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خالصه
 و در بهبود كارآيي ها،شناخت و درمان بيماري روفيدبك عالوه برواز ن :مقدمه

 هدف اين پژوهش بررسي. شودافزايش كيفيت كار افراد سالم نيز استفاده مي
 .بوددو و ميداني روفيدبك بر ميزان توجه ورزشكاران وتمرينات ن

و  شاهدآزمون با گروه صورت پيش و پسه ب كارآزمايي باليني اين: كارروش
نفر  36، 1390ميداني مشهد در سال  و ميان ورزشكاران دو از. انجام شدساختگي 

 12 گروه 3به صورت تصادفي در و دار انتخاب به صورت داوطلبانه و هدف
الب پروتكل افزايش قمداخله در . قرار گرفتند) شاهد، ساختگي و ونآزم(نفري 

- سنجش ميزان توجه از نرم جهت. شدجلسه اجرا  12در  Fzو  Czدر نواحي  1بتا 

-ها از آزمون كولموگروف جهت تحليل داده وافزار آزمون توجه متمركز 
داري از آزمون تعقيبي و در صورت معني سويهتحليل واريانس يك ،فواسميرن
LSD استفاده شد.   
روفيدبك وداري بين تمرينات ن، تفاوت معنيسويهتحليل واريانس يك :هايافته

). P=002/0(نشان داد  هاي مختلف راورزشكاران در گروه افزايش ميزان توجه و
 شاهدبا  ونهاي آزمداري بين گروهبر اساس نتايج آزمون تعقيبي، اختالف معني

)003/0=P (با ساختگي  ونو آزم)002/0=P (هاي باشد و در بين گروهمي
 ارتباط نتايج حاكي از .داري ديده نشداختالف معني) 249/0( شاهدساختگي با 

  .)>05/0P(بود  ونافزايش توجه در گروه آزم ودار بين تمرينات معني
اين روش به عنوان  شايد بتوان از با توجه به تاثير مثبت نوروفيدبك :گيرينتيجه

ها جهت افزايش يادگيري و در هنگام آموزش مهارت تمرينات مكمل و كمكي
  .بهبود توجه ورزشكاران استفاده نمود

   ورزشكار روفيدبك،ون ،موج بتا توجه، :هاي كليديواژه
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Original Article 

The effect of neurofeedback training on attention rate in proficient track and field 
athletics 

Abstract 
Introduction: Neurofeedback has been used for diagnosis 
and treatment of different disorders; in addition, it has been 
used for improvement of healthy person's daily activities 
and its quality. The purpose of this study was to evaluate 
the effect of neurofeedback training on the rate attention in 
track and field athletes. 
Materials and Methods: This clinical trial study was 
performed with pre and post-tests along with control and 
placebo groups. Therefore 36 track and field athletics was 
chosen voluntarily and purposefully, the subjects was 
selected randomly in 3 groups that each of the group had 12 
members (experimental, placebo and control). Intervention 
was made in a form of increased beta-wave in Cz and Fz 
over 12 sessions. Attention was evaluated by software of 
attention test. For data analysis, Kolmogorov–Smirnov test, 
One-way ANOVA and Post-Hoc (LSD) were used. 

Results: One-way ANOVA analysis showed a significant 
relationship between the actual neurofeedback training and 
increasing athletes’ attention in different groups (P=0.002). 
Post-Hoc test revealed a significant discrepancy between 
interventional group and control group (P=0.003) and 
interventional group and Placebo group (P=0.002); while, 
there was no significant difference between Placebo group 
and control group (P=0.249). The result demonstrated a 
significant difference between training and increasing 
attention in the experimental group. 
Conclusion: Considering to the positive effect of 
nerofeedback, perhaps this method can be used as auxiliary 
training when skills education for increasing learning and 
improving athletes’ attention.  
 
