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اين پژوهش باهدف بررسي تفاوت توجه در ريتم قشر مغزي حالت استراحت در ورزشکاران نخبه و 
پژوهش جامعه آماري متشکل از کليه مردان  منظور دستيابي به هدف غيرنخبه انجام شد. به

 چنين کليه مردان ژيمناستيککار حاضر در اردوي تيم ملي جمهوري اسالمي ايران، همژيمناستيک
ژيمناستيک  41بود؛ که از ميان اين ورزشکاران  4931کار هيئت ژيمناستيک شهر تهران در سال 

گيري در  سال( به روش نمونه 41-24به )ژيمناستيک کار غير نخ 41سال( و  41- 22کار نخبه )
( در حالت FZ( در قسمت قدامي سر )نقطه EEGدسترس انتخاب شدند. الکتروانسفالوگرافي )

 و  ( ثبت شد. تجزيه41-44( و آلفاي باال )8-3) گيري دامنه آلفاي پايين منظور اندازه استراحت به
انجام و نتايج با استفاده از آمار توصيفي و  BioGraph infinitiافزار  با نرم EEGهاي  تحليل داده

تحليل شد. نتايج نشان داد که بين نسبت دامنه آلفاي پايين به آلفاي باال  و  مستقل تجزيه tآزمون 
کاران و ژيمناستيک (=121/1pکاران نخبه و غيرنخبه تفاوت معنادار وجود دارد )در ژيمناستيک

                                                           
 ـ کارشناسي ارشد روانشناسي ورزشي، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، )نويسنده مسئول(4

Email: ahadnorouzi.an@gmail.com 
 ـ دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تبريز2
 ـ استاديار دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه عالمه طباطبايي9
 کارشناسي ارشد روانشناسي ورزشي، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران ـ1



 
 
 

 

072

توجهي را در نسبت آلفاي پايين به باال در قشر قدامي سر داشتند. با توجه به  غيرنخبه افزايش قابل
دهنده عملکرد بهينه مغز در  اينکه پايين بودن نسبت دامنه آلفاي پايين به آلفاي باال نشان

سبت به توان اشاره کرد که ژيمناستيک کاران نخبه از توجه بهتري ن کارکردهاي شناختي است، مي
حالت استراحت  EEGژيمناستيک کاران غيرنخبه برخوردار بودند؛ بنابراين پارامترهاي طيف 

گيرد، براي تحقيق و تفحص در  هاي فردي را در نظر مي عنوان ابزاري که تفاوت تواند به مي
 فرايندهاي ذهني ورزشکاران که نياز به توجه و تمرکز است، مورداستفاده قرار گيرد.

 توجه؛ موج آلفا Yريتم قشر مغزي

 

 

تواند تفاوت  ترين تغيير در عملکرد مي المللي حتي کوچک در دنياي پر از مخاطره ورزش بين
بين موفقيت و شکست را خلق کند. مسابقات ورزشي نخبگان از رويدادهاي مهم اجتماعي و 

وکار  عملکرد ورزشي را به يک کسبباشد و فشار دائم براي بهبود نتايج، بررسي  فرهنگي مي
(. ورزشکاران در حال حاضر توسط طيف 2141، 4بزرگ تبديل کرده است )پارک و همکاران

عالوه بسياري از  شوند. به وسيعي از مربيان متخصص باهدف بهبود عملکرد پشتيباني مي
هاي ورزشي به  موفقيتمنظور دستيابي به  اند که به مربيان و ورزشکاران به اين نتيجه رسيده

هاي جسماني نياز دارند و ورزشکاران نخبه عالوه برداشتن  هاي رواني بيش از مهارت مهارت
هاي شناختي خاص ورزش را توسعه دهند.  هاي جسماني بايد طيف وسيعي از مهارت قابليت

ر توانند با اختصاص ساعاتي از تمرين، تسلط ب درنتيجه روانشناسان ورزشي و مربيان مي
ها کمک  ورزشکاران بياموزند و از اين طريق به بهبود عملکرد آن ها را به گونه مهارت اين

