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Introduction: Nowadays, the research results suggest that

 امروزه نتایج پژوهشها حاکی از این است که امواج مغزی در:مقدمه

brainwaves change in different Psychological conditions.

 در این راستا هدف این.حالات روانشناختی مختلف تغییر میکنند

In this regard, this study aims to investigate the cognitive
challenges on quantitative electroencephalography (QEEG)

پژوهش بررسی تأثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمّی

pattern. Method: EEG was recorded from Cz in 26 right-

 در افراد راستدست ثبت شدند که شاملQEEG  دادههای: روش.است

handed individuals including 13 male and 13 female

، برای ثبت امواج مغزی. دانشجوی دختر بودند59  دانشجوی پسر و59

students. During two conditions: At rest condition Subjects

، سانتیمتری39  آزمودنیها از فاصله. نصب شدCZ الکترود بر روی ناحیه

looked at the white screen computer for one minute from a
distance of 90 cm. Then, ‘React Traking soccer’ was run

صفحهی سفید رایانه را به مدت یک دقیقه نگاه میکردند (موقعیت

for one minute (cognitive challenges condition). Findings:

 به مدت یک دقیقه بهReact Traking Soccer  سپس بازی.)استراحت

The data analysis showed that the main effect of mental

 در حین دو موقعیتEEG .)اجرا درمیآمد (موقعیت چالش شناختی

condition (from rest to cognitive challenge) was not

 تحلیل داده¬ها نشان می¬دهد اثر اصلی موقعیت: یافتهها.مذکور ثبت شد

significant (F=2/73, P<0/05) but the main effect of

ذهنی (از حالت استراحت به حالت چالش شناختی) معنیدار نشده است

frequency band (F=159/412, P<0/05) and interaction effect
of frequency bands and mental condition were significant

)F=513/452 ،P<7/79( ) اما اثر اصلی باند فرکانسیF=2/39 ،P>7/79(

(F=21/10, P<0/05). These results suggest that cognitive

،P<7/79( و اثر تعاملی باند فرکانسی و موقعیت ذهنی معنیدار شدهاند

challenge interact with different frequency bands and

 این نتایج حاکی از آناند که چالش شناختی با باندهای.)F=25/59

frequency bands, indicating that the amplitude of different
frequency bands modulated in different mental states (from

 بدین معنی که دامنه باندهای فرکانسی،فرکانسی مختلف تعامل دارند

rest to cognitive challenge). Conclusion: Findings of the

مختلف در حالتهای مختلف ذهنی (از حالت استراحت به حالت چالش

present study, approved the role of cognitive challenge on

 نقش چالش شناختی، یافتههای این پژوهش: نتایج.شناختی) تغییر مییابد

changing brain waves associated with cognition compared

بر تغییر امواج مغزی مرتبط با شناخت در مقایسه با خط پایه را مورد تأیید

to baseline.
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مقدمه
مغز انسان از میلیاردها سلول تشکیلشده است که

شناختی باشد.

نورون نامیده میشود و این نورونها برای

شناخت به کارکرد ذهن انسان اشاره دارد؛ بر

برقراری ارتباط با یکدیگر از پیامهای عصبی

اساس تعریف زبر ( ،)5331شناخت شامل هر نوع

استفاده میکنند .ترکیبی از میلیونها سیگنال

فرآیند ذهنی است که خصوصیات اصلی آن

فرستاده شده توسط نورونها به یکدیگر به میزان

داشتن سرشت انتزاعی بودن ،نمادپردازی ،بصیرت،

زیادی فعالیتهای الکتریکی ایجاد میکنند.

انتظار ،استفاده از قوانین پیچیده ،تصویرسازی،

فعالیتهای الکتریکی همان امواج مغزی هستند

اعتقاد ،هدفمندی ،حل مسئله و غیره است .ازاینرو

که توسط دستگاه الکتروآنسفالوگرام ثبت میشوند

شناخت میتواند بهعنوان مجموعهای از فرآیندهای

(نانز و سرینیواسان.)2992 ،

روانی در نظر گرفت که در خدمت رفتارها و

امواج به نمایش درآمده سیگنال های EEG

فعالیتهای روانی انسان است.