 Keywords: Attention, Beta wave, Neurofeedback, Athletic 
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  مقدمه
 براي را 1سازيفعال اصطالح ،شناسعصب دانشمندان

 آرامش، عين در فعال مغز .برندمي كاره ب مغز كاركرد توصيف
 اطالعات پردازش جهت مناسبي ييكارآ داراي و بوده هوشيار

 پيدا خودتنظيمي توان و يافته نظم مغز كه هنگامي .باشدمي
 دارند، مجزا هاييخاستگاه و منشا اظاهر كه هايينشانه كند،مي

  افزايش توجه و تمركز ،شده بهتر رفتار ،كنندمي پيدا بهبود
 اين .كندمي پيدا ثبات خلق و شودمي طبيعي خواب يابد،مي

 انسان مغز در تغيير قابليت و پذيريانعطاف حاصل اتفاقات
 آموزش طريق از توانمي را ذاتي هايقابليت اين .هستند

   ).1( نمود فعال 2بيوفيدبك
 و بدني هايفعاليت و شخص بين را ايتازه مسير بيوفيدبك،

 بر بيشتر كنترل كسب براي راهي و كندمي باز او ذهني
 به يابيدست نيز و فيزيولوژيكي و شناختيروان كاركردهاي

 از فرد كه زماني .آوردمي وجوده ب را بهزيستي و سالمتي
 به بيشتري آگاهي خويش فيزيولوژيكي و بدني هايفعاليت
 .كند تعديل و كنترل را هافعاليت اين تواندمي آورد، دست

 درمان هايروش از يكي عنوان به حقيقت در بيوفيدبك
 3خودتنظيمي توانايي تا كوشدمي و بوده فيزيولوژيك-رواني

 است بيوفيدبك از نوعي ،4روفيدبكون .)2( ببرد باال فرد در را
  دريافت را خود مغزي هايسيگنال از بازخوردي فرد كه
 سطح زير عصبي هايفعاليت به مربوط امواج اين كه كندمي

 الگوهاي از آگاهي عدم دليل به عموما .باشدمي وي هوشياري
 ،باشدنمي هاآن تغيير و شناخت به قادر فرد يك مغزي امواج

 ثانيه هزارم چند گذشت با( امواج اين نمايش يمشاهده با اما
 بر ثيرات و تغيير توانايي فرد مدتي از پس )رايانه يصفحه روي
  گفته نيز خودتنظيمي فرايند اين به .كندمي كسب را هاآن
 هايسخپا تا بود خواهد قادر فرد نهايت در و شودمي

 و كرده درك روزانه هايفعاليت در را نادرست فيزيولوژيك
 روش از ).3( سازد هاآن جايگزين را تريصحيح هايپاسخ

 اختالالت و هابيماري درمان و برشناخت عالوه روفيدبك،ون
                                                 
1Activation 
2Biofeedback 
3Self-Regulation 
4Neurofeedback 

 كيفيت افزايش و سالم افراد كارآيي بهبود در بيماران، مختلف
ه ب محققين نيز اخير هايسال در .شودمي استفاده نيز آنان كار
 مختلف نواحي در مغزي امواج بررسي به مندهعالق ويژه، طور
 در .اندشده ورزشكاران عملكرد و رفتار با آن ارتباط و مغز

 كه اندكرده مشاهده يورزش شناسانروان ،موارد از بسياري
 نياز ،مسابقه شرايط و تنشپر فعاليت طي در ورزشكاران اغلب

 نشان مختلف هايبررسي .دارند تنش كاهش و بيشتر تمركز به
 آرامش و تمركز وضعيت به ورزشكاري كه هنگامي اندداده
 داشتن ،5توجه ).5،4( دهدمي نشان بهتري عملكرد رسد،مي

 براي چيزي سمت به آن كردن معطوف و فكر روي كنترل
 نامربوط اطالعات راه بستن توانايي .است آن به موثر پرداختن

 اين. دارد نام »متمركز انتخابي، توجه« مهم اطالعات به توجه و
 باعث آن محدوديت .دارد سزاييهب نقش تمركز در توانايي
 فردي يعني .شودمي ورزشكار عملكرد سطح چشمگير تفاوت

  قرار باالتري بسيار سطح در است توانايي اين داراي كه
  ).6( بالعكس و گيردمي

 خود تحقيق در كه بودند كساني اولين جزو گروزيلر و اگنر
 هاآزمودني توجه تغييرات بر را بتا و 6SMR موج دو تقويت اثر

 اين تقويت كردند گزارش خود نتايج در و كردند بررسي
 اين .شودمي سالم افراد در اختصاصي اثرات باعث امواج

 افزايش وبتا  تقويت و توجه افزايش و SMR تقويت با تغييرات
 اثر به محقق ديگري تحقيق در ).7( بود همراه پذيريتحريك

 خاص هايتوانايي واكنش، زمان بر تتا/بتا و SMR روفيدبكون
 گروه تنها كرد، گزارش خود نتايج در او .پرداخت خالقيت و