دليل ماهيت تخصصي ورزش در اکتساب و اجراي مهارت (. به2113و همکاران،  2کنند )يارو
اند. تصويربرداري مغزي  مند شده متخصصان علوم رفتاري به تحقيق در فضاي ورزشي عالقه

هاي اساسي متضمن رفتار ورزشي است  ها براي درک بهتر مکانيسم از روشعنوان يکي  به
ورزشي قرارگرفته  متخصصان توجه بهبود عملکرد ورزشي مورد اي براي عنوان وسيله که به

 هاي باطـاز ارت هتريـب درک ايجاد دنبالهب يـورزش اعصاب علوم از نوظهور ينهـزم است. اين
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 باشد )يارو و همکاران، هدف کسب دانش جهت بهبود عملکرد ورزشي مي با مغز،-رفتار
(. استفاده از ابزارهاي تصويربرداري مغز مستلزم شناخت دقيق امواج مغزي است و 2113

 (.4931پذيرد )نظري و همکاران،  گذارد يا اثر مي بر چه عملکردي اثر مي اينکه هر موج

جه گرفت که شناسايي امواج مغزي براي عملکرد توان نتي با توجه به مطالب ذکرشده مي
ضرورت باشد، اما برخي از امواج براي ورزشکاران اهميت و  ورزشکاران حائز اهميت مي

اند  نشان داده فيزيولوژيکال باشد که شواهد الکترو اين امواج ريتم آلفا مي  جمله بيشتري دارند؛ از
کند. باند فرکانسي آلفا به  ي شناختي ايفا ميها که اين ريتم نقش فعال و مهمي را در فرايند

هرتز را آلفاي باال )آرامش  42تا  44هرتز را آلفاي پايين و  3تا  8شود:  دو زير باند تقسيم مي
ها افزايش و با باز شدن  (. آلفا با بسته شدن چشم4939نامند )دموس،  و هشياري( مي

(. احتمال ديگر 4939)دموس،  نام دارد 4يابد. اين پديده بلوکه شدن آلفا ها کاهش مي چشم
فرضيات سنتي اين است که اوج فرکانس آلفا براي هر فرد مخصوص خود اوست و در 

کننده پرداخت که به  ي فرکانس فردي هر شرکت تحقيقات مختلف بايد به تعريف دامنه
تباط هاي توجه ار هاي آلفا پايين با حيطه فرکانس غالب فردي آلفا معروف است. فرکانس

(. از 2111، 2هاي آلفا باال به حافظه معنايي مربوط است )ورنون که فرکانس دارد، درحالي
هاي آن  ترين عملکردهاي اساسي در مغز انسان است که مؤلفه طرفي توجه يکي از مهم

رو يکپارچگي سيستم توجه الزم عملکرد  اي براي فرايندهاي شناختي ديگر است و ازاين پايه
اي سطح باال شناختي ديگر مثل، حافظه، کارکردهاي اجرايي و ... است )پينر ه سيستم  همه

هاي توجهي در زندگي روزانه بخصوص عملکرد  (؛ بنابراين بدکارکردي2111، 9و کاپوس
(. از جمله کارکردهاي آلفا 2111شود )پينر و کاپوس،  شغلي و اجتماعي فرد بيشتر آشکار مي

اند که  نشان داده  در حمايت از اين ايده چندين مطالعه تأثير آن بر توجه و تمرکز است.
و  1؛ تات2144و همکاران،  1هاي ديداري )گلد سيستمهاي آلفا بازتاب کانون توجه در  نوسان

 ستند. درـه ( ورزشکاران2144، 1درسون و ديگـرکتي )انـهاي ح ( و سيستم2111مکاران، ـه

  