بازتاب فعالیت امواج فرآیندهای سیناپسی

اگرچه اندیشه ورزی درباره اطلاعات

هستند .به طور آناتومیکی نواحی قشری متمایز

شناختی به هزاران سال برمیگردد ،تحقیقات

انواع مختلف امواج را تولید میکنند و

تجربی درباره شناخت انسان نسبتاً جدید بوده

هنگامی که یک سیگنال مرکب باشد معمولاً از

است .این امر  9دلیل دارد :اولاً توانایی آزمایش

تحلیل طیفی فوریه برای جداسازی این

مستقیم زیر لایههای شبکه عصبی مرتبط با

سیگنال ها استفاده می شود تا باندهای فرکانسی

شناخت انسان به تکنولوژی زمانه برمیگردد

متشکله را جدا کند و دامنه هر باند را محاسبه

بنابراین تنها در  9دهه گذشته که تکنیکهای

کند (ویلسون و همکاران .)2955 ،ثبت امواج

تصویربرداری از عمق مغز مثل تصویربرداری

مغزی کاملاً غیرتهاجمی است و می تواند به طور

رزونانس مغناطیسی کارکردی ( )fMRIما را قادر

مداوم (چندین بار) بر روی بیماران ،بزرگ سالان

ساختهاند تا به پژوهش در حوزه شناخت

نرمال و کودکان بدون هیچ ریسک یا محدودیتی

بپردازیم (ساووی .)2992 ،دوما هرکولانو ـ

بکار رود EEG .مزیت وضوح زمانی بالا را

هوزل و ولنت ( ،)2991معتقدند که مغز انسان

دارد که اجازه می دهد تا قادر باشیم مطالعات

بیش از  62میلیارد نورون دارد که قابلیت ارتباطی

شناختی و ارزیابی سریع از فعالیت مغزی را

آنها به دو شیوهی الکتریکی و بیوشیمیایی

داشته باشیم (تپلان .)2992 ،گالان و بیل

(انتقالدهندههای عصبی) است و قابلیت انجام

( ،)2952پیشنهاد دادند که  EEGقادر است که

کارکردهای شناختی مختلف نیز هم بهصورت

یک ابزار با ارزش برای ارزیابی میزان درگیری

همزمان و هم متوالی است .این پیچیدگی باعث
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میشود تا حتی فرآیندهای شناختی که هرروزه

روانشناسان برنامه های کامپیوتری مختلف را

مورداستفاده قرار میگیرند مثل زبان و حافظه

برای ارزیابی شناختی می توانند به کار گیرند

هنوز تعریف واضحی نداشته باشند (انجمن

(توماس .)2992 ،مطالعات مختلفی درباره

جهانی پزشکی )2995 ،و در آخر میتوان به

ویژگی های

بهبود

حجم تحقیقات مربوط به شناخت انسان اشاره

عملکرد در تکالیف مختلف (ورزشی ،شناختی

کرد که یا استنتاجی بودهاند و یا از جمعیتهای

و هنری) انجام گرفته است .این تکالیف شامل

بالینی مثل افراد دارای صرع صورت گرفتهاند

فعالیت هنرمندانه مثل نواختن آلات موسیقی و

(موکامل ،اکستروم ،کاپلان ،ایکابونی و فراید

فعالیت های موزون ،فعالیتهای ورزشی و

.)2959

شناختی هستند (نظری.)5939 ،

با

وجود

دیگر

مطالعات مختلف نشان داده است که

تکنولوژی های مدرن EEG ،هنوز به عنوان یکی

تغییرات فعالیت الکتریکی مغز ممکن است

از مهم ترین و مفیدترین ابزارها برای بررسی

زیربنای فکر و حافظه باشد .فعالیت سلول های

فعالیت شناختی در درون مغز باقی مانده است.

مغزی بیانگر سطوح مختلفی از هوشیاری است

ساوی ( ،)2992معتقد است که  fMRIممکن

و امواج مغزی متأثر از این سلول ها در رابطه با

است قادر باشد که کجایی فعالیت مغزی را با

آنچه فرد انجام می دهد ،تغییر می کند.

