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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of 
Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on mental 
fatigue and performance of basketball players. For this 
purpose, 18 male basketball players were selected by 
convenience sampling and randomly divided into experimental 
and control groups of 9 persons. Participants were first tested 
for fatigue using the Self-Evaluation of Mental Fatigue Scale, 
and after being tired with the Stroop software and the 
mathematical test, fatigue and performance (AAHPERD three-
point shot) pre-tests were performed. Experimental subjects 
were then exposed to tDCS and sham state operated for control 
group participants. Post-test was performed after intervention. 
Results of independent and paired t-tests showed that one 
tDCS session had a positive and significant effect on basketball 
performance but had no significant effect on mental fatigue 
compared to control group. The results suggest that a tDCS 
session can be used to improve performance. 
 

Extended Abstract  
Abstract 
In recent years, research on the efficacy 
of non-invasive brain stimulation 
techniques has been increasing. In 
particular, brain stimulation using 
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Trans-cranial direct current stimulation 
(tDCS) has provided promising findings 
to the researchers (1). Various studies 
have investigated the impact of tDCS on 
athletes' performance that has not 
been associated with similar results (2-

Received: 06 Feb 

2020 
 

Accepted: 19 Apr 

2020 

Keywords: 
Basketball, 
Transcranial 
Direct Current 
Stimulation 
(TDCS), Mental 
Fatigue, 
Performance. 



Bahrami: Sport Psychology Studies, Volume 10, No 35, 2021                               168 

5). On the other hand, mental fatigue is 
one of the most important causes of 
performance loss in sports fields and 
accidents (6). Mental fatigue affects 
attention and, in particular, reduces the 
capacity to ignore distractions and 
irrelevant factors (7). Given the positive 
effects of tDCS on the performance of 
many athletes and the importance of 
mental fatigue in the optimal 
performance, the aim of the present 
study was to investigate the effect of 
tDCS on mental fatigue and 
performance of three-point shot 
among basketball players. 

Materials and Methods 
This quasi-experimental study included 
pre-test and post-test. The sample of 
the study consisted of 18 male 
basketball players who were selected 
by convenience sampling and randomly 
divided into experimental and control 
groups of 9 participants. In order to 
make electrical stimulation, the tDCS 
was provided using a Neuristim 2 
stimulator. This device is capable of 
adjusting the output current intensity 
from 0.1 to 2 mA and can also apply 
sham excitation (8). The visual analog 
scale (VAS) was used to assess mental 
fatigue (9). At this scale, the zero and 10 
represent the highest and lowest level 
of fatigue (highest level of 
consciousness), respectively. To 
evaluate the performance of the 
participants, the AAHPERD three-point 
shot test was used (10). The Stroop 
software (11) and mathematical tests 
were applied to create mental fatigue in 
the participants (9). At the beginning of 
the first session, each of the athletes 
had a baseline assessment of mental 

fatigue and AAHPERD three-point shot 
test. According to the purpose of the 
study, subjects should have mental 
fatigue and their mental fatigue scores 
should be above average. To do so, 
after the initial evaluation of mental 
fatigue, participants were given Stroop 
software test as well as mathematical 
tests, and their mental fatigue scores 
were assessed. When the athletes' 
mental fatigue score raised to above 
average (tired), participants received 
AAHPERD three-point shot test. Then, 
the experimental subjects were 
exposed to the tDCS, and the sham 
state was run for control group 
participants. According to the studies 
conducted in this field, 1.5 mA current 
was established for 25 minutes 
between two conductive electrodes 5 x 
5 cm. In the artificial electrical 
stimulation group in which the device 
was in sham state, all steps were similar 
to the anodal electrical stimulation 
group, but they were interrupted by the 
device itself 30 seconds after the start 
of the process. The AAHPERD three-
point shot as post-test was performed 
after intervention. The data were 
analyzed using paired and independent 
sample t-test. 

Findings 
To test the normality of the data, a 
Shapiro-Wilk test was used, and it was 
shown that the data were normally 
distributed. For data analysis, the mean 
of experimental and control groups in 
performance and mental fatigue in pre-
test was compared using independent 
t-test. The results indicated that there 
was no significant difference in 
performance (t (16) = -0.45, P = 0.65) 
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and fatigue (t (16) = -0.5, P = 0.62) 
variables in pre-test. Then, the paired t-
test was used in order to compare the 

performance of the groups in the pre-
test and post-test stages. The results of 
this analysis are presented in table 2.

