
Journal of Military Medicine 

2019, Volume 21, Issue 2  

Pages: 153-160  

*Corresponding author: Mohammad Javad Ahmadizadeh, Email: mjahmadizadeh@yahoo.com   

 

 
 

Investigating the efficacy of brain training by using virtual reality and real 

shooting on the shooting skills of students of a military university  

 
Mohammad Javad Ahmadizadeh*1, Mostafa Taheri 2 

 
1 Assistant Professor, Psychology PhD, Behavioral Sciences Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University 

of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2Master of Psychology, Behavioral science Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical 

Science, Tehran, Iran 

 
Received: 5 May 2018 Accepted: 21 December 2018 

Abstract 

Background and Aim: High quality, fast-paced and cost-effective training of novice military personnel is a 

major concern in most armed forces around the world. Hence, implementing psycho-technological findings is 

important in the armed forces. This study aimed to investigate and compare the efficacy of brain-training 

(neurofeedback) and virtual-reality training through the use of actual and virtual shooting training in novice 

shooters of a military university. 

Methods: This study adopted a quasi-experimental design, including two experimental and one control group. 

The study sample included 45 students of a military university whowere randomly selected and assigned to two 

experimental (virtual and actual shooting training) and one control group. The data collection measure was the 

total scores obtained by participants after shooting 30 shots at a Siebel positioned ten meters away. In the pre-test, 

participants practiced shooting (actual shooting training group using a real rifle, and virtual shooting training 

group using a virtual reality interface). Then participants in both experimental groups (actual and virtual shooting 

training) received ten sessions of brain training along with shooting training (actual and virtual). T3 alpha band 

wave reinforcement was the neurofeedback training protocol. The post-test was taken after the training, and 

follow-up was conducted after one month.  
Results: Compared with the control group, neurofeedback training in both experimental groups (actual and 

virtual shooting-training) improved shooting skill. There was a significant difference in the decrement of the 

shooting error rate between the pre-test, post-test and pretest-follow up stages (P <0.001). Moreover, Tukey's post 

hoc analysis demonstrated no significant difference in reduction of shooting error rate in both experimental groups 

(actual shooting training+ neurofeedback vs. virtual shooting training+ neurofeedback).  

Conclusion: Brain training, along with shooting training (virtual and actual), significantly improves 

participants’ shooting skills. Since the implementation of the interventions (actual and virtual shooting 

training+neurofeedback) had an equally significant effect in the optimization of the shooting skill, actual and 

virtual shooting training may be used interchangeably for the training of novice shooters. 
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 دهکیچ

است  های مختلفهای نظامی مبتدی یکی از دغدغه های حوزه نظامی در کشور، سریع و با صرفه نیروآموزش با کیفیت ف:هدزمینه و 

های روانشناختی و فناورانه با سرعت روز افزونی در این حوزه در حال گسترش است. از این جهت هدف این پژوهش تعیین و استفاده از یافته

گیری از آموزش تیراندازی به صورت واقعی و مجازی در بهبود دقت تیراندازی قایسه میزان اثربخشی آموزش مغزی )نوروفیدبک( با بهرهو م

 دانشجویان یک دانشگاه نظامی بود.

دانشگاه  آزمایشی شامل دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان یک این مطالعه یک طرح شبه ها:روش

تصادفی در دو گروه آزمایشی )تیراندازی واقعی و مجازی( و یک نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی  51نظامی بودند که تعداد 

کردند. متری کسب می 52شلیک به سیبل در فاصله  92ها امتیازاتی بود که افراد پس از ابزار گردآوری دادهگروه کنترل جایگزین شدند. 

جلسه آموزش مغزی در کنار آموزش و تمرین  52های آزمایشی بعد از پیش آزمون مداخلات آزمایشی را دریافت کردند که شامل گروه

 T3تیراندازی با اسلحه واقعی )گروه آزمایشی اول( و مجازی )گروه آزمایشی دوم( بود. پروتکل آموزش مغزی شامل تقویت موج آلفا در نقطه 

ها به عمل آمد و بعد از گذشت یک ماه از هر سه گروه آزمون پیگیری به های مغزی و تیراندازی پس آزمون از آزمودنیبود. پس از آموزش

 ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تحلیل شدند.عمل آمد و یافته

قایسه با گروه کنترل منجر به بهبود نمرات آموزش نوروفیدبک در هر دو گروه آزمایشی )تیراندازی واقعی و مجازی(در مها: یافته

پیگیری  -آزمونآزمون و پیشپس -آزمونی پیشها در مرحلهبین میزان کاهش خطای تیراندازی گروهشده بود.  هاتیراندازی در آزمودنی

(225/2>P تفاوت معناداری وجود )ه ک های آزمایشی انجام شدروه. در ادامه آزمون تعقیبی توکی به منظور مقایسه میزان اثربخشی گداشت

عدم تفاوت معنادار دو گروه آزمایشی )آموزش مغزی با سلاح واقعی و نیز آموزش مغزی در شرایط واقعیت مجازی( در کاهش خطای  بیانگر

