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 چکیدٌ

ِ ثز سغییزار  :مقدٍم خ ًٍی َس ٍ ثیز ًٍی  ْییي سأثیز سوزوش در ّذف اس اخزای سحمیك حبمز س

َد. ْبرر دزسبح دارر ث َگزافی در ه ًٍاغفبل هزد؛ هیًبگیي عٌی:  8سىٍ   6) ًفز 14 :ريش الىشز

ٍىلجبًِ در ایي سحمیك  15/23 َرر دا ْیذ رخبیی ِث ف َیبى دًاؾگُب سزثیز دثیز ؽ عبل( اس دًاؾد

ػ ؽزوززوز وزًدذ. ؽ خْی ِث ٍر ّجزد َس َر حذف اثز سزسیت اعشفبُد اس را ٌذگبى ِث هٌَ ٌو

ٍیىزد  ل، اثشذا دزسبة دارر را ثب ر ٍُ ٍا ٌذ، گز ٍُ لزار گزفش َر سقبدفی در ٍد گز َاسًِ هشمبثل ِث ى ه

ًٍی را دظ اس  خِ در ٍیىزد سوزوش َس ٍم، ر ٍُ د ًٍی ًادبم دادًذٍ  گز ًٍیٍ  عذظ ثیز خْی در َس

ًٍی اعشفبُد وزدًذ )سوزو خِ ثیز َاج هغشی ؽزوز 7ش َس ؽؼ ِع سبیی(. اه وٌٌذگبى در دعِش َو

ِ حبلز چؾن ْول ثبس ع َرال ْبرر ثب دعش ًٍی )اعشزاحز(، اخزای ه ٍ ثیز ًٍی  ِ در خ ّبی سوزوش َس

عو ًزم َگزافی ثجز گزدیذٍ  َس ًٍاغفبل عو دعشگُب الىشز ٍگبیذ ِث داُدَس ّبی ووی سجذیل افشار ًز

ٍ اس ْبلیز ؽذ  َر، ف ّبی هذو ّیبًِ ثیي وبًبل  ٍ آ َاحی هزوشی  ٍ ثشب درً  َاج آلفب  ِ اه ای خْز سدشی

ٍاریًبظ در اًذاُس َب:یبفٍتٍ سحلیل اًشخبة ؽذ.  َى سحلیل   ّبی سىزاریً ؾبى داد ِوًشبیح آسه

ج آلفب  َاى هيلك َه ِ لگبریشن س يم ِ  C4در ٌه يم ٍ ٌه ٍ در د ًٍی  ِ ثیز خ ْیز سوزوش َس م ٍ  P3درٍ 

P4  ْیز اعشزاحز م  ٍِ ٌبداری راً غجز ث ؼ ْه ًٍی وّب ٍ ثیز ًٍی  ِ در خ ْیز سوزوش َس م درٍ 

ًٍی  ٍ ثیز ًٍی  ِ در خ ْیز سوزوش َس م ج آلفب درٍ  َاى هيلك َه ِ ثیي لگبریشن س ًؾبى دادًذ، در حبلیى

ْیز سوزوش  م ج ثشب درٍ  َاى هيلك َه ِ، لگبریشن س ى ْبیز اٌی َد ًذاؽز. درً  خ ٌبداریٍ  ر ْه سفٍب

خِ در يِم َس َد. افشایؼ  P4ًٍی در ٌه ًٍی ث خِ ثیز ْیز سوزوش َس م ٌبداری ثیؾشز اسٍ  َر ْه ِث ى

يِم ج ثشب در ٌه َاى َه ٌذُ سوزوش ثیؾشز ثز حزوبر ثذى در  P4 س ًٍیً ؾبى ّد خِ در در سوزوش َس

ًٍی در افزاد هجشذی حوبیز هی ِ در خ ّجزد سوزوش َس ِ اس ثزسزی را ياصگبن    وٌذ.حیي اخزاعز و

ْبرر دزسبة دارر.سوز کلیدی: َگزافی، ه ًٍاغفبل ًٍی، الىشز ِ ثیز خ ًٍی، سوزوش َس ِ در خ  وش َس

Abstract 
 

Introduction: The purpose of present study, was to 

examine the effects of internal and external focus of 

attention on EEG changes in darts throwing skill. 

Methods: 14 students of Tehran Shahid Rajaee Teacher 

Training University (6 female and 8 male; mean age: 23.13 

years) voluntarily participated in this study. Order of 

attentional strategy was counterbalanced across 

participants and they randomly divided into the two 

groups: one group is performed dart throwing internally, 

followed by external focus of attention, and the other use 

internal followed external focus of attention. Participants’ 

Brain Waves were recorded by EEG in three conditions, 

open eye resting and perform dart throw with internally 

and externally focus of attention and were transferred to 

quantitative data by Neuro-guide Software. Alpha and beta 

band cortical activity in central and parietal brain area were 

selected. Findings: Results of repeated measures ANOVA 

revealed that log of absolute power of alpha band in 

externally focus of attention condition in C3 and in 

internally and externally focus of attention conditions in P3 

and P4 brain areas were significantly lower than rest 

condition while there were no significant differences 

between two internal and external focus of attention 

conditions. In addition, log of absolute power of beta in 

internally focus of attention condition in P4 was 

significantly greater than externally focus of attention 

condition. Increasing beta power in P4 in internal focus of 

attention indicates greater focus on body movements 

during performance, which supports the superiority of 

internal focus of attention strategy in beginners. 

Keywords: Internal and External Focus of Attention, 

Electroencephalography, Darts throwing skill. 
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 مقدمٍ
   اهزٍسُ، سوزوش سَخِ ثِ ٌَّاى یىی اس

ّبی یٌذ اوشغبة هْبررّبی ؽٌبخز فزآنهىبًیغ
سَخِ هحممبى وٌشزل حزوشی لزار  حزوشی هَرد

گزفشِ اعز. سوزوش سَخِ ثِ ّول ّذایز سَخِ ثِ 
ؽَد )اؽویز ٍ هٌبثِ اىالّبر یب اؽیب اىالق هی

(. ثِ ّجبرر دیگز، سوزوش سَخِ ثِ 2006، 1لی
هىبًی اؽبرُ دارد وِ اخزاوٌٌذُ سَخِ خَد را در 

عبسد )دبرن ای هْبرر ثز آى هْيَف هیحیي اخز
(. سوزوش سَخِ یب 2015، 2ٍ ٍٍ، ؽیَ ٍ ریَ

 3سخقیـ هٌبثِ سَخِ در لبلت دٍ ثْذ دٌْبی
( ٍ خْز سوزوش )درًٍی 4سوزوش )ثبریه ٍ گغشزدُ

در . (1993، 5ؽَد )ًبیذفزثٌذی هیٍ ثیزًٍی( ىجمِ
، اخزاوٌٌذُ سَخِ خَد را 6سوزوش سَخِ ثیزًٍی

ّول ثِ خبرج اس حزوبر ثذى ٍ ثز  ٌّگبم اخزای
عبسد در حبلیىِ سبثیز حزوز در هحیو هْيَف هی

، اخزاوٌٌذُ ثز حزوبر ثذى 7در سوزوش سَخِ درًٍی
،  8ؽَد )ٍلف، ّبة ٍ دزیٌشخَد هشوزوش هی

1998 .) 

سوزوش سَخِ ثز اثزار حزوز یب سوزوش ثیزًٍی، 
اعشفبدُ اس دزداسػ خَدوبر را سغْیل وزدُ ٍ ثِ 

ؽَد، در لز ٍ رٍاًی حزوشی ثیؾشزی هٌدز هیعَْ
همبثل، سوزوش ثز حزوبر ثذى، هٌدز ثِ وٌشزل 

ؽَد، در ًشیدِ عیغشن حزوشی را سز هیّؾیبراًِ
هحذٍد وزدُ ٍ در فزایٌذّبی وٌشزل خَدوبر 

اًذ وِ وٌذ. سحمیمبر ًؾبى دادُاخشالل ایدبد هی
سوزوش سَخِ ثیزًٍی در همبیغِ ثب سوزوش سَخِ 

                                                 
1. Schmidt &Lee 

2. Park, Woo, Shin & Ryu 

3. width 

4. narrow and Broad 

5. Nideffer 

6. external focus of attention 

7. internal focus of attention 

8. Wulf, Höß & Prinz 

ی ًیبسّبی سَخْی را وبّؼ دادُ ٍ هٌدز ثِ درًٍ
اعشفبدُ اس حلمِ ثبسخَرد ٍاوٌؾی عزیِ )خَدوبر( 

  .(2010، 9لَثَایز گزدد )ٍلف ٍهی
سَاًذ سَخِ هی خْز سوزوش دضٍّؾگزاى هْشمذًذ

)هحزاثیبى،  ثبؽذ داؽشِ ثز ًشیدِ اخزا سأثیز سیبدی
 اس(ثغیبری  دضٍّؾْبی(. 2015حیزاًی ٍ للی دَر، 