1- Alpha blocking 

3- Penner & Kappos 

5- Thut  

2- Vernon 

4- Gould  

6- Anderson & Ding 
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( 2144(؛ به نقل از ويلسون و همکاران )2119ديگر که توسط تامپسون و تامپسون )  مطالعه
صورت گرفت نشان داده شد که افزايش توجه، به آلفا در نواحي گفتاري مغز )طرف چپ 

( نشان دادند که 2141) 4و ورنون وواتمپورال( بستگي دارد. در تحقيقي ديگر بازان –فرونتال 
هاي باز در ورزشکاران نسبت به غير ورزشکاران کمتر است.  واکنش امواج آلفا با چشم

مربوط است.  2افتد به چند تکليفي باز اتفاق مي آلفا هنگام چشم  تغييرهايي که در دامنه
مثالً در زمان اتو کردن  کند لحظه تمرکز مي مثال زماني که فرد بر چند چيز در يک   عنوان به

لباس، گوش کردن به موسيقي و يا تفکر در مورد يک حرکت ورزشي موج آلفا ظاهر 
(، بيان داشتند اکثر افراد، مقداري موج 2141و همکاران ) 9شود. در تحقيقي ديگر پاندي مي

ست جز کنند که اين خود دليلي شده که اين امواج، چيزي ني آلفا را با چشمان بسته توليد مي
شود. بدين ترتيب، با باز کردن  وسيله ناحيه بينايي توليد مي الگوي انتظار يا اسکن که به

 1يابد. آسودو ها، شنيدن صداي ناآشنا، اضطراب، تمرکز و توجه اين الگو کاهش مي چشم
( اتفاق EO) 1باز ( بيان کردند که تغييراتي که در دامنه آلفا هنگام چشم2111، )1اککاکيس

لحظه  مثال زماني که فرد بر چند چيز در يک   عنوان مربوط است. به تد به چند تکليفياف مي
ها توليد  هاي بزرگي از نورون وسيله گروه يابد. آلفا به کند، موج آلفا کاهش مي تمرکز مي

شوند تا براي به کار  کار گرفته نشده و آماده مياي به گونه تکليف ويژه شود که در هيچ مي
ن در عملکرد خاصي احضار شوند اما زماني که مغز درگير يک تکليف پيچيده گرفته شد

شود؛ بنابراين فقدان و يا کاهش آلفا  شود، دامنه آلفا قدامي متوقف مي همانند خواندن مي
تواند نشانه فعاليت بيشتر کرتيکال باشـد. تحقيقات مختلفي کاهش آلفا را در طول حل  مي

توان  اند که علت کاهش امواج آلفا را مـي يرپذير تأييد کردهتکليف و نيز طي تکاليف تغي
(. 2111، 1چيو ارتبـاط آن با )توجه( و ميزان فـعاليت مغز نيز تبيين کرد )دلدين و  واسطه به

ويژه شواهد ناشي  توجهات زيادي را به خود جلب کرده است. به EEGهمچنين توان آلفاي 
معکوسي با سطح  کنند که آلفا ارتباط ير پيشنهاد مياز مطالعات با تکاليف توجهي تغييرپذ

 (.4339مکاران، ـه و 8ناختي ضروري است دارد )دوژاردينـردازش شـيزي که در پـتوجه چ

  

1- Bazanova & Vernon 

3- Pandey 

5- Ekkekakis 
7- Deldin & Chiu  

2- Multi-tasking 

4- Acevedo 

6- Eye open 
8- Dujardin 
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اند که افزايش دشواري تکليف با کاهش  ( مشاهده کرده2111و همکاران ) 4اشميتعالوه  به
(. کاهش آلفا در 2111توان در سطوح پايين باند آلفا ارتباط دارد )به نقل از دلدين و چيو، 

( معتقد 4312(. شاگاس )2111و همکاران،  2شده است )نظري طول حل تکليف گزارش
ي از فعاليت امواج آلفاست. فعاليت زياد مغز به معني است که فعاليت مغزي شاخص معکوس