 دانشگاه بود.  تیراندازی دانشجویان

شرفت معنادار تیراندازی در افراد تحت آموزش آموزش مغزی همراه با آموزش تیراندازی )مجازی و واقعی( منجر به پیگیری: نتیجه

توان از آموزش تیراندازی مجازی شود. همچنین از آنجاییکه اجرای مداخلات در هر دو گروه مجازی و واقعی اثربخشی معناداری داشت میمی

 برای آموزش افراد مبتدی بهره برد.
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 مقدمه
علوم اعصاب در حوزه شناختی و هیجانی بر خلاف شاخه های 
دیگر علوم اعصاب مثل رفتاری و سلولی عمل کرده و به دنبال 
تبیین عملکردهای روانی پیچیده تری از قبیل  توجه، عملکرد های 

فعالیت مغز را با عنوان  ن. عصب شناسا(5)اجرایی و زبان هستند 
ت کنند مغز فعال مغزی اسو عنوان می کنندفعال سازی توصیف می

که توانایی پردازش محرک های محیطی را داشته باشد. در چنین 
های شناختی از قبیل تمرکز، شرایطی مغز قادر است برخی عملکرد

را بهبود دهد و همه این تغییرات به علت توان بالای  هتوجه و حافظ
توان یامکان را ممغز در کنترل و تنظیم فعالیت خودش بوده که این 

از طریق تمرین حرکتی و آموزش مغزی به وسیله نوروفیدبک 
. در یکی از اولین مطالعاتی که در زمینه فعالیت مغز (0)تسهیل کرد 

انجام شد  و همکاران Haufler در طول مهارت حرکتی توسط 
و  ایدازان حرفهای امواج مغزی در میان تیرانمیزان فعالیت منطقه

ها این بود که فرضیه آن .(9)نخبه مورد بررسی قرار گرفت 
ها فعالیت همه جانبه و کلی کارای در قیاس با تازهتیراندازان حرفه

کمتری در قشر مخ خواهند داشت و این فرضیه بر مبنای این نظریه 
 "دنهرس کر"شکل گرفت که تجربه و تمرین زیاد منجر به نوعی 

. (5)شود های عصبی غیرضروری در تیراندازان ماهر میپردازش
تیراندازان نخبه  و همکاران Hauflerهای طور طبق یافتههمین

ها دارند که به طور کارفعالیت قشری کمتری نسبت به تازه
)اقتصاد( در پردازش قشری به  مشخصی از نظریه صرفه جویی
هایی که در الگوی . تفاوت(9)کند وسیله تمرین مهارت حمایت می

ها و تازه کاران وجود داشت به وسیله فعالیت قشری بین نخبه
، بدین نحو که (9)تفاوت الگوی امواج آهسته )آلفا( تبیین شد 

-نابراین میبتیراندازان نخبه فعالیت امواج آهسته بیشتری داشتند. 

های مغزی به وسیله های حرکتی از آموزشتوان در کنار آموزش
نوروفیدبک به افراد کمک کرد تا مسیر آموزش و نخبگی تیراندازی 

 تر طی کنند. تر و دقیقرا در سطح مغزی سریع
بازخورد  نوعی شودعنوان نوروفیدبک شناخته میآنچه با 

 مغزی عملکردهای برای معمولا که است زیستی )بیوفیدبک(

 خون جریان یا و مغز های الکتریکی فعالیت با و شودمی استفاده

 در  (rCBF)(regional Cerebral Blood Flow) مغز موضعی

های سیگنال از بازخوردی . در واقع نوروفیدبک(1)است  ارتباط
تحت عنوان  که کندمی دریافت را خود مغزی امواج

شود و بدین ترتیب سعی در شناخته می (EEG)الکتروانسفالوگرافی 
 به مربوط امواج این ارد کهاصلاح و بهبود فعالیت امواج خود را د

 . این(1)می باشد  انسان هوشیاری سطح زیر عصبی هایفعالیت

 اختلالات، از وسیعی طیف درمان در موفقیت آمیزی طور به روش

 مسایل و اعتیاد اختلالات شخصیت، اضطراب، فسردگی،ا مثل

. فواید به کارگیری آموزش (6) است شده استفاده هیجانی
ناختی های شافزایش سرعت و کیفیت برخی پردازشنوروفیدبک در 

اثربخشی  Robbinsو روانی به اثبات رسیده است، برای مثال 

 (ADHD)نوروفیدبک را در درمان اختلال نقص توجه و بیش فعالی 

های . با این شرایط در سال(1)و افسردگی را مطرح کرده است 
های بالینی و درمانی در ورزش اخیر این فناوری علاوه بر حوزه

 از اولین پژوهشای و نظامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. حرفه
ای بر استفاده از آموزش نوروفیدبک در هایی که به نوعی مقدمه

و  Hatfieldشود پژوهشی است که ب میزمینه تیراندازی محسو
تیر انداز انجام دادند و با هدف بررسی فعالیت  51ر روی بهمکاران 

