


دانشکده علوم ورزشی

به گلفاثر محیط حامی نیاز و  تمرینات بینایی بر موج آلفا و عملکرد ضر

(ارومیهدانشکاهاستاد گروه رفتار حرکتی )دکتر حسن محمدزاده

(دانش آموخته دکتری رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه)  دکتر معصومه پروانه



لكنتر(عصبیسيستمومغز)يهوشمندمركزشگردازپرسيستمتوسطحركتيمجرانعنوبهننساا
ستاهشددادهصختصاابينايیتطالعاابهشگردازپريناظرفيتازنيمیحدودتقريبا.دشومی

(2012آمن)

هايآرايهارائهوماندهیزسا،تبديليعنی،ادراكبينايیسيستمصلیافهديکیژبيولونظراز
.تفسيراستبرايمغزبههشدهتابندزبا

موردركمحوپردازشانتخابدرتوجهتخصيصوخبرگیدانشبهبينايیسيستمافزارينرمكارايی
استوابستهنظر



حرکتیکنترلابوشودمیآغازحسیفرآیندهایبابیناییآمیزسیستمموفقیتعملکرد
.رسدمیپایانبه

یلدلبهپردازشبرایاطالعاتمناسبانتخاببهمربوطایمداخلهفرآیندهایاما
.استمهمبسیاراطالعاتپردازشدرمغزمحدودظرفیت

اتاطالعانتخابوبندیاولویتدرانگیزشواحساساتتوجه،مهممکانیسمسه
.(2009،ریموند)دارندنقش

.استیادگیریعاملترینضروریواولینانگیزش



انگيزشورفتاريرويکردهاينظريه

می گذاردتأثيرمارفتاربرديگراعمالجايبهخاصاعمالبهماتوجهكردنهدايتباانگيزش.

اين.ذاردگمیتأثيربينايیمناطقدرعصبیهايپاسخبرنيزبينايیمحركيکانگيزشیارتباط
راخودپاسخنيمرخكهگردد،میبازبينايیقشردرهانورونبهپاداشاطالعاتكهاستمعنیبدان

لتز،شو)كندمیمتصلگيردمیقرارآنمعرضدرفردكهبينايیهايمحركانگيزشیارتباطبه
2007)



مختاري-نظرية خود
 ارتقأ، باعث(استقالل، شايستگی و وابستگی)نيازهاي اساسی روانشناختی تامين

(2000و راياندسی)شودها میعملکرد و بهزيستی يادگيرندهانگيزش،

 نياز–سبک تمرينی حامی
يم كند كند و ممکن است وضعيت عاطفی يادگيرنده را تنظمحيطی كه مربی ايجاد می

.و بر سطح توجه يا جهت توجه آنها تأثير بگذارد

 را افزايش می دهد و ممکن است جهتيادگيرندگانحاالت هيجانی مثبت، انگيزش
تر ی مناسبتوان محيطتوجه به سمت عناصر كليدي تکليف تغيير يابد و بنابراين، می

. براي يادگيري ايجاد كرد



گام عوامل انگیزشی از طریق برجسته کردن تکلیف و افزایش توجه هن
.تأثیر می گذاردEEGاجرای تکلیف بر سیگنال 

نشانگری برای آماده سازی توجه و بخشی از تغییر در عملکرد : آلفا



ALPHA

• 8-12 Hz  

• Alertness

• Peacefulness

• Readiness

• Meditation

آگاهی

صلح طلبی

آمادگی

مراقبه

Alpha on F3 (O1)>Alpha on F4 (O2)

[left Hemisphere is responsible for positive emotions and approach behaviors 

while Right Hemisphere is responsible for negative emotions and avoidant 

behaviors]



دن بیشتر مطابق با فرضیه ظرفیت  ،احساسات مثبت با فعال ش•
تومارکان و ).همراه است( ترآلفای پایین)پیشانی چپ قشر پیش
(.  1992همکاران، 

نیز ( 2018)عالوه بر فرضیه ظرفیت، هارمون جونز و گیبل •
ان دهنده عنوان کردند آلفای کمتر در ناحیه پیش پیشانی چپ نش

افزایش انگیزش است



یزشانگوعواطفتنظیمتأثیربررسیدر(2019)همکارانوچن
نظیمتدادند،نشانفرونتالآلفاازاستفادهباگلفعملکردبر

مشخصرتپایینفرونتالآلفاباآمیزموفقیتانگیزشوعواطف
باههمواجهنگامگلفتوپدادنقراردرموفقیتبهمنجرکهشد

شدموفقیتعدمازناشیعاطفیتحریکاحساس



مرینیتسبکانگیزشیاثربررسیتحقیقاینهدف
وفاآلموجبربیناییتمریناتهمراهبهنیاز–حامی

باشدمیگلفضربهعملکرد



نتایجعنوانمحقق

جونگ سئونگ و همکاران 
(2020  )

