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Background: The difference between the performances of Sports Champions more than other times
relates to their mental fitness and one of the important factors affecting mental fitness, physical fitness
and even performance is Stressor conditions. Given that tDCS provides potential tools for enhancing
performance in many areas, there is limited exploration for complex skills.
Aims: The aim of this study was evaluate the effect of direct transcranial electrical stimulation
(tDCS) in the DLPFC area on performance and visual attention of sitting volleyball players under
Stressor.
Methods: In this blind randomized control trial with pre-test-post-test research plan and follow-up
period of 2, 4 and 6 days, 24 athletes of the Premier League and national sitting volleyball team of
the country were selected as a voluntary participation, and they randomly located in 2 groups of
TDCS in the DLPFC region and sham stimulation. The task of the current study was the test of the
modified Volleyball Service, in which the participants performed 10 attempts in the pre-test, which
visual attention were recorded using the eye tracking device. The intervention phase was performed
on 6 consecutive days, in which the participants performed 10 volleyball services every day after the
desired exercises. Post-test phase was performed immediately after the intervention. 48 hours after
the post-test phase, the first retention phase, 48 hours after the first retention phase, the pressure test
phase and 48 hours after the pressure test phase, the second retention phase which was performed in
which the participants performed 10 attempts in the pre-test, which visual attention were recorded
using the eye tracking device.
Results: The results of mixed variance showed that tDCS exercises in DLPFC area have a significant
effect on improving service accuracy under normal conditions and pressure test (P<0/01). It also
showed that tDCS exercises in DLPFC area have a significant effect on increasing participants' visual
attention under normal conditions and pressure testing (P<0/01).
Conclusion: In general, the results of the current study emphasize the importance of tDCS in the
DLPFC area in improving performance and visual attention and maintaining performance and visual
attention in stressful conditions.
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Introduction
The studies in sport psychology covers two main
objectives: to understand how psychological factors
affect the athletic performance of a participant while
practicing or competing in sport events. In addition,
to understand how participation in sport and exercise
events affect the psychological development and
well-being of participants (Weinberg & Gould,
2014). One of the roles of sport and exercise
psychologists is consulting with athletes and teams to
develop psychological skills, for instance through a
mental training program, for enhancing athletic
performance in trainings and competitions (Vealey,
2007). One of the advanced techniques in this field is
transcranial excitation with direct electric current
(tDCS), which has shown promising results (Banisi
and Magleton, 2013).
tDCS is a non-invasive method in which a weak direct
current (1 to 4 mA) is applied to the scalp, using longterm changes in cortical polarity due to polarization
and polarity of neurons and the effect
Neurotransmitters are produced (Oheno et al., 2008).
One of the stimulation regions of tDCS is the DLPFC
region. Studies in this area have shown that DLPFC
stimulation maintains alertness and attention
(McKinley et al., 2013). Stimulation of tDCS in the
DLPFC region is also associated with improved
visual search (Bolginini et al., 2010). In exercisebased literature, special measurements to efficient
visual attention control, quiet eye, have been
investigated to objectively assess spatial and temporal
coordination of gaze and movement control (visualmotor control) (Vickers, 2009). The quiet eye focuses
as a final fixation on a unique place or object that
occurs before the critical phase of motion begins and
ends with a gaze deviation of more than 3 degrees and
a duration of more than 100 milliseconds from the
target (Vickers, 2007). The quiet eye has also been
adopted as a criterion for controlling optimal visual
attention in visual-motor tasks (Vickers, 2016). In the
field of tDCS intervention on visual attention or quiet
eye, Harris et al. (2019) showed that stimulation of
visual and motor cortex and frontal area had no
significant effect on visual attention (quiet eye) of
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golf put hit. Given that tDCS provides a potential tool
for performance enhancement in many areas, there
are several gaps in this area. First, with a researcher
searching in the databases did not find a study with
the effect of tDCS on the performance of sports skills
in stressful conditions. Second, there has been limited
exploration of complex skills (Zhou et al., 2015). As
in the study of Harris et al. (2019), tDCS training had
no effect on visual-motor ability (golf put hit). Third,
Pixa and Pollock (2018) believe that the impact of
tDCS can vary according to the needs of the task, such
as the complexity and ability level of the participants.
Therefore, more studies in this field in different
abilities and different subjects are important.
Therefore, considering the effect of visual attention
on improving athletic performance and considering
the existing necessities due to the contradictions of
previous studies, the researcher in this study intends
to examine the effect of direct transcranial electrical
stimulation (tDCS) in the DLPFC area on the
performance and visual attention of volleyball players
sitting under stressful conditions.

Method
The method of the current study was quasiexperimental and the design of the current study was
pre-test-post-test and follow-up period of 2, 4 and 6
days. The participants of the current study were 24
athletes of the Premier League and national sitting
volleyball team of the country who were selected as a
voluntary participation. Participants were randomly
assigned to the DLPFC stimulation group (N=12) and
the sham group (N=12). In this study, transcranial
direct electrical stimulation (tDCS) device was used
to electrically stimulate the brain. In addition, the
Dikablis Professional Wireless Ergoneers Eye
tracking device, made by the German company
ERGONEERS, was used to record the participants'
visual attention. In addition, the third version of the
Mental Readiness Form (Crane, 1994) was used to
correct the stress and anxiety created. The task of this
research was the modified test of AAHPERD
volleyball service for sitting volleyball, which was
performed in a standard environment. In this method,
the participants performed 10 volleyball service
attempts, which used the AAHPERD scoring scale to
measure the accuracy of the services. The current
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study was performed in five phases: pre-test, posttest, short-term follow-up, stress test and long-term
follow-up. Participants performed 10 simple services
in the pre-test phase. The intervention phase was
performed for 6 consecutive days. The tDCS
intervention of the DLPFC region is that the anode
electrode is located at F3 and the cathode electrode is
placed at F4. Immediately after the last training
session (day 6), the post-test phase was performed. 48
hours after the post-test phase, the first (short-term)
follow-up phase was performed in which participants
performed 10 services. In the test under stress 48
hours after the first (short-term) follow-up phase,
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participants performed 10 service attempts under
stress with the aim of manipulating the level of
cognitive anxiety. 48 hours after the stress test, the
third follow-up phase was performed in which the
participants performed 10 services. At each phase of
the research, at the same time as serving, the
participants' visual attention was measured using an
eye tracking device. Data analyzed with mixed
ANOVA.