دقت میلی متر شناسایی کند اما  EEGعلاوه بر

به عنوان مثال امواج مغزی فردی که خواب است

شناسایی کجایی فعالیت مغزی با دقت سانتیمتر،

با فردی که بیدار است یا کسی که مشغول انجام

قادر است فعالیت مغزی با دقت میلی ثانیه را نیز

فعالیت خاصی است ،متفاوت خواهد بود.

شناسایی کند EEG .ممکن است مانند fMRI

همچنین این امواج در افراد سالم و یا افراد

قادر به اندازه گیری کارکردهای عمقی مغز نباشد

دارای اختلال نیز متفاوت است .زمانی که بیدار

اما این اجازه را می دهد که فعالیت های مغزی

هستیم و چشمان ما باز است و هنگام تمرکز،

در درجه اول با قشر مغز و سپس با فعالیت های

توجه ،تفکر ،حل مسئله ،مذاکره ،راه رفتن و یا

بیرون مغز مرتبط شود .این آشکارا انتخابی عالی

رانندگی امواج مغزی تغییر می کنند .هرچقدر

برای مطالعه شناخت است.

کارها با آرامش بیشتری صورت گیرد ،امواج

همچنین

ظهور

fMRI

روانشناسان

با

و

الکتروآنسفالوگرافی

و

از

نوسان کمتری داشته و چنانچه همراه با هیجان

استفاده

الکتروآنسفالوگرافی کمّی به دنبال یافتن

شدید و یا استرس باشد ،امواج مغزی تواتر

ویژگی های عملکرد مغز افراد و ارتباط آن با

بیشتری یافته و گاهی اوقات تا  29نوسان در

علائم مشکلات عمومی هستند؛ بر این اساس

ثانیه هم خواهد رسید .همچنین داروهای
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آرام بخش نیز فعالیت این امواج را تغییر

ریتم های آلفا و بتا با فعالیت شناختی مرتبط

می دهند (به نقل از حسینیان .)5962 ،فعالیت

هستند (بیان ،ونگ ،لو ،یین و لی2954 ،؛

بتا با فرایندهای شناختی مثل قضاوت ،حل

جیونگ .)2994 ،پیک فرکانس آلفا ( )PAFیک

مسئله ،حافظه کاری و تصمیم گیری مرتبط است

مقیاس (اندازه)  EEGاست که نشان دهنده

(لین ،چن ،کو و ونگ .)2955 ،افزایش دامنه

حداکثر دامنه درون باند آلفا است و با هرتز

این باندهای خاص اغلب نتیجه اغتشاشات

اندازه گرفته می شود PAF .اندازهی مستقیم

مغزی در همان فعالیت هاست .نقش توجه روی

دامنه نیست و نباید با دامنه آلفا مقایسه شود.

