشد و نیاز به
بررسیهای بیشتری در دیگر رشتهها و زمینهها احساس میشود ( .)0تحقیقات در مورد تاثیر تمرینات  smrبر زمان
واکنش در ورزشکاران نیز محدود میباشد و نیاز به بررسیهای بیشتری است .بابیلونی و همکاران ( )2770پی بردند که
کاهش زیاد در قدرت های-آلفا در پاتهای موفق در مکانهایی که قشر پیش حرکتی و حرکتی را میپوشاند (یعنی
cz,c4و  )fzنشناگر این است که این محلها و باند فرکانسی های-آلفا کاندیداهای ایده آلی برای هدف قرار دادن توسط
مداخالت نوروفیدبک میباشند ( .) 11از این رو در تحقیق حاضر نیز یکی از این نقاط برای بررسی و انجام پروتکلها
استفاده شد .باتوجه به اینکه رشته تنیس روی میز در کشور ما درحال پیشرفت میباشد برای رسیدن به اوج عملکرد بین
ورزشکاران نیاز است تا روش های نوین بهبود عملکرد مغزی مورد بررسی قرار گیرند و نتایج آنها برای مربیان و ورزشکاران
برای استفاده ارائه گردند.
روش شناسی تحقیق
جامعه آماری کلیه بازیکنان تنیس روی میز هیات تنیس روی میز شهرستان ارومیه بودند ،که از این تعداد  11بازیکن
پسر مبتدی تنیس روی میز با میانگین سنی ( 11/07)± 2/70و با سابقه تمرینی یک تا دو سال انتخاب شده و به صورت
در دسترس و داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و در دو گروه نوروفیدبک به عالوه تمرین جسمانی و گروه تمرین جسمانی
بصورت تصادفی قرار گرفتند .یکی از شرکت کنندههای گروه تجربی به دلیل شخصی از ادامه تمرین انصراف داد .تمرینات
نوروفیدبک به مدت  17دقیقه  1بار در هفته به مدت  12جلسه برای هر فرد انجام شد و افراد شرکت کننده سه جلسه در
هفته نیز در تمرینات جسمانی خود در سالن فعالیت کردند .دستور العمل گروه  SMRبا هدف افزایش دامنه -12( SMR
10هرتز) و بازداری تتا (4-0هرتز) و های بتا ( 27-12هرتز) به صورت مونوپالر بود .به شرکت کنندگان گفته شد که برای
اجرای درست ام تیازی کسب کنند و باید سعی کنند امتیاز خود را به بیشترین مقدار برسانند .الکترود فعال در مکان cz
براساس سیستم طبقه بندی بین المللی  27-17اندازه گیری و انتخاب شد .الکترود مرجع روی گوش چپ قرار می گیرد.
الکترود زمین روی گوش راست قرار میگیرد .دستگاه نوروفیدبک پورکامپ*2و نرم افزار بیوگراف اینفینیتی† محصول
شرکت تات تکنولوژی† کانادا مورد استفاده قرار گرفت .قبل از اولین جلسه ،بعد از جلسه ششم و بعد از آخرین جلسه
تمرین تست زمان عکس العمل نلسون به عنوان تست عملکردی گرفته شد .از روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر استفاده شد.
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نتایج
در ابتدا از طبیعی بودن دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک اطمینان حاصل شد .جدول( )1نتایج تحلیل واریانس
چند متغیره برای زمان واکنش را نشان می دهد .با توجه به اینکه سطح معناداری اثر زمان واکنش کوچکتر از  7/70است.،
در ت مام اثرات اصلی و متقابل نتایج معنادار شده است .اثر اصلی زمان برای متغیر زمان واکنش معنادار بود (، P = 7/771
 )F = 01/01و می توان گفت این اثر در مدل نقش دارد .همچنین اثر متقابل زمان و گروه نیز بر متغیر وابسته زمان واکنش
معنادار بود (.)F = 14/00 ،P =7/771
جدول  .1نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
متغیر وابسته

df
2
2

منبع
زمان
زمان×گروه

زمان عکس العمل

Sig.
0/001
0/001

F
67/67
43/66

Partial 2
0/98
0/96

نتایج آزمون ماخلی جهت بررسی کرویت نشان داد که واریانس تفاوت ها در بین سطوح متغیر وابسته به صورت معنی
داری متفاوت است .مقدار اپسیلون در متغیر زمان عکس العمل  7/40به دست آمد .درجدول ( )2نتایج آزمون درون
گروهی گزارش شده است .در این جدول سطح معناداری عامل زمان و اثر متقابل زمان در گروه در متغیر وابسته زمان
واکنش کمتر از  7/70می باشد .نتایج نشان می ده د که تفاوت معناداری بین میانگین زمان واکنش افراد در زمان های
متفاوت وجود دارد .دو متغیر زمان و گروه نیز به طور همزمان و تعاملی بر زمان واکنش تاثیر دارند.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس درون گروهی
متغیر وابسته

منبع

زمان عکس العمل

زمان
زمان×گروه

df

مجموع
مجذورات
0/01
0/007

2
2

میانگین مجموع
مجذورات
0/006
0/004

F

Sig.

Partial
2

17/69
38/79

0/001
0/001

0/96
0/68

جدول ( )1نتایج آزمون بین گروهی را نشان میدهد .نتایج این جدول بیان میکند که متغیر گروه بر میانگین نمرات
متغیرهای وابسته زمان واکنش به طور معناداری موثر میباشد (.)F = 4/00 ،P =7/740
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس بین گروهی
متغیر وابسته

منبع

df

F

Sig.