 وِ دٌّذهی ًؾبى (1998ّوىبراى،  ٍ ٍلف خولِ
 ثب همبیغِ در ثیزًٍی سَخِ ثز سأویذ سوزیي ثب راّجزد
 حزوشی، هْبرسْبی یبدگیزی فزایٌذ در درًٍی سَخِ

هیبًدبهذ )عالخمِ،  هؤثزسزی یبدگیزی ٍ ّولىزد ثِ
هشیز اعشفبدُ  (.2014فبثزی وبخىی ٍ سارُ سادُ، 

یِ عبس اعىی اس وبًَى سَخِ ثیزًٍی در سىلیف ؽج
؛ ٍلف ٍ  10،1997ٍ گلف )ٍلف ٍ ٍیگلز

(، هْبرسْبی ثه ٌّذ سٌیظ 1998، ّوىبراى
(، 1999ٍ ّوىبراى،  11هبدٍوظ، ٍلف ٍ رایز)

اثَد، ثٌز، ّزًبًذس، اؽفَرد دزسبة آساد ثغىشجبل )ال
، ؽزٍٍد ٍ دزسبة دارر )لَّش(، 2002، 12ٍ دیَیظ

 ( هؾبّذُ ؽذُ اعز.2010،  13ّیلی
    ( فزمی2011ِ) 14ٍ ؽی ٍلف، هه ًَیي

را در خقَؿ ثزسزی سوزوش  15هحذٍدؽذُ ّول
 وٌذهی سَخِ ثیزًٍی هيزح وزدًذ. ایي فزمیِ ثیبى

ؽزایو  در حزوز، یآگبّبًِ وٌشزل ثزای سالػ وِ
        را حزوشی عیغشن درًٍی، سَخِ سوزوش

خَدوبر در  فزایٌذّبی اس هبًِ ٍ عبخشِ   هحذٍد
 اثزار ثز سوزوش وِ حبلی در ؽَد؛هی وٌشزل حزوز

 ثِ ىَر حزوشی عیغشن ؽَد وِثبّث هی حزوز

                                                 
9. Lewthwaite 

10.  Weigelt 

11. Maddox & Wright 

12.   Al-Abood, Bennett, Hernandez, Ashford 

&Davids 

13. Lohes, Sherwood & Healy 

14. McNevin & Shea 

15. Constrained-action hypothesis 
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 فزایٌذّبی سَعو ٍ عبسهبًذّی ؽذُ خَ ىجیْی
 ثِ سَخِ ٍالِ در ًؾَد. هحذٍد ّؾیبراًِ وٌشزل
 سزیىجیْی وٌشزلی فزایٌذّبی اهىبى حزوز اثزار

 فزایٌذّبی ثب درگیزی اس را فزد ٍ آٍردُ فزاّن را
 سزسیت، ایي ثِ ٍ عبسدهی سادآ ارادی ٍ ّؾیبراًِ
  یبثذ.هی افشایؼ اٍ ّولىزد

 هفبّین اعبط ثز ( ًیش2002) 1هبوغَل ٍ هغشزس
 خَد، دٌْبى ٍ آؽىبر حزوشی یبدگیزی هفبّین
 ثیزًٍی سَخِ وبًَى اثزثخؾی اس دیگزی سفغیز

 دزداسػ یفزمیِ ثب هيبثك ّبآى وزدًذ. دیؾٌْبد
 یزًٍی،ث سَخِ در سوزوش وِ وزدًذ اعشذالل 2 آؽىبر

 یٌْی اىالّبر اس هٌجِ یه فمو اخزاوٌٌذُ یزًٍی،ث
     دزداسػ را اعز ثیزًٍی اخزاوٌٌذُ ثِ ًغجز آًچِ

 موي درًٍی، سوزوش سَخِ در وِ حبلی در وٌذ.هی
 ؽَد،هی هْيَف درًٍی اىالّبر ثِ سَخِ ایٌىِ

 دزداسػ ًیش ثیزًٍی یثزخغشِ اىالّبر ؽهثی
 ثبر، ًیدرٍ ّبیدعشَرالْول درًشیدِ، ؽًَذ.هی

 یب فؾبر وٌذ،هی اّوبل وبری یحبفَِ ثز را ثیؾشزی
 سَخِ وبًَى ؽزایو در وبری یحبفَِ ثز ثیؾشز ثبر

  اعز. ّوزاُ مْیفشز اخزای ثب درًٍی
 3خَدوبری در اخشالل اس عَی دیگز، فزمیة

 وِ افزادی در درًٍی سَخِ هْشمذ اعز وِ سوزوش
 ذ،ثبؽٌ رعیذُ اخزا در خَدوبری اس درخبسی ثِ

 خَاّذ حزوز یّؾیبراًِ وٌشزل ثِ ثبسگؾز عجت
 دیذا سذاخل خَدوبر دزداسػ فزآیٌذّبی ؽذ وِ ثب

 افزاد هجشذی ثزای ٍ ایي راّجزد سوزوش سَخِ وٌذهی
اعز )حدبسی  سزهٌبعت دررًٍی سَخِ وبًَى

 (.1390دیٌبًی، افالًخبًی، فزخی ٍ ؽدبّی، 
ثٌبیی در اداهِ، هحممبى ثِ هيبلِْ فزایٌذّبی سیز

هٌذ ؽذًذ. ثزای هثبل، سَخِ در وٌشزل حزوشی ّاللِ

                                                 
1. Maxwell & Masters 

2. Conscious processing hypothesis 

3. Deautomization of skill hypothesis 

( 2004) 4ًٍظ، ٍلف، سبلٌز، هه ًَیي ٍ هزوز
اثزار هشفبٍر سوزوش سَخِ را ثز فزایٌذّبی وٌشزل 

ّبی سحمیك، ّنالًی ثزرعی وزدًذ. یبفشِ -ّقجی 
وبّؼ هٌْبدار فْبلیز الىشزٍهبیَگزافی را در 

د. ایي یبفشِ ّب ؽزایو سوزوش سَخِ ثیزًٍی ًؾبى دا
اس ّولىزد خَدوبر ٍ وبرآهذ عیغشن حزوشی در 

 ؽزایو سوزوش سَخِ ثیزًٍی حوبیز وزد. 
اخیزاً هحممبى خو ًغجشبً خذیذی اس سحمیمبر را 

ّبی سقَیزثزداری ّقجی ثزای هيبلِْ ثب رٍػ
ّبی ّقجی سَخِ در ىَل اخزای حزوشی  هىبًیغن

ثز رٍی اًذ. ثِ دلیل ایٌىِ سحمیك اعشفبدُ وزدُ
حزوبر درؽز یب حزوبسی وِ هغشلشم حزوز ول 
ثذى ّغشٌذ، در سقَیزثزداری ّولىزدی ثِ دالیل 
رٍػ ؽٌبعی هحذٍد اعز، ثیؾشز سحمیمبر ثز 
رٍی حزوبر اًگؾشبى هحذٍد ؽذُ اعز 

 (.2009ٍ ّوىبراى،  5)سًشگزاف
 درعز گیزی خْز سَخِ در یه لحَِاًذاسُ

یغز. در ای ًلجل اس اخزای حزوز وبر عبدُ
ّبیی هبًٌذ سهبى گذؽشِ، هحممبى اس ؽبخـ

ّبی ٍاوٌؼ، دلز اهشیبسار ٍ دزعؾٌبهِ
)رادلَ، اعشیٌجزي،  اًذخَدگشارؽی اعشفبدُ وزدُ

ّبی . یىی اس رٍػ(2002، 6عیٌگز، ثبرثب ٍ هلٌیىف
ّبی اخیز هَرداعشفبدُ گیزی وِ در عبلّبی اًذاسُ

ذّبی ثبً هحممبى لزار گزفشِ اعز، همبیغِ فزوبًظ
لجل ٍ در حیي اخزای  7هخشلف الىشزٍاًغفبلَگزافی

. ثٌبثزایي، اعشفبدُ اس اعز اخزای حزوز
سَاى ثِ ٌَّاى یه رٍػ الىشزٍاًغفبلَگزافی را هی

هْشجز در ًَز گزفز وِ ایي اهىبى را ثزای هحممبى 
وٌذ سب ٍمْیز سَخْی ٍرسؽىبر را در فزاّن هی

 حیي اخزای هْبرر هَرد ثزرعی لزار دٌّذ. 