EEG  )در این افراد در دوره هدف گیری )لحظه ای قبل از شلیک
. هدف اصلی آنها بررسی تاثیر جلوگیری از تفکرات تحلیلی (8)بود 

ی انجام تیراندازی بود. نتایج این پژوهش حاکی از این اضافی در ط
بود که توان آلفای نیمکره چپ در دوره آماده سازی مهارت درست 

. بعد (3)قبل از تیراندازی در تیراندازان ماهر بالاتر از مبتدی ها بود 
و همکاران انجام شد نتایج نشان  Kimها در پژوهشی که توسط 

داد که افراد ماهر در حین نشانه گیری نواحی گیجگاهی و پس 
تری دارند. این در حالی است که افراد مبتدی در این سری فعال

. در (52)دوره فعالیت پیشانی بیشتری از خود نشان می دهند 
تحقیقی که در زمینه آموزش نوروفیدبک رستمی و همکاران انجام 
گرفت نتیجه حاکی از اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر تکلیف 

و  Paul. پژوهش دیگری که توسط (55)یراندازی با تفنگ بود ت
همکاران در همین سال انجام گرفت نیز حاکی از تاثیر تمرینات 

 .(50)زان بود نوروفیدبک بر مهارت های شناختی تیراندا
های در سال های اخیر پیشرفت هایی که در حوزه فن آوری

 Information and) (ICT)اطلاعاتی و ارتباطی 

communication technologies)  توانسته تمرینات نیروهای
 (Utility)و سودمندی  (Effectiveness)نظامی را از لحاظ تاثیر 

به حداکثر برساند. آنچه امروزه با عنوان فناوری واقعیت مجازی 
شناخته می شود حاکی از گسترش حوزه اطلاعات و ارتباطات است. 

 هرایانک پژوهشگران معتقدند در واقعیت مجازی می توان با کم
دنیایی سه بعدی ایجاد کرد که فرد با غوطه وری به صورت دیداری، 
شنیداری، لامسه ای و یا با کمک سایر حواس خود با بیماری یا 

. واقعیت مجازی روشی است (59)چالش شخصی خود مواجه شود 
کامپیوتری  که از ترکیب گرافیک، صدا و درون دادهای حسی

 کنش کند دنیایی مجازی ایجاد می کند که فرد می تواند در آن
. شواهد حاکی از آن است که یک تجربه واقعیت مجازی موفق (55)

برای افراد چنان حس واقعی ایجاد می کند که آنها خود را غوطه 
. در ارتباط با واقعیت مجازی (51)ور در این فضا توصیف می کنند 

ه از که بیشتر استفاده هایی ک پیشینه پژوهشی حاکی از این است
این فناوری در حوزه نظامی شده در زمینه مشکلات اضطرابی مثل 

. اما در ارتباط با استفاده (56)استرس پس از ضربه بوده است اختلال 
از تجهیزاتی غیر از تجهیزات و سلاح های واقعی در پژوهشی 
عابدی و غضنفری به بررسی استفاده از سلاح شبیه سازی شده و 
سلاح واقعی در افزایش مهارت و دقت در مهارت تیراندازی 

هارت مدانشجویان پرداختند که نتیجه حاکی از اثربخشی مثبت در 
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. (51)از سلاح شبیه سازی شده بود  نتیراندازی در استفاده کنند گا
و همکاران  به بررسی میزان اثربخشی  Wuدر پژوهش دیگری 

بازی کامپیوتری تیراندازی اول شخص بر تغییرات عصب شناختی 
 52و بهبود توجه انتخابی فضایی پرداختند و دریافتند که بعد از 

ه انتخابی توج ساعت بازی کامپیوتری تغییرات عصبی و به تبع آن
 .(58)فضایی در این افراد تغییر مثبت معناداری داشته است 

و  تیامنمسلح، حافظ استقلال،  یروهاین نکهیا توجه به اب
 یکشور هستند، اقتدار کشور بدون اقتدار و توانمند یارض تیتمام

در  گذارریتاث لینخواهد شد، لذا توجه به مسا سریم ینظام یروهاین
. در (53) باشدی م یضرور رزمی کارکنان یآمادگ نهیعملکرد به

این ارتباط مطالعه حاضر بر آن است به بررسی و مقایسه اثربخشی 
آموزش تیراندازی با اسلحه واقعی و آموزش تیراندازی با اسلحه 
واقعیت مجازی همراه با آموزش نوروفیدبک در دانشجویان یک 

 دانشگاه نظامی بپردازد. 

 هاروش
شجویان یک دانشگاه جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دان

در مجتمع  36 -31بود که در سال تحصیلی  در شهر تهران نظامی
خوابگاهی دانشگاه مستقر بوده و در حال آموزش تیر اندازی بودند. 