لبف تک–انتخاب دستور تمرین 
ش یادگیری مهارت گلف را افزای

می دهد

ن دادن انتخاب به یادگیرندگا
ه دارای مزایای انگیزشی است ک
منجر به افزایش یادگیری، 
ت افزایش اعتماد به نفس و حاال

.هیجانی مثبت می شود

نیاز -اثر محیط حامی(  1397)محمدی و همکاران 
آموزانبرعملکرد ورزشی دانش
دوره ابتدایی 

افرادی که با سبک آموزشی 
نیاز آموزش دیده بودند-حامی

رادی عملکرد بهتری نسبت به اف
که با رویکردهای سنتی رایج
.  آموزش دیده بودند، داشتند

وجه تأثیر یادگیری پاداش بر ت(2018)بورژوازی و همکاران 
بینایی و حرکات چشم

افزایش تثبیت خیرگی در 
پاداش های باال

اثرات تنبیه و پاداش بر (2011)راس و همکاران 
انتخاب بینایی و ارزش عمل 

های پولی باعث کاهش پاداش
ر تأخیر ساکادها و خطاهای مسی

.ساکاتیک شدند

ملکرد تأثیر عوامل انگیزشی بر ع(2019) فوکاچی و همکارن 
ا شناختی را  از طریق توان آلف

آلفای پایین تر و افزایش 
عملکرد شناختی در طول یک

تکلیف جستجوی بینایی



..........هدف



بررسی اثر تمرين جسمانی گلف بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي

ملکرد به همراه تمرين جسمانی گلف بر، موج آلفا و عبررسی اثر تمرينات بينايی 
بازيکنان مبتدي

بررسی اثر سبک تمرينی حامی نياز به همراه تمرينات جسمانی گلف بر 
موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي

بررسی اثر سبک تمرينی حامی نياز به همراه تمرينات بينايی و تمرين 
جسمانی گلف بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي

بررسی تفاوت اثر تمرينات بينايی و تمرين جسمانی گلف بر موج آلفا و 
عملکرد بازيکنان مبتدي

بررسی تفاوت اثر سبک تمرينی حامی نياز و تمرينات جسمانی گلف بر، 
موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي 

بررسی تفاوت اثر سبک تمرينی حامی نياز به همراه تمرينات بينايی و 
تمرين جسمانی بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي



.تمرين جسمانی بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي گلف تأثير دارد

بتدي گلف تمرينات بينايی به همراه تمرين جسمانی بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان م
.  تأثير دارد

سبک تمرينی حامی نياز به همراه تمرينات بينايی بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان 
.مبتدي گلف تأثير دارد

سبک تمرينی حامی نياز به همراه تمرينات بينايی و تمرين جسمانی بر 
.موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي گلف تأثير دارد

اثر تمرينات بينايی و تمرين جسمانی بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتدي گلف
.متفاوت است

ي اثر سبک تمرينی حامی نياز و تمرين جسمانی بر موج آلفا و عملکرد بازيکنان مبتد
.گلف متفاوت متفاوت است

ا اثر سبک تمرينی حامی نياز به همراه تمرينات بينايی و تمرين جسمانی بر، موج آلف
.و عملکرد بازيکنان مبتدي گلف متفاوت است