زمان عکس
العمل

گروه

2

3/66

0/039

Partial
2
0/27

نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی اثر  12جلسه  17دقیقه ای ،افزایش دامنه 10-12( SMRهرتز) و بازداری تتا (4-0هرتز) و
های بتا (27-12هرتز) در منطقه  czدر بهبود سرعت عکس العمل و کاهش اضطراب بازیکنان مبتدی تنیس روی میز بود.
مطالعه حاضر نشان داد تمرین نورفیدبک بر زمان واکنش بعد از  12جلسه به طور مثبتی تاثیرگذار بود .به عالوه نتایج
تجزیه و تحلیل نشان داد اضطراب شرکت کننده ها در سه زمان متفاوت نیز به طور معناداری کاهش یافته بود .نتایج در
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زمان واکنش با تحقیقات نبوی آل آقا و همکاران ( ،)1192حجار ،طاهری و سهرابی ( ،)1192دپلمایر و وبر ( )2711همسو
میباشد(.)24 ،20 ،21
زمان واکنش کوتاه در ورزشکاران می تواند در نتیجه تمرکز و هوشیاری بهبود یافته ،هماهنگی عضالنی بهتر و بهبود
عملکرد در تکلیف سرعت و دقت باشد ( )27و این نتایج مثبت می تواند از طریق تمرینات نوروفیدبک حاصل شود .تحقیق
نبوی آل آقا و همکاران ( ) 1192کاهش در زمان واکنش در اثر تمرینات نوروفیدبک را نشان داد ( .)21شرکت کنندههای
این تحقیق دانشجویان دختر و پسری بودند که هیچ تجربه تمرینی در رشته تنیس روی میز نداشتند و نتایج همسو با
تحقیق حاضر بود .مطالعات نشان دادهاند که سطوح بیش از حد بتا با اجرای موثر عمل تداخل میکند و مغز را درگیر
ارتباطهای قشری-قشری قبل از اجرای عمل میکند که موجب عملکرد ضعیف در تکالیفی مانند تیراندازی میشود (.)11
این می تواند دلیل بر اجرای ناموثر در افراد مبتدی گروه کنترل در مقایسه با گروه تجربی باشد که هیچ تمرینی با
نوروفیدبک ندا شتند .همچنین کاهش در توان تتای قشری که در طی فعالسازی شبکه هوشیار توجه در تحقیقات گزارش
شده است ( )10عملکرد زمان واکنش بهتر را پیش بینی میکند ( .)10تاثیر نوروفیدبک بر بهبود زمان واکنش با یافتههای
دپلمایر و وبر ( )2711نیز همسو بود ( .)24این تحقیق بر روی افراد غیرورزشکار و در  17جلسه انجام شده بود .از نظر
دپلمیر و وبر (" smr )2711فرکانسی آماده باش" از مسیرهای حسی تنی و حرکتی تنی تاالموسی قشری است و تمرین
باید ظاهرا به کنترل بهتر این سیستم منجر شود .نتایج تحقیق حاضر به طور واضح کاهش در زمان واکنش در سه دوره
زمانی را به طور معنادار نشان داد .در مقابل تحقیقاتی (فریدنیا و همکاران2712 ،؛ دوپ )2770 ،نشان دادهاند که بعد از
تمرینات نوروفیدبک ،افراد به سطوح بهینهای از توجه ،آرامی و تنظیمات احساسی نزدیک میشوند ولی با این حال تا پایان
نیمه جلسات عملکردهای آنها تغییر نمیکند که این با نتایج تحقیق حاضر ناهمسو میباشد .این تفاوت ممکن است به
دلیل تفاوت در سطح مهارت ورزشکاران شرکت کننده در تحقیق فرید نیا و همکاران (( )2712افراد نخبه) و تحقیق حاضر
(افراد مبتدی) باشد (.)11
بابیلونی و همکاران ( )2770پی بردند که کاهش زیاد در قدرت های-آلفا در پاتهای موفق در مکانهایی که قشر
پیش حرکتی و حرکتی را میپوشاند (یعنی cz,c4و  )fzنشناگر این است که این محلها و باند فرکانسی های-آلفا
کاندیداهای ایده آلی برای هدف قرار دادن توسط مداخالت نوروفیدبک میباشند ( .)11از این رو در تحقیق حاضر نیز یکی
از این نقاط برای بررسی و انجام پروتکل ها استفاده شد .همچنین وجود تفاوت در امواج مغزی افراد ماهر و مبتدی در
نوروفیدبک می تواند به مرجعی برای بهبود عملکرد ورزشکاران مبتدی استفاده شود (40؛  .)4از این رو به نظر میرسد
تحقیقات آینده مقایسهای بین امواج مغزی افراد ماهر و مبتدی را برای طراحی پروتکلهای موثرتر برای این رشته ورزشی
انجام دهند .به عالوه محدودیت تحقیق حاضر در عدم استفاده از گروه دارونما نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد و در
تحقیقات آینده استفاده از یک گروه دارونما درکنار گروه تجربی و کنترل میتواند نتایج مفیدتری دراختیار محققان دیگر
قرار دهد .با توجه به اینکه تنیس روی میز رشتهای است که نیاز به انجام تکنیکهای مختلف و با سرعت عکس العمل
مناسب برای اجرا می باشد و به عالوه فاکتورهای روانی بازیکنان نیز در این رشته انفرادی بسیار تاثیر گذار میباشد .بنابراین
نیاز به طراحی پروتکلهای تمرینی نوروفیدبک میباشد که این نیازها را به طور موثرتری برآورده سازد.
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