ی گیرنفر از این دانشجویان به عنوان نمونه و با روش نمونه 51
تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک 

 اند.نفر( جایگزین شده 51ترل )هر گروه گروه کن
های ورود آزمودنی ها به مطالعه شامل؛ ساکن بودن در معیار

مجتمع خوابگاهی به طوردایم در بازه زمانی اجرای طرح، عدم 
آموزش قبلی در تیراندازی، علاقمندی و داشتن تمایل فردی برای 

ها شامل؛ های خروج آزمودنی آموزش مهارت تیراندازی بود. معیار
حضور پاره وقت در خوابگاه که روند مداخلات را با مشکل مواجه 

های اعصاب و روان، داشتن صرع، داشتن کرد، استفاده از دارومی
 مهارت قبلی در تیراندازی بود.

ابتدا مرحله پیش آزمون با استفاده از  روش اجرای طرح:

 52شلیک به سیبل در فاصله   92تعداد  تیراندازی با تفنگ بادی و
 امتیازات ثبت شد. انجام و گروه آزمایشی و کنترل 9متری از هر 

آزمودنی های ه آزمایشي اول )تیراندازی واقعي(: گرو

گروه آزمایشی اول )تیراندازی واقعی( در مرحله اجرای مداخلات در 
دو مداخله آموزش مغزی و آموزش تیراندازی با اسلحه واقعی 

های این گروه ابتدا به وسیله دستگاه تند. آزمودنیشرکت داش
جلسه یک روز در میان و هر جلسه به مدت  52نوروفیدبک به مدت 

آموزش مغزی را  T3دقیقه از طریق تقویت موج آلفا در نقطه  92
دریافت کردند، بدین صورت که ابتدا نقطه مورد نظر به صورت 

ز قرار دادن الکترود تعیین شده و پس ا 02-52سیستم بین المللی 
فعال بر سطح نقطه مورد نظر به وسیله مونتاژ مونوپلار بازخورد 

ها ارائه شد. قبل از شروع جلسات نیز صوتی و بصری به آزمودنی
ها در مورد نحوه کار دستگاه نوروفیدبک و اثرات به همه آزمودنی

عی قآن توضیح داده شد. در ادامه این افراد برای آموزش با اسلحه وا
به یادگیری، تمرین و اصلاح تیراندازی با تفنگ بادی در سالن 

جلسه و هر جلسه  1تیراندازی پرداختند که جلسات تیراندازی شامل 
متری بود. بعد از  52کوشش تیراندازی به سیبل واقعی  92شامل 

اجرای مداخلات )آموزش مغزی و آموزش تیراندازی با سلاح واقعی( 
شلیک با تفنگ  92مون گرفته شد که شامل ها پس آزاز آزمودنی

متری بود. در انتها پس  52بادی به سمت سیبل واقعی در فاصله 
 هایاز گذشت یک ماه، از آزمودنی دوره پیگیری شامل ها کوشش

شلیک با تفنگ  92تیراندازی همانند پیش آزمون و پس آزمون، 
 .متری انجام گرفت52بادی به سیبل واقعی 

آزمودنی های  دوم )تیراندازی مجازی(:گروه آزمایشي 

دوم )تیراندازی مجازی( در دو مداخله آموزش مغزی گروه آزمایشی 
ای هو آموزش تیراندازی با اسلحه مجازی شرکت داشتند. آزمودنی

جلسه  52این گروه نیز ابتدا به وسیله دستگاه نوروفیدبک به مدت 
طریق تقویت دقیقه از  92یک روز در میان و هر جلسه به مدت 

آموزش مغزی را دریافت کردند، بدین صورت  T3موج آلفا در نقطه 
تعیین  02-52که ابتدا نقطه مورد نظر به صورت سیستم بین المللی 

شده و پس از قرار دادن الکترود فعال بر سطح نقطه مورد نظر به 
ا ارائه هوسیله مونتاژ مونوپلار بازخورد صوتی و بصری به آزمودنی

شد. در ادامه این افراد برای آموزش با اسلحه مجازی به یادگیری، 
تمرین و اصلاح تیراندازی با اسلحه مجازی از نوع کلاشنیکف 

 مجازی به عینکپرداختند که این سلاح مجازی به وسیله یک 
جلسه و  1شد. جلسات آموزش تیراندازی شامل رایانه متصل می
متری  52راندازی به سیبل مجازی کوشش تی 92هر جلسه شامل 

بود. در این گروه نیز مثل گروه آزمایشی اول بعد از اجرای مداخلات 
شلیک با تفنگ  92ها پس آزمون گرفته شد که شامل از آزمودنی

متری بود. در آخر پس از  52بادی به سمت سیبل واقعی در فاصله 
ه پیگیری بهای تیراندازی در دوره گذشت یک ماه، از افراد کوشش
شلیک با تفنگ بادی به سیبل  92عمل آمد که در این مرحله نیز 

 متری انجام گرفت. 52واقعی 

آزمودنی های گروه سوم )کنترل(  گروه سوم )کنترل(:

ای تنها در سه مرحله پیش آزمون، پس بدون دریافت هیچ مداخله
کوشش تیراندازی با تفنگ بادی به سیبل  92آزمون و پیگیری 

 کردند. متری اقدام 52 واقعی

گیری کاهش خطای تیراندازی برای اندازه پیامد ثبت شده:

افراد در هر مرحله  کهافراد حاضر در پژوهش مجموع امتیازاتی 
کوشش به  92تیراندازی )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( از 

آوردند به عنوان متری استاندارد به دست می 52سیبل تیراندازی 
سنجش میزان کاهش خطای تیراندازی افراد درنظر  مبنایی برای

 گرفته شد.