( 2118)1(. سوينگل2111و همکاران،  9کم شدن فعاليت آلفا و بالعکس است )به نقل از واگا
نشان داد که پايين بودن نسبت آلفاي پايين به آلفاي باال در افراد عادي باعث افزايش 

 شود. کارکردهاي شناختي، توجه و تمرکز مي

تواند شده در باال، احتماال نخبه يا مبتدي بودن ورزشکاران مي ه به تحقيقات اشارهبا توج
از  امواج مغزي و در نتيجه مکانيسم توجه را در افراد نخبه و غيرنخبه تحت تأثير قرار دهد.

طرف ديگر اهميت توجه و تمرکز در رويدادهاي ورزشي و رابطه آن با آلفا و استناد به اينکه 
سري يا آلفا با توجه  شده در زمينه بررسي موج آلفا با توجه در نقاط پس عات انجاماکثر مطال

در حالت تکاليف شناختي بوده است و تحقيقاتي مرتبط با بررسي آلفا در حالت استراحت، 
خصوص در  گيري اين نسبت در قشر پيشاني و به نسبت آلفاي پايين به آلفاي باال و اندازه

باشد، لذا هدف اين تحقيق بررسي تفاوت توجه در قشر پيشاني ود ميجامعه ورزشکاران محد
 مغز در حالت استراحت در ورزشکاران نخبه و غيرنخبه بود.

شده به اردوي تيم ملي  جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي ژيمناستيک کاران دعوت
شهر چنين کليه مردان ژيمناستيک کار هيئت ژيمناستيک جمهوري اسالمي ايران، هم

 41- 22ژيمناستيک کار نخبه ) 41باشد؛ که از بين اين ورزشکاران  مي 4931تهران در سال 
 11/48±11/4سال( با ميانگين سني  41-24ژيمناستيک کار غير نخبه ) 41سال( و 

شدند. معيار خروج  ترس انتخابگيري در دس صورت داوطلبانه و به روش نمونه باشند که به مي
 مغزي و ساير هاي نرولوژيک مغزي، هرگونه آسيب و يا ضربه از مطالعه شامل بيماري
 پزشکي و نرولوژيک پزشکي، مصرف در حال حاضر داروهاي روان اختالالت محور يک روان

  

1- Schmidt 

3- Vuga 

2- Nazari 

4- swingell 
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 افزار بيوگراف از دستگاه پروکامپ دو کاناله و نرم منظور ثبت امواج مغزي بهبود. سپس 
 استفاده شد. 4اينفنيتي

که  است الکترودهايي طريق از مغزي امواج ثبت براي ابزاري عنوان الکتروانسفالوگرافي به
 مغزي امواج ثبت پژوهش اين شود. در به سر وصل مي 41-21المللي  صورت سيستم بين به

که هر دو ساخت کانادا بودند  افزار بيوگراف دستگاه پروکامپ دو کاناله و نرم از استفاده با
قطبي از پوست سر دريافت و فعاليت  ها و امواج مغزي توسط مونتاژ يک استفاده شد. سيگنال

ي  الکتريکي مغز را در نقاط موردنظر ثبت شد. اين امواج پس از دريافت بر روي صفحه
مشاهده نيست،  هاي امواج مغزي قابل که ويژگي  آنجايي زشوند. ا نمايشگر ترسيم مي

ها را محاسبه کند. اين اطالعات وارد سيستم کامپيوتر شده و پس از  تواند آن کامپيوتر مي
شود.  هاي رياضي اين امواج به عدد و رقم و اعداد به نمودار و تصاوير تبديل مي تحليل

( FFTتمي به نام تبديل سريع فوريه )شده در اين تکنيک الگوري تحليل رياضي استفاده
اي از امواج  گونه شکل موجي ممتد را به مجموعه باشد. اين تکنيک قادر بوده هر مي