 
Table 2- Comparison of the mean scores of the three-point basketball shot in pre-

test and post-test 

Groups 

Pre-test Post test Paired t-test 

Mean 
Standard 
deviation 

Mean 
Standard 
deviation 

Degree 
of 

freedom 
t p 

Experimental 29.70 4.49 36/77 4/47 8 -4.32 0.003 

Control 30.44 2.04 32.66 1.95 8 -4.36 0.002 

The results of Table 2 show that there is 
a significant difference between the 
scores of two groups in the pre-test and 
post-test. However, comparison of the 
mean groups in the post-test with the 
independent t-test indicated that there 
was a significant difference between 
the experimental and control groups (t 
(16) = 2.52, P = 0.02). These results 
represented that progress in the 
experimental group was significantly 
higher than that in the control group. 
Then, in order to compare the mental 
fatigue variable of the groups in the 
pre-test and post-test stages, the 
paired t-test was used. Comparison of 
mental fatigue scores demonstrated 
that there was a significant difference 
between pre-test and post-test in the 
experimental group (t (8) = -5.77, P = 
0.001) and control group (t (16) = -
10.55, P = 0.001). Nevertheless, 
comparison of averages represented 
that the reduction in fatigue due to the 
independent variable in the 
experimental group was greater than 
that in the control group. Therefore, the 
mean of the groups in the post-test was 

compared using the independent t-test, 
and the results illustrated that there 
was no significant difference between 
the experimental and control groups (t 
(16) = 1.66, P = 0.11). These results 
suggested that fatigue reduction 
occurred significantly in both 
experimental and control groups. 

Conclusion 
The aim of the present study was to 
investigate the effect of tDCS on mental 
fatigue and performance of a three-
point shot in basketball players. The 
results showed that the performance of 
the athletes in the technique of three-
point basketball shots from pre-test to 
post-test was significant in both 
experimental and control groups, and 
this improvement in experimental 
group was significantly higher than that 
in control group. In other words, tDCS 
had a significant effect on the 
performance of basketball players with 
mental fatigue. The results also 
displayed that in the variable of mental 
fatigue, from pre-test to post-test, 
significant progress was made in both 
experimental and control groups. 
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However, a comparison of post-test 
suggested that there was no significant 
difference between the experimental 
and control groups. Moreover, these 
results demonstrated that the tDCS had 
a psychological effect on the control 
group. Overall, the results of the 
present study indicated that one 
session of tDCS had a significant effect 
on basketball players' performance in  

three-point shot skill. Besides, the 
findings illustrated that a single tDCS 
session reduced athletes' mental 
fatigue but compared to the control 
group, this reduction was not 
significant. It is suggested that the 
further studies should measure the 
effect of tDCS with more sessions on 
athlete fatigue and performance. 
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 مقالة پژوهشی

بر خستگی ذهنی و عملکرد  (tDCS) تحریک الکتریکی مستقيم مغزتأثير 

 هابسکتباليست
 

 3زهرا اطاعتیو  ،2جليل مرادی ،1عليرضا بهرامی

 

 )نویسنده مسئول(شناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران گروه رفتار حرکتی و روان. 1
 شناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایرانگروه رفتار حرکتی و روان. 2
 شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانکارشناس ارشد روان. 3
 

 چکيده
بر خستگی  )تی.دی.سی.اس( تحریک الکتریکی مستقيم مغزتأثير  ،هدف پژوهش حاضر

-نمونهروش  بهبسکتباليست پسر  18 منظور،بدین . ها بودذهنی و عملکرد بسکتباليست
نفره  9 به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل و انتخاب شدنددسترس گيری در

 خودارزیابی خستگی ذهنیها آزمون خستگی با مقياس کنندهاز شرکتابتدا قرار گرفتند. 
-آزمونریاضی، پيشو پس از ایجاد خستگی با نرم افزار استروپ و آزمون به عمل آمد 

های گروه های خستگی و عملکرد در شوت سه امتيازی ایفرد اجرا شد. سپس آزمودنی
های گروه کنترل دستگاه کنندهقرار گرفتند و برای شرکت تی.دی.سی.استجربی تحت 

های نتایج آزمونآزمون به عمل آمد. بعد از انجام مداخله پس .در حالت شم قرار داده شد
بر عملکرد  تی.دی.سی.اسهای همبسته و مستقل نشان داد یک جلسه برای گروهتی 

اما در مقایسه با گروه کنترل اثر معناداری  ؛ها تأثير مثبت و معناداری داردبسکتباليست
توان از یک کند جهت بهبود عملکرد مینتایج پيشنهاد می بر خستگی ذهنی نداشت.

 استفاده نمود.  تی.دی.سی.اس  جلسه
 

 

 مقدمه
 های مرتبطشناسی ورزش و متغيرامروزه توجه به روان

 تواند نتایج سودمندی در عملکرد ورزشکاران داشتهمی
  

                                                                        

 

 

شناختی های روانباشد. در حقيقت در ورزش، فاکتور 
، 1نقش مهمی در عملکرد ورزشکاران دارد )گرنگ و کر

شناسی ورزش، پژوهشگران در زمينه روان (.2010
-کرده بررسیعملکرد  ءمداخالت متعددی را برای ارتقا

شناسان هنگامی که مربيان و ورزشکاران با رواناند. 
کنند، برای به دست آوردن یک می رورزش ارتباط برقرا
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خودکارآمدی، کارآمدی  ءهای ارتباطی، ارتقامهارت
-ندیگر از عوامل روا جمعی، اتحاد تيمی و بسياری