ها از نرم برای تحلیل داده: هاتجزیه و تحلیل آماری داده

استفاده شد. برای تعیین اثربخشی و مقایسه  02نسخه   SPSSافزار
های هر ها  و از آنجاییکه آزمودنیهای به دست آمده از گروهداده
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، پس آزمون و پیگیری مورد بررسی گروه در سه مرحله پیش آزمون
قرار گرفتند از آزمون تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. البته لازم 
به ذکر است که پیش از انجام تحلیل واریانس آمیخته برای 

-های این آزمون )برابری کواریانساطمینان از رعایت پیش فرض

م ن اهای متغیر وابسته در تمامی سطوح متغیر مستقل( از آزمو
باکس استفاده شد. همچنین برای بررسی مفروضه کرویت از نتایج 
آزمون موچلی استفاده شد که نتایج حاکی از رعایت این مفروضه 
بود که نشان دهنده عدم نیاز به اصلاح درجات آزادی در تحلیل 
واریانس یک متغیری و معناداری کاهش خطای تیراندازی 

 آزمون و پیگیری بود.ن، پسآزموها در سه مرحله پیشآزمودنی

رعایت ملاحظات اخلاقی پس از اتمام : ملاحظات اخلاقي

مراحل اجرایی طرح و انجام پیگیری برای گروه کنترل یک آموزش 
سانی رهمچنین برای اطلاع تیراندازی به طور مختصر برگزار گردید.

از اهداف و ساز و کار مداخله آموزش مغزی بروشور هایی تهیه و 
قرار گرفت که به عمده سوالات آنها در این  آزمودنی هادر اختیار 

 اسخپها، با سعه صدر داد. سوالات بیشتر آزمودنیزمینه پاسخ می
داده می شد تا با آگاهی کامل و آزادانه برای شرکت در جلسات 

ها برای شرکت در این پژوهش همچنین آزمودنیتصمیم بگیرند. 
کاملا مختار بوده و صرفا آن افرادی که علاقه و انگیزه لازم را نشان 

ها اطمینان داده شد دادند وارد پژوهش شدند. در نهایت به آزمودنی
شود کاملا محرمانه بوده و در که اطلاعاتی که از آنها گرفته می

شی از دانشگاه قرار داده نشده و اختیار هیچ شخص، نهاد و یا بخ
صرفا در اختیار پژوهشگران بوده و در راستای اهداف پژوهش مورد 

 گیرد. استفاده قرار می

 نتایج
میانگین سن )انحراف استاندارد( گروه آموزش تیراندازی واقعی 

( بود. همه مرد 13/5) 53( و کنترل 51/5) 53( مجازی 16/5)02
دانشجوی سال اول و یا  لحاظگروه از  بودند. در ادامه افراد هر

های بالا بودن )که دانشجوی سال اول بودن حاکی از داشتن سال
 سازی شدند.کمترین آموزش تیراندازی در دانشگاه است( همسان

تاثیر آموزش نوروفیدبک بر مهارت تیراندازی  جهت تعیین و مقایسه
جش ان سنبه تفکیک موقعیت واقعی و مجازی، با توجه به سه زم

آزمون و پیگیری(، از آزمون تحلیل واریانس آزمون، پس)پیش
آمیخته استفاده شد. از این رو ابتدا به منظور اطمینان از رعایت 
پیش فرض این آزمون )منظور برابری کوواریانس متغیرهای وابسته 
در تمامی سطوح متغیر مستقل( از آزمون ام باکس استفاده شد که 

= P ،61/06<21/2عدم رعایت این مفروضه بود ) نتایج آن حاکی از
های نمونه، آزمون ( که با توجه به برابری حجم گروهMباکس 

به اشد. بتحلیل واریانس نسبت به تخطی از این مفروضه مقاوم می
نتایج آزمون موچلی بررسی شد که  ،منظور بررسی مفروضه کرویت

= P ،359/2>21/2)نتایج آن حاکی از رعایت این مفروضه بود  
W  موچلی خطای تیراندازی( که بیانگر عدم نیاز به اصلاح درجات

 باشد. آزادی در تحلیل واریانس تک متغیری می
=اثر پیلایی، 610/2)در گام بعدی با توجه به مقدار 

2225/2>P ،56/52= (85  5و)F ،90/2 مشخص شد (=مجذور اتا 
مورد بررسی )محیط  گروه سهگیری در تعامل با که اثر زمان اندازه

هش )کا بر ترکیب خطی متغیر وابسته واقعی، مجازی و کنترل(
ا نتایج تحلیل واریانس تک متغیری ب معنادار بود. خطای تیراندازی(

فرض کرویت حاکی از آن است که بین میزان کاهش خطای 
-گیری )پیشهای مورد بررسی در سه زمان اندازهتیراندازی گروه

پیگیری( تفاوت معناداری وجود دارد  -آزمونپس -آزمون
(2225/2>P ،51/09 =(85 5و )F به منظور بررسی با فرض کرویت  .)