SMR توجهي قابل طور به توانست ديگر گروه 2 با مقايسه در 
 در و انتخابي و ساده واكنش زمان تكاليف در بهتري نتايج

 تاثيري هيچ ،چنينهم .آورد دسته ب فضايي چرخشي تكاليف
 تكاليف يا توجه با مرتبط تكاليف براي روفيدبكون تمرينات از

 اثر به محقق كه ديگر تحقيقي در ).8( نشد يافت خالقانه
 شطرنج ملي تيم بازيكنان عملكرد بر روفيدبكون تمرينات
 يمسئله حل عملكرد در داريمعني تفاوت گونه هيچ پرداخت،
 اين اما ،نشد ديده شاهد گروه به نسبت ونآزم گروه در شطرنج

                                                 
5Attention 
6Sensory Motor Rhythm 
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 صفتي اضطراب توجه، روي بر را داريمعني اثرات تمرينات
 نشان شاهد گروه به نسبت ونآزم گروه قلب ضربان و رقابتي
 جهت در بتا 1  افزايش پروتكل از خود تحقيق در او .دادند
 اضطراب كاهش جهت در آلفا افزايش پروتكل و توجه بهبود

   ).9( كرد استفاده
 متمركز،( توجه از متفاوتي انواع دانيممي كه طور همان

 تاثير يهزمين در كه )6( دارد وجود )شده توزيع پيوسته،
 ورزش يهحيط در خصوصه ب هاآن بر روفيدبكون تمرينات
 نتايج نيز هاآن هاييافته در كه گرفته صورت كمي تحقيقات
 مطالعات اغلب در چنينهم .است آمده دسته ب متمايزي
 شناختي روشمتعددي بر  انتقادهاي روفيدبكون به مربوط
 امتياز .بردمي والئس زير را هاآن نتايج كه است شده مطرح
 موجود خالهاي تا بوده موارد اين از برخي رفع حاضر تحقيق

 قبلي تحقيقات اغلب .دهد پوشش را مختلف تحقيقات در
 گروه و ونآزم گروه بدون گروهيتك و موردي هايبررسي
 كاهش و پذيريتعميم در محدوديت ايجاد باعث كه باشدمي شاهد

 با .شودمي ديگر عوامل اثرات نتايج بودن مخدوش از اطمينان
 آن كوتاه عمر و )1960 شروع( علم اين بودن نوپا به توجه
 زمينه اين در كلي تفاهم به تا دارد وجود طوالني راه هنوز
 و هاكلپروت انواع تا است نياز بسياري تحقيقات بنابراين رسيد،
 هاگزينه و هاآموزش موثرترين تا آزموده را مختلف هايبرنامه
 تاثير بررسي حاضر پژوهش انجام از هدف لذا .شود هيارا

  .بود ورزشكاران توجه ميزان بر روفيدبكون تمرينات
  كارروش
با كد ثبت  كاربردي و باليني كارآزمايي نوع از حاضر تحقيق

IRCT201205139738N1 هاي باليني در سايت كارآزمايي
 با آزمونپس و آزمونپيش تحقيق طرح صورته ب كه است
 ثيرات دارد سعي و باشدمي 1ساختگي گروه و شاهد گروه

 روفيدبكون آموزش( سطح سه در را روفيدبكون تمرينات
 توجهميزان  بر )تمرينات اين انجام عدم و ساختگي واقعي،

  .بسنجدورزشكاران دو و ميداني 
 هايگروه بودن دوسوكور طرح، اين بارز يهنكت اولين

 گيرياندازه و روفيدبكون تمرينات .است آن ساختگي و ونآزم
                                                 
1Sham 

در اصطالح به درمانگري كه از ( نوروتراپيست توسط توجه
كند، نوروفيدبك براي درمان مراجعين خود استفاده مي

 گرفت صورت ورزشكاران مربيان و) گويندنوروتراپيست مي
 ها،گيرياندازه چنينهم و تمرين و آموزش مراحل در كه

 و بنديگروه يدرباره اطالعاتي گونه هيچ هاآزمودني همانند
 يهيارا هرگونه از پژوهش مراحل در تا نداشتند آن هدف

 افراد انگيزگيبي يا احتمالي سوگيري و نامناسب بازخورد
 روفيدبكون گروه حضور ديگر يهنكت .شود جلوگيري
 و شده ضبط پيش از هاآن به هشد هيارا تمرينات كه( ساختگي