Results
Table 1 presents statistical indicators related to
research variables in different groups.
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Table 1. Statistical indicators of accuracy and quiet eye of a simple volleyball service in different groups
Variable
Group
Pre test
Post test
First retention
Stress test
Second retention
PDPFC
28.41±2.46
35.83±2.88
35.08±3.34
35.50±3.58
35.33±2.83
Accuracy
Sham
29.50±2.81
30.66±2.49
30.25±2.95
27.41±5.16
31.00±2.86
PDPFC
452.75±20.97
499.16±35.62
523.25±38.43
494.08±36.75
526.00±28.06
Quiet eye (ms)
Sham
451.66±31.28
450.41±30.87
453.25±26.68
414.66±47.77
452.66±21.76

One way ANOVA with repeated measure on the
measurement time revealed a significant group by
measurement time interaction for accuracy (F (4, 56)
= 6.30, p < 0.01, ηp2 = 0.22). Post hoc analyses of the
between group effects revealed there was no
signiﬁcant difference between the DLPFC and sham
groups at pre-test phase for accuracy (p = 0.32, mean
difference = 1.08). However the DLPFC group had
signiﬁcantly better accuracy at post test phase (p <
0.01, mean difference = 5.16), first retention phase (p
< 0.01, mean difference = 4.83), stress test phase (p <
0.01, mean difference = 8.08), and second retention
phase (p < 0.01, mean difference = 4.33). Within
group post hoc analyses revealed no signiﬁcant
improvements in acuuracy (p > 0.05) for the sham
group throughout the test phases. However the
DLPFC group signiﬁcantly increased their accuracy
from pre test to post test (p < 0.01), first retention (p
< 0.01), stress test (p < 0.01), and second retention (p
< 0.01), and they were able to maintain this increase
as there was no signiﬁcant difference from stress test
to post test (p > 0.05), first retention (p > 0.05) and
second retention (p > 0.05).
Other results indicated that a significant group by
measurement time interaction for quiet eye (F (4, 56)
= 5.75, p<0.01, ηp2 = 0.20). Post hoc analyses of the
between group effects revealed there was no

signiﬁcant difference between the DLPFC and sham
groups at pre-test phase for quiet eye (p=0.92, mean
difference = 1.08). However the DLPFC group had
signiﬁcantly longer quiet eye at post test phase (p <
0.01, mean difference = 48.73 ms), first retention
phase (p< 0.01, mean difference = 70.00 ms), stress
test phase (p< 0.01, mean difference = 79.41 ms), and
second retention phase (p< 0.01, mean difference =
73.33 ms). Within group post hoc analyses revealed
no signiﬁcant improvements in quiet eye (p > 0.05)
for the sham group throughout the test phases.
However the DLPFC group signiﬁcantly increased
their quiet eye from pre test to post test (p < 0.01),
first retention (p < 0.01), stress test (p < 0.01), and
second retention (p < 0.01), and they were able to
maintain this increase as there was no signiﬁcant
difference from stress test to post test (p>0.05), first
retention (p>0.05) and second retention (p>0.05).

Conclusion
The results of the current study can be examined from
two aspects. First, the results of the current study
showed that direct transcranial electrical stimulation
(tDCS) of the DLPFC area has a significant effect on
performance and visual attention (quiet eye) of the
simple service of sitting volleyball players and
improves performance and increased the length of the
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participants's quiet eye period. This finding is directly
inconsistent with the findings of Harris et al. (2019),
but in indirect studies, studies in this area have shown
that DLPFC stimulation maintains alertness and
attention (McKinley et al., 2013). Stimulation of
tDCS in the DLPFC region is also associated with
improved visual search (Bolginini et al., 2010).
Theories and hypotheses for the effect of tDCS on the
performance and learning of sports skills have been
reported the most important of which are the
simultaneous firing of neural, non-synaptic
mechanisms and synaptic mechanisms (Ballard et al.,
2019). Second, the results of the current study showed
that tDCS stimulation in the DLPFC region did not
impair the performance and visual attention (quiet
eye) of the participants in the stress test, which
resulted in the effect of tDCS stimulation in
Emphasizes the DLPFC area in stressful and anxious
situations. Andal tDCS may improve fatigue by
reducing intracranial GABA activity. This reduction
can act as a compensation for central arousal disorder
or allow individuals to regain new motor skills during
exercise. Overall, the results of the current study
showed that transcranial electrical stimulation from
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the DLPFC area has a significant effect on the
accuracy and visual attention (quiet eye) of a simple
volleyball service and causes a significant increase in
accuracy and length of the quiet eye period, and the
results were transferred to the stress test.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال نشسته
تحت شرایط تنشگر
پیمان هنرمند ،6حسن غرایاقزندی* ،2علی مقدمزاده ،3رضا رستمی

4

 .6دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه روانشناسی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4استاد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

کلیدواژهها:

زمینه :تفاوت عملکرد قهرمانان ورزشی بیش از زمانهای دیگر به آمادگی ذهنی آنها مربوط میشود و یکی از عوامل مهمی که آمادگی

تحریک الکتریکی،

روانی ،بدنی و حتی عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد شرایط تنشگر است .با توجه به اینکه  tDCSوسیلهای بالقوه برای افزایش عملکرد در

،DLPFC

بسیاری از زمینهها فراهم میکند ،اما اکتشاف محدودی درزمینه توانشهای پیچیده وجود دارد.

دقت،

هدف :هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری

توجه دیداری،

بازیکنان والیبال نشسته تحت شرایط تنشگر انجام گرفت.

تنشگر

روش :در این شبهتجربی و با طرح تحقیق پیشآزمون  -پسآزمون و دوره پیگیری  4 ،2و  1روزه 24 ،ورزشکار لیگ برتری و ملیپوش
والیبال نشسته کشور بهصورت مشارکت داوطلبانه انتخاب ،و بهصورت تصادفی در  2گروه  62نفری تمرینات  tDCSناحیه  DLPFCو تحریک
ساختگی قرار گرفتند .تکلیف پژوهش حاضر آزمون سرویس اصالح شده والیبال ایفرد بود که شرکتکنندگان در پیشآزمون به اجرای 60
کوشش پرداختند که همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم توجه دیداری شرکتکنندگان نیز ثبت گردید .مرحله مداخله در  1روز
متوالی انجام گرفت که در هرروز بعد از تمرینات مورد نظر شرکتکنندگان به اجرای  60سرویس والیبال میپرداختند .بالفاصله از مداخله
پسآزمون اجرا گردید 40 .ساعت بعد از مرحله پسآزمون ،مرحله یادداری اول 40 ،ساعت پس از مرحله یادداری اول ،مرحله آزمون تنش
و  40ساعت بعد از مرحله آزمون تنیدگی ،مرحله یادداری دوم انجام گرفت که شرکتکنندگان در هر یک از مراحل به اجرای  60سرویس
والیبال پرداختند که همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم توجه دیداری شرکتکنندگان نیز ثبت گردید.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان داد که تمرینات  tDCSناحیه  DLPFCبر بهبود دقت سرویس تحت شرایط عادی و
آزمون تنیدگی تأثیر معنیداری دارد ( .)P< 0/06همچنین نشان داد که تمرینات  tDCSناحیه  DLPFCبر افزایش توجه دیداری شرکت

دریافت شده6400/00/01 :

کنندگان تحت شرایط عادی و آزمون تنش تأثیر معنیداری دارد (.)P< 0/06

پذیرفته شده6400/00/66 :

نتیجهگیری :بهطور کلی نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت  tDCSناحیه  DLPFCبر بهبود عملکرد و توجه دیداری و حفظ عملکرد و توجه

منتشر شده6406/04/06 :

دیداری در شرایط تنشگر تأکید دارد.