قفرضیه های تحقی. 3



آزمودنی ها

دانشجويان دختر دانشگاه اروميه: جامعه

15هر كدام )گروه كنترل ويکنفر در سه گروه تجربی 60: نمونه
.قرار گرفتند( نفر



ابزار و لوازم

گلفکالبیاچوب

گلفتوپ

مصنوعیچمن

رادیالخطایگیریاندازهبرایمدرج،نوار

کانالهدونوروفیدبکدستگاه

نیازحامیرفتاریمداخالت

ورزشی-بیناییمنتخبتمرینات

گلفجسمانیتمریناتپروتکل

بیناییهایآزمون

امتیازاتثبتبرگ



طرح تحقیق و روش اجرا

ثبت مشخصات -تست اسنلن
فردی

پیش آزمون

توجیه طریقه ضربه گلف
 انجام دو ضربه
 ضربه از 10نصب الکترود و اجرای

متری 3فاصله 
 قدرت امواج آلفا در
P1 - Cz
خطای شعاعی ضربه گلف

تقسیم 
تصادفی

گروه تمرینات بینایی به همراه تمرینات 
( نفر15)جسمانی 

ه گروه سبک تمرینی حامی نیاز به همرا
(نفر15)تمرینات جسمانی 

ه گروه سبک تمرینی حامی نیاز به همرا
15)تمرینات بینایی و تمرین جسمانی 

(نفر

(نفر15)تمرین جسمانی : گروه کنترل

: جلسه تمرین16
هفته، هفته ای 8
جلسه، هر 2

15-40جلسه 

پس آزمون

 قدرت
امواج آلفا

 خطای
شعاعی
 ودالکترنصب

10و اجرای 
3ضربه از فاصله

متری 



روش تجزیه و تحلیل
آماری



.داردنتأثیرگلفمبتدیبازیکنانحرکتیعملکردوآلفاموجبرجسمانیتمرین:اولفرضيه

انحراف میانگینمرحلهمتغیر
معیار

tdfمعناداری

9/64پیش آزمونآلفا
9/31

0/3
0/19

6/21140/001
پس آزمون

35/84پیش آزمونعملکرد
25/59

4/99
3/94

8/66140/001
پس آزمون



گلفمبتدینانبازیکحرکتیعملکردوآلفاموجبرجسمانیتمرینهمراهبهبیناییتمرینات:دومفرضيه

.نداردتأثیر

متغیر
اثر       

آماره
مجموع 
مربعات

-درجه

آزادی
مربع 
Fمیانگین

معنادار
ی

ضریب
اثر

Eta

آلفا
0/22510/2253/460/070/114آزمونپیش

0/33910/3395/20/030/162گروه

عملکرد
31/45131/453/80/060/123آزمونپیش

903/891903/89109/310/0010/802گروه



مبتدینانبازیکعملکردوآلفاموجبرجسمانیتمرینهمراهبهنیازحامیتمرینیسبک:سومفرضيه

.نداردتأثیرگلف

متغیر
اثر       

آماره
مجموع 
مربعات

-درجه

آزادی
مربع 
معناداریFمیانگین

ضریب 
اثر

Eta

آلفا
0/38210/3829/380/0050/258آزمونپیش

34/351134/35134/350/0010/560گروه

عملکرد
39/99139/994/350/040/139آزمونپیش

927/061927/06100/710/0010/789گروه



عملکردوآلفاموجبرجسمانیتمرینوبیناییتمربناتهمراهبهنیازحامیتمرینیسبک:چهارمفرضيه

نداردتأثیرگلفمبتدیبازیکنانحرکتی

متغیر
اثر       

آماره
مجموع 
مربعات

-درجه

آزادی
مربع 
معناداریFمیانگین

ضریب 
اثر

Eta

آلفا
0/25710/2573/720/060/121آزمونپیش

2/9912/9943/390/0010/616گروه

عملکرد
47/35147/355/330/020/165آزمونپیش

2330/63112330/631262/460/001گروه
0/907



گلفمبتدینانبازیکحرکتیعملکردوآلفاموجبرجسمانیتمرینوبیناییتمریناتاثر:پنجمفرضيه

.نیستمتفاوت

آمارهمتغیر
اثر

df

بین گروهی
df

درون گروهی
اندازه اثرسطح معنا داریFآماره 

2819/060/0050/244اثر اصلی گروهآلفا
28153/160/0010/655اثر اصلی آزمون

و اثر تعاملی گروه
آزمون

2811/130/20/039

28168/590/0010/71اثر اصلی گروهعملکرد
281258/320/0010/902اثر اصلی آزمون

و اثر تعاملی گروه
آزمون

28120/840/0010/427



بازیکنانحرکتیعملکردوآلفاموجبرجسمانیتمرینونیازحامیتمرینیسبکاثر:ششمفرضيه

.نیستمتفاوتگلفمبتدی

آمارهمتغیر
اثر

df

بین گروهی
df

درون گروهی
اندازه اثرسطح معنا داریFآماره 

28118/30/0010/395اثر اصلی گروهآلفا
281139/670/0010/833اثر اصلی آزمون

و اثر تعاملی گروه
آزمون

28117/640/0010/387

28112/930/0010/316اثر اصلی گروهعملکرد
281270/760/0010/906اثر اصلی آزمون

اثر تعاملی گروه و 
آزمون

28136/940/0010/569



وآلفاموجبرجسمانیتمرینوبیناییتمریناتهمراهبهنیازحامیتمرینیسبکاثر:هفتمفرضيه

.نیستمتفاوتگلفمبتدیبازیکنانحرکتیعملکرد

آمارهمتغیر
اثر

df

بین گروهی
df

درون گروهی
اندازه اثرسطح معنا داریFآماره 

28134/310/0010/551اثر اصلی گروهآلفا
281111/250/0010/799اثر اصلی آزمون

و اثر تعاملی گروه
آزمون

28122/030/0010/440

281110/230/0010/797اثر اصلی گروهعملکرد
281520/520/0010/949اثر اصلی آزمون

و اثر تعاملی گروه
آزمون

281103/320/0010/787



کرداثر تمرینات جسمانی موج آلفا و عمل

اريسازگخودكاري،افزايششناختی،تالشكاهشباعثتمرين
ازيكاركردعنوانبهكهشودمیعصبیكارايیافزايشوقشري