 در .است كنترل گروه و )باشدنمي شانمغزي فعاليت اساس بر
 ينحوه از هاآزمودني آگاهي از جلوگيري براي ساختگي گروه
 و پوست سازيآماده جمله از كار اجراي شرايط بنديگروه

 و شد انجام واقعي روفيدبكون گروه مانند الكترودها چسباندن
 بود، بازخورد يارايه در ونآزم گروه با گروه اين تفاوت تنها
 .كردندمي دريافت را شده ضبط پيش از تمرينات گروه اين

ي رشته پسر و دختر ورزشكاران ميان از تحقيق، آماري يجامعه
 از كه باشندمي 1390 سال در مشهد شهر ميداني و دوورزشي 

 انتخاب دارهدف و داوطلبانه صورت به نفر 36 تعداد هاآن بين
 و درصد 80 آزمون توان اساس بر هانمونه تعداد اين .شدند
 انتخاب مشابه تحقيقات به توجه با و درصد 95 اطمينان حدود
 ).7،9،10( دادند تشكيل را پژوهش آماري ينمونه كه شدند
آزمون، ( نفري 12 گروه 3 در تصادفي صورت به هانمونه

 2 هفته يك شدن طي از پس كه گرفتند قرار) ساختگي و شاهد
  تمرينات در شركت از ساختگي گروه اعضاي از نفر
 براي هاآزمودني خروج و ورود معيارهاي .كردند گيريهكنار

 سال 2 حداقل هاآزمودني تمام كه است اين تحقيق در شركت
 ورزشي هايفعاليت در شركت يهسابق مستمر صورت به
 در قهرماني يهسابق حداقل و داشته را )ميداني و دوي رشته(

 از كدام هيچ ،نهايتدر  و باشند دارا را )رضوي خراسان( استان
 نداشته روفيدبكون تمرينات با قبلي آشنايي كنندگانشركت
 در 1بتا  افزايش پروتكل قالب در آزمايشي يمداخله .باشند
 فرونتال، يهناحي از جلوتر مترسانتي 3Fz )5/1 و Cz٢ يناحيه

                                                 
2Central lobe 
3Frontal lobe  
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 10 كه آمد در اجرا به )20-10 استاندارد سيستم به توجه با
 دوره طول در كه انجاميد، طوله ب دقيقه 15 جلسه هر و جلسه

 .پرداختند تمرين به ميان در روز يك صورت به هاآزمودني
  توسط هاآزمودني گر،مخدوش عوامل اثر كنترل جهت
 عوامل تا گرفتند قرار باليني يمصاحبه مورد پزشكروان

 هايبيماري و پزشكيروان مشكالت قبيل از گريمخدوش
 حرارت، درجه قبيل از ديگر عوامل چنينهم .شوند كنترل طبي

 دستورالعمل دادن با نيز بخشآرام داروهاي و محرك غذاهاي
 كنترل محققين توسط هاآن يروزانه كنترل و هاآزمودني به

 از ،آزمون شرايط فاقد افراد يمشاهده صورت در .گرديدند
 درشايان ذكر است كه  .شدندمي گذاشته كنار تمرينات يادامه
 .نگرديدند حذف هاآزمودني از يك هيچ ،دوره طول

 شروع از قبل ساعت 24 ،توجه ميزان ارزيابي جهت هاآزمودني
 در تمرينات پايان از بعد ساعت 24 و آزمونپيش در تمرينات

  .كردند شركت آزمونپس
 از ساختگي گروه كردن مندبهره و اخالق رعايت جهت
 از پس گروه اين هايآزمودني روفيدبك،ون تمرينات فوايد
 تمرين مورد ون،آزم گروه مانند نتايج استخراج و تحقيق اتمام

  .گرفتند قرار روفيدبكون
 افزارسخت با روفيدبكون دستگاه از تمرينات انجام براي

 كانادا ساخت 2بيوگراف افزارنرم و كانادا ساخت 1پروكامپ
  از افراد در توجه ميزان آزمودن منظور به و گرديد استفاده