                                                 
4. Vance, Tollner& Mercer 

5. Zentgraf 

6. Radlo, Steinberg, Singer, Barba & Melnikov 

7. Electroencephalography (EEG) 
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دعشِ  ؽؼَاج هغشی ثزحغت فزوبًظ ثِ اه
دعشِ اس  ؽؼؽَد. ایي ثٌذی هی هشفبٍر سمغین

سزیي سزیي ٍ عزیِسزیي سب وَسبُثلٌذسزیي ٍ آّغشِ
) ، آلفب (ّزسش 8سب  4 )ّزسش(، سشب 4سب  1) دلشب ؽبهل

 15سب  12، ریشن حغی حزوشی )ّزسش( 12سب  8
 42سب  38ٍ گبهب ) ّزسش( 18سب  15) ثشبّزسش(، 
ؽَد وِ فزد . اهَاج دلشب سهبًی دیذُ هیاعزّزسش( 

ؽَد وِ سشب سهبًی دیذُ هی .در خَاة ّویك اعز
فزد در حبلز خَاة ًغجشبً عجىشزی اعز. فْبلیز 

رعذ وِ فزد ثیذار آلفب هْوَالً سهبًی ثِ حذاوثز هی
 حبل آراهؼ اعز.  ٍ ًغجشبً در

اًذ وِ هيبلْبر الىشزٍاًغفبلَگزافی ًؾبى دادُ
ّزسش( ؽبخـ هْشجزی در  8-12ْبلیز ثبًذ آلفب )ف

(. 1985، 1فزایٌذّبی سَخْی اعز )ری ٍ وَل
اهَاج ثشب ثب حزوشی ثب حزوز ٍ  –ریشن حغی 

دارد ٍ اهَاج گبهب سوزوش ٍ دزداسػ ؽٌبخشی ارسجبه 
 (. 2002، 2الٍرًظ) ًذدر حل هغئلِ ًمؼ دار

ثِ ىَر ولی سحمیمبر در خقَؿ فْبلیز لؾز 
ای هْبرر ّبی ٍرسؽی ثِ دٍ دعشِ ٍ اخز هغش

ؽًَذ. دعشِ اٍل سحمیمبر، اس سمغین هی
اخزاوٌٌذگبى ثغیبر هبّز ثزای درن ثْشز ارسجبه ثیي 

اًذ. ثزای هثبل، فْبلیز ثبًذ آلفب ٍ سجحز اعشفبدُ وزدُ
ای ( در هيبل1987ِْ، 1984) 3ّشفیلذ، لٌذرس ٍ ری

دِ وِ ثز رٍی سیزاًذاساى اًدبم دادًذ ثِ ایي ًشی
رعیذًذ وِ فْبلیز آلفب در ًیوىزُ چخ افشایؼ 

یبثذ، ّزچٌذ فْبلیز ایي ثبًذ در ًیوىزُ راعز هی
رعذ وِ افشایؼ فْبلیز ثبثز ثبلی هبًذ. ثِ ًَز هی

     آلفب در ًیوىزُ چخ ًؾبى دٌّذُ دزداسػ
والهی اعز در حبلیىِ افشایؼ عيح  –سحلیلی 

لت آلفب در ًیوىزُ راعز در سىبلیف فنبیی غب

                                                 
1. Ray & Cole 

2. Lawrence 

3. Hatfield, Landers & Ray 

( ارسجبه ثیي 1994ٍ ّوىبراى ) 4لٌذرس ثبؽذ.
فْبلیز الىشزیىی هغش ٍ سوزوش سَخِ را در هزاحل 

اى هبّز ثزرعی وزدًذ. سیزاًذاس یبدگیزی سیزاًذاساى
ثزاثزی اس آلفب را در در هزاحل اٍلیِ یبدگیزی همذار 

دٍ ًیوىزُ ایدبد وزدًذ ثب دیؾزفز هْبرر، فْبلیز 
ؼ ٍ در ًیوىزُ راعز آلفب در ًیوىزُ چخ افشای

گلف ثبس  34در  EEGّبی ثبثز ثبلی هبًذ. اًذاسُ
( ًؾبى داد وِ 1993ٍ لٌذرس ) 5در سحمیك وزٍس

فْبلیز ثبًذ آلفب در وزسىظ حزوشی ًیوىزُ چخ 
ثِ ىَر هٌْبداری افشایؼ یبفز، در در سوبم لحَبر 

حبلیىِ ّوشهبى ثب ًشدیه ؽذى ثِ لحَِ مزثِ، 
راعز در وزسىظ  فْبلیز آلفب در ًیوىزُ

گیدگبّی افشایؼ را ًؾبى داد. آًْب سٌبلل هؾبّذُ 
ؽذُ در ًشبیح سحمیمبر را ثِ اعشفبدُ اس دٍ دعز 

ّبی در اخزای گلف در همبیغِ ثب عبیز رؽشِ
شلشم ٍرسؽی هبًٌذ سیزٍووبى ٍ سیزاًذاسی وِ هغ

حزوز ّغشٌذ، اعشفبدُ اس یه دعز در ایدبد
 ًغجز دادًذ.

سبثیز راّجزدّبی مبر، در دعشِ دٍم سحمی
فْبلیز لؾز هغش سَخْی ثِ ىَر اخشقبفی ثز 

رادلَ ٍ اًذ. ثزای هثبل، هَرد ثزرعی لزار گزفشِ
( سبثیز راّجزدّبی سَخْی را ثز 2002ّوىبراى )

فْبلیز هغش، مزثبى للت ٍ ّولىزد دزسبة دارر 
در افزاد هجشذی هَرد ثزرعی لزار دادًذ. فْبلیز 

بدُ اس دعشگبُ الىشزیىی هغش ثب اعشف
گیزی ؽذ. ؽزوزالىشزٍاًغفبلَگزافی اًذاسُ

ثیزًٍی( -دعشَرالْول سَخْی )درًٍیوٌٌذگبى 
وزدًذ. ًشبیح سحمیك خَد را لجل اس اخزا هزٍر هی

ًؾبى داد وِ اعشفبدُ اس راّجزد سوزوش ثیزًٍی ثِ 
خيبی ووشزی ًغجز ثِ سوزوش درًٍی هٌدز ؽذ. 

در ًیوىزُ  وبّؼ سَاى ثبًذ آلفب ،EEGًشبیح 

                                                 
4. Landers 

5. Crews 
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راعز ٍ چخ لجل اس دزسبة دارر را در گزٍُ 
راّجزد سوزوش سَخِ ثیزًٍی ًؾبى داد. رادلَ ٍ 

وٌٌذگبى ّوىبراى ثِ ایي ًشیدِ رعیذًذ وِ ؽزوز
گزٍُ سوزوش سَخِ ثیزًٍی اس اّوبل خَد در همبیغِ 
  ثب گزٍُ سوزوش سَخِ درًٍی آگبّی ووشزی 

ی اخزا وزدُاًذ ٍ حزوز را ثب ّؾیبری ووشزداؽشِ
( ًؾبى دادًذ وِ 2014) 1ًٍذرلَة، ثبًشب ٍ الگز اًذ.

ّبی سَخِ فنبیی درًٍی ٍ ثیزًٍی دارای هىبًیغن
سیزثٌبیی هؾشزوی ّغشٌذ. در سحمیك دیگزی وِ 

 2سَعو ثٌذن، ؽیىل، فیٌه، خبٍن ٍ ًَثبٍر
( اًدبم ؽذ، ایي ًشیدِ ثِ دعز آهذ وِ 2014)

ای راعز، اًْىبط افشایؼ سَاى آلفب در لؾز آّیبًِ
دٌّذُ سوزوش سَخِ درًٍی اعز. ثِ ّجبرر دیگز، 
سوزوش سَخِ درًٍی یه ثزسزی خبًجی ثب سَاى 

ای در ًیوىزُ راعز را آلفبی ثیؾشز در لَة آّیبًِ
ٍ ّوىبراى  3ًؾبى داد. اس عَی دیگز، سًشگزاف

 fMRIثب اعشفبدُ اس رٍػ  ( سحمیمی را2009)
وٌٌذگبى ثز زوزاًدبم دادًذ. در ایي سحمیك، ؽ

حزوبر اًگؾشبى )سوزوش سَخِ درًٍی( یب ثِ 
      فؾزدى ولیذ )سوزوش سَخِ ثیزًٍی( سوزوش 

حزوشی ٍ  -وِ هٌبىك حغیوزدًذ. آًْب دریبفشٌذ هی
در سوزوش سَخِ ثیزًٍی در همبیغِ هغش  لؾز حزوشی

هحممبى  ثب سوزوش درًٍی ثیؾشز فْبل ؽذُ اعز.
وٌٌذگبى ثب ِ ؽزوزگیزی وزدًذ وایٌگًَِ ًشیدِ

راّجزد سوزوش سَخِ ثیزًٍی ثز هحیو هزثَه ثِ 
سىلیف )یٌْی ولیذّب( سوزوش داؽشٌذ سب 

حزوشی  -درًٍذادّبی الهغِ را ثِ هٌيمِ حغی
افشایؼ دٌّذ وِ ایي هٌيمِ ارسجبه ًشدیىی ثب لؾز 

 حزوشی دارد.
ّبی سحمیمبر اخیز در ّوبًيَریىِ گفشِ ؽذ، یبفشِ

ٌشزل حزوشی حبوی اس آى اعز حَسُ یبدگیزی ٍ و

                                                 
1. Van der Lubbe, Bundta & Elger 

2. Benedek, Schickel, Jauk, Fink   & Neubauer 

3. Zentgraf 

وِ سوزوش سَخِ ثیزًٍی )سَخِ ثِ خٌجِ ّبی 
ثخؾذ در حبلیىِ هحیيی( ّولىزد را ثْجَد هی

سوزوش سَخِ درًٍی )وٌشزل حزوبر ثذى( هٌدز ثِ 
گزدد. ثب ٍخَد هيبلْبر رفشبری سنْیف اخزا هی