نموداري  FFTهاي مختلف تبديل کند. برون داد  ها و فرکانس سينوسي و کسينوسي دامنه
 امواج است.  است که محور افقي آن فرکانس و محور عمودي آن دامنه

قرار دادن دو الکترود بر روي سر دارد. هر سيم به يک  دو کاناله نياز به EEGثبت 
باشد. گر متصل ميدهنده الکتريکي در طرف دي اتصالطرف و يک  کالهک کوچک در يک

الکترودها  وصل شدند. هرکدام از EEGها به دستگاه  دهنـده ها به گوش و اتصال کالهک
به الله و نرمه گوش راست وصل شد، دو الکترود  عملکرد متفاوتي دارد. دو الکترود گراند

 ترتيب به نقاط مختلف سرمرجع به الله و نرمه گوش چپ وصل شدند. دو الکترود فعال به
 قرار گرفت و الکترود کانال F4در نقطه  Aوصل شدند. جهت انجام آزمون اصلي الکترود کانال 

B  در نقطهFz با استراحت حالت در و آرام اتاق يک مغزي در امواج قرار داده شد. ثبت 
براي حرکات را  دقيقه انجام گرفت. در مرحله ثبت آزمودني حداقل 2مدت به بسته چشمان

 د.ش( ثبت 41-44( به باال )8-3داشت. نسبت موج آلفا پايين ) 2جلوگيري از ايجاد آرتيفکت
  

1- Biograph Infiniti 2- Artifact 
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در دو گروه ورزشکاران نخبه  موردمطالعه متغيرهاي معناداري تعيين مستقل براي tاز آزمون 
 ها را همه ژيمناستيک کاران حاضر در اردوي و غيرنخبه استفاده شد. در اين پژوهش آزمودني

سال  41-21کاران هيئت ژيمناستيک شهر تهران با دامنه سني تيم ملي و ژيمناستيک
شده است.  ( نمايش داده4تشکيل دادند. آمار توصيفي و استنباطي هر دو گروه در جدول )

 

 

tP 

 19/1 14/4 19/4 14/41 41نخبه
91/2- 121/1 

 31/1 18/2 21/4 19/43 41 رنخبهيغ

نسبت آلفاي پايين ( نشان داد که تفاوت معناداري بين ميانگين 4نتايج آزمون در جدول )
( وجود دارد. ميانگين نسبت -=121/1P=، 91/2tبه باال در ورزشکاران نخبه و غيرنخبه )

آلفاي پايين به باال در ورزشکاران نخبه کمتر از غيرنخبه بود. هرچه بزرگي نسبت آلفاي 
شناختي توجه در  هاي ناکارآمدي توان گفت که نشانه شود ميپايين به باال بيشتر مي

 ژيمناستيک کاران غيرنخبه بيشتر خواهد شد.

ترين عملکردهاي اساسي در مغز انسان است که  طور که ذکر شد توجه يکي از مهم همان
رو يکپارچگي سيستم توجه  اي براي فرايندهاي شناختي ديگر است، ازاين هاي آن پايه مؤلفه

هاي سطح باال شناختي ديگر مثل، حافظه، کارکردهاي اجرايي و  سيستمالزمه عملکرد همه 
تحقيق حاضر باهدف بررسي تفاوت توجه در  همين منظوربه (.2111... است )پينر و کاپوس، 

ريتم قشري مغزي قدامي حالت استراحت در ژيمناستيک کاران نخبه و غيرنخبه انجام شد. 
اوت معنادار در ميانگين نسبت آلفاي پايين به باال در کننده وجود تف هاي تحقيق تبيين يافته
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-ن نخبه و غيرنخبه بود که ميانگين نسبت آلفا پايين به باال در ژيمناستيکاکارژيمناستيک

دهد که هرچه بزرگي نسبت ها نشان مينخبه بيشتر از نخبه بود. تفسير اين يافتهن غيراکار
هاي شناختي ازجمله توجه و تمرکز در  ه ناکارآمديتوان بآلفاي پايين به باال بيشتر باشد مي