رایانامهGhzandi110@ut.ac.ir :

تلفن04623061460 :
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مشخصات مقاله

چکیده

مطالعات روانشناسی ورزشی دارای دو هدف اصلی میباشند :درک

پژوهشگران مشخص کردند که تحریک  tDCSمیتواند سرعت و پردازش

چگونگی تأثیر عوامل روانشناختی بر عملکرد ورزشی شرکتکننده در

بصری را سریعتر کند (فیوری و همکاران2066 ،؛ سابل و همکاران،

حین تمرین یا شرکت در مسابقات ورزشی؛ همچنین ،درک چگونگی تأثیر

 .)2020در یک مطالعه مروری کوفمن ،کالرک و پاراسورامن ()2064

مشارکت در رویدادهای ورزشی و تمرینی بر توسعه روانی و تندرستی

نتیجه گرفتند که  tDCSمیتواند یادگیری و حافظه را بهبود بخشد .البته این

شرکتکنندگان (وینبرگ و گلد .)2064 ،روانشناسان ورزشی و مربیان

تحریک میتواند عملکردهای شناختی دست باال مثل توجه ،تصمیمگیری

ذهنی چندین دهه است که با ورزشکاران و تیمها کار میکنند و به آنها

و حل مسئله را نیز ارتقا دهد .مطالعات اثرات مهاری و تحریکی  tDCSدر

در افزایش عملکرد و تندرستی کمک میکنند (ویآلی .)2000 ،در طول

نواحی مختلف قشر مغز را نشان داده است که متعاقباً هم بر عملکرد حرکتی

سالها ،تکنیکهای متفاوتی برای آموزش عملکرد ورزشی و مهارتهای

و هم شناختی و توجه تأثیر میگذارد ،که منجر به عالقه روزافزون به tDCS

روانی به کار گرفته شده است تا به ورزشکاران و مربیان در ورزشهای

بهعنوان ابزاری برای تمرین شده است (هریس و همکاران2064 ،؛

مختلف کمک شود (ویالی .)2000 ،یکی از تکنیکهای پیشرفته در این

جاکوبسون و همکاران .)2062 ،تئوریها و فرضیاتی برای تأثیر  tDCSبر

زمینه تحریک فراجمجمهای با جریان الکتریکی مستقیم ( )tDCSاست که

اجرا و یادگیری مهارتها ورزشی گزارششده است که از مهمترین آنها

این روش نتایج امیدوارکنندهای را نشان داده است (بانیسی و ماگلتون،

میتوان به شلیک همزمان عصبی ،مکانیسمهای غیر سیناپسی و مکانیسم

.)2063

های سیناپسی اشاره نمود (باالرد و همکاران.)2064 ،

اخیراً ،عالقه به استفاده از  tDCSبهعنوان روشی برای افزایش این کارکردها

در پیشینههای مبتنی بر ورزش ،اندازهگیری ویژهای برای کنترل توجه

به دلیل دسترسی آسان به تجهیزات و طیف وسیعی از یافتههای امیدوار

دیداری کارآمد ،چشم ساکن ،برای ارزیابی عینی هماهنگی فضایی و

کننده افزایش یافته است (بانیسی و ماگلتون tDCS .)2063 ،روشی

زمانی کنترل خیرگی و حرکت (کنترل دیداری  -حرکتی) بررسی شده

غیرتهاجمی است که طی آن جریان مستقیم ضعیفی ( 6تا  4میلیآمپر) بر

است (ویکرز .)2004 ،چشم ساکن بهعنوان تثبیت نهایی معطوف شده به

پوست سر وارد میشود و با استفاده از آن تغییرات بلندمدت در قطبیت قشر

یک مکان یا شیء منحصربهفرد که قبل از شروع مرحله بحرانی حرکت

مغز در پی ناقطبی سازی و بیش قطبی نورونها و تأثیر برگیرندههای عصبی

اتفاق میافتد و با انحراف خیرگی با زاویهای بیش از  3درجه و مدتزمانی

ایجاد میشود (آهن و همکاران .)2000 ،بهعبارتدیگر ،در این نوع

بیش از  600میلیثانیه از هدف ،پایان مییابد ،تعریفشده است (ویکرز،

تحریک الکتریکی نقاطی از سر با استفاده از جریانهای ضعیف الکتریکی

 .)2000همچنین چشم ساکن بهعنوان معیاری برای کنترل توجه دیداری

هدف قرار میگیرند و باعث فعالسازی یا غیرفعال سازی نقطه مورد نظر

بهینه در تکالیف دیداری  -حرکتی اتخاذ شده است (ویکرز .)2061 ،در

میشوند (سادوک و همکاران tDCS .)2004 ،نشان داده که میتواند

زمینه مداخله  tDCSبر توجه دیداری یا چشم ساکن ،هریس و همکاران

بهعنوان یک ابزار قدرتمند در تعدیلسازی و تغییر تحریکپذیری مناطق

( ) 2064نشان دادند که تحریک قشر بینایی و حرکتی و ناحیه فرونتال بر

حرکتی درگیر درحرکت استفاده شود .ازاینرو از  tDCSبهعنوان راهبردی

توجه دیداری (چشم ساکن) ضربه پات گلف تأثیر معنیداری ندارد.

برای بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی استفاده شده است .یکی از نواحی

مشخصه اصلی توانشهای ورزشی در سطوح عالی ،اجرا در اوج عملکرد

تحریک  ،tDCSناحیه  DLPFCمیباشد .مطالعات در این زمینه نشان داده

با داشتن حالت اضطرابی است و محققان به دنبال بررسی این هستند که

اند که تحریک  DLPFCهوشیاری و توجه را حفظ میکند (مککینلی و

چگونه اجرا بهوسیله اضطراب تحت تأثیر قرار میگیرد و چگونه یاد می

همکاران .)2063 ،تحریک  tDCSدر ناحیه  DLPFCنیز با بهبود در

گیرند که به سطح باالیی از اضطراب شناختی غلبه کنند (ویلسون و

جستجوی بصری مرتبط است (بولگنینی و همکاران .)2060 ،در همین

همکاران .)2066 ،بیشتر توانشهای حرکتی در محیطهای پویا و همیشه

راستا ،مک اینتایر و همکاران ( )2064پیشنهاد میکند که تحریک tDCS

در حال تغییر تحت شرایط اضطرابی شدید اجرا میشوند (بهان و ویلسون،
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تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال...

پیمان هنرمند و همکاران

تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال...

پیمان هنرمند و همکاران

بهطور مکرر بهعنوان مؤلفههای کلیدی موفقیت بحث شدهاند (جانل،

کاربردی بود .همچنین پژوهش حاضر به لحاظ اجرا بهصورت میدانی اجرا

 .)2002مشخص شده است مدتزمان چشم ساکن در سطوح باالی

گردید .شرکتکنندگان مطالعه حاضر 24 ،ورزشکار لیگ برتری و

اضطراب کاهش مییابد (بهان و ویلسون2000 ،؛ نیبلینگ و همکاران،

ملیپوش والیبال نشسته کشور بودند که بهصورت مشارکت داوطلبانه

2062؛ وین و همکاران .)2063 ،ویلسون و همکاران ( )2004نشان دادند

انتخاب گردیدند .انتخاب این تعداد نمونه بر اساس نرمافزار جیپاور

که چشم ساکن به افزایش اضطراب شناختی ناشی از تنش رقابتی حساس

( G * Powerنسخه  )3.6.4.4با استفاده از آلفای  5درصد ،بتای  45درصد

است؛ کنترل خیرگی بازیکنان بسکتبال بهشدت تحت تأثیر قرار گرفت ،که

و اندازه اثر  0/3بر اساس مقادیر از مطالعاتی که قبالً انجام شده بود

در نتیجه منجر به کاهش مدتزمان چشم ساکن شد .بااینوجود نشان داده

(کیورفورث و همکاران ،)2061 ،اقتباس گردید .شرکتکنندگان به

شده است که افزایش مدتزمان چشم ساکن ،مداخلۀ مؤثری برای مقابله با

صورت تصادفی در دو گروه تحریک  DLPFCو گروه شم قرار گرفتند.