.باشدمیعملکردبهبودوحركتیيادگيري



ه گلف اثر تمرینات بینایی بر موج آلفا و عملکرد ضرب

موافق

بات و باالموروگان 
(2018)

صفري و 
(1397)محمدزاده 

( 2018)ويمشارت 

آبرنتی و وود 
،  آبرنتی 2001)

1997)

تويت و همکاران 
(2011)

پار و همکاران 
(2019)

ونگ و همکاران 
(2019)

پري و بيسون 
(2018)

مچشدرترقويعضالنیفيبرهايوكارآمدعصبیهايپاسخافزايش
ينايیباطالعاتدقيقمکانارزيابیطريقازحركتیپاسخدقتافزايش
اثردروبودهچشمیحركاتوشناختتوجه،مسئولقشريشبکه

شودمیمدتكوتاهعصبیپذيريشکلدچارتمرين
باالتربينايیقشردرادراكیتخصصبامرتبطعصبیفعاليتافزايش
هبوابستگیكاهشطريقازعملکردبهبودوعصبیكارايیافزايش

حركاتهوشيارانهكنترلكاهشوبينايی



فا و نیاز بر موج آل-اثر سبک تمرینی حامی 

عملکرد

یروانشناختاساسینيازسهازحمايتبانياز–حامیتمرينیسبک
.شودمیعملکردوانگيزشافزايشباعث

یعصبارتباطاتايجادمعنايبهكهعمل-هدفشدگیجفتتسهيل
باشدمیمؤثر

ليفتکرويبرراتوجهمنابعتاكندمیمحدودراتوجهدامنهانگيزش
كندتثبيتنظرمورد

نقششاملاحتماالًبينايیتوجهوپردازشدرپاداشتأثيراتمنبع
دباشمیتوجهودركدرميانیمغزدوپامينرژيکوپايهگانگليونی

جونگ سئونگ و 
(2020)همکاران 

محمدي و همکارن 
(1398)

لوتويت و همکارن 
(2015 )

واتاناب، لورئينس، 
( 2003)هيکاشاكا 

بورژوازي و 
(2018)همکاران 

فوكاچی و 
(2019)همکاران، 

چن و همکاران 
(2019)

مخالف

( 2019)ويلهم 

قناعتيان جهرمی 
و همکاران 

(1398 )



بینایی بر، اثرترکیبی  سبک تمرینی حامی نیاز و تمرینات

موج آلفا و عملکرد 

وختیشناباركاهشعصبی،كارايیوقشريسازگاريافزايش:بينايیآموزش
خودكاريافزايش

يزشانگارتقاءشناختی،رواناساسینيازهايارضاء:نيازحامیتمرينیسبک
صبیعفعاليتافزايشوشناختیباركاهشتوجه،افزايشمثبت،احساساتو
یاثربخشبينايی،تمريناتازاستفادهنيازحامیتمرينیسبکكناردر
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نتیجه گیری. 1

رويکردوانگيزشهمچونروانشناختیعواملگفت،توانمیپاياندر
نتيجهدرتوجهیفرايندهايافزايشدرمهمیعاملتوانندمیحمايتی
دروانندتمیمربيانبنابراين.باشدبهترعملکردوبهتربينايیپردازش
ناركدردارد،موفقيتدرايكنندهتعييننقشبينايیكهتکاليفی
ازهاينيبرتأكيدباوخودمختاري-حامیمحيطخلقبابينايیتمرينات
مؤثراملععنوانبه(وابستگیوشايستگیاستقالل،)روانشناختیاساسی

فرايندهايپردازشودرونیانگيزشافزايشطريقازتوجهتمركزدر
.دهندارتقاراعملکردويادگيريبينايی،



دیپیشنهادکاربر

حامیمرینیتسبکاعمالباوورزشیرشتههررایجتمریناتباهمزمانرابیناییتمریناتآموزش،شروعدرمربیان
ببرندپیشنیاز

عواملودنکنناکتفامهارتمکانیکیوتکنیکیهاینکتهآموزشبهفقطیادگیریدرمربیانشودمیپشنهاد
.دهندقرارنظرمدنکاتدیگرآموزشکناردرنیزرابیناییپردازشدرمؤثرروانشناختی

گیردقراریبررسموردنیزگلفماهرورزشکارانرویبربیناییتمریناتونیاز–حامیتمرینیسبکتعاملیاثر.
تأخیریواددارییهایدورهبیناییتمریناتونیاز-حامیتمرینیسبکاثرماندگاریبررسیبرایشودمیپیشنهاد

.گیردقرارتوجهموردنیز
شودبررسینیزمتفاوتانگیزشیسطوحباافراددربیناییبرنیاز–حامیتمرینیسبکاثر
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