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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  راب دختران شناگر نخبه اثر تمرینات بازخورد عصبی بر اضط

  2، فرهاد رحمانی نیا1مهرسا فریدنیا

 مهرسا فریدنیا، دانشجوي دکتري دانشگاه گیالن .1

  دانشگاه گیالناسناد فرهاد رحمانی نیا، دکتر  .2

 

  چکیده تحقیق

 به اي حرفه شناگر دختر  20 منظور بدین .بود نخبه شناگر دختران اضطراب بر عصبی بازخورد تمرینات اثر تحقیق این انجام از هدف

 12 شامل  تحقیق اجراي روش .شدند تقسیم کنترل و تجربی گروه 2 به تصادفی طور به و شده انتخاب نمونه عنوان به هدفمند صورت

 High امواج کاهش و SMR موج افزایش )1: تمرینی  پروتکل دو با عصبی بازخورد تمرینات )دقیقه 45 جلسه هر زمان مدت( جلسه

Beta  امواج کاهش و 2 بتاي افزایش) 2 تتا، و High Bate شد انجام زیر شرح به آزمون پیش تمرینات، شروع از قبل  .بود تتا، و: 

در این تحقیق از روش آماري . شد گرفته آزمون پس سپس و SCAT رقابتی -صفتی اضطراب ي پرسشنامه طریق از اضطراب آزمون

 گروه و آزمون بین متقابل اثر و آزمون عامل اصلی اثر نتایج زیر حاصل گردید: شد که استفاده ترکیبی 2 در 2 عاملی دو واریانس تحلیل

 جهت وابسته تی آزمون نتایج گروه، و آزمون متقابل اثر شدن دار معنی به توجه با. باشد نمی دار معنی گروه اصلی اثر اما. باشد می دار معنی

 تجربی گروه در اضطراب متغیر آزمون پس و آزمون پیش بین که داد نشان نتایج و شد گرفته گروه هر آزمون پس و آزمون پیش ي مقایسه

 گروه دو ي مقایسه براي مستقل تی آزمون نتایج. باشد نمی دار معنی کنترل گروه در تفاوت این ولی. شود می مشاهده داري معنی تفاوت

 آزمون پیش در مطالعه مورد هايگروه اضطراب میانگین بین داريمعنی تفاوت داد، نشان نتایج که شد گرفته نیز آزمون پس و پیش در

 کاهش باعث عصبی بازخورد تمرینات که گرفت نتیجه توان می که. باشد می دار معنی آزمون پس در اختالف این اما ندارد وجود

  . شود می  نخبه شناگر دختران اضطراب

  .نخبه شناگر دختران اضطراب، عصبی، بازخورد:  کلیدي واژگان

 

                                                      
 
 