فیشیَلَصیىی  -هشْذد در ایي حَسُ، اعبط ّقجی
اعز ٍ ًیبس ثِ سحمیمبر ایي دذیذُ ٌَّس ًبهؾخـ 

ثیؾشز را هی ىلجذ. ّالٍُ ثز ایي، در هيبلْبر 
دیؾیي، ثیؾشز سىبلیف هَرد اعشفبدُ اس ًَُ حزوبر 
عبدُ ٍ هحذٍد ثِ حزوبر اًگؾشبى ثَدُ اعز، وِ 
ثِ لحبً عبخشبری ٍ وٌشزلی ثب هْبرسْبی ٍرسؽی 

ثزای  EEGّب اس سفبٍر دارًذ. در ایي لجیل ثزرعی
فْبلیز هغشی در حیي اخزا ٍ سغییز آسهَدى سغییز 

ّبی هخشلف اعشفبدُ حبفل اس سوزیي ٍ آهَسػ
ؽَد. ثب ثزرعی ارسجبه ثیي الگَّبی ٍیضُ هغش ٍ هی

ٍرسؽىبراى  EEGعيَح اخزا، هی سَاى ٍمْیز 
ًخجِ را لجل، ثْذ ٍ در حیي اخزا سْییي ٍ یه 

را  EEGّبی ٍیضُ ًغجز لبثل اّشوبدی اس فزوبًظ
دعز آٍرد. هحممبى ّالٍُ ثز ز ثِدر اخزای ثْش

ّبی ٍیضُ ٍ هؾخـ وزدى ارسجبه ثیي فزوبًظ
وَؽٌذ سب سفبٍر دزداسػ ؽٌبخشی در افزاد ًخجِ هی

الگَّبی فْبلیز هغشی را در اخزای ؽٌبخشی 
مْیف ٍ خَة، لجل ٍ ثْذ اس سوزیي ٍ آهَسػ 
ثؾٌبعٌذ ٍ ًْبیشبً اس ایي همبدیز ثزای اعشفبدُ در 

ثزای ثْشز ؽذى اخزا افزاد  آهَسػ ًزٍفیذثه
اس ایي رٍ، ّذف اس اخزای  هجشذی اعشفبدُ وٌٌذ.

سحمیك حبمز سْییي سبثیز سوزوش درًٍی ٍ ثیزًٍی 
 فْبلیزسَخِ ثز سغییزار الىشزٍاًغفبلَگزافی یٌْی 

ای اهَاج آلفب ٍ ثشب در ًَاحی هزوشی ٍ آّیبًِ
  در هْبرر دزسبة دارر ثَد.راعز ٍ چخ 

 ريش

ز ثب سَخِ ثِ ّذف، اس ًَُ سحمیك حبم
وبرثزدی، اس لحبً هبّیز ٍ رٍػ اخزا، ًیوِ 

آٍری اىالّبر، سدزثی ٍ اس لحبً ؽیَُ خوِ
هزد؛ هیبًگیي  8سى ٍ  6) ًفز 14آسهبیؾگبّی اعز. 
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عبل( اس داًؾدَیبى داًؾگبُ سزثیز  15/23عٌی: 
در  95-94دثیز ؽْیذ رخبیی وِ در عبل سحقیلی 

حقیل ثَدًذ ثِ فَرر آى داًؾگبُ هؾغَل ثِ س
     داٍىلجبًِ در ایي سحمیك ؽزوز وزدًذ. 

اس  ثَدُ، در سحمیك، راعز دعز گبىوٌٌذؽزوز
ٍ عبثمِ ثیوبری ثب  دیذ ىجیْی ثزخَردار ثَدًذ

 .ؽشٌذؽٌبخشی ًذاسهیٌِ ّقت
همبثل  وٌٌذگبىؽزوز ثِ هٌََر اخزای سحمیك،

ًؾغشِ، والُ  یفٌذل یٍ ثز رٍ یشَرهبً یه
عز آًْب گذاؽشِ ؽذ.  یثز رٍ وبًبلِ 19 هخقَؿ

 یزًَ یؾیاس ّز گًَِ هَاد آرا یآًْب ّبر یهَّب
 گیزیصل، چغت هَ ٍ... ثَد. ثِ هٌََر اًذاسُ

 1ًزٍاعىي دعشگبُ اس الىشزٍاًغفبلَگزافی ّبیهَلفِ
 عبسی ووی ثزای 2ًزٍگبیذ افشارًزم اس ٍ

. ؽذ اعشفبدُ ؽذُ، ثجز ّبیالىشزٍآًغفبلَگزام
 هَخَد الىشزٍدّبی سَعو هغشی اهَاج ٍ بعیگٌبلْ

 ثب ٍ دریبفز عز دَعز اس دالعشیىی والُ در
بًبلِ فْبلیز الىشزیىی هغش و 19 والُ ایي اس اعشفبدُ
ثز اعبط عیغشن  ًبحیِ هخشلف خودوِ 19را اس 

ثجز ؽذ. ایي اهَاج دظ اس  10- 20ثیي الوللی 
 ایي ؽذًذ.رٍی ففحِ ًوبیؾگز سزعین  دریبفز ثز

 ّبیلیلسح اس دظ ٍ ؽذُ وبهذیَسز ٍارد ّبراىال
 ًوَدار ثِ اّذاد ٍ رلن ٍ ّذد ثِ اهَاج ایي ریبمی
 .ؽذ سجذیل

اس والُ  آسهبیؼ اخزای ّوبًيَریىِ گفشِ ؽذ، ثزای
اعشفبدُ ؽذ وِ ثِ هٌََر رعبًبسز  EEGوبًبلِ  19

ؽذى ثیي الىشزٍدّب ٍ دَعز عز ثِ ّز وذام اس 
 ًميِ 19 اس هغشی اهَاج آًْب الىشزٍ صل سشریك ؽذ،

 ،O2 ،O1، P3ایي هٌبىك ؽبهل .ؽذًذ ثجز عز

P4،PZ ،T6 ،T5 ،T4 ،T3 ،CZ ،C4 ،C3 ،F8 

،F7 ،FZ ،F4 ، F3 ، FP2، FP1.اثشذا  ّغشٌذ
آسهَدًی ّب اس ّذف سحمیك ٍ چگًَگی آى هيلِ 
                                                 
1. Neuroscan 

2. Neuroguide 

ّب گزدیذًذ ٍ سَمیحبر السم در هَرد سحمیك ثِ آى
وٌٌذگبى زوزثز رٍی عز ؽ EEGدادُ ؽذ. والُ 
آى ّب در حبلز اعشزاحز EEG  ًقت گزدیذ ٍ

ثجز ؽذ. ثزای حذف اثز سزسیت اعشفبدُ اس راّجزد 
سوزوش سَخِ اس رٍػ وبًشزثبالًظ یب هَاسًِ هشمبثل 
  اعشفبدُ گزدیذ. ثذیي فَرر وِ، ًیوی اس 

 21وٌٌذگبى اثشذا هْبرر دزسبة دارر )ؽزوز
ٍیىزد دعشِ وَؽؼ عِ سبیی( را ثب ر 7وَؽؼ : 

وَؽؼ سوزیٌی  21سَخْی درًٍی ٍ عذظ 
ثبلیوبًذُ خَد را ثب رٍیىزد سَخْی ثیزًٍی اًدبم 

 وٌٌذگبى اثشذا دادًذ. در حبلز دٍم، ؽزوز
ّبی هزثَه ثِ حبلز سوزوش سَخِ ثیزًٍی ٍ وَؽؼ
وَؽؼ هزثَه ثِ سوزوش درًٍی را اًدبم  21عذظ 

دادًذ. ؽزوز وٌٌذگبى ثیي ّز یه اس حبلز ّبی 
دلیمِ  2ٍ اخزای هْبرر دزسبة دارر، ثجز 

ّفشِ دیبدی اًدبم  3اعشزاحز وزدًذ. سحمیك در 
 چؾن حبلز در افزاد هغش الىشزیىی فْبلیز گزفز.