-میکار هو ب آموزندمی را شناختی برای بهبود عملکرد
 (. 2001، 1)هل و زالند گيرند

هنگامی که مردم یک تکليف شناختی را برای مدت 
دهند، اغلب آنها خستگی ذهنی زمان طوالنی انجام می

و شناختی را تجربه می کنند که باعث ضعف کارایی و 
ادامه کار بر روی تکليف در دست انگيزه کمتر برای 

(. 2003، 2، فریس و ميجمانشود )واندرليدناجرا می
عالوه بر این، به طور کلی مقدار و شدت اشتباهات در 

ها یابد. نتایج برخی پژوهشحين خستگی افزایش می
-نشان داده است افرادی که دچار خستگی ذهنی می

نند و کب به سختی توجه خود را متمرکز میشوند اغل
(. خستگی 1943 ،3شوند )بارتلتبه راحتی پریشان می

های شناختی ناشی از دورهذهنی یک حالت روان
و پيامدهای  است شناختیطوالنی مدت از فعاليت 

های زندگی روزمره از جمله عملکرد بسياری برای جنبه
(. 2001، 4جاب و دالزیل-سوامسدر ورزش دارد )

های ذهنی، رفتاری و شکلهخستگی ذهنی می تواند ب
فيزیولوژیکی آشکار شود. از لحاظ ذهنی، افزایش 

کمبود انرژی و کاهش انگيزه و  با احساس خستگی
هوشياری گزارش شده است. از لحاظ رفتاری خستگی 
ذهنی به عنوان کاهش دهنده عملکرد )دقت/ ویا زمان 

در یک تکليف شناختی شناخته شده  (آر.تی) واکنش
 اند آثار خستگی ذهنی بااست. مطالعات نشان داده

  

                                                                        

1. Heil & Zealand 

2. Van der Linden, Frese & Meijman 

3. Bartlett 

4. Soames-Job & Dalziel 

5. Lorist 

6. Van Cutsem 

7. Shen, Li, Ong, Shao, & Wilder-Smith  

کاهش توانایی پردازش اطالعات نيز مرتبط است 
ير در ي(. همچنين تغ2000و همکاران،  5)لوریست

دهنده ظهور عوامل فيزیولوژیک فعاليت مغز نيز نشان
کاران، و هم 6حاصل از خستگی ذهنی است )ونکاستم

2017.) 
یکی از دالیل بسيار مهم افت عملکرد در ميادین 

)شن، لی،  ورزشی و تصادفات، خستگی ذهنی است

 که یطوره. ب(2008، 7اسميت-انگ، شائو، وایلدر

ی ورزشی مانند بسکتبال و فوتبال هارشتهبسياری از 
، که با سناریوهای شناختی همراه بالسيبآمریکایی و 

 د و با تأثيرونباعث خستگی ذهنی ش تواندیمهستند، 
)اسميت،  ی قرار دهدعملکرد را تحت تأثير منفبر توجه، 

می توان گفت خستگی ذهنی . (2015، 8مارکورا و کاتز

توجه بر اطالعات به منظور انجام  مؤثرمانع از اختصاص 

، 9)بوکسم، ميجمان و لوریست بهينه عملکرد شده

ی سریع هاواکنشو سرعت پردازش باال برای ( 2005
 نمایدی ورزشی توپی را مختل میهارشتهو دقيق در 

های متعددی آثار پژوهش (.2016)اسميت و همکاران، 
کردند خستگی ذهنی را بر روی عملکرد بدنی بررسی 

ای بر کنندهن دادند خستگی ذهنی اثر محدودو نشا
-حداکثر قدرت، قدرت انفجاری و ظرفيت کاری بی

، 10، تامپسون، کيگان، بال و رترایهوازی دارد )مارتين
تواند خستگی میآنها عنوان کردند (. 2018، 2015

اطالعات رسيده از منابع حسی به مغز را مختل کند و 
های آوران و وابران منجر به کاهش سرعت انتقال پيام

8.  Smith, Marcora, & Coutts 
9. Boksem, Meijman, & Lorist  
10. Martin, Thompson, Keegan, Ball & 

Rattray 
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اسکلتی گردد و بر عملکرد -عضالنیبه سيستم 
 ورزشکار تأثير منفی داشته باشد.

 هایتکنيک درباره کارآمدی پژوهش اخير هایسال در

-. بهاست شده زیاد به مرور مغز تحریک تهاجمی غير
 جریان از استفاده با روی جمجمه از مغز تحریک ویژه

 هاییافته 1(تی.دی.سی.اس) الکتریکی مستقيم

 است داده قرار محققان روی پيش را ایاميدوارکننده

ترانس  تحریک جریان مستقيم (.2014 ،2)فلوئل
پذیری ای برای تعدیل تحریکبه طور گسترده کارنيالی

استفاده از یک جریان  یک منطقه هدف مغز از طریق
الکتریکی ضعيف در پوست سر استفاده شده است. 