تنش است .وین و همکاران ( .)2062نشان دادند که اثرات نامطلوب

معیارهای ورود مطالعه حاضر شامل دید طبیعی ،دید دوچشمی ،عدم

اضطراب در عملکرد تحت تنش با استفاده از تمرینات چشم ساکن ،و حفظ

ویژگی غالب کوررنگی و عدم چشم رنگی و آستیگمات بود .اگر شرکت

مدتزمان چشم ساکن خنثی میگردد.

کنندگان در سه ماه گذشته دچار آسیب چشمی شده بودند ،منجر به حذف

با توجه به اینکه  tDCSوسیلهای بالقوه برای افزایش عملکرد در بسیاری از

آنها از مطالعه میشد .همچنین اگر بینایی بدتر از  20/20با استفاده از

زمینهها فراهم میکند ،اما شکافهای متعددی در این زمینه وجود دارد.

عدسیهای تصحیح کننده و/یا در صورت مشاهده یک ویژگی غالب

اول اینکه با جستجوی محقق در پایگاههای اطالعاتی ،مطالعهای با تأثیر

کوررنگ داشتند از شرکت در این مطالعه حذف شدند .عالوه بر این ،در

 tDCSبر عملکرد مهارتهای ورزشی در شرایط تنشگر یافت نگردید .دوم

صورتیکه بیش از  2جلسه تمرینات مربوطه را از دست بدهند و افرادی که

اینکه اکتشاف محدودی در زمینه مهارتهای پیچیده وجود داشته است

از ناحیه چشم آسیب دیدند از مشارکت در فعالیت آنها جلوگیری میشد.

(ژو و همکاران .)2065 ،همانطور که در تحقیق هریس و همکاران ()2064

همچنین اگر شرکتکنندگان مایل به کنار کشیدن از مطالعه بودند ،از

نیز تمرینات  tDCSبر توانش دیداری  -حرکتی (ضربه پات گلف) تأثیری

مطالعه حذف شدند.

نداشت .سوم اینکه ،پیکسا و پولوک ( )2060معتقدند تأثیر  tDCSبا توجه
به نیازهای تکلیف مانند پیچیدگی و سطح توانش شرکتکنندگان می
تواند ،متفاوت باشد .بنابراین بررسیهای بیشتری در این زمینه در توانش
های مختلف و آزمودنیهای مختلف دارای اهمیت میباشد .درنتیجه با
توجه به اثر توجه دیداری در بهبود عملکرد ورزشی و با توجه به ضرورت
های موجود با توجه به تناقضات مطالعات پیشین ،محقق در این تحقیق
( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال نشسته
تحت شرایط تنشگر بپردازد.

در این مطالعه ،از دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ()tDCS
جهت تحریک الکتریکی مغز استفاده گردید .دستگاه مورد استفاده در این
پژوهش Dose Activeو منبع جریان این دستگاه یک باطری  4ولت است.
حداکثر شدتجریان  4میلیآمپر  DCکه از طریق اتصال الکترودهایی با
قطبیت متفاوت (آند و کاتد) روی پوست سر نصب میشوند و جریان ثابت
الکتریکی را از روی جمجمه به مغز منتقل میکند .در این پژوهش،
الکترودها درون پدهای اسفنجی  35سانتیمتر مربع قرار میگیرند و سطح
پدها با محلول کلرید سدیم  4درصد آغشته میشود تا ضمن افزایش

روش

رسانایی جریان الکتریکی از افزایش حرارت پیشگیری شود ،دستگاه از

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :روش پژوهش حاضر شبه

لحاظ شدتجریان ،اندازه الکترود و مدتزمان تحریک قابلکنترل است.

تجربی و طرح پژوهش حاضر پیشآزمون  -پسآزمون و دوره پیگیری ،2

مداخله تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بدینصورت است که
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 .)2000توانایی کنترل توجه و باقی ماندن کانون توجه تحت اضطراب باال

 4و  1روزه بود .پژوهش حاضر نیز از لحاظ هدف از دسته تحقیقات

گرفت .برای یافتن نقاط سیستم بینالمللی  60-20به کار گرفته شد .در این

گردیدند .مطالعه حاضر در پنج مرحله پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری

مطالعه ،از تحریک الکتریکی با جریان  6/5میلیآمپر و به مدت  65دقیقه با

کوتاهمدت ،آزمون تنش (استرس) و پیگیری بلندمدت اجرا گردید.

پدهای اسفنجی به ابعاد  0*5استفاده شد (جئون و هان .)2062 ،جریان 6/5

مرحله پیشآزمون

میلیآمپر به مدت  65دقیقه میتواند روی فاکتورهای شناختی اثر تسهیل

در شرایط عادی از شرکتکنندگان خواسته شد که حداکثر تالش خود را

کننده داشته باشد (تسنگ و همکاران ،)2062 ،و یک اثر تحریکی تا 40

جهت به دست آوردن حداکثر امتیاز ممکن را صرف نمایند .بعد از ایجاد

دقیقه را ایجاد میکند (نیچه و پائولوس .)2006 ،همچنین ،از دستگاه ردیابی

شرایط موردنظر ،شرکتکنندگان در مرحله پیشآزمون به اجرای 60

حرکات چشم ( )Ergoneers Eye trackingمدل Dikablis Professional

سرویس ساده پرداختند که دقت توسط محقق ثبت شد .عالوه بر این،

 Wirelessساخت کمپانی  ERGONEERSکشور آلمان که نقطه خیرگی

همزمان با زدن سرویس ،دستگاه ردیابی چشم روی چشم شرکتکنندگان

در هرلحظه را با فرکانس  10هرتز ثبت میکند ،برای ثبت توجه دیداری

قرار گرفت تا توجه آنها حین سرویس زدن ثبت گردد.

شرکتکنندگان استفاده شد .این سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و

مرحله مداخله

دستگاه ضبط پورتابل بود .دادههای بهدستآمده از طریق سیستم وایرلس

مرحله مداخله در  1روز متوالی انجام گرفت .مطالعات قبلی نشان دادند

بهصورت نوار ویدئوئی به کامپیوتر دارای قابلیت اتصال فرستاده میشود.