ه گیری بمیزان کاهش خطای تیراندازی بین مراحل مختلف اندازه
 جهت تحلیل واریانس نتایج آزمونتفکیک سطوح متغیر مستقل، 

 .شوددرون گروهی ارائه می هایمقایسه
شود، بین میزان کاهش مشاهده می 5-ولهمانطور که در جد
آزمون و پس -آزمونی پیشها در مرحلهخطای تیراندازی گروه

تفاوت معناداری وجود دارد.  (P<225/2پیگیری ) -آزمونپیش
، بیانگر پایداری تاثیرات 0-نتایج آزمون تعقیبی توکی که در جدول

ت واقعی آموزش مغزی با سلاح واقعی و نیز آموزش مغزی در شرایط
-می دانشگاه مجازی در کاهش خطای تیراندازی دانشجویان این

شود. و تنها نیز به خوبی دیده می 5-که این تاثیرات در نمودار باشد
های دو به دویی گزارش شده که معنادار بوده و مربوط نتایج مقایسه

 باشد.به مرحله پس آزمون می

 آزمون و پیگیری در کاهش خطای تیراندازیآزمون، پسدرون گروهی پیش ایسهمق .2-جدول

 نوع گروه
 پیگیری -پس پیگیری -پیش پس آزمون -پیش پیگیری پس آزمون پیش آزمون 

 SD± M  SD± M  SD± M P Eta Sq. P Eta Sq. P Eta Sq. 
 59/559 ±366/55 55/555 ±123/55 86/10 ±531/50 نفر( 51محیط واقعی )

 01/501 ±815/99 12/506 ±996/95 16/61 ±161/53 نفر( 51محیط مجازی ) - 36/2 16/2 225/2 69/2 225/2

 39/16 ±111/05 39/11 ±135/06 02/18 ±319/03 نفر( 51کنترل )

 آزمونها در مرحله پسی الگوی تفاوت بین گروهآزمون تعقیبی توکی برای مقایسه نتایج .1-جدول

 سطح معناداری تفاوت میانگین های مورد مقایسهگروه 

 کاهش خطای تیراندازی
 201/2 53/96 کنترل .Vsمحیط واقعی 

 225/2 95/12 کنترل .Vsمحیط واقعیت مجازی 
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 های محیط واقعی، واقعیت مجازی و کنترلمقایسه روند تغییرات نمرات خطای تیراندازی بین گروه .2-نمودار

 

 بحث
های پژوهشی حاکی از این بود که آموزش مغزی در کنار یافته

آموزش تیراندازی با اسلحه واقعی و مجازی منجر به افزایش معنادار 
ا از هشود. این یافته با برخی پژوهشها میدقت تیراندازی آزمودنی

همکاران مبنی بر و  Grandyجمله مطالعات انجام شده به وسیله 
شناختی  هایتاثیر فعالیت بهینه موج آلفا بر عوامل نهفته توانایی

مبنی بر تاثیر   Bornkesselو مطالعات انجام شده به وسیله  (02)
 ت موج آلفا بر دریافت اطلاعاتهای بین فردی در میزان فعالیتفاوت

مبنی بر  Jinو همچنین مطالعه انجام شده به وسیله  (05)شناختی 
پیش بینی زمان واکنش بینایی از طریق میزان فعالیت امواج آلفا 

توان گفت که . در اهمیت فعالیت موج آلفا می(00)ارد همخوانی د
 traumatic) (TBI)افرادی که به نوعی از یک آسیب مغزی 

Brain Injury) نرمال توان کمتری در  برند نسبت به افرادرنج می
. در جمعیت بهنجار فعالیت امواج (09)ایجاد این امواج مغزی دارند 

و  (02)های شناختی از قبیل حافظه کاری بهینه آلفا با توانایی
در  (00)و زمان واکنش کوتاه  (05)سرعت پردازش اطلاعات بیشتر 

ارتباط است. در پژوهشی که به بررسی وضعیت الکتروانسفالوگرافی 
 هپرداخته شد (Bathlon) افراد در رشته اسکی با تیراندازی

مشخص شد که در شرایط برپایی قلبی عروقی برای داشتن 
یق و با حداقل خطا امواج آلفا در منطقه گیجگاهی چپ تیراندازی دق

. مداخلات نوروفیدبک در راستای (05)فعالیت بیشتری نشان دادند 
های شناختی مهمی مثل تقویت موج آلفا منجر به بهبود قابلیت