های غشاء استراحت نورونجریان الکتریکی، پتانسيل 
های کاتد و آند تغيير می هدف را با استفاده از الکترود

، 4جونز-؛ جورج و استون2008و همکاران،  3نيتچهدهد )
تهاجمی های غيربا معرفی و توسعه دستگاه(. 2010

جدید، دانش در مورد رفتار سيستم عصبی مرکزی در 
دبيات در این راستا، ا .طول ورزش پيشرفت کرده است

ثير أدهد امکان تر حال ظهور وجود دارد که نشان مید
نتایج ورزشی در افراد سالم پس از تحریک مناطق  بر

اص، تحریک جریان مستقيم به طور خدارد.  خاص مغز
قبل از ورزش برای بهبود عملکرد  اخيراً الکتریکی

ها استفاده شده در طيف وسيعی از انواع ورزش یورزش
(. آنجيوس و 2017 ،5، هاپکر و ماوگر)آنجيوس است

( در یک پژوهش مروری شواهد ارائه 2017همکاران )
را مورد بحث  تی.دی.سی.اس شده از مطالعات تجربی

در این تحقيق یک تحليل انتقادی از قرار دادند. 
قبل  تی.دی.سی.اس مطالعات تجربی در مورد کاربرد

عملکرد مغز و اجرای  ثير آن برتأ از تمرین و نحوه

                                                                        

1. Transcranial Direct Current 

Stimulation  

2. Floel 

3. Nitsche 

4. George & Aston-Jones 

5. Angius, Hopker & Mauger 

( در 2018زمانی و دوستان ) .شده استورزشی ارائه 
 بر مغز ایفراجمجه پژوهشی تأثير تحریک الکتریکی

آموزان نفر از دانش 30واکنش  زمان و کاری حافظه
 داد نشان دختر را مورد بررسی قرار دادند. نتایج

 رونده،پيش کاری حافظه سبب بهبود تی.دی.سی.اس

 و منطقی، بازنگری حافظه ذهنی، رونده، کنترلپس
 سبب تی.دی.سی.اس شد. همچنين هاتداعی یادگيری

پژوهش  .شد انتخابی و ساده زمان واکنش کاهش
( با 2017زاده و آلبوغبيش )اندیگری توسط عابد

بر توجه انتخابی در  تی.دی.سی.اس موضوع تأثير
حاکی از آن بود شرایط تکليف دوگانه انجام شد. نتایج 

 مغز پيشانی قشر-پيش قطعه الکتریکی که تحریک

شود. شناختی میروان پاسخیبی دوره اثر کاهش باعث
سرعت  یا توجه ظرفيت پس تحریک الکتریکی،

 6ادواردز بخشد.می بهبود انسان در را اطالعات پردازش
عملکرد و تحریک الکتریکی  (2017و همکاران )

ی در هادر این پژوهش دیدگاه .کردندورزشی را بررسی 
و افزایش عملکرد جسمانی ارائه  تی.دی.سی.اس مورد
چه بسياری از مناطق مغز در حين ورزش فعال  اگرشد. 

ایفا  نقش مهمی  7فورنتال کورتکسهستند، اما قسمت 

هایی حاوی تعدادی از زیرمجموعهاین قسمت . کندمی
گيری، اجرای تصميمریزی و است که مسئوليت برنامه

بنابراین در  .رفتار اجتماعی و بيان شخصيت را دارند
نمایند )یانگ و پردازش و اجرای عملکرد نقش ایفا می

 20 اثرات (2013) همکاران و 9اوکانو (.2009، 8رین

 چپ تمپورال قشر روی را آند با تی.دی.سی.اس دقيقه
 یک طی در دیده آموزش سواران دوچرخه بر( تی.سه)

کردند و نشان  بررسی فزاینده سواری دوچرخه آزمون

6. Edwards 

7. Cortex Prefrontal 

8. Yang & Raine 

9. Okano 
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 و قلب ضربان کاهش دادند در متغيرهای اوج توان،
زیربيشينه پيشرفت  کاری بارهای در تالش ادراک

 اثرات( 2012) همکاران و 1رکالک .حاصل شد

 ادراکی یادگيری الگوی یک روی بر را تی.دی.سی.اس
( شده سازیشبيه مبارزه محيط در شی تشخيص)

 دقتدر  توجه قابل افزایشدادند  نشان و ندکرد ارزیابی
 باالی در دآنُ با تی.دی.سی.اس توسط تهدیدشناسایی 

 دو هر در مشاهده شد. راست تحتانی فرونتال قشر
 اثرات به حدی تا حداقل عملکرد مزایای ،پژوهش