فعالیت های  EEGبه طور وسیعی بررسی شده

 PAFبالاتر (سریع تر) این معنی را می دهد که

است .کلیمش ( ،)5333تغییرات توان باند آلفا و

دامنه بزرگتری در قسمت بالاتر طیف آلفا وجود

توجه را از طریق یک تکلیف ادبال موردبررسی

دارد و بالعکس .چندین مطالعه نشان داده اند که

قرار دادند .بعد از تقسیم کردن آلفا به سه

 PAFنشان دهنده عملکرد در کارکردهای

زیرمجموعه باند فرکانسی :آلفای پایین ،متوسط

شناختی متنوع شامل توجه ،انگیختگی ،حافظه

و بالا ،آنها دریافتند که تنها آلفای پایین بازتاب

کاری ،حافظه طولانی مدت و خواندن است

ویژگی های توجه است .همچنین وولفگنگ

(کلیمنش و دیگران PAF .)2999 ،با تغییرات

( ،)5333در مطالعه خود که بهمنظور بررسی

رشدی در فعالیت های شناختی مرتبط است .در

بازتاب عملکردهای شناختی و حافظه روی

یک مطالعه که بر روی  529نفر مرد و زن  42تا

باندهای آلفا و تتا انجام گرفت به این نتیجه

 69ساله صورت گرفت لی و همکاران (،)5332

رسیدند که آلفا در زیر باندهای مختلف متأثر از

دریافتند که  PAFبا کهولت سن کاهش می یابد؛

فرایندهای حافظه معنایی و توجه است .یک

همچنین  PAFبا سرعت و عملکرد در انجام

یافته ی مهم افزایش در توان تتا و کاهش توان

تکالیف شناختی مرتبط بودند (آنوخین و ووگل

آلفا نشان دهنده عملکرد حافظه و شناخت

 )5332همچنین  PAFرا به منظور بررسی

ضعیف است (اندل ،شیتو ،کریک ،موریس و

حالت های عاطفی و هیجانی بررسی کرده اند.

سیلوان .)5334 ،از طرف دیگر کاهش توان آلفا

کوستیرینیا و کولیکوف ()5332؛ کوستیرینیا

نشان دهنده توجه بالا به یک تکلیف معین است

( ،)5336دریافتند که  PAFدر طول بازتولید

نشان دهنده

شادی و خشم در نواحی ()C4,T4,F3,O1

حواس پرتی (کاهش توجه) در یک تکلیف

افزایش می یابد و در طول ترس و سوگ در

معین است .همچنین مطالعاتی که به بررسی

مقایسه با حالت طبیعی کاهش می یابد .در

نوسانات مغزی پرداخته اند ،نشان می دهند که

مطالعه ای دیگر تیفین و دیگران ()5331

درحالی که
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دریافتند که افراد با خواب کمتر و اضطراب

میانگین سنی  22سال و انحراف معیار  1512به

بالاتر  PAFبالاتری نسبت به گروه کنترل

روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

داشتند .به طور خلاصه  PAFبه نظر می رسد

معیارهای ورود در این پژوهش عبارت بودند از

یک شاخص ظرفیت شناختی یا آمادگی شناختی

اینکه

و

است که هم با ویژگیها و هم با حالتهای

نورولوژیکی نداشته باشند و قبلاً در آزمایش

کارکردی مغز مرتبط است (آنجلاکیس و

مشابه شرکت نکرده باشند.

همکاران.)2994 ،

ابزار :همان طور که پیش ازاین بیان شد ،هدف

سابقه

مشکلات

روان پزشکی

همان طور که اشاره شد الگوهای فعالیت

این پژوهش بررسی تأثیر چالش شناختی بر

مغزی متفاوتی در افراد مختلف وجود دارد؛

امواج مغزی دانشجویان است .به این منظور

بنابراین مشخص کردن ارتباط بین فرکانس های

برای بررسی اثر چالش شناختی از بازی

ویژه و پردازش شناختی در افراد ،به

رایانه ای ( )React Traking Soccerساخت

روانشناسان و عصب شناسان کمک می کند تا

شرکت  Thought Technologyاستفاده شد

تفاوت الگوهای فعالیت مغزی را در شرایط

که برای انجام آن نیاز به تمرکز ،توجه و

مختلف از قبیل پیش و پس از تکلیف و حین

عکس العمل سریع دارد .فرد باید با استفاده از

عملکرد ضعیف و خوب بشناسند تا نهایتاً بتوان

کلید ماوس روی رایانه ،توپ را به سمت

از این مقادیر برای بهتر شدن عملکرد افراد

راست یا چپ حرکت دهد تا آن را در بین

به ویژه برای بیماران دارای نقص شناختی

میله ها نگه دارد و اجازه ندهد که توپ از این

استفاده کنند .همچنین این تحقیق ،به افزایش

خطوط خارج شود (استراک .)2955 ،همچنین

دانش ما درباره امواج مغزی در حین چالش

در این پژوهش از دستگاه پروکامپ دوکاناله،

شناختی کمک میکند؛ بنابراین هدف این

ساخت کشور کانادا به منظور ابزار ثبت امواج

پژوهش بررسی تأثیر چالش شناختی بر امواج

مغزی استفاده گردید .دستگاه نوروفیدبک مدل

مغزی افراد است.
روش
امواج مغزی یک گروه بهصورت درون گروهی
در دو موقعیت آزمایشی (موقعیت استراحت در
مقایسه با موقعیت چالش شناختی) اندازه گیری
شد 22 .نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز با