)اعشزاحز(، اخزای هْبرر دزسبة دارر ثب  ثبس
 دعشَرالْول ّبی سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی اس

ّبی ثجز ؽذ. اس ثیي وبًبل هذوَر ًبحیِ 19 ّوِ
اهَاج آلفب ٍ ثشب در ًَاحی هزوشی ٍ  فْبلیز هذوَر،
خْز  C3 ،C4، P3 ٍP4ای یٌْی هٌبىك آّیبًِ

داًین سدشیِ ٍ سحلیل اًشخبة ؽذ. ّوبًيَسیىِ هی
ای ثب عبیز هٌبىك دزداسػ حغی سْبهل لَة آّیبًِ

گزدد، دارد ٍ ثبّث افشایؼ اىالّبر هزثَه هی
ایي اىالّبر عذظ در اخشیبر عبیز هٌبىك هغش 

ریشی ٍ اخزای حزوبر خغوبًی دارد. زای ثزًبهِث
ای در ای ًمؼ ّوذُّالٍُ ثز ایي، لَة آّیبًِ

، یب هٌيمِ  C3 ،C4وٌذ. هٌيمِ سوزوش سَخِ ایفب هی
در عبسهبًذّی حزوبر ثِ  3دیىزی اٍلیِ –حغی 

در  P3 ٍP4ٍیضُ حزوبر دعز فْبل اعز ٍ هٌيمِ

                                                 
3. Primary somatosensory cortex 
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 سوزوش سَخِ فنبیی ٍ دزداسػ ثیٌبیی ٍ فنبیی
درگیز هی ؽَد. اس ایي رٍ، ثب سَخِ ثِ ًیبسهٌذیْبی 
ؽٌبخشی ٍ خغوبًی هْبرر دزسبة دارر هٌبىك 

 هذوَر ثِ هٌََر سدشیِ ٍ سحلیل اعشفبدُ ؽذ. 
ّب در سحمیك، ثزای سدشیِ ٍ سحلیل دادُ در ایي

 ثخؼ سحلیل 

ّبی آهبر سَفیفی اس لجیل سَفیفی اس ؽبخـ
دُ ؽذ. لگبریشن هیبًگیي ٍ اًحزاف اعشبًذارد اعشفب

ّبی هَردًَز ثِ هٌََر ىجیْی سَاى هيلك هَج
ّب هَرد اعشفبدُ لزار گزفز. خْز ثَدى سَسیِ دادُ

همبیغِ لگبریشن سَاى هيلك هَج آلفب ٍ ثشب در دٍ 
 ،C3 ،C4ای راعز ٍ چخ )هٌيمِ هزوشی ٍ آّیبًِ

P3 ٍP4  در عِ حبلز اعشزاحز، اخزای هْبرر )

درًٍی ٍ ثیزًٍی،  ثب رٍیىزدّبی سوزوش سَخِ
ّبی سىزاری هَرد آسهَى سحلیل ٍاریبًظ در اًذاسُ

اعشفبدُ لزار گزفز. سوبهی ّولیبر آهبری، ثب 
در عيح آلفبی  SPSS( 21اعشفبدُ اس ًزم افشار )

اًدبم ؽذ. خْز رعن ًوَدارّب ٍ خذاٍل اس  05/0
  اعشفبدُ ؽذ. Excelًزم افشار 

 یبفتٍ َب
ّبی لگبریشوی ُهیبًگیي ٍ اًحزاف هْیبر داد

EEG  سَاى هيلك اهَاج آلفب ٍ ثشب در عِ ٍمْیز
اعشزاحز، سوزوش سَخِ درًٍی ٍ سوزوش سَخِ 

ای یٌْی هٌبىك ثیزًٍی در ًَاحی هزوشی ٍ آّیبًِ
C3 ،C4 ،P3 ٍP4  ارائِ ؽذُ اعز. 1در خذٍل 

ْیبر داُد .1جديل َاج آلفبٍ EEG ّبی لگبریشویهیًبگیيٍ  ًاحزاف ه َاى هيلك اه ْیز اعشزاحز،ثشب در  س م ِ عٍِ  خ ًٍیٍ  سوزوش َس خِ در اخزا ثب سوزوش َس
ّیبًِ ٍ آ ٌبىك هزوشی  ًٍی در ه  ایثیز

 ثبًذ ًیوىزُ اعشزاحز سوزوش سَخِ درًٍی سوزوش سَخِ ثیزًٍی

 (C4راعز ) 311/0±875/0 212/0±702/0 234/0±752/0

 

 آلفب

 (C3چخ ) 334/0±889/0 193/0±716/0 133/0±722/0

 (P4راعز ) 24/0±899/0 19/0±747/0 15/0±725/0

 (P3چخ ) 27/0±889/0 18/0±693/0 11/0±695/0

 (C4راعز ) 15/0±892/0 16/0±851/0 12/0±913/0

 ثشب

 (C3چخ ) 16/0±9/0 12/0±894/0 13/0±843/0

 (P4راعز ) 13/0±93/0 11/0±99/0 16/0±891/0

 (P3چخ ) 14/0±92/0 16/0±896/0 14/0±868/0

ّوبًيَریىِ در خذٍل فَق هؾبّذُ هی ؽَد 

ای در فْبلیز هَج آلفب در هٌبىك هزوشی ٍ آّیبًِ

حبلز اخزا ثب اعشفبدُ اس راّجزدّبی سوزوش سَخِ 

درًٍی ٍ ثیزًٍی ًغجز ثِ حبلز اعشزاحز وبّؼ 

یبفشِ اعز. ّالٍُ ثز ایي، فْبلیز هَج ثشب در چْبر 

اس راّجزدّبی  هٌيمِ هذوَر در حبلز اخزا ثب اعشفبدُ
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سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی ًغجز ثِ حبلز 

در اداهِ، اعشزاحز سغییز چؾوگیزی ًذاؽشِ اعز. 

ًؾبى داد ٍیله  –ؽبدیزٍ آسهَى  ّبی حبفل اسیبفشِ

 ی هزثَه ثِ لگبریشن سَاى هيلك هَج آلفبّبوِ دادُ

اعشزاحز، اخزای هْبرر دزسبة دارر  عِ حبلزدر 

بی سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثب اعشفبدُ اس راّجزدّ

ای راعز ٍ هزوشی ٍ آّیبًِ هٌبىك ّقجیثیزًٍی در 

ًشبیح آسهَى سحلیل (.<05/0P) ّغشٌذ ىجیْی چخ

ثِ هٌََر همبیغِ ّبی سىزاری ٍاریبًظ در اًذاسُ

لگبریشن سَاى هيلك هَج آلفب ٍ ثشب در هٌبىك هزوشی 

(C3  ٍC4ًِآّیب ٍ )( ایP3 ٍP4  ) در عِ ٍمْیز

سوزوش سَخِ درًٍی ٍ سوزوش سَخِ اعشزاحز، 

اًذ.خالفِ ؽذُ 4ٍ  3خذاٍل ثیزًٍی ثِ سزسیت در 

 C3  ٍC4عِ ٍمْیز اعشزاحز، سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی در هٌبىك  در ٍ ثشب لگبریشن سَاى هيلك هَج آلفب همبیغِ. 2جديل 

 میبوگیه مجذيرات P F مجذير اتب

(MS) 

Df مجمًع مجذيرات 

(SS) 

 مًج شبخص

168/0 117/0 629/2 216/0 291/1 278/0 C3 آلفب 

3/0 024/0  * 567/5 172/0 299/1 224/0 C4 

108/0 226/0 574/1 014/0 2 028/0 C3 ثتب 

116/0 201/0 705/1 014/0 2 028/0 C4 

 هٌْی دار اعز. P ≤ 05/0* درعيح 

دّذ وِ ثیي لگبریشن شبیح خذٍل فَق ًؾبى هیً

در عِ ٍمْیز اعشزاحز،  سَاى هيلك هَج آلفب

سوزوش سَخِ درًٍی ٍ سوزوش سَخِ ثیزًٍی در 

سفبٍر  C3 ٍC4 ٍ هَج ثشب در C3هٌيمِ 

هٌْبداری ٍخَد ًذارد، در حبلیىِ ایي سفبٍر 

یبفشِ  هٌْبدار اعز. C4در هَج آلفب در هٌيمِ 

دّذ وِ ثیي ًؾبى هی ّبی آسهَى ثًَفزًٍی

در  C4لگبریشن سَاى هيلك هَج آلفب در هٌيمِ 

ٍمْیز سوزوش سَخِ ثیزًٍی در همبیغِ ثب 

سفبٍر  05/0ٍمْیز اعشزاحز در عيح 

، ثِ ّجبرر دیگز، لگبریشن سَاى اعزهٌْبدار 

هيلك هَج آلفب در ٍمْیز سوزوش سَخِ ثیزًٍی 

( وبّؼ هٌْبداری را ًغجز ثِ 063/0±752/0)

( داؽشِ 867/0 ±083/0ٍمْیز اعشزاحز )

 (. P ≤ 05/0اعز )

سَاى هَج آلفب لگبریشوی همبدیز َدار ًو 1 ؽىل

در حبلز اعشزاحز ٍ  C3  ،C4در هٌبىك را 

اخزای هْبرر دزسبة دارر ثب اعشفبدُ اس 

راّجزدّبی سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی را 

 .دّذهی ًؾبى
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وَدار 1 شکل ج آلفب لگبریشوی همبدیز .ً  َاى َه ٌبىك س ّجزدّبی سوزوش در حبلز اعشزاحزٍ  اخزای هْبرر  C3  ٍC4در ه دزسبة دارر ثب اعشفبدُ اس را

ًٍی ٍ ثیزٍى ِ در خ  َس

 P3 ٍP4عِ ٍمْیز اعشزاحز،سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی در هٌبىك  همبیغِ لگبریشن سَاى هيلك هَج آلفب ٍ ثشب در. 2جديل