روند ششروزه اثرات امیدوارکنندهای را به دنبال دارد و از آن میتوان به

بهمنظور ثبت حرکات و تغییرات چشم از نرمافزار  DLabو سیستم پردازش

عنوان روندی مؤثر سود جست (رایگلی و همکاران.)2063 ،

اطالعات ساخت این کمپانی استفاده شد (کوئرفورث و همکاران.)2061 ،

مداخله  tDCSناحیه  DLPFCبدینصورت است که الکترود آند در محل

در این مطالعه میزان توجه دیداری (چشم ساکن) شرکتکنندگان برحسب

 F3و الکترود کاتد در محل  F4قرار گرفتند .برای یافتن دونقطه سیستم

میلیثانیه بود .عالوه بر این ،از نسخه سوم فرم آمادگی ذهنی (کرین)6444 ،

بینالمللی  60-20به کار گرفته شد .در این مطالعه ،از تحریک الکتریکی با

برای صحت استرس و اضطراب ایجادشده استفاده گردید .این مقیاس نسخه

جریان  6/5میلیآمپر و به مدت  65دقیقه با پدهای اسفنجی به ابعاد 0*5

کوتاه شده پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی  2میباشد (کرین .)6444 ،این

استفاده شد (جان و هان .)2062 ،جریان  6/5میلیآمپر به مدت  65دقیقه

مقیاس دارای روایی همزمان به میزان  0/01برای اضطراب شناختی0/14 ،

میتواند روی فاکتورهای شناختی اثر تسهیلکننده داشته باشد (تسنگ و

برای اضطراب جسمانی و  0/10برای اعتمادبهخود میباشد (ویلسون و

همکاران ،)2062 ،و یک اثر تحریکی تا  40دقیقه را ایجاد میکند (نیتچه

همکاران .)2004 ،این مقیاس در  3سؤال با اندازهگیری  66لیکرت از نگران

و پاولوس .)2006 ،مداخالت برای آزمودنیها شامل تحریک الکتریکی

تا عدم نگرانی برای اضطراب شناختی ،شدید تا آسان برای اضطراب

آندی و تحریک الکتریکی شم بود .بدینصورت که در تحریک الکتریکی

جسمانی و از مطمئن تا عدم اطمینان برای اعتماد به خود میباشد .نمرات

آندی جریان مستقیم  6/5میلیآمپر در تمام طول مدت جلسه به فرد وارد

ثبت شده بین  0تا  66نشان دهنده اضطراب و استرس ایجادشده در شرکت

میشود و تحریک الکتریکی شم بعد از اتصال الکترودها جریان الکتریکی

کنندگان میباشد (کازر و همکاران .)2066 ،تکلیف این پژوهش آزمون

 6/5میلیآمپر به فرد وارد میشود .اما بعد از گذشت  30ثانیه بدون اینکه به

تعدیل شده سرویس والیبال ایفرد برای والیبال نشسته بود که در محیط

فرد اطالعی داده شود ،جریان الکتریکی قطع شد .آزمودنیها از قرار گرفتن

استاندارد انجام شد .در این روش شرکتکنندگان به اجرای  60کوشش

در گروه کنترل و یا آزمایش اطالعی نداشتند (بشارت و همکاران.)2065 ،

سرویس والیبال نمودند که برای سنجش دقت سرویسها از مقیاس نمره

بعد از مداخله تحریک الکتریکی آندی و شم در هر جلسه شرکتکنندگان

گذاری ایفرد استفاده شد.

به تمرین یک بلوک  60تایی سرویس پرداختند.

روش گردآوری مطالعه حاضر به روش میدانی بود .در ابتدا از شرکت
کنندگان رضایتنامه آگاهانه کتبی کسب شد .سپس شرکتکنندگان با
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تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال...

پیمان هنرمند و همکاران

تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال...

پیمان هنرمند و همکاران

مرحله پسآزمون

که منجر به افزایش اضطراب شناختی میگردد (باومیستر و همکاران،

بالفاصله بعد از آخرین جلسه تمرینی (روز ششم) مرحله پسآزمون انجام

 ،)6401استفاده شد .به این صورت که ابتدا به شرکتکنندهها گفته شد که

گرفت که در آن شرکتکنندگان اقدام به اجرای  60سرویس نمودند که

عملکرد آنها باهم تیمی آنها مقایسه میشود .البته این مقایسه توسط مربی

دقت توسط محقق ثبت شد .عالوه بر این ،همزمان با زدن سرویس ،دستگاه

انجام میشود .حتی به شرکتکنندهها گفته میشود که اگر در این آزمون

ردیابی چشم روی چشم شرکتکنندگان قرار گرفت تا توجه آنها حین

خوب عمل کنند ،عملکرد ضعیف آنها در مراحل قبلی ،در نظر گرفته

سرویس زدن ثبت گردد.

نمیشود (وین و همکاران.)2063 ،

مرحله آزمونهای پیگیری

پیگیری سوم (کوتاهمدت) ( 40ساعت بعد از پیگیری دوم یا آزمون تنش)

آزمونهای پیگیری بر اساس مطالعه مروی وین و همکاران ( )2066انجام

 40ساعت پس از آزمون تحت تنش ،مرحله پیگیری سوم انجام گرفت که

گرفت .با توجه به استدالل پیکسا و پولوک ( )2060که معتقدند تأثیر tDCS

در آن شرکتکنندگان اقدام به اجرای  60سرویس نمودند .دقت سرویس

با توجه به نیازهای تکلیف میتواند ،متفاوت باشد ،و با توجه به اینکه توانش

توسط محقق ثبت شد .عالوه بر این ،همزمان با زدن سرویس ،دستگاه

مطالعه حاضر تکلیف شناختی  -حرکتی میباشد و یک توانش مجرد است

ردیابی چشم روی چشم شرکتکنندگان قرار گرفت تا توجه آنها حین

پیگیریها بهصورت ذیل انجام گرفت:

سرویس زدن ثبت گردد .مرحله انجام پیگیری برگرفته از روش تحقیق

پیگیری اول (کوتاهمدت) ( 40ساعت بعد از پسآزمون)

 A-B-Aیا همان (یادداری-تنش-یادداری) است که در تحقیق وین و

 40ساعت بعد از مرحله پسآزمون ،مرحله پیگیری اول (کوتاهمدت) انجام

همکاران ( )2066استفاده شده بود.

دقت توسط محقق ثبت شد .عالوه بر این ،همزمان با زدن سرویس ،دستگاه
ردیابی چشم روی چشم شرکتکنندگان قرار گرفت تا توجه آنها حین
سرویس زدن ثبت گردد.

یافتهها
در این مطالعه بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات ،از روشهای آمار توصیفی
برای محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی و رسم نمودارها استفاده
گردید .از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن دادهها استفاده

پیگیری دوم یا آزمون تنش ( 40ساعت بعد از پیگیری اول)
در مرحله آزمون تحت تنش  40ساعت بعد از مرحله پیگیری اول
(کوتاهمدت) شرکتکنندهها به اجرای  60کوشش سرویس در شرایط
تحت تنش باهدف دستکاری سطح اضطراب شناختی پرداختند .دقت
سرویس توسط محقق ثبت شد .عالوه بر این ،همزمان با زدن سرویس،
دستگاه ردیابی چشم روی چشم شرکتکنندگان قرار گرفت تا توجه آنها
حین سرویس زدن ثبت گردد .از روش مقایسه اجتماعی و تهدید ارزیابی

گردید .از آزمون لون برای بررسی برابری واریانس متغیرهای مورد نظر
استفاده گردید .در آمار استنباطی ،از آزمون تحلیل واریانس مختلط (تحلیل
واریانس مرکب) استفاده گردید .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  24در سطح معنیداری  0/05انجام گرفت.
در جدول  6شاخصهای آماری مربوط به متغیرهای تحقیق در گروههای
مختلف ارائهشده است.