. در این راستا در پژوهشی (01)شود هنجار می حافظه کاری در افراد
انجام شد مشخص  0251و همکاران که در سال  Chengکه توسط 

شد که فعالیت موج های با فرکانس بالا )بر خلاف آلفا که فرکانس 
د ری با عملکرپایین دارد( در زمان هدف گیری ارتباط منفی معنادا

و  Gutmannری . در پژوهش دیگ(06)بهینه تیراندازی دارند 
همکاران اذعان کردند صرف تمرینات پویا و کامل تکالیف حرکتی 

تواند فعالیت امواج آلفا را بطور معناداری افزایش دهد و افزایش می

فعالیت امواج آلفا نشان دهنده افزایش میزان آمادگی فرد برای 
دریافت اطلاعات بیرونی است که در نهایت منجر به تسهیل 

توان بیان کرد که همراه . بنابراین می(01)شود ات میپردازش اطلاع
کردن آموزش مغزی )تقویت موج آلفا( در کنار آموزش تیراندازی 

اشد. بتواند نتایج به مراتب بهتری در نمرات تیراندازی داشته می
های دیگر نیز اذعان کرده اند که فعالیت امواج البته برخی پژوهش

وند شهای شناختی که به صورت نهفته تجربه میآلفا با کارکرد
توان گفت از آنجا که کارایی . در واقع می(08)ارتباط معناداری دارد 

آموزش مغزی در گسترش توان شناختی ورزشکاران  تایید شده 
وان ت، توصیه شده است که از طریق این تکنولوژی می(09)است 

داده و به تبع آن آمادگی شناختی افراد دامنه امواج آلفا را افزایش 
 .(09)را برای انجام تکالیف ورزشی و حرکتی ارتقاء داد 

های نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی همچنین یافته
شی آموزش مغزی همراه با تیراندازی با معنادار نمرات گروه آزمای

اسلحه مجازی همچون آموزش مغزی همراه با تیراندازی واقعی از 
ت توان گفلحاظ بهبود نمرات تیراندازی بوده و بر این اساس می

که آموزش تیراندازی با واقعیت مجازی همراه با آموزش 
ل ثتواند مهارت تیراندازی افراد تحت آموزش را منوروفیدبک می

پژوهش هایی که به مقایسه آموزش با اسلحه واقعی بهبود بخشد. 
ا همستقیم این دو گروه پرداخته باشند یافت نشد، اما برخی پژوهش
ی ابه بررسی چگونگی اثربخشی مداخلات تصویرسازی رایانه

اند. بسیاری از مدارهای مغزی که مسئول پردازش تفکرات پرداخته
ا مدار هایی که فرایند های حرکتی را انتزاعی در انسان هستند ب

 . به لحاظ تجربی نیز بر اساس(09)سازمان می دهند مرتبط هستند 
مشخص  (functional equivalence) فرضیه تعادل عملکردی
ه سازی شناختی مثل تصویرسازی ذهنی شد که فرآیندهای شبی

بازنمایی ها و واقعیت مجازی ساختار های عصبی و ساز و کار های 
نظری مشابهی با فرایند هایی مثل ادراک، آماده سازی و اجرای 

. برای مثال مطالعات تصویربرداری (02)حرکتی را به کار می گیرند 
عصبی نشان می دهد که شبیه سازی ذهنی و انجام واقعی یک 
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عمل حرکتی با فعالیت مناطق مشترک مغزی مثل مناطق پشتی 
قشر آهیانه ای، پیش حرکتی و قشر مکمل حرکتی ممکن می شود 

(05 ,00) .Beck  نیز به تاثیرات عصب  0250و همکاران در
شناختی ناشی از تصویرسازی حرکتی در تیراندازان پرداخته و 
دریافتند که آموزش تصویرسازی حرکتی منجر به راه اندازی 

شود که برای انجام فعالیت حرکتی ضروری است از مغز میمناطقی 
و همکاران در همان سال عنوان کردند که  Wu. از طرفی (03)

-first) صرف انجام بازی کامپیوتری تیراندازی شخص اول

person shooter)  ها را برای ساعت مهارت آزمودنی 52به مدت
تیب توجه فرد را مهار عوامل حواس پرتی افزایش داده و بدین تر

کنند های زیادی بیان می. همچنین پژوهش(58)بخشد بهبود می
شناختی و ادراکی های مهارت (FPS) های کامپیوتریکه این بازی

، بازشناسی بینایی (01)دیگری از قبیل توانایی دیداری ادراکی 
را  (08)گیری و مهارت تصمیم (01)، سرعت پردازش (06)فضایی 

اضر های پژوهش حبخشد. بنابراین بر اساس یافتهدر افراد بهبود می
توان گفت که آموزش های پیشین که بررسی شد میو پژوهش

تیراندازی با واقعیت مجازی مثل آموزش با سلاح واقعی اثربخشی 
 زین مناسبیتواند در کنار آموزش مغزی جایگمعنادار داشته و می