هیبًگیي  P F هدذٍر اسب

 هدذٍرار

(MS) 

df  َُهدو

 هدذٍرار

(SS) 

 ؽبخـ

 

 هَ ج

434/0 001/0 **950/9 191/0 845/1 353/0 P3 آلفب 

463/0 001/0 **225/11 126/0 2 252/0 P4 

101/0 254/0 454/1 014/0 349/1 019/0 P3 ثشب 

218/0 041/0 * 633/3 034/0 2 068/0 P4 

 هٌْی دار اعز. P ≤ 05/0* درعيح 

 هٌْی دار اعز. P ≤ 01/0** درعيح 

ٍاریبًظ در اًذاسُ ّبی سىزاری  ًشبیح آسهَى سحلیل 

َاى هيلك هَج آلفب در ًؾبى هی دّذ وِ ثیي لگبریشن س

در عِ  P4ٍ هَج ثشب در هٌيمِ  P3  ٍP4هٌيمِ 

ًٍی ٍ سوزوش سَخِ  ٍمْیز اعشزاحز، سوزوش سَخِ در

حبلیىِ ایي ًی سفبٍر هٌْبداری ٍخَد دارد، در ثیزٍ

  ًیغز.هٌْبدار  P3سفبٍر در هٌيمِ 

ًٍی در همبیغِ ّبی چٌذگبًِ  ًفز یبفشِ ّبی آسهَى َث

دّذ وِ سفبٍر ًؾبى هی P3  ٍP4لگبریشن در دٍ هٌيمِ 

ثیي لگبریشن سَاى هيلك هَج آلفب در ٍمْیز سوزوش 

سَخِ ثیزًٍی ٍ درًٍی در همبیغِ ثب ٍمْیز اعشزاحز 

َاى هيلك هَج  اعزهٌْبدار  ، ِث ّجبرر دیگز، لگبریشن س

ٍمْیز سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی در دٍ آلفب در 

وبّؼ هٌْبداری را ًغجز ثِ ٍمْیز  P3  ٍP4هٌيمِ 
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اعشزاحز داؽشِ اعز. در حبلیىِ سفبٍر هٌْبداری ثیي 

َاى هيلك هَج آلفب دٍ هٌيمِ  در  P3  ٍP4لگبریشن س

ٍمْیز سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی ٍخَد ًذارد. 

ًف زًٍی در خقَؿ ّالٍُ ثز ایي، یبفشِ ّبی آسهَى َث

دّذ وِ سفبٍر هٌْبداری ًؾبى هی P4هَج ثشب در هٌيمِ 

َاى هيلك هَج ثشب در هٌيمِ  ثیي در  P4لگبریشن س

ٍمْیز سوزوش سَخِ ثیزًٍی ٍ درًٍی ٍخَد دارد 

(05/0 ≥ Pِث ،)  ّجبرر دیگز، لگبریشن سَاى هيلك هَج

( ِث 99/0 ± 11/0) ثشب در ٍمْیز سوزوش سَخِ درًٍی

ًٍی ىَر هٌْبدا ری ثیؾشز اس ٍمْیز سوزوش سَخِ ثیز

همبدیز ًوَدار  2 . ؽىلاعز( 891/0 ± 16/0)

َاى هَج آلفبلگبریشوی  در  P3  ،P4در هٌبىك را  ٍ ثشب س

حبلز اعشزاحز ٍ اخزای هْبرر دزسبة دارر ثب 

ًٍی ٍ ثیزًٍی را  اعشفبدُ اس راّجزدّبی سوزوش سَخِ در

 .ذٌدّهی ًؾبى

َدار  .2 شکل ج آلفبلگبریشوی دیز همبًو َاى َه ٌبىك را  ٍ ثشب س ِ  P3  ،P4در ه خ ّبی سوزوش َس ّجزد ْبرر دزسبة دارر ثب اعشفبُد اس را در حبلز اعشزاحزٍ  اخزای ه

ًٍی ٍ ثیز ًٍی   در
 
 
 
 
 
  
 ثحث ي وتیجٍ گیزی 

ّذف اس اخزای سحمیك حبمز سْییي سأثیز سوزوش   

درًٍی ٍ ثیزًٍی سَخِ ثز سغییزار 

غفبلَگزافی در هْبرر دزسبح دارر ثَد. الىشزٍاً

یبفشِ ّبی سحمیك ًؾبى دادًذ وِ ثیي لگبریشن سَاى 

هيلك هَج آلفب در عِ ٍمْیز اعشزاحز، سوزوش 

سَخِ درًٍی ٍ سوزوش سَخِ ثیزًٍی در هٌبىك 

سفبٍر هٌْبداری ٍخَد دارد،  C4،P3  ٍP4ّقجی 

ًؾبى داد وِ لگبریشن  یبفشِ ّبی آسهَى ثًَفزًٍی

در ٍمْیز  C4در هٌيمِ هيلك هَج آلفب سَاى 

سوزوش سَخِ ثیزًٍی وبّؼ هٌْبداری را ًغجز ثِ 

ٍمْیز اعشزاحز داؽشِ اعز. ّوچٌیي لگبریشن 

سَاى هيلك هَج آلفب در ٍمْیز سوزوش سَخِ 

وبّؼ  P3  ٍP4درًٍی ٍ ثیزًٍی در دٍ هٌيمِ 

هٌْبداری را ًغجز ثِ ٍمْیز اعشزاحز داؽشِ 

 اعز. 

ی الىشزٍاًغفبلَگزافی ٍ سحمیمبر سزویج

یه ارسجبه  1سقَیزثزداری هغٌبىیغی ّولىزدی

هٌفی هٌْبدار را ثیي سَاى هَج آلفب ٍ عیگٌبل 

در وزسىظ هغش  2ٍاثغشِ ثِ عيح اوغیضى خَى

وزدى اًذ. ثبًذ آلفب اس ىزیك غیزفْبلًؾبى دادُ

هٌبىك هغش ثب دزداسػ اىالّبر در ارسجبه اعز. 

                                                 
1. Functional Magnetice Resonance Imaging 

(fMRI) 

2. Blood-oxygen-level dependent (BOLD) 

آلفب هَج هَج ثشب  
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دٌّذُ ثبسداری دزداسػ ًؾبىافشایؼ سَاى ثبًذ آلفب 

اىالّبر در وزسىظ هغش اعز، در حبلیىِ وبّؼ 

سَاى ثبًذ آلفب هٌْىظ وٌٌذُ آسادعبسی ثبسداری 

ثِ ّجبرر . اعزفزایٌذّبی دزداسػ اىالّبر 

ی فْبلیز دیگز، وبّؼ سَاى ثبًذ آلفب ًؾبى دٌّذُ

)سبًبوب ٍ  اعزثیؾشز لؾز هغش ٍ دزداسػ اىالّبر 

. ایي اهز ثب اوثز سحمیمبر اًدبم (2015، 1ٍاسبًبة

ؽذُ در ایي حَسُ هؾبثِ اعز. الجشِ ثبیذ سَخِ 

دعز آهذُ در خقَؿ هَج آلفب داؽز وِ ًشبیح ثِ

در خقَؿ اّویز وبروزدی آى دارای سٌبلنبسی 

ًیش ّغز. اگزچِ اوثز سحمیمبر ثِ ایي ًشیدِ 

رعیذًذ وِ هَج آلفب در سىبلیف ؽٌبخشی هخشلف 

ثب سىلیف هی ؽَد در حبلی وِ  دچبر وبّؼ هزسجو

در حبلز اعشزاحز ٍ چؾن ثغشِ افشایؼ هی یبثذ، 

( ًؾبى دادًذ وِ سَاى آلفب در 1985ری ٍ وَل )

سىبلیفی وِ ثب ٍَْر یه هحزن حغی خبرخی 

سز اس سىبلیفی اعز وِ ثذٍى ؽًَذ دبییيآغبس هی

ؽًَذ. ایي هی   ایي هحزن حغی راُ اًذاسی 

یذًذ وِ فْبلیز آلفب هحممبى ثذیي ًشیدِ رع

هٌْىظ وٌٌذُ ًیبسّبی سَخْی ثَدُ ٍ در سىبلیفی 

سوزوش ثب سوزوش سَخْی درًٍی ثبالسز اس سىبلیف 

سَخِ ثیزًٍی اعز. ثب سَخِ ثِ ایٌىِ سفبٍر 

هٌْبداری ثیي سَاى هيلك هَج آلفب در دٍ حبلز 

اخزای هْبرر ثب رٍیىزد سوزوش سَخِ درًٍی ٍ 

سَاى اس فزمیِ ًوی   ثیزًٍی هؾبّذُ ًؾذُ اعز،

ّول هحذٍد هجٌی ثز ثزسزی سوزوش سَخِ ثیزًٍی ثز 

                                                 
1. Tanaka &Watanabe 

سوزوش سَخِ درًٍی حوبیز وزد ٍ هی سَاى گفز 

اعشفبدُ اس ّز دٍ رٍیىزد هٌدز ثِ افشایؼ عيح 

 فْبلیز هغش هی گزدد.