متغیر
دقت
چشم ساکن (میلی ثانیه)
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گروه

پیش آزمون

پس آزمون

یادداری اول

آزمون تنش

یادداری دوم

 tDCSناحیه DLPFC

20/46 ±2/41

35/03±2/00

35/00±3/34

35/50±3/50

35/33±2/03

 tDCSساختگی

24/50 ±2/06

30/11±2/44

30/25±2/45

20/46±5/61

36/00±2/01

 tDCSناحیه DLPFC

452/05 ±20/40

444/61±35/12

523/25±30/43

444/00±31/05

521/00±20/01

 tDCSساختگی

456/11 ±36/20

450/46±30/00

453/25±21/10

464/11±40/00

452/11±26/01
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گرفت که در آن شرکتکنندگان اقدام به اجرای  60سرویس نمودند و

تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال...

پیمان هنرمند و همکاران

برای تحلیل دادههای این مطالعه از آزمون تحلیل واریانس مختلط ( 2گروه

شاخصهای ) (Fمربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد .عالوه بر این

×  5مرحله اندازهگیری) استفاده شد .پیشفرض اول این آزمون برابری

پیش از بررسی اثرات بین گروهی ،برای برابری واریانسهای خطا از آزمون

ماتریس کوواریانس میباشد .با توجه به عدم سطح معنیداری آزمون

لوین استفاده گردید .نتایج این آزمون نشان داد که آزمون  Fبرای هیچیک

باکس (= 0/056دقت = 0/342 ،Pچشم ساکن  ،)Pماتریس کوواریانس دادهها

از عاملهای درونگروهی معنیدار نیست (0/003

=پیشآزمون

،P

0/246 ،P

=آزمون تنش

،P

=پسآزمون

0/341 ،P

=یادداری مرحله اول

برابر میباشد .پیشفرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب میباشد .برای

0/043

برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی استفاده گردید .با توجه به عدم

= 0/425یادداری مرحله دوم  )Pو این نشان میدهد که مفروضه همگنی واریانس

معنیدار بودن آزمون کرویت موخلی (= 0/635دقت= 0/214 ،Pچشم ساکن،)P

در بین گروههای متغیر مستقل برقرار است.

جدول .2یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری برای دقت و چشم ساکن
متغیر
دقت

چشم ساکن

منبع تغییرات

مقدار F

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

زمان

300/06

4

00/60

0/36

گروه

541/63

6

541/63

55/25

زمان * گروه

11/40

4

11/40

1/30

زمان

30501/46

4

0141/10

0/65

گروه

04612/00

6

04612/0

06/02

زمان * گروه

24163/66

4

1653/20

5/050

سطح معنیداری

مجذور اتا

*0/006

0/250

*0/006

0/065

*0/006

0/223

*0/006

0/245

*0/006

0/000

*0/006

0/200

دقت ( )F= 1/30 ،sig= 0/006، η2= 0/223و چشم ساکن (، η2= 0/200

اندازهگیری برای مشخص نمودن تأثیر گروه تمرینی در مراحل مختلف

 )F= 5/05 ،sig= 0/006معنادار است ،از اثرات اصلی صرفنظر می گردد.

آزمون استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه گردیده است.

جدول .3یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس درونگروهی در هر یک از گروههای تمرینی برای دقت و چشم ساکن
متغیر
دقت
چشم ساکن

گروه

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداری

مجذور اتا

 tDCSناحیه DLPFC

401/01

4

664/64

66/23

0/006

0/505

 tDCSساختگی

40/40

4

24/40

2/33

0/006

0/605

 tDCSناحیه DLPFC

46013/01

4

60440/44

4/21

0/006

0/450

 tDCSساختگی

63435/01

4

3350/44

2/32

0/045

0/605

tDCS

( )sig= 6/00تفاوت معنیداری یافت نگردید که این نتایج حاکی از عدم

ناحیه  DLPFCباعث افزایش دقت سرویس ساده گردید (، η2=0/505

تضعیف عملکرد شرکتکنندگان در آزمون تنش بود .اما دیگر نتایج

 .)F= 66/23 ،sig= 0/006نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که

آزمون تحلیل واریانس درونگروهی برای عامل مراحل اندازهگیری نشان

تمرینات  tDCSناحیه  DLPFCباعث بهبود عملکرد سرویس از

داد که  tDCSساختگی بر دقت سرویس ساده تأثیر معنیداری ندارد

پیشآزمون تا پسآزمون ( ،)sig= 0/002یادداری مرحله اول

( .)F= 2/33 ،sig= 0/00، η2= 0/605همانطور که در جدول  3مشاهده

( ،)sig= 0/002آزمون تنش ( )sig= 0/006و یادداری مرحله دوم

میشود نتایج آزمون تحلیل واریانس درونگروهی برای عامل مراحل

( )sig= 0/006گردید .اما بین مراحل آزمون تنش با مراحل پسآزمون

اندازهگیری نشان داد که تمرین  tDCSناحیه  DLPFCباعث افزایش چشم
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درونگروهی برای عامل مراحل اندازهگیری نشان داد که تمرین
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود نتایج آزمون تحلیل واریانس

( ،)sig= 6/00یادداری مرحله اول ( )sig= 6/00و یادداری مرحله دوم

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-06-30

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود به دلیل اینکه اثر تعاملی متغیر

در ادامه از یک طرح تحلیل واریانس درونگروهی برای عامل مراحل

تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال...

پیمان هنرمند و همکاران

ساکن گردید ( .)F= 4/21 ،sig= 0/006، η2= 0/450نتایج آزمون پیگردی

تضعیف طول دوره چشم ساکن شرکتکنندگان در آزمون تنش بود .اما

بنفرونی نشان داد که تمرینات  tDCSناحیه  DLPFCباعث افزایش طول

دیگر نتایج آزمون تحلیل واریانس درونگروهی برای عامل مراحل اندازه

دوره چشم ساکن از پیشآزمون تا پسآزمون ( ،)sig= 0/006یادداری

گیری نشان داد که  tDCSساختگی بر چشم ساکن تأثیر معنیداری ندارد

مرحله اول ( ،)sig= 0/000آزمون تنش ( )sig= 0/06و یادداری مرحله دوم

(.)F= 2/32 ،sig= 0/04، η2= 0/605

( )sig= 0/006گردید .اما بین مراحل آزمون تنش با مراحل پسآزمون

بعد از بررسی تفاوتهای درونگروهی به بررسی تفاوت بینگروهی در هر

( ،)sig= 6/00یادداری مرحله اول ( )sig= 0/00و یادداری مرحله دوم

یک از مراحل آزمون پرداخته شد.