توان اين نکته مطرح کرد که کوچک بودن اين ورزشکاران اشاره کرد و از طرفي ديگر مي
باشد. در حمايت از تحقيق حاضر شناختي مغز ميدهنده نرمال بودن فعاليتنسبت نشان

هاي ديداري  ون توجه در سيستمهاي آلفا بازتاب کان اند که نوسان نشان داده چندين مطالعه
هاي حرکتي )اندرسون و ديگ،  ( و سيستم2111؛ تات و همکاران، 2144)گلد و همکاران، 

اند که ريتم آلفا  فيزيولوژيکال نشان داده شواهد الکترو ورزشکاران هستند. همچنين (2144
(. 4939وس، دم) کند هاي شناختي از جمله توجه بازي مي نقش فعال و مهمي را در فرايند

عنوان شاخصي براي مطالعه يافته هاي تحقيق حاضر در زمينه بررسي توجه و موج آلفا به
عامل شناختي توجه، در راستاي تحقيقاتي است که افزايش توجه، به آلفا در نواحي گفتاري 

 (. ضمناً مطالعه2119تمپورال( بستگي دارد )تامپسون و تامپسون، -مغز )طرف چپ فرونتال
( است که نشان داد 4312در فعاليت مغزي و شاخص آلفا در راستاي تحقيق شاگاس) حاضر

. همچنين فعاليت زياد مغز به معني استفعاليت مغزي شاخص معکوسي از فعاليت امواج آلفا 
بسته تحقيق حاضر و باال بودن کم شدن فعاليت آلفا و بالعکس است. در اشاره به حالت چشم

(، نشان 2141باز مطالعات پاندي و همکاران )بسته نسبت به چشمدامنه آلفاي حالت چشم
کنند که اين خود دليلي شده  داد که اکثر افراد، مقداري موج آلفا را با چشمان بسته توليد مي

وسيله ناحيه بينايي توليد  که اين امواج، چيزي نباشند جز الگوي انتظار يا اسکن که به
ها، شنيدن صداي ناآشنا، اضطراب، تمرکز و توجه  ن چشمشود. بدين ترتيب، با باز کرد مي

طور معکوس با تواند بهيابد. در ضمن در حالت استراحت دامنه آلفا مي اين الگو کاهش مي
قابليت تحريک قشري و سطحي از فرايندهاي توجهي وابسته به نو بودن و اهميت محرک 

پايين بودن نسبت آلفاي پايين به باال (. در تحقيق حاضر 2111، 4)راسير ارتباط داشته باشد
( 2118هاي شناختي باشد، اين همسو با تحقيقات سوينگل )دهنده کارآمديتواند نشانمي

منزله به ين به آلفاي باال در افراد عاديـن بودن نسبت آلفاي پايـاست که نشان داد پايي
 هاي آلفاي حالت امنه ريتمد تمرکز است.ناختي، توجه و ـنرمال بودن و افزايش کارکردهاي ش
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کاران نخبه ـزماني عصبي را در ورزشهم هاييسمـوري جامعي از زمينه مکانهرهـبسته بچشم
حقيق حاضر است، از ـ( که هم خوان با ت2141 ،4شان داد )بابيلونيـ)کاراته، ژيمناستيک( ن

 هـها را نسبت بخبهتخلفي ن دلتايري دامنه آلفاي پايين و ـايج اين تحقيق برتـي نتـطرف
( نشان دادند 2141و ورنون ) بازانوواحقيقي ديگر ـها و غيرورزشکاران نشان داد. در تنخبهغير

غيرورزشکاران کمتر است.  هاي باز در ورزشکاران نسبت به که واکنش امواج آلفا با چشم
 عنوان افتد به چند تکليفي مربوط است. به باز اتفاق مي چشمآلفا هنگام   تغييراتي که در دامنه