ًشبیح سحمیك ّوچٌیي ًؾبى دادًذ وِ ثیي لگبریشن 

 C3،C4  ،P3  ٍP4سَاى هيلك هَج آلفب در هٌبىك 

در ٍمْیز سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی سفبٍر 

ّبی ایي دضٍّؼ، هٌْبداری ٍخَد ًذاؽز. یبفشِ

 ّبیغز وِ ثیبى ّوغَ ثب ًشبیح ثزخی اس دضٍّؼ

دارًذ، ثبسیبثی یه هَرد اس حبفَِ وَسبُ هذر هی

)یب ّوبى سَخِ فنبیی درًٍی( ٍ سوزوش سَخِ ثز 

یه هَرد ارائِ ؽذُ خبرخی )یب سَخِ فنبیی 

ثیزًٍی( هؾبثِ یىذیگز ّغشٌذ )ًٍذرلَة ٍ 

ثِ ّجبرر دیگز ایي هحممبى  (.2014ّوىبراى، 

ّبی سیزثٌبیی هغشی در سَخِ هْشمذًذ وِ هىبًیغن

درًٍی ٍ ثیزًٍی یىغبى ثَدُ ٍ دارای ّوذَؽبًی 

عزی ای ٍ دظعزی آّیبًِ. ًَاحی دظّغشٌذ

ای ّغشٌذ وِ ثِ ٌّگبم سَخِ گیدگبّی ًَاحی

، 2یزًٍی درگیز ّغشٌذ )گزیفیي ٍ ًَثزُدرًٍی ٍ ث

؛ هيبلِْ 2009ٍ ًَثزُ،  3؛ وَ، رائَ، لذغیي2003

ثز ایي اعبط ثِ  (.2012ٍ ًَثزُ،  4هزٍری گبسالی

رعذ ایي دعشِ اس سحمیمبر ًشبیح هؾبثْی ثب ًَز هی

سحمیك وًٌَی دارًذ. ثب ایي حبل، ثزخی دیگز اس 

ذُ هحممبى هْشمذًذ وِ هوىي اعز هبّیز المب ؽ

سَخِ فنبیی درًٍی ًغجز ثِ آثبر ٍالْی فزاخَاًی 

ؽذُ اس ّول در سحلیل ّبی ٍاثغشِ ثِ رٍیذاد 
                                                 
2. Griffin   & Nobre 

3. Kuo, Rao  &  Lepsien 

4. Gazzaley 
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الىشزٍاًغفبلَگزافی دیذُ ًؾَد، وِ ّویي اهز 

ّب را هحذٍد وٌذ سفبٍر احشوبل ًؾبى دادى 

(. الجشِ ثب اّوبل 2014)ًٍذرلَة ٍ ّوىبراى، 

ي ّبی خَد ثِ ایؽٌبخشی آسهبیؼسغییزاسی در رٍػ

ّبی سیزثٌبیی هىبًیغن   ًشیدِ رعیذًذ وِ احشوبال 

 سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی هؾشزن ثبؽذ. 

ًشبیح ایي سحمیك ثب سحمیك رادلَ ٍ ّوىبراى 

( ّوخَاًی ًذارد. ایي دضٍّؾگزاى، سحمیمی 2002)

را ثب ٌَّاى سبثیز راّجزدّبی سوزوش سَخِ درًٍی ٍ 

لىزد ثیزًٍی ثز فْبلیز هَج آلفب، مزثبى للت ٍ ّو

ّب ًؾبى داد وِ دزسبة دارر اًدبم دادًذ. یبفشِ

داری در گزٍُ سوزوش ثشرگی سَاى آلفب ثِ ىَر هٌْی

سَخِ ثیزًٍی ووشز اس گزٍُ سوزوش سَخِ درًٍی 

(. در ٍالِ اوثز سحمیمبر اًدبم ؽذُ در 25اعز )

حَسُ سَخِ هَیذ ایي اهز ّغشٌذ وِ سَخِ ثیزًٍی 

ثب ّوِ ی دارد. هشیز ثیؾشزی ًغجز ثِ سَخِ درًٍ

ایي سفبعیز در حبل حبمز ًشبیح حبوی اس آى ثَد 

وِ هیشاى سَاى هَج آلفب در حبلز سَخِ درًٍی ٍ 

سَاى ایي ًشبیح را ثذیي هی   ثیزًٍی سفبٍر ًذارد. 

ًحَ سفغیز وزد وِ ّلیزغن ایٌىِ سوزوش درًٍی ٍ 

گذارد، اهب ثِ ثیزًٍی ثز اخزا اثزار هخشلفی را هی

  ّبی سیزثٌبیی ی فزایٌذّب ٍ هىبًیغندلیل ّوذَؽبً

ّب، سفبٍسی در سَاى هَج آلفب هؾبّذُ ًؾذُ آى

 اعز.

ّالٍُ ثز ایي، یبفشِ ّبی آسهَى ثًَفزًٍی در    

ًؾبى داد وِ  P4خقَؿ هَج ثشب در هٌيمِ 

لگبریشن سَاى هيلك هَج ثشب در ٍمْیز سوزوش 

سَخِ درًٍی ثِ ىَر هٌْبداری ثیؾشز اس ٍمْیز 

سَخِ ثیزًٍی ثَد. افزادی وِ در سَخِ سوزوش 

      ًوَدى ٍ حفٌ سَخِ در عيح خَثی ّول 

ّب افشایؼ یبفشِ اعز. ثِ وٌٌذ، فْبلیز ثشب در آىهی

ّجبرر دیگز افزادی وِ هَج ثشب در آًْب در حذ 

لبثل لجَلی ًیغز، احشوبالً هؾىالسی در سَخِ 

      دارًذ وِ ایي اهز در افزاد هجشال ثِ اخشالل 

فْبلی در ارسجبه اعز. ثز اعبط آًچِ گفشِ ثیؼ

سَاًذ ثِ ًَّی گَیبی ّبی ایي سحمیك هیؽذ، یبفشِ

ایي اهز ثبؽذ وِ سَخِ درًٍی هثوز ثوزسز اس سَخِ 

ثیزًٍی اعز. وِ ایي اهز در سٌبلل ثب ثغیبری اس 

ّبی هَخَد در ادثیبر سَخِ اعز. چزا وِ یبفشِ

ثز ایي ثبٍرًذ وِ ّب سمزیجبً لزیت ثِ اسفبق دضٍّؼ

سوزوش سَخِ ثیزًٍی اثزار ثْشزی ًغجز ثِ سوزوش 

سَاى ثِ دضٍّؼ سَخِ درًٍی دارد. در ایي راعشب هی

ثب  ( اؽبرُ وزد و2009ِسًشگزاف ٍ ّوىبراى )

اًدبم دادًذ. در ایي  fMRI اعشفبدُ اس رٍػ

سحمیك، ؽزوز وٌٌذگبى ثز حزوبر اًگؾشبى 

ولیذ )سوزوش  )سوزوش سَخِ درًٍی( یب ثِ فؾزدى

وِ سَخِ ثیزًٍی( سوزوش هی وزدًذ. آًْب دریبفشٌذ 

در هغش  حزوشی ٍ لؾز حزوشی -هٌبىك حغی

سوزوش سَخِ ثیزًٍی در همبیغِ ثب سوزوش درًٍی 

 .ثیؾشز فْبل ؽذُ اعز

ىَر وِ در ثخؼ لجلی گفشِ ؽذ، ثب ایي حبل، ّوبى 

عيح هْبرر یىی اس هشغیزّبیی اعز وِ هوىي 

ی راّجزد سَخِ سوزوش اثز ثگذارد ٍ اعز ثز اثزثخؾ

اس آًدب وِ ٍرسؽىبراى دضٍّؼ حبمز هجشذی ثَدًذ 
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    هوىي اعز ثزسزی راّجزد سوزوش درًٍی 

دذیز ثبؽذ. ثزخی اس یبفشِ ّبی دضٍّؾی سأثیز سَخیِ

ثیؾشز وبًَى سَخِ درًٍی را ثز اخزا ٍ یبدگیزی 

 1اًذ. ثزای هثبل دزویٌش، دغوَر هْبرر ّب ًؾبى دادُ

 2( در مزثِ گلف، گزی ٍ وبعشبًذا2003ٍ لی )

( در مزثِ ثیغجبل، ٍ ثیالن، ثزسٌبل، هه 2004)

( در هْبرر ّبی ؽَر فَسجبل 2004) 3وَی ٍ وبر

ٍ مزثِ گلف اخزای افزاد هبّز ٍ هجشذی را همبیغِ 

وزدًذ. یبفشِ ّبی ایي دضٍّؾگزاى ًؾبى داد افزاد 

فزاد دّی سَخِ ثیزًٍی ٍ اهبّز سحز ؽزایو خْز

هجشذی سحز ؽزایو خْز دّی سَخِ درًٍی 

ّولىزد ثْشزی داؽشٌذ. در ایي راثيِ ثیالن ٍ 

( ثب ثیبى فزمیِ وبّؼ خَدوبری 2004ّوىبراى )

هْبرر دیؾٌْبد وزد سهبًی وِ افزاد ثِ عيَح 

ثبالیی اس هْبرر دعز هی یبثٌذ، وبًَى سَخِ 

درًٍی هؾىل آفزیي اعز ٍ ثب فزایٌذّبی دزداسػ 

سذاخل دیذا هی وٌذ ٍ وبًَى سَخِ درًٍی خَدوبر 

سز اس وبًَى سَخِ ثیزًٍی ثزای افزاد هجشذی هٌبعت

 اعز.