( )sig= 0/00تفاوت معنیداری یافت نگردید که این نتایج حاکی از عدم
جدول .4یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری برای دقت و چشم ساکن
متغیر

دقت

پیشآزمون

-6/003

0/014

0/320

پسآزمون

5/611

0/004

0/006

یادداری اول

4/ 033

0/466

0/006

آزمون تنش

0/ 003

6/202

0/006

یادداری دوم

4/ 333

0/023

0/006

پیشآزمون

6/003

0/104

0/422

پسآزمون

40/050

4/123

0/002

یادداری اول

00/ 000

4/554

0/006

آزمون تنش

04/ 461

62/304

0/006

یادداری دوم

03/ 333

0/244

0/006

گروهها در متغیر دقت تفاوت معنیداری وجود ندارد .اما نتایج نشان داد که

مطالعه حاضر باهدف اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای

در مرحله پسآزمون ،یادداری اول ،آزمون تنش و یادداری دوم به ترتیب

( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال نشسته

با اختالف میانگین  0/00 ،4/03 ،5/61و  4/33واحد شرکتکنندگان گروه

تحت شرایط استرسزا انجام گرفت .نتایج مطالعه حاضر از دو جنبه قابل

تحریک ناحیه  DLPFCدر مقایسه با شرکتکنندگان گروه تحریک

بررسی میباشد .اول اینکه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تحریک

ساختگی ازلحاظ آماری دقت باالتری در سرویس داشتند (.)P< 0/06

الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه

همچنین دیگر نتایج حاکی از این بود که در مرحله پیشآزمون بین گروهها

دیداری (چشم ساکن) سرویس ساده بازیکنان والیبال نشسته تأثیر معنی

در متغیر چشم ساکن تفاوت معنیداری وجود ندارد .اما نتایج نشان داد که

داری دارد و باعث بهبود عملکرد و افزایش طول دوره چشم ساکن شرکت

در مرحله پسآزمون ،یادداری اول ،آزمون تنش و یادداری دوم به ترتیب

کنندگان گردید .این یافته بهطور مستقیم با یافته هریس و همکاران)2064 ،

با اختالف میانگین  04/46 ،00/00 ،40/05و  03/33میلیثانیه شرکت

ناهمخوان میباشد .هریس و همکاران ( )2064نشان دادند که تحریک قشر

کنندگان گروه تحریک ناحیه  DLPFCدر مقایسه با شرکتکنندگان گروه

بینایی ،حرکتی و ناحیه فرونتال بر طول دوره چشم ساکن ضربه پات گلف

تحریک ساختگی ازلحاظ آماری دوره چشم ساکن طوالنیتری در

تأثیر معنیداری ندارد .از دالیل ناهمخوانی میتوان به تعداد جلسات

سرویس داشتند (.)P< 0/06

تحریک اشاره کرد که در مطالعه هریس و همکاران ( )2064یک جلسه
تحریک بود ولی در مطالعه حاضر  1جلسه تحریک بود .اما در مطالعاتی
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همانطور که در جدول  4مشاهده میگردد در مرحله پیشآزمون بین

بحث و نتیجهگیری

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-06-30

چشم ساکن

مراحل اندازهگیری

اختالف میانگین

خطای استاندارد

سطح معنیداری

تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSناحیه  DLPFCبر عملکرد و توجه دیداری بازیکنان والیبال...

هوشیاری و توجه را حفظ میکند (مککینلی و همکاران .)2063 ،تحریک

دادند که اکثر مطالعات نشان میدهند که  tDCSمیتواند اثرات نامطلوب

 tDCSدر ناحیه  DLPFCنیز با بهبود در جستجوی بصری مرتبط است

خستگی ناشی از  MSرا در انواع شناختی خاص کاهش دهد .همچنین،

(بولگنینی و همکاران .)2060 ،در همین راستا ،مک اینتایر و همکاران

همسو و همکاران ( )2026در مطالعهای مروری به این نتیجه رسیدند که

( )2064پیشنهاد میکند که تحریک  tDCSدر ابتدا موجب افزایش و سپس

نتایج شواهد اولیهای را ارائه میدهد که  tDCSتأثیر مطلوبی بر سرعت

حفظ عملکرد هوشیاری و توجه میشود که با نتایج تحقیق حاضر همخوان

پردازش شناختی ،اختالل خلقی ،درد و خستگی در بیماران  MSدارد.

میباشد .در بحث تأثیرگذاری این تمرینات میتوان استدالل نمود که

بااینحال ،تأثیرات بر شناخت و خستگی بر اساس ارزیابی خاص مورد

تحریک الکتریکی مغز بر روی نواحی مخچه و قشر حرکتی مغز ،سطح

استفاده متفاوت است .اما در مطالعهای ناهمخوان ،بهرامی و همکاران

تحریکپذیری سلولهای مغزی را افزایش داده ،فرآیند انعطافپذیری

( )6400نشان دادند که یک جلسه  tDCSبر عملکرد بسکتبالیستها تأثیر

عصبی را تسریع نموده و منجر به بهبود فرآیند یادگیری حرکتی میگردد

مثبت و معناداری دارد؛ اما در مقایسه با گروه کنترل اثر معناداری بر خستگی

(استاگ و همکاران2066 ،؛ ریس و همکاران .)2000 ،عالوه بر این ،به

روانی نداشت .احتماالً یکی از دالیل عدم تأثیر  tDCSبر خستگی روانی در

هنگام یادگیری حرکتی تغییرات کارکردی و ساختاریای در برخی شبکه

بسکتبالیستها به مدتزمان اعمال تحریک برمیگردد چون در مطالعه

های عصبی مانند M1 :و  DLPFCبه وجود میآید و روابط رفتاری و

بهرامی و همکاران ( )6400یک جلسه تحریک صورت گرفته است .ممکن

عصبی مربوط به یادگیری حرکتی را تغییر میدهد (دکسیوری و

است اعمال تحریک در چند زمان متوالی یا در فواصل استراحت تأثیر

همکاران2064 ،؛ آنگرلیدر و همکاران )2002 ،و پیشنهاد میشود که

متفاوتی در میزان خستگی داشته باشد .فروسی و همکاران ( )2064تأثیر

تأثیرات سودمند تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای روی یادگیری

 tDCSرا بر خستگی روانی در افراد دارای مالتیپل اسکلورزیس بررسی

حرکتی به تقویت این شبکههای عصبی و بهبود تغییرات فیزیولوژیکی –

کرده بودند .نتایج آنها نشان داد  tDCSتأثیر معناداری بر کاهش خستگی

سلولی که همراه با تمرین اتفاق میافتد مربوط شود ،بهویژه اینکه میتواند

دارد .آنها در تبیین تأثیر  tDCSبر خستگی روانی عنوان کردند که tDCS

باعث کاهش میزان ناقلین عصبی بازدارنده (مانند گاما آمینوبوتیریک اسید)