  ).11( شد استفاده 3متمركز توجه آزمون افزارنرم
 تا و نيست واحد آزمون يك متمركز توجه آزمون حقيقت در
 پژوهشي يا درماني اهداف براي آن از مختلفي هايفرم كنون
 بايد آزمودني آزمون، اين هايدر تمام فرم. است شده تهيه
 نسبتا محرك يهمجموع يك به را خود توجه مدتي براي
 محرك فقط آزمون اين در( شنيداري يا ديداري ساده،

 محرك ظهور هنگام در و كند جلب )شدمي هيارا ديداري
 اين در .دهد هيارا را خود پاسخ ،كليد يك فشار با هدف،
 درصد 20 كه شودمي هيارا محرك 168 در مجموع آزمون،

 پاسخ آن به بايد آزمودني كه محركي( هدف محرك آن
                                                 
1Procomp 
2Biograph 
3Focused of Attention 

 و ثانيه هزارم 200 محرك هر يهيارا زمان مدت .است )دهد
 اين در نمرات يدامنه .است ثانيه 1 محرك دو بين يهفاصل

  تمام به اگر .باشد تواندمي 0-168 بين عددي آزمون
 و 168 ينمره شود داده صحيح پاسخ شده هيارا هايمحرك
 ،نشود داده هامحرك از يك هيچ به صحيحي پاسخ چه چنان
 نمره يك صحيح پاسخ هر ازاي به( گرددمي ثبت صفر ينمره

  ).11( )شودمي داده آزمودني به دستگاه توسط
 براي فواسميرن-فاكولموگر آزمون از ها داده تحليل جهت
 سويهيك واريانس تحليل وها توزيع فراواني داده بودن طبيعي
 LSD تعقيبي آزمون از داريمعني صورت در و گرديد استفاده

   .شد استفاده
  نتايج

 ميانگين با پسر و دختر جنس دو در تحقيق اين هايآزمودني
 23 سني ميانگينكيلوگرم،  78 وزن ميانگينمتر، سانتي 181 قد

 آزمون نتايج به توجه با .بودند تحصيل به مشغول وسال 
 از) P=695/0( هاداده بودن نرمال و فواسميرن-فاكولموگر
 به گروه 3 در مقايسه به اقدام سويهيك واريانس تحليل آزمون
  .است شده تفكيك

 

 يسويهيك واريانس تحليل و هاداده آماري توصيف- 1 جدول
 شاهد ساختگي و ،ونآزم هايگروه در دوميداني ورزشكاران توجه

 گروهمتغير
توصيفي يآماره  

 انحراف معيار ميانگين f  Pي آماره

آزمونتوجه در پيش

00/160 آزمون  71/1  
167/0  918/0 70/159 ساختگي   75/2  

00/160 شاهد  89/2  

آزمونتوجه در پس
58/165 آزمون  08/1  

543/11  002/0 يگساخت   90/160  23/2  
85/160 شاهد  53/3  

اختالف بين پيش و 
آزمون توجهپس

58/5 آزمون  90/0  
385/41  002/0 20/1 ساختگي   55/1  

06/0 شاهد  56/1  
  

 بين اختالف داد، نشان تعقيبي آزمون در نتايج كه طور همان
 ساختگي با ونآزم و )P=003/0( شاهد با ونآزم هايگروه

)002/0=P( شاهد  با ساختگي هايگروه بين دردار اما معني
)249/0=P( شودديده نمي داريمعني اختالف.  
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 ميداني و دو ورزشكاران توجه ميزان يمقايسه - 1نمودار 

 شاهد و ساختگي ،ونآزم گروه 3 در 
 

 بحث 
 بر روفيدبكون تمرينات تاثير بررسي حاضر پژوهش هدف
 ،سويهيك واريانس تحليل نتايج .بود ورزشكاران توجه ميزان
 روفيدبكون تمرينات بين داريمعني تفاوت كه بود آن از حاكي

 وجود مختلف هايگروه در ورزشكاران توجه ميزان افزايش و
 گروه در توجهي نمره ميانگين بين داد نشان هايافته .دارد

شاهد،  و ساختگي روفيدبكون هايگروه با واقعي روفيدبكون
 تاثيري دهندهنشان، نتايج اين .دارد وجود داريمعني تفاوت
  .توجه ورزشكاران بود افزايش و بهبود بر تمرينات اين آموزش
 1اگنر با و سوهم ماهيني هايپژوهش با حاضر تحقيق يهنتيج