 تشخيص و خستگی کاهش) ادراک بر تی.دی.سی.اس

 همکاران و 2بوردوچی .شد داده نسبت( تهدید خطر

 نخبه در ورزشکاران تی.دی.سی.اس دریافتند( 2016)
 افزایش و شناختی عملکرد در بالقوه رقابتی مزیت یک
، وادینگتون، کيگان، مقابل فلود در. دارد خوی و خلق

 کهحالی درعنوان کردند  (2017) 3تامپسون و کسکارت

 هنگام در درد کادرا کاهش باعث تی.دی.سی.اس
 تأثير شود،می تحتانی اندام کننده درخسته تمرین

 نيرو حداکثر توليد یاعضالت  استقامت بر داریمعنا
 .ندارد

 ژهیوبهها نشان داد خستگی ذهنی بر توجه پژوهش
و در  توجه انتخابی بينایی و تمرکز بر زمان تکليف

. بسياری از سناریوهای گذاردیم ريتأثنتيجه عملکرد 
ورزشی مانند بسکتبال و فوتبال آمریکایی )اسميت و 

 ريتأث(، بيسبال و کریکت تحت 2016همکاران، 
و با افت عملکرد روبرو  رديگیمخستگی ذهنی قرار 

(. خستگی 2012، 4فابر، موریتس و لوریست) شوندیم

موجب  طور خاصبهو  گذاردیم ريتأثذهنی بر توجه 
و عوامل  هایپرتحواسکاهش ظرفيت در نادیده گرفتن 

)هاپستاکن، وان در ليندن، باکر  شودیمنامربوط به اجرا 

                                                                        

1. Clark 

2. Borducchi 

3. Flood, Waddington, Keegan, 

Thompson, and Cathcart 

ی در ریناپذجبرانپيامدهای  ( که2016، 5و النگ

بنابراین با در نظر  ورد.آهمراه می به یورزشی هادانيم
خستگی  ژهیوبهگرفتن افت عملکرد ناشی از خستگی 

این عملکرد  کنندهجبرانی هاروشستفاده از ذهنی، ا
دهد پيشينه پژوهش نشان میکاهشی، اهميت دارد. 

شناختی مانند ادراک و انگيزش اهميت های روانجنبه
های ورزشی دارند. زیادی در عملکرد و تحمل تمرین

( اولين شواهد تجربی 2009) 6مارکورا، استيانو و مانينگ
-را نشان دادند که خستگی حاصل از تالش ذهنی می

را مختل کند. این شواهد باعث  ورزشیتواند عملکرد 
افزایش عالقه به تحقيقات در زمينه خستگی ذهنی و 

توجهی زمان قابلعملکرد ورزشی شده است. به عالوه، 
ها و قلب ها بر روی عضالت، ریهپژوهشبيشتر در 

معاصر، اهميت  هایپژوهشبسياری از  و متمرکز بوده
 در .اندرا نادیده گرفته یمغز در تنظيم عملکرد ورزش

-های روانمغز در فعاليتنقش و اهميت این پژوهش 
 همچنين کاربردگيرد. شناختی مورد توجه قرار می

بر خستگی ذهنی و عملکرد ورزشی مد  تی.دی.سی.اس
تواند برای ورزشکاران نتایج آن مینظر قرار داده شد و 

الزم  شدهانجامهای با توجه به پژوهشراهگشا باشد. 
است از این بعد نيز موضوع خستگی و تأثير آن بر 

 تا از این طریق کاربرد يردگعملکرد مورد بررسی قرار 

 بر خستگی ذهنی و عملکرد ورزشی تی.دی.سی.اس
 بر این روشقبلی را با اعمال  یهاپژوهش خألبتواند 

ی بيشتر در این هاپژوهش لذا .خستگی ذهنی بپوشاند
-نتایج این پژوهش می .رسدیمزمينه ضروری به نظر 

تواند دانش پایه موجود در رابطه با درستی یا نادرستی 
های دیجيتال در ورزش را روشن نماید. تأثير سيگنال

 خستگی ذهنی و تأثير آن در اهميت به توجه بالذا 

های موجود در این عملکرد بهينه ورزشکاران، چالش

4. Faber, Maurits & Lorist  
5. Hopstaken, van der Linden, Bakker, 

Kompier, & Leung 
6. Marcora, Staiano & Manning 
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 مورد بررسی تأثير مطالعات پژوهشی در کمبود و زمينه

بر خستگی ذهنی و عملکرد ورزشی  تی.دی.سی.اس
تأثير  پژوهش حاضر بررسی ورزشکاران، هدف

خستگی ذهنی و عملکرد  بر تی.دی.سی.اس
 ها بود.بسکتباليست

 

 پژوهش شناسیروش
 روش پژوهشطرح و 

خستگی  بر تی.دی.سی.اس تأثيرحاضر  در پژوهش
این لذا  .شد یبررسها ذهنی و عملکرد بسکتباليست

تجربی و به لحاظ هدف کاربردی پژوهش از نوع نيمه
آزمون با پس و آزمون. طرح تحقيق به صورت پيشبود