 ProComp2ساخت کمپانی

Thought

 Technologyکانادا با سابقه بیش از  49سال
فعالیت در این حوزه برای ثبت امواج مغزی
( )EEGو یا سایر پارامترهای فیزیولوژی
()Biofeedback

به صورت

هم زمان

نیاز

متخصصان را در حوزه کلینیکی و درمان
برآورده می سازد؛ و نرم افزار

Infinity
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 Biographبرای ثبت ،ذخیره و تجزیه وتحلیل

صفحه لپ تاپ به صفحه سفید تغییر داده می شد

داده ها استفاده گردید.

و از او می خواستیم کاملاً راحت نشسته تا ما به

روش اجرا :ابتدا از آزمودنی ها خواسته شد

روش «سیستم بین المللی ( »29-59جاسپر،

روبه روی لپ تاپ نشسته تا به صورت اجمالی

 )5316به اندازه گیری ناحیه  CZبر روی سر

توضیحاتی در مورد تکلیف React Traking

اقدام کنیم .ثبت شامل  529ثانیه بود که  29ثانیه

 Soccerو نحوه ثبت  EEGبرای آن ها بازگو

آن در حین چالش شناختی در نقطه  CZقرار

شود .سپس آزمودنی به مدت یک دقیقه بازی

داشت .تکلیف  React Traking Soccerدر

مذکور را تمرین می کرد .انجام آزمون بدین

شکل  5نشان داده شده است.

شیوه بود که از آزمودنی خواسته می شد ،پس از

در این پژوهش جمعاً  )2×3(56نوع آزمایه

شروع و حرکت توپ به سمت چپ یا راست،

خواهیم داشت که شامل  2موقعیت ثبت (از

با حرکت دادن ماوس در جهت مخالف،

حالت استراحت به حالت چالش شناختی) و 3

مبادرت به حفظ تعادل توپ و جلوگیری از

باند فرکانسی است .آزمون آماری استفاده شده در

خروج توپ از خطهای هدف نماید .پس از

این پژوهش تحلیل واریانس مختلط است و برای

حصول اطمینان از اینکه آزمودنی به طور کامل

اجرای این آزمون از  SPSSاستفاده شد.

نحوه انجام چالش شناختی را آموخته است،

شکل  .1تکلیف بهکاررفته در این پژوهش
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یافتهها
جدول  .1آمار توصیفی
باند فرکانسی

چالش شناختی

حالت استراحت
میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

آلفا پیک

3/12

9/45

22

3/12

9/23

22

تتا

3/39

5/13

22

59/95

5/11

22

آلفا

3/33

9/33

22

3/96

5/96

22

SMR

9/39

9/36

22

9/39

9/35

22

بتا

2/32

5/52

22

2/11

5/23

22

تتاSMR/

2/11

9/16

22

2/33

9/13

22

تتا/بتا

5/46

9/91

22

5/16

9/4

22

تتا/آلفا

5/96

9/22

22

5/96

9/53

22

بتای بالا/گاما/بتا

9/36

9/55

22

9/63

9/52

22

همانگونه که مندرجات جدول شماره 5

حالت یکسان بوده است .برای بررسی فرضیه

نشان میدهد ،امواج مغزی افراد در حالت چالش

پژوهش از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده

شناختی در مقایسه با حالت استراحت در اغلب

شد؛ بدینصورت که ابتدا پیشفرض همسانی

باندهای فرکانسی تفاوت داشتهاند به نحوی که

کوواریانسها با استفاده از آزمون کرویت ماخلی

میانگین و انحراف استاندارد گروهها تغییر کرده

بررسی شد که نتایج آن در جدول  2آمده است.