برای اسلحه واقعی جهت آموزش تیراندازی در افراد تحت آموزش 
هایی که در اجرای این مطالعه باشد. در این میان برخی محدودیت

وجود داشت عبارت بودند از؛ استفاده از تفنگ بادی به جای اسلحه 
ها در طول پژوهش به طور ریزش نسبی آمودنیواقعی بود. همین

جلسات که حتی الامکان با فراهم آوردن شرایط  علت طولانی شدن
ها جلوگیری اجرای مداخلات در محیط خوابگاهی از ریزش آزمودنی

شد. همچنین محدودیت وقت دانشجویان که فقط در مواقع 
ها امکان اجرای آزمایش استراحت بعد از کلاس درس در بعداز ظهر

 داشت.  وجود
در نهایت باید اذعان کرد که در شرایط جنگی فرایند تیراندازی  

شود که در آن نیاز به دیدن، تری تجربه میدر افراد به صورت فعال
های بصری به عنوان خودی و غیر خودی و در نهایت ادراک محرک

گیری برای تیراندازی یا عدم تیراندازی است. در برخی از تصمیم
یراندازی با عنوان تیراندازی واکنشی یاد شده مطالعات این نوع از ت

اتری های شناختی در سطوح بالاست که نیازمند به کارگیری توانایی
. (9) تر استاست که به شرایط تیراندازی در شرایط واقعی نزدیک

توان مطالعات آینده را طوری طرح ریزی کرد که بر این اساس می
این نوع تیراندازی را در نیروهای نظامی بررسی کرده و بدین نحو 
روش اجراء و نتایج مطالعات آتی را به شرایط نظامی و جنگی 

  نزدیک کرد.

 گیرینتیجه
اد که آموزش مغزی با های این پژوهش نشان دنتیجه یافته

نوروفیدبک از طریق تقویت موج آلفا در منطقه گیجگاهی چپ 
تواند منجر به بهبود معنادار نمرات تیراندازی افراد مبتدی در می

مرحله پس آزمون شود. همچنین استفاده از آموزش و تمرین 
تیراندازی در کنار آموزش نوروفیدبک بهبود معنادار تری را برای 

طور موجب ماندگاری این ا به همراه داشته و همینهآزمودنی
میدانی  هایشود. همچنین یافتهبهبودی در دوره پیگیری نسبت می

این فرضیه مهم را تایید کردند که آموزش تیراندازی با واقعیت 
مجازی به اندازه آموزش با اسلحه واقعی موثر است. پس از سه 

ه و پیگیری( نتایج در وهلمرحله تیراندازی )پیش آزمون، پس آزمون 
ها پس از آموزش مغزی اول حاکی از بهبود دقت تیراندازی آزمودنی

و تیراندازی با واقعیت مجازی بوده و در وهله بعد نتایج حاکی از 
این بود که بین اثربخشی تیراندازی با واقعیت مجازی و تیراندازی 

ز توان امی هبا سلاح واقعی تفاوت معناداری دیده نشد. در نتیج
آموزش و تمرین تیراندازی با واقعیت مجازی به اندازه آموزش و 
تمرین با تیراندازی به وسیله اسلحه واقعی بهره برد. مطالعه حاضر 

ای بر چگونگی بهبود عملکرد تیراندازی توان به نوعی مقدمهرا می
که تیراندازی در شرایط جنگی در زمینه نظامی دانست. از آنجایی

ود شخصوصی دارد پیشنهاد میهای شناختی و هیجانی بهپیچیدگی
در محیط نظامی و استفاده از اسلحه  های کاربردیبا طرح پژوهش

های پژوهش حاضر را واقعی به جای تفنگ بادی کارایی یافته
با بررسی و نگاه اجمالی به تحقیقات اخیر روانشناسی افزایش داد. 

ن قبیل تحقیقات که سعی در توان اهمیت روز افزون اینظامی می
های نظامی در میدان نبرد هستند یافتن عوامل موثر در پیروزی نیرو

های را دریافت. یکی از این عوامل نحوه مواجهه با محرک
قاتی های تحقیتواند بنای طرحتیراندازی در میدان نبرد است که می

 جدید در این زمینه را فراهم آورد. 
 دگان بر خود لازم می دانند ازنویسن تشکر و قدرداني:

مجتمع خوابگاهی دانشگاه که  مهمکاری بی دریغ مدیر محتر
هماهنگی های لازم را برای اجرای این طرح فراهم کردند و همین 
طور از همراهی بی دریغ مربی مجرب و بین المللی تیراندازی جناب 

ا هیهای تیراندازی به آزمودنآقای خدابنده لو که در زمینه آموزش
 داین مطالعه با ک شود.کمک فراوانی کردند صمیمانه قدردانی می

علوم پزشکی در دانشگاه  (IR.BMSU.RES1396.15) اخلاق
 .ه استشدثبت بقیه الله 

 که می کنند بیان نویسندگان بدینوسیله :تضاد منافع

 .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص در منافعی تضاد هیچگونه
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