  .اجرا شدگروه کنترل 

 جامعه و نمونة آماری

های پسر شهر اراک با بسکتباليستجامعه آماری تمام  
نفر به  18سال بود که از بين آنها  30تا  18رده سنی 

گيری هدفمند و در دسترس از باشگاه صورت نمونه
 سازی شهر اراک انتخاب شدند.ورزشی آلومينيوم

سال  سهورود به پژوهش داشتن حداقل  یارهايمع
 یط بدنیو شرا یر نظر مربیز بسکتبالدر رشته سابقه 

همۀ  .منظم در باشگاه بود یت بدنيسالم و فعال
و با برتر بودن و به صورت داوطلبانه ورزشکاران راست

اخذ رضایت نامه کتبی در این پژوهش شرکت کردند. 
مالک خروج از پژوهش نيز عدم رضایت یا هرگونه 

                  فشار ناشی از مداخالت در پژوهش بود.

 گردآوری اطالعاتابزار 

                                                                        

1. Transcranial Alternating Current 

Stimulation 

2. Transcranial Pulsed Current 

Stimulation 

3. Oscillatory Transcranial Direct 

Stimulation 

منظور الف: دستگاه تحریک الکتریکی مستقيم مغز: به 
ساخته  2نورواستيم  ایجاد تحریک الکتریکی از دستگاه

شرکت مدینا طب گستر استفاده شد. این دستگاه از 
روانه بازار شد و جهت ارائه تحریک فرا  2015سال 

ای با جریات الکتریکی طراحی شده است و جمجمه
نوع تحریک مختلف شامل تحریک  5تواند می

ای با جریان مستقيم، تحریک الکتریکی فراجمجمه
، تحریک 1اوبای با جریان متنالکتریکی فراجمجمه
، تحریک 2ای با جریان پالسالکتریکی فراجمجمه
و  3ای با جریان مستقيم نوسانیالکتریکی فرا جمجمه

را  4ای با نویز تصادفیتحریک الکتریکی فرا جمجمه
 و هر بود مجزا کانال کامالً دو دارای ارائه دهد. دستگاه

اعمال  و تنظيم قابل دیگری از مستقل طور به کانال
نظير ک تحری مختلف پارامترهای است. تحریک انواع

 در این دستگاه قابل و فرکانس زمان جریان، شدت
شدت جریان این دستگاه قابليت تنظيم  .است تنظيم

قابليت اعمال و همچنين  ميلی آمپر 2تا  1/0خروجی از 

 . (2005و همکاران،  6)فرگنی استرا دارا  5شم کتحری

 (:وی.ای.اس) 7ارزیابی خستگی ذهنیب: مقياس خود

این آزمون یک آزمون استاندارد است که در تحقيقات 
 کمالی ،قریشی ،ارقامی) پيشين از آن استفاده شده است

نشان  صفر مقدار مقياس، این در. (2013، فرهادی و
 بيانگر عدد ده و خستگی طحبيشترین س دهنده

 سطح عدد باالترین) ذهنی ميزان خستگی کمترین

 هوشياری( است. 
از این نرم افزار برای ایجاد : نرم افزار استروپج: 

یک نرم  شود.خستگی ذهنی در ورزشکاران استفاده می

4. Transcranial Random Noise 

Stimulation 

5. Sham 

6. Fregni 
7. Visual Analog Scale 
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های پيشين از آن افزار استاندارد است که در پژوهش
 (.2009)مارکورا و همکاران،  استفاده شده است

ها شوت آزمون شوت سه امتيازی ایفرد: از آزمودنید: 
ایفرد جهت ارزیابی عملکرد به عنوان  سه امتيازی

عمل آمد. برای پرتاب شوت هآزمون بآزمون و پسپيش
شده استفاده شد که بر بندیبسکتبال از زمين پارامتر

تاب سه اساس درجه با زوایای مختلف در نقطه پر
امتيازی نسبت به حلقه مشخص شد و برای ارزیابی 
دقت پرتاب از مقياس ارزشی آزمون شوت بسکتبال 

 .(1984، 1، شيک و پالک)هاپکينز ایفرد استفاده شد

آزمون ریاضی: استفاده از تمرینات ریاضی که بر ه: 
مبنای چهار عمل اصلی و استفاده از توان دو تهيه شده 

آزمون یک آزمون استاندارد است که در . این بود
تحقيقات پيشين از آن استفاده شده است 

  (.2013، فرهادی و کمالی ،قریشی ،ارقامی)

 روش اجرا
بدنی کارخانه در ابتدا با مراجعه به اداره تربيت

ای توجيهی سازی استان مرکزی در جلسهآلومينيوم
از  ادامهضرورت و هدف انجام طرح بيان شد. در 

ای که جهت توضيح ورزشکاران دعوت شد تا در جلسه
رضایت اهداف و چگونگی انجام تحقيق و کسب 

ها به تشکيل شده بود، شرکت کنند. سپس، آزمودنی
ی تقسيم شدند. در ابتدا نفره 9طور تصادفی به دو گروه 