است؛ بهغیراز آلفا پیک که میانگین آن در هر دو
جدول  .2آزمون کرویت ماخلی
آزمون

مجذور

درجه

ماخلی

کای

آزادی

کمترین میزان

P

گرین هاوس-

هیون -فلد

کرانهی پایین

اثر اصلی باند فرکانسی

9/9995

495/19

91

9/9995

9/212

9/233

9/521

اثر اصلی موقعیت ثبت

5

9/9995

9

9/9995

5

5

5

9/9995

159/12

91

9/9995

9/533

9/563

9/521

گیسر

اثر تعاملی موقعیت ثبت و
باند فرکانسی
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گیسر استفاده شد که نتایج آن در جدول  9آمده

همانطور که جدول  2نشان میدهد فرض

است.

همسانی کوواریانس درون خانهای رعایت نشده
است ( )P>9/91بنابراین از آزمون گرین هاوس ـ

جدول  .3نتایج تأثیرات درون آزمودنی گرین هاوس -گیسر
مجموع

درجه

میانگین

مجذورها

آزادی

مجذورها

اثر اصلی موقعیت ثبت

4/436

5

4/436

خطا

49/334

21

5/249

اثر اصلی باند فرکانسی

1345/595

2/946

2699/935

خطا

946/291

15/294

2/695

اثر تعاملی موقعیت ثبت و باند

39/235

5/49

15/129

F

2/349

513/452

59/259

سطح

مجذور

معنیداری

ضریب اتا

9/559

9/933

9/9995

9/995

9/349

9/23

فرکانسی
خطا

569/969

91/343

1/942

همانگونه که از جدول  9استنباط میشود،

شناسایی این تغییرات از آزمون  tوابسته استفاده

اثر اصلی موقعیت ثبت (از حالت استراحت به

شد؛ که نتایج آن حاکی از آن است که بین دامنه

حالت چالش شناختی) معنیدار نشده است

باندهای فرکانسی آلفا (،)t=9/99 ،P=9/992

( )F=2/39 ،P>9/91اما اثر اصلی باند فرکانسی

SMR

( )F=513/452 ،P<9/91و اثر تعاملی باند

( ،)t=-2/564 ،P=9/996تتا/آلفا (،P=9/999

فرکانسی در دو موقعیت ثبت معنیدار شدهاند

 )t=-1/2و بتای بالا-گاما/بتا (-4/29 ،P=9/999

( .)F=25/59 ،P<9/91این نتایج حاکی از آناند

= )tدر دو موقعیت ثبت تفاوت معناداری وجود

که چالش شناختی با باندهای فرکانسی مختلف

دارد و بین دامنه باندهای فرکانسی آلفا پیک

تعامل دارند و باندهای فرکانسی در سطوح

( ،)t=9/62 ،P=9/391تتا (-9/293 ،P=9/143

مختلف چالش شناختی (از حالت استراحت به

= )tو بتا ( )t=5/521 ،P=9/235تتا/بتا

حالت چالش شناختی) تغییر مییابند که در

( ،)t=-5/92 ،P=9/533تفاوت معناداری وجود

نمودار شماره  5نیز نشان داده شده است .بهمنظور

ندارد.
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جدول  .4نتایج آزمون  tوابسته
باندهای فرکانسی

تفاضل میانگینها

انحراف استاندارد

خطای میانگین

t

درجه آزادی

سطح معناداری

آلفا پیک

9/991

9/94

9/92

9/62

23

9/391

تتا

-9/255

5/64

9/94

-9/29

23

9/143

آلفا

2/291

9/43

9/22

9/99

23

9/992

SMR

9/566

9/43

9/96

2/59

23

9/941

بتا

9/526

9/33

9/54

5/521

23

9/235

تتاSMR/

-9/532

9/42

9/96

-2/564

23

9/996

تتا/بتا

-9/961

9/94

9/92

-5/92

23

9/533

تتا/آلفا

-9/235

9/21

9/94

-1/2

23

9/999

بتای بالا-گاما /بتا

-9/596

9/59

9/92

-4/29

23

9/999

نمودار  .1مقایسه میانگین باند باندهای فرکانسی در دو سطح موقعیت ثبت

همانطور که مشاهده میشود نمودار  5از

چالش شناختی) تفاوت وجود دارد .یافته های

الگوی مورد انتظاری پیروی میکند که امواج

این پژوهش نشان داده اند که خصایص شناختی

آهسته دارای دامنه بزرگتر و امواج سریع دارای

با باندهای فرکانسی معین مرتبط هستند و غلبه

دامنه کوچکتری هستند.