ثِ ٌَّاى ثشب سز هيزح ؽذ، ىَر وِ دیؼّوبى

 ثبسزیي ؽىل اس اهَاج هغشی سزیي ٍ فْبلعزیِ

ّبی ّمالًی، سوزوش ٍوبًًَی ثَدى سَخِ ٍ فْبلیز

ي داهٌِ . ثیؾشزیدر ارسجبه اعز 4گیزی ثیزًٍیخْز

سَاى هؾبّذُ دیؾبًی هی-در ًَاحی هزوشیرا ثشب 

                                                 
1. Perkins & Passmore  

2. Gary &Castaneda 

3. Beilock, Bertenhal, McCoy, Carr 

4. Externally Oriented 

داهٌِ ثشب افشایؼ  ،آلَدگیدر حبلز خَاة ٍ وزد

   ّزسش را ریشن 15-13یبثذ. هَج ثیؾشزی هی

ی ّزسش را ثشب 18-15(، SMR)5حزوشی -حغی

را ثشب ثبال  32-25ٍ  دٍّزسش را ثشب  25-18ٍ دبییي 

ؽَد اغلت هیًبهٌذ. ٌّگبهی وِ هَج ثشب ثیبى هی

هَج ّزسش یب ثشب دبییي اعز.  20-15هٌََر هَج 

ثشب دبییي ثب سوزوش، ادران، َّؽیبری ٍ سَخِ در 

ٍالْی سٌْب در لؾز  SMRهَج  ارسجبه اعز.

( سغلو دارد. ثب 3C ،4C ،Cz) حزوشی -حغی

افشایؼ  SMRعبسی ٍ وبّؼ حزوز، داهٌِ آرام

َدى دٌّذُ ریلىظ ثیبثذ. حنَر ایي هَج ًؾبىهی

عیغشن حزوشی اعز. اس آًدبیی وِ آهَسػ اهَاج 

عزیِ هَخت سغْیل سَخِ ؽذُ ٍ ثب هشوزوش ؽذى 

رعذ، ثٌبثزایي ایي فزآیٌذ سَخِ، فزد ثِ آراهؼ هی

 .سَاًذ افشایؾی در حبفَِ وبری ایدبد وٌذهی

ّوبًيَر وِ گفشِ ؽذ، سٌْب سفبٍر هَخَد در 

رٍیىزد در همبیغِ دٍ  P4سَاى هيلك ثشب در هٌيمِ 

سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی رخ دادُ اعز. 

  هيبلِْ ادثیبر سحمیك ًؾبى هی دّذ وِ لؾز

ای، اىالّبر حغی را اس ٍخَُ هخشلف آّیبًِ

یبثی )حظ ّومی( را ؽبهل حظ فنبیی ٍ خْز

یىذبرچِ هی وٌذ. ّالٍُ ثز ایي، یه هىبى افلی 

ُ حظ الهغِ ّبی حغی ثِ ٍیضثزای گیزًذُ

حغی  –در وزسىظ دیىزیهىبًیىی()گیزًذُ ّبی 

اعز وِ درعز در هدبٍرر ؽىٌح هزوشی ٍ 

عیغشن ثیٌبیی لزار دارد. ثخؼ فَلبًی ٍ سحشبًی 

                                                 
5. Sensory-Motor Rythm 
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لَة آّیبًِ ای در آگبّی فنبیی یب آگبّی اس ثذى 

. ّالٍُ ثزایي، ثخؼ خبًجی آى، اس ّغشٌذحبئش اّویز 

هدوَِّ ای اس ًزًٍْب سؾىیل ؽذُ اًذ وِ ًؾبى دٌّذُ 

ّبی فنبیی ٍ سَخِ ثِ آى هَلْیزثزخغشگی 

در سوزوش سَخِ . ثب سَخِ ثِ ایٌىِ ّغشٌذّب هَلْیز

وٌذ، درًٍی، اخزاوٌٌذُ ثز حزوبر ثذى خَد سوزوش هی

اىالّبر حغی ثیؾشزی را اس اًذاهْب دریبفز وزدُ ٍ 

یىذبرچگی حغی ثیؾشز هَردًیبس ثزای اخزای حزوز 

يمِ ؽذُ هٌدز ثِ فْبلیز ثیؾشز ثبًذ ثشب در ایي هٌ

الجشِ ًشبیح سحمیك حبمز سب حذی لبثل ثحث ثب  اعز.

( اعز. ایي هحممبى 2014سحمیك ثٌذن ٍ ّوىبراى )

ٌَّاى وزدًذ وِ در سوزوش سَخِ درًٍی هَج آلفب در 

یبثذ، حبل آًىِ در لؾز آّیبًِ ای راعز افشایؼ هی

دضٍّؼ حبمز در سَخِ درًٍی هَج ثشب لؾز آّیبًِ 

ِ ثیزًٍی افشایؼ ثیؾشزی ای راعز ًغجز ثِ سَخ

ّبی ثیؾشزی ثزرعی    داؽشِ اعز. وِ ایي اهز ًیبس ثِ 

 دارد.

ثب ایي حبل ثبیذ سَخِ داؽز وِ در ثزرعی فْبلیز 

هغشی ثِ ٌّگبم اخزاّبی هخشلف در حیي حزوز 

ٍخَد دارد.  EEGهؾىالر فزاٍاًی ثز عز راُ ثجز 

چزا وِ حزوز ٍ اًمجبك ّنالًی ّبهل افلی ایدبد 

اعز. در ثزخی اس  EEGزّبی سقٌْی در ثجز اث

در ىی اخزا )ّوبًٌذ  EEGّبی ٍرسؽی، ثجز رؽشِ

دٍچزخِ ثبثز، سیز ٍ ووبى ٍ ؽلیه سَعو سذبًچِ ٍ 

ّبی  اعلحِ ثبدی( اهىبى دذیز اعز. در فْبلیز

ّبی هخشلفی دزسحزوی )هثل وؾشی ٍ خَدٍ( رٍػ

ثزای حل ایي هؾىل ٍخَد دارد. یىی اس رٍػ ّبی 

خبرج اس هحیو اخزای  EEGیي هؾىل، ثجز حل ا

ٍرسؽی دیؼ ٍ دظ اس سىلیف ٍرسؽی اعز ٍ در 

ّبی لؾز هغش لجل ٍ ثْذ اس اخزا دزداسػ  ٍالِ 

ثزرعی ٍ سفبٍر ّبی ایدبد ؽذُ حبفل اس اخزا را 

هؾخـ هی وٌٌذ. رٍػ دیگز سقَیزعبسی ّول 

ٍ  MRIحزوشی اعز، وِ ثب لزار دادى فزد در دعشگبُ 

فبدُ اس عیغشن الىشزٍاًغفبلَگزافی، فْبلیز یب ثب اعش

هغشی فزد را در سقَیزعبسی آى حزوز هَرد 

1ثزرعی لزار هی دٌّذ.. اس سىٌیه ّبی 
LORETA ،

2
ERP ،3

fMRI ،4
PET  ثزای ثزرعی ّبی فْبلیز

هغش ٍ هٌبثِ ّوك لؾز ّالٍُ ثز الىشزٍاًغفبلَگزافی 

MRCPؽَد. اخیزاً اس عیغشن ووی اعشفبدُ هی
وِ  5

ْشزیي رٍػ ثزای ثزرعی فْبلیز هغشی هزثَه ثِ ث

ؽَد. ثب سَخِ ثِ هغبئل هی  حزوز اعز اعشفبدُ 

ّبی آسی اس ؽَد در دضٍّؼهی    رٍ دیؾٌْبد دیؼ

ّبی سقَیزثزداری هغشی اعشفبدُ ؽَد. عبیز رٍػ

ؽَد وِ اس دٍ گزٍُ هدشا ثزای ثِ ّوچٌیي دیؾٌْبد هی

سذاخل ًبؽی اس حذالل رعبًذى اثز سزسیت ٍ ّوچٌیي 

لت راّجزد ّبی سوزوش سَخِ درًٍی ٍ ثیزًٍی در لب

 یه ىزح ثیي گزٍّی اعشفبدُ ؽَد.

                                                 
1. Even-related potential 

2. Functional magnetic resonance imaging  

3. Positron emission tomography  

4. Movement related cortical potential  

5. Self-paced performance  
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