ارزیابی اوليه مربوط  ورزشکاراناز هر یک از جلسه اول 
. عمل آمدبهبه خستگی ذهنی و آزمون عملکرد ایفرد 

بایست دچار خستگی با توجه به هدف پژوهش افراد می
و نمرات خستگی ذهنی آنها باالتر از  دندشمیذهنی 

به این منظور پس از ارزیابی اوليه  .حد ميانگين باشد
خستگی ذهنی، به افراد شرکت کننده، آزمون تمرینات 

های ریاضی داده نرم افزار استروپ و همچنين آزمون
و در طول انجام این کار نمره خستگی ذهنی آنها  شد

که نمره خستگی عد از اینگرفت بمورد ارزیابی قرار می

                                                                        

1. Hopkins, Shick & Plack 

ذهنی ورزشکاران به باالتر از حد ميانگين رسيد 
شوت سه  آزمونها کنندهشرکتتر شدند( از )خسته

های گروه گرفته شد. سپس آزمودنی امتيازی ایفرد
 قرار گرفتند و در تی.دی.سی.اس ۀتحت مداخل تجربی

، دستگاه در هاکنندهشرکتگروه کنترل بدون اطالع 
گروه تجربی پس از رسيدن به حالت شم قرار داده شد. 

 2نورواستيم حد مطلوب خستگی ذهنی توسط دستگاه 
برای یک بار تحت مداخله تحریک الکتریکی مستقيم 

های مغز قرار گرفتند. با توجه با مطالعات و پژوهش
آمپر به مدت ميلی 5/1انجام شده در این زمينه جریان 

متر برقرار سانتی 5*5بين دو الکترود رسانا دقيقه  25
شد. به منظور ایمنی و کنترل عملکرد دستگاه، نظارت 

 د در باالیگرفت. آنُمداوم بر جریان خروجی انجام می
 سمت چپ قرار گرفت )محل  دی.ال.پی.اف.سی

 20-10با توجه به سيستم مختصات الکترود  اف.سه
ت قبلی در قسمت د در راستای مطالعا( و کاتُای.ای.جی

جلوی بازوی دست راست قرار گرفت. الکترودها با 
کننده ثابت شدند و برای های فيکساستفاده از استراب

افزایش رسانایی پدها از محلول نرمال سالين استفاده 

تحریک  در گروه .(2018و همکاران،  2)بوراگان شد

ه دستگاه در حالت شم قرار داشت، ک الکتریکی ساختگی
تمامی مراحل مانند گروه تحریک الکتریکی آنودال بود 

ثانيه بعد از شروع فرآیند جریان الکتریکی توسط  30اما 
که در از این هاکنندهشرکتشد. خود دستگاه قطع می

گروه تحریک آنودال یا تحریک شم هستند اطالعی 
و  تجربیبعد از انجام مداخله از هر دو گروه نداشتند. 

عملکرد  آزمونارزیابی خستگی ذهنی و  مجدداًکنترل 
 صورت گرفت. شوت سه امتيازی 

 آماری هایروش
)ميانگين و انحراف استاندارد( برای  از آمار توصيفی

و رسم جدول و نمودار  پژوهشتوصيف متغيرهای 
س از پ آمدهدستبهسپس اطالعات  .استفاده شد

2. Borragán 

http://journal.iehfs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://journal.iehfs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://journal.iehfs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://journal.iehfs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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های آزمون، با استفاده از هادادهاطمينان از طبيعی بودن 
در تحليل شد.  های همبسته و مستقلتی برای گروه

در α = 05/0 داریمعنا آماری سطح هایآزمونکليه 
 شد. گرفته نظر

 

 نتایج پژوهش
نمرات خستگی ميانگين و انحراف استاندارد  1جدول 

در  را هاکنندهشرکتذهنی و اجرای پرتاب سه امتيازی 
تجربی و کنترل آزمون در هر دو گروه آزمون و پسپيش

 .دهدمینشان 
 

 متغيرهای خستگی ذهنی و عملکرد شوت سه امتيازی در بررسی تحت هایگروه ميانگين -1جدول 

 آزمون مراحل طولبسکتبال در 

 گروه ها
مراحل 

 آزمون

 خستگی ذهنی عملکرد

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 تجربی
 44/0 77/3 49/4 70/29 آزمونپيش

 45/1 11/7 47/4 77/36 آزمونپس

 کنترل
 5/0 66/3 04/2 44/30 آزمونپيش

 66/0 22/6 95/1 66/32 آزمونپس

های عملکرد شوت سه در متغير دهدمینشان  1جدول 
-پسآزمون تا امتيازی بسکتبال در هر دو گروه از پيش

پيشرفت حاصل شده است، اما این پيشرفت در  آزمون
خستگی ذهنی  گروه تجربی بيشتر بوده است. در متغير

نيز ميانگين هر دو گروه افزایش یافته است، به عبارت 
دیگر خستگی ذهنی در هر دو گروه تجربی و کنترل 

ی هاآزمونبا  هادادهقبل از تحليل  کاهش یافته است.
از آزمون  هادادهن آماری جهت بررسی طبيعی بود

ها توزیع نتایج نشان داد داده .شاپيرو ویلک استفاده شد
ها ابتدا ميانگين دو گروه جهت تحليل دادهطبيعی دارند. 