هر یک از این باندها معمولاً با حالت روانی
خاصی در ارتباط هستند (لارسن2992 ،؛

نتیجهگیری و بحث

لاورنس و همکاران )2954 ،تأیید می کند؛

یافته های تکلیف به کاررفته در این پژوهش

بنابراین شناخت مناطق درگیر در حل چالش

نشان می دهد که بین امواج مغزی افراد در دو

شناختی یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشی

موقعیت ثبت (از حالت استراحت به حالت

است .چرا که فهمیدن اینکه در هنگام حل
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چالش شناختی کدام منطقه درگیر است و چه

ویژه ای به کار گرفته نشده و آماده می شوند تا

امواجی تولید می شود به فهم بیشتر ما از

برای به کار گرفته شدن در عملکرد خاصی

عملکرد مغز و بهبود عملکرد آن کمک می کند.

احضار شوند اما زمانی که مغز درگیر یک

یکی از مواردی که در روانشناسی امروز حائز

تکلیف پیچیده همانند خواندن می شود ،دامنه

اهمیت است بررسی ارتباط بین فرآیندهای

آلفا متوقف می شود؛ بنابراین فقدان و یا کاهش

شناختی و فرآیندهای عصب شناختی است؛

آلفا می تواند نشانه فعالیت بیشتر قشر مغز باشد

بنابراین ،هدف این تحقیق یافتن تفاوت امواج

ازاینرو پژوهش حاضر با یافته های آسودو و

مغزی در حین حل چالش شناختی با

اککاکیس ( )2992همسو است .علت کاهش

به کارگیری  EEGاست.

امواج آلفا را می توان به واسطه ارتباط آن با

الکتروآنسفالوگرافی یا فعالیت الکتریکی

(توجه) و میزان فعالیت مغز نیز تبیین کرد.

مغز ارتباط خاصی با جریان خون قشری دارد

تحقیقات مختلفی کاهش آلفا را در طول

(کوک و همکاران )5336،و ازاینرو ،مقیاس

حل تکلیف و نیز طی تکالیف تغییرپذیر تأیید

خوبی از سطح جریان خون (سلول های

کرده اند (دلدین و چیو .)2991 ،همچنین توان

استفادهکننده جریان خون در هنگام فعالیت) در

آلفای  EEGتوجهات زیادی را به خود جلب

قسمت های مختلف مغز است؛ بنابراین EEG

کرده است .به ویژه شواهد ناشی از مطالعات با

نماینده برتری برای شناسایی حالات مغزی

تکالیف توجهی تغییرپذیر پیشنهاد می کنند که

است که با موفقیت و شکست در هر تکلیفی که

آلفا ارتباط معکوسی با سطح توجه چیزی که در

نیاز به فعال بودن آن نواحی مغزی دارد ،مرتبط

پردازش شناختی ضروری است دارد (دوژاردین

است.

و همکاران .)5339 ،به علاوه اشمیت و همکاران

این یافته ها به ویژه در امواج آلفا و SMR

( )2999مشاهده کرده اند که افزایش دشواری

مطابق با الگوی پیش بینی شده صورت گرفت.

تکلیف با کاهش توان در سطوح پایین باند آلفا

آسودو ،اککاکیس ( )2992بیان کردند که

ارتباط دارد (به نقل از دلدین و چیو.)2991 ،

تغییراتی که در دامنه آلفا هنگام چشم باز ()EO

در مطالعه ای دیگر نیز کاهش آلفا در طول حل

اتفاق می افتد به چند تکلیفی مربوط است.