آندال ممکن است با کاهش فعالیت گابا درون جمجمهای ،خستگی را

و یا افزایش ناقلین عصبی تحریکشده و با بهبود پارامترهایی که تحریک

بهبود بخشد .این کاهش میتواند بهعنوان جبرانکننده اختالل تحریک

پذیری قشر حرکتی را افزایش میدهد ،عملکرد و یادگیری حرکتی را

مرکزی عمل کند یا به افراد اجازه میدهد توانش حرکتی جدیدی را هنگام

تسهیل کند (ریس و همکاران .)2000 ،از دیگر اثرات تحریک الکتریکی

تمرین کسب کنند .احتمال دیگر این است که  tDCSآندال باعث افزایش

مستقیم فراجمجمهای افزایش سطوح  BDNFدرنتیجه تحریک میباشد که

تحریکپذیری عصبی و آکسونی در قشر حرکتی انسان میشود .مکانیسم

میتواند به ذخیره پتانسیل عصبی کمک کند و یادگیری حرکتی را بهبود

های عمل زمینهای برای مدوالسیون فعالیت عصبی ناشی از  tDCSهنوز

دهد (فرچ و همکاران .)2060 ،آخرین اثر احتمالی تحریک الکتریکی

کامالً درک نشده است .بااینحال ،مطالعات نشان دادهاند که جریان

مستقیم فراجمجمهای تأثیرات مثبت تحریک به علت بهبود فرآیندهای

الکتریکی تولیدشده توسط  tDCSدر پتانسیل غشای استراحت سلولهای

کدگذاری در حافظه حرکتی در قشر حرکتی اولیه میباشد که از اثرات

عصبی دخالت میکند ،که فعالیت مدارهای خودبهخود مغز را تعدیل می

مهم تمرین به هنگام یادگیری حرکتی است (باتفیچ و همکاران.)2004 ،

کند (فریرا و همکاران .)2064 ،برخی از مطالعات نشان دادهاند که tDCS

دوم اینکه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در اثر تحریک  tDCSدر ناحیه

میتواند در قدرت سیناپسی عصبی تأثیر داشته باشد ،فعالیت گیرندههای

 DLPFCعملکرد و توجه دیداری (چشم ساکن) شرکتکنندگان در

 NMDAو  GABAرا تغییر داده و بنابراین فرآیند انعطافپذیری مانند

شرایط آزمون تنش (استرسزا) تضعیف نشد که این نتیجه بر اثرگذاری

تقویت طوالنیمدت را تحریک کند (رانیری و همکاران2065 ،؛ پوالنیا و

تحریک  tDCSدر ناحیه  DLPFCرا در شرایط استرسزا و اضطرابی تأکید

همکاران .)2066 ،همچنین تصور میشود اثرات طوالنیمدت  tDCSبا
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تغییرات در سنتز پروتئین و بیان ژن همراه است (هاتوری و همکاران6440 ،؛

الکتریکی فراجمجمهای از ناحیه  DLPFCو اثرات احتمالی آنها در

ایسالم و همکاران .)6445 ،عالوه بر این ،مطالعه تصویربرداری عصبی نشان

متغیرهای خیرگی توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند حداقل بر اثرات منفی

داد که تغییرات جریان خون به دنبال تحریک ،که ممکن است مربوط به

(تنشهای روانی) فائق آیند .مطالعه حاضر دارای محدودیتهای است که

تأثیر مستقیم  tDCSبر جریان خون باشد ،با افزایش عرضه اکسیژن در

بهصورت ذیل میباشد .اول اینکه به دلیل انجام تحقیق حاضر در دوران

نواحی قشر مغز و افزایش بعدی تحریکپذیری عصبی همراه باشد (ژنگ

اپیدمی کرونا ،شرکتکنندگان مجبور به استفاده از ماسک در حین اجرای

و همکاران .)2066 ،با توجه به این مکانیسمها ،به نظر میرسد  tDCSابزاری

تمرینات و آزمونها بودند .دوم اینکه ،عدم کنترل محقق روی تمرینات

باارزش برای تحریک فعالیت مغز و انعطافپذیری به دنبال آسیب مغزی

احتمالی ذهنی یا بدنی از تکلیف مورد نظر در خارج از جلسات تمرینی

است.

علیرغم دادن تذکرات الزم در این مورد به آنها .سوم اینکه ،عدم کنترل

بهطورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تحریک الکتریکی فراجمجمه

وقایع همزمان بهخصوص استفاده از دستگاه ردیابی چشم روی چشم

ای از ناحیه  DLPFCبر دقت و توجه دیداری حرکتی (چشم ساکن) توانش

آزمودنیها که موجب سوگیری آزمودنیها در اجرای آزمونها شده است.

سرویس ساده والیبال تأثیر معنیداری دارد و باعث افزایش معنیدار دقت و
طول دوره چشم ساکن گردید ،همچنین نتایج به آزمون تنش انتقال یافت.

مالحضات اخالقی
پیروی از ا صول اخالق پژوهش :مطالعه حاضررر اسررتخراج شررده از رسرراله دکتری

بازیکنان والیبال نشسته میتوانند یاد بگیرند که حرکات چشمی کاربردی

کمیته اخالق در پژوهش پژوهشرررگاه تربیت بدنی و علوم ورزشر ری اسرررت .این مطالعه به

تری ایجاد کنند که میتواند بهطور مستقیم جبرانکننده ناسازگاریهای

صررورت داوطلبانه و همکاری با فدراسرریون جانبازان و معلولین جمهوری اسررالمی ایران

عملکردی مرتبط (آزمون تنش) باشد .دوم اینکه به نظر میرسد که

انجام پذیرفت و پس از مصرراحبه اولیه و تکمیل فرم رضررایتنامه آگاهانه در این پژوهش

دستورالعملهای تمرینات تحریک الکتریکی فراجمجمهای از ناحیه

شرکت داده شدند.
حامی مالی :مطالعه حاضر مورد حمایت ستاد توسعه فناوریهای شناختی است.

 DLPFCپیگیری مؤثرتر توانش هدفگیری را ارائه میدهد .این مزایا

نقش هر یک از نویسننندگان :نویسررنده اول به عنوان پژوهشررگر اصررلی این مطالعه

احتماالً به دلیل کاهش تقاضا در مورد بار شناختی که از کنترل حرکتی

می باشد و نویسنده دوم به عنوان استاد راهنما و نویسنده مسئول مطالعه است .نویسندگان

پشتیبانی میکند و ارتقاء یک محیط یادگیری حرکتی آشکار است.

سوم و چهارم نیز به عنوان استاد راهنمای دوم و مشاور در این مطالعه حضور دارند.

ازآنجاکه نتایج تحریک الکتریکی فراجمجمهای از ناحیه  DLPFCقابلیت

تضاد منافع :نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعالم نمیکنند.

انتقال بر اساس آزمون تنش را داشت ،بنابراین این نتایج کاربردهای ویژهای
در توانشهای والیبال و دیگر توانشهای ورزشی دارد جایی که عملکرد
بینایی حرکتی ماهرانه تحت تأثیر متقابل تنشهای روانی و فیزیولوژیکی
قرار میگیرد .درنتیجه به مربیان پیشنهاد میشود که به تمرینات تحریک

این پژوهش و فدرا سیون جانبازان و معلولین جمهوری ا سالمی ایران کمال ت شکر و قدر
دانی را دارد.
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