کند مثالً در زمان اتو کردن لباس،  لحظه تمرکز مي مثال زماني که فرد بر چند چيز در يک  
شود که  گوش کردن به موسيقي و يا تفکر در مورد يک حرکت ورزشي؛ موج آلفا ظاهر مي

حاضر بود. مطالعه ديگري بيان کرد که اين همسو با تغييرپذيري آلفا و توجه تحقيق 
مربوط است.  افتد به چند تکليفي باز اتفاق مي تغييراتي که در دامنه آلفا هنگام چشم

يابد  کند، موج آلفا کاهش مي لحظه تمرکز مي مثال زماني که فرد بر چند چيز در يک عنوان به
شود که در  ها توليد مي ورونهاي بـزرگي از ن وسيله گروه (. آلفا به2111)آسودو اککاکيس، 

کار گرفته شدن شوند تا براي به نشده است و آماده مي کار گرفتهاي به گونه تکليف ويژه هيچ
در عملکرد خاصي احضار شوند اما زماني که مغز درگير يک تکليف پيچيده همانند خواندن 

تواند نشانه  آلفا ميشود؛ بنابراين فقدان و يا کاهش  شود، دامنه آلفا قدامي متوقف مي مي
فعاليت بيشتر کرتيکال باشد. تحقيقات مختلفي کاهش آلفا را در طول حل تکليف و نيز طي 

ي ارتباط آن با  واسطه توان به اند که علت کاهش امواج آلفا را مي تکاليف تغييرپذير تأييد کرده
( اين يافته ها با 2111عامل شناختي توجه و ميزان فعاليت مغز نيز تبيين کرد )دلدين و چيو، 

مدل شاگاس که فعاليت مغزي را شاخص معکوسي از فعاليت امواج آلفا گزارش داد و 
ها افزايش و با باز شدن  همچنين با مطالعه دموس که نشان داد آلفا با بسته شدن چشم

هاي تحقيق حاضر در تضاد با مطالعه يابد، سازگار بود. اما نتايج يافته ها کاهش مي چشم
هاي تطبيقي و فعاليت قشري ( بود، که نشان داد در زمينه پاسخ2142يتري و همکاران )دم

ها وجود ندارد و در طول حفظ توجه هيچ تفاوتي در باندهاي فرکانسي تتا، آلفا و بتا آزمودني
توجه باشد، علت اين تواند شرط ضرروري براي نقصچنين ناکارامدي قشر مغزي نميهم

 تراحت ـر تفاوت آلفا را در حالت اسـگونه تبيين کرد که تحقيق حاضان اينتويـناقض را مـت
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که مطالعه دميتري تفاوت امواج را در حالت فعال، اجراي گيري نموده است در حالياندازه
 تکليف و حفظ توجه سنجيده است.

روانشناسي ورزشي و انداز ورزش قهرماني و اهميت موضوع در نهايت با توجه به چشم
توان از ثبت امراج به صعود ورزشکاران مي عوامل شناختي تأثيرگذار در روند عملکرد رو

از  شود در مطالعات آينده مغزي در شناسايي و بهبود کارکردهاي ذهني بهره برد. پيشنهاد مي
ن زن و مرد اي با تعداد آزمودني بيشتر و همچنين با مقايسه دو جنسيت يعني ورزشکارا نمونه

ورزشکاران انجام شود. درمجموع اين مطالعه تفاوت عامل شناختي توجه را در قشر مغزي 
 نخبه و غيرنخبه با توجه به نسبت آلفاي پايين به باال در قشر پيشاني نشان داد.

 41/41/4931 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 11/19/4931 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 21/11/4931 تاريخ پذيرش مقاله:
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 (. تأثير آموزش نوروفيدبک4931نظري، محمدعلي؛ اسکندرنژاد، مهتا؛ عبدلي، بهروز و کاظم واعظ موسوي )

   هاي الکتروآنسفالوگرام و عملکرد در ورزش تيروکمان، بر ويژگي

 .412-424، 22شماره  سال ششم، ،
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