تکلیف توجه مداوم گزارش شده است (نظری

به عنوان مثال ،زمانی که فرد بر چند چیز در

و همکاران .)2955 ،شاگاس ( )5332معتقد

یک لحظه تمرکز می کند ،موج آلفا کاهش

است که فعالیت مغزی شاخص معکوسی از

می یابد .آلفا به وسیله گروه های بزرگی از

فعالیت امواج آلفاست .فعالیت زیاد مغز به معنی

نورون ها تولید می شود که در هیچ گونه تکلیف

کم شدن فعالیت آلفا و بالعکس است (به نقل از
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واگا و همکاران .)2992 ،با توجه به این موارد

حالت استراحت به چالش شناختی تغییری

می توان کاهش امواج آلفا را در ارتباط با این

نداشتند که با مطالعات آنجلیکس و همکاران

ویژگی ها تبیین کرد.

( ،)2994ینگ ،تریت و دیکسون و ( )2952و

ریتم حسی حرکتی ( )SMRیک وضعیت

مای ،مینت و ونگ ( )2952ناهم سو بودند .در

جهت گیری درونی را نشان می دهد و تنها در

تبیین یافته پیک فرکانس آلفا و تتا می توان گفت

قشر حسی حرکتی ( )Cz,C3,C4تسلط دارد.

عدم تفاوت پیک فرکانس آلفا در دو موقعیت

با کاهش حرکت و آرام سازی ،دامنه SMR

ثبت به نوع تکلیف باز می گردد .تکلیف

افزایش می یابد (توماس ،2992،دموس5939،؛

شناختی مورداستفاده در این پژوهش به گونه ای

هاموند .)2993 ،حضور این موج نشان دهنده

اجرا می شد که خلاقیت ،تکانشی بودن و

ریلکس بودن سیستم حرکتی است ،بنابراین در

خیال پردازی را فراخوانی نمی کرد و بیشتر به

اجرای مناسب حرکات حسی ـ حرکتی مؤثر

تمرکز و توجه آنی افراد اختصاص یافته بود؛

است .در پژوهش حاضر همانطور که نشان

درنتیجه امواج آهسته مانند تتا و پیک فرکانس

داده شد میانگین  SMRبهطور معنی داری در

آلفا فرصت کمتری برای خودنمایی می یافتند.

حالت چالش شناختی کاهش می یابد .انجام

نتایج پژوهش حاضر برای بررسی موج

چالش شناختی مرتبط با حرکت ،همان مناطق

بتا بیانگر این مسئله است که میانگین دامنه آن

مغزی را فعال میکند که در حرکت دخیل

در حین چالش شناختی در مقایسه با حالت

هستند (ریتی)5939،؛ بنابراین کاهش توان

استراحت تغییر چشمگیری ندارد که ناهم سو با

 SMRبه تکلیف چالش شناختی بازمی گردد که

پژوهش های

کارولی،

در آن مناطق حرکتی مغز فعال شده و متعاقباً

سالواتور ،نیکولای ،مرزنو و جاگوست و

 SMRکاهش می یابد.

( )2952و دمانوئل ،براید ،سانیوگا-بارک و

بابیلیونی،

دلپریسو،

همچنین نسبت تتا SMR/با مطالعات

جیمز ( )2959است؛ اما پژوهش های گذشته

گروزیلر و هولمز ( )2954و ونگ و همکاران

تمرکزشان در بررسی موج بتا ناحیه فرونتال

( ،)2954تتا/آلفا با مطالعات لم ،اسچفیلین ،آدن،

بوده درحالیکه در این پژوهش تمرکز بر روی

هولتون و هاگورت ( )2952و گروزیلر و

ناحیه حسی ـ حرکتی بوده است.

همکاران ( )2954و نسبت بتای بالا ـ گاما/بتا
با مطالعه بات ،بون ،روسیتر ،دوپونت ـ هادون،

پیشنهاد ها

موران ،فریستون و وارد همسو بودند .از طرفی

پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی ،مدت زمان

امواج پیک فرکانس آلفا ،تتا ،بتا و تتا/بتا از

ثبت در هنگام چالش شناختی افزایش یافته،
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.شناختی نیز ثبت انجام شود

همچنین از دیگر نقاط مغزی در حین چالش
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