 ارتباط گونه هيچ چنينهم ).7-9( بود ناهمسو 2دوپلماير و
 توجه افزايش و ساختگي روفيدبكون تمرينات بين داريمعني
 يهدهندنشان تواندمي نيز اين كه نشد مشاهده ورزشكاران در
 از ناشي ونآزم گروه بر حاصل تاثيرات كه باشد مطلب اين

 اين تمايز يهنقط .باشدنمي تلقين اثر و بوده نوروفيدبك اعمال
 به كه باشدمي ساختگي گروه وجود سايرين تحقيقات با تحقيق
 در حاصل نتايج تواننمي هاآن تحقيقات در كاستي اين دليل
 اين هايمحدوديت از .نمود مقايسه هاآن با را قسمت اين

 به بتوان شايد شده كنترل خوب تحقيقات نبود بر عالوه ،تحقيق
 طرح، اين بارز يهنكت ديگر طرفي از و كرد اشاره نمونه حجم

  .ساختگي آن است و ونآزم هايبودن گروه دوسوكور
                                                 
1Egner 
2Doppelmayr 

به بعد آموزش نوروفيدبك به عنوان يكي از ي هفتاد از دهه
راهبردهاي موثر در بهبود اختالالت رواني و جسماني مختلف 

آموزش . و اجراي مطلوب اعمال، گسترش فراواني يافته است
 از استفاده با كه است عاملي سازيشرطي، روش نوروفيدبك

 در تغيير به منجر مغزي امواج فعاليت تقويت يا بازداري
 در وداده  افزايش افراد در را آن بهبود سرعت و شده عملكرد
   ).12( سازدمي نزديك مطلوب اجراي به را فرد نتيجه

 مورد در آموزش با را مغز بد كاركرد يهچرخ ،نوروفيدبك
 مناسب، هايزمان در استراحت طريق از هدف تحقق يهنحو

 براي ما عضالت كه صورتي همان به درست .كندمي اصالح
 استراحت و كار اكسيژن، به مداوم دسترسي نيازمند عمل، و فعاليت
 اين و بپردازد استراحت و كار به تناوب به بايد نيز ما مغز دارند،
 بايد هستيم، مانوظيفه و كار انجام درگير ما كه زماني در حتي
 پذيريفكرد موثر، يادگيري كارآمد، انعطاعمل .بيفتد اتفاق

 مغز توانايي به همگي پايدار تالش و توجه دقت، واكنشي،
 گويي روفيدبكون تمرينات در .دارند بستگي استراحت براي
 خود آهنگ ،آورفعاليت مداوم خستگي جاي به آموزدمي مغز
  ).2،1( بدهد استراحت خود به تناوب به و كرده تنظيم را

 برانگيختگي عنصر ،ذهني عملكرد در اساسي اصل ديگر سوي از
 عملكرد كيفيت و چگونگي در برانگيختگي اين شدت و است
 بايد شدت اين همواره كه ايگونه به است، ويژه كاركرد يك
 حاالت در فرد براي توجه اعمال مثال .بگيرد قرار ايبهينه حالت در

 با رفتن خواببه  يا و بود خواهد ممكن غير تتا موج افزايش
  ).13( است مشكل دلتا موج كم فعاليت و بتا موج شديد فعاليت
 يدامنه با مغزي امواج از شكل ترينفعال و ترينسريع بتا، موج
 توجه بودن كانوني و تمركز ذهني، هايفعاليت به و است كوتاه

 وضعيت يك يهكنندبيان و بوده مربوط بيروني گيريجهت و
 چنينهم باشد،مي مغز در متابوليسم افزايش با همراه شياريوه

همراه  كه كورتكس يا مغز قشر در مغزي خون جريان افزايش
 بهتر كاركرد به منجر بوده كلوگز و اكسيژنافزايش مصرف با 

 ذكر هاييويژگي داشتن ).14،15( گرددمي ايآهيانه يهناحي
 باشد دليلي شايد شده، داده تمرين يهناحي و بتا موج براي شده
 و توجه افزايش در ونآزم گروه توسط شده حاصل نتايج تا

   .داد نسبت آن به را تمركز
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گروه آزمايش گروه ساختگي گروه كنترل

پيش آزمون
پس آزمون
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  گيرينتيجه
شايد بتوان از اين روش به  با توجه به تاثير مثبت نوروفيدبك
ها در هنگام آموزش مهارت عنوان تمرينات مكمل و كمكي

جهت افزايش يادگيري و بهبود توجه ورزشكاران استفاده 
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