متغيرهای عملکرد و خستگی ذهنی تجربی و کنترل در 

نتایج  .آزمون با آزمون تی مستقل مقایسه شدپيشدر 
-P ،45/0 =65/0)عملکرد  هاینشان داد در متغير

=(16)t )و خستگی ذهنی (62/0= P ،5/0-=(16)t )
آزمون وجود تفاوت معناداری بين دو گروه در پيش

 ندارد.
و  آزمونشيپدر مرحله  هاگروهبرای مقایسه  در ادامه

در متغير عملکرد شوت سه امتيازی از آزمون  آزمونپس
های همبسته استفاده شد که نتایج آن در گروهتی برای 

 ارائه شده است. 2جدول 
  

 

 آزمونآزمون و پسمقایسه ميانگين نمرات پرتاب سه امتيازی بسکتبال در پيش -2 جدول

 متغيرها

 آزمون تی همبسته آزمونپس آزمونپيش

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

درجه 

 آزادی

مقدار 

 تی

مقدار 

 داریامعن

 003/0 -32/4 8 47/4 77/36 49/4 70/29 گروه تجربی 

 002/0 -36/4 8 95/1 66/32 04/2 44/30 گروه کنترل
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بين ميانگين امتيازات دو  دهدمینشان  2جدول  نتایج
آزمون تفاوت معناداری وجود آزمون و پسگروه در پيش

مقدار تی محاسبه شده از ارزش تی جدول با  زیرا .دارد
بيشتر است.  05/0و سطح احتمال  8درجه آزادی 

بنابراین وجود تفاوت معنادار آماری بين ميانگين 
آزمون در مهارت پرتاب آزمون و پسامتيازات پيش

پذیرفته  شوت سه امتيازی بسکتبال در هر دو گروه
 آزمون با ها در پسها گروهمقایسه ميانگيناما شود. می

تفاوت معناداری بين گروه آزمون تی مستقل نشان داد 
. (P ،52/2=(16)t =02/0) تجربی و کنترل وجود دارد

دهد پيشرفت در گروه تجربی به این نتایج نشان می
در ادامه  طور معناداری از گروه کنترل بيشتر بوده است.

 آزمونپسو  آزمونشيپدر مرحله  هاگروهبرای مقایسه 
های در متغير خستگی ذهنی از آزمون تی برای گروه

ارائه شده  3همبسته استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 است.

 آزمونآزمون و پسدر پيش ذهنی مقایسه ميانگين نمرات خستگی -3 جدول

 متغيرها

 آزمون تی همبسته آزمونپس آزمونپيش

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 ةدرج

 آزادی
 داریامعن تی

 001/0 -77/5 8 45/1 11/7 44/0 77/3 گروه تجربی 

 001/0 -55/10 8 66/0 22/6 5/0 66/3 گروه کنترل

بين  ،شودمی مشاهده 3 جدول در که گونههمان
آزمون آزمون و پسميانگين امتيازات دو گروه در پيش

مقدار تی محاسبه شده  زیرا .تفاوت معناداری وجود دارد
و سطح احتمال  8از ارزش تی جدول با درجه آزادی 

تفاوت معنادار آماری وجود بيشتر است. بنابراین  05/0
-آزمون و پسبين ميانگين نمرات خستگی در پيش

شود. اما مقایسه آزمون در هر دو گروه پذیرفته می
 دهد کاهش خستگی بر اثر متغيرها نشان میميانگين

. مستقل در گروه تجربی از گروه کنترل بيشتر بوده است
آزمون با آزمون تی ها در پسها گروهبنابراین ميانگين

نشان داد تفاوت معناداری مقایسه شد و نتایج مستقل 
، P =11/0دارد )نبين گروه تجربی و کنترل وجود 

66/1=(16)tکاهش دهد (. این نتایج نشان می
و کنترل به طور گروه تجربی هر دو در  خستگی

 معناداری اتفاق افتاده است. 

 

 گیرینتیجه بحث و
یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه متخصصان 

ارائه مداخالتی جهت بوده است،  شناسی ورزشروان
بهبود عملکرد و کاهش خستگی ذهنی در ورزشکاران 

بررسی تأثير است. لذا هدف از مطالعه حاضر 
خستگی ذهنی و اجرای شوت سه  بر تی.دی.سی.اس

نتایج نشان داد عملکرد  ها بود.امتيازی در بسکتباليست
ورزشکاران در مهارت پرتاب شوت سه امتيازی 

 در هر دو گروهآزمون آزمون تا پساز پيشبسکتبال 
و این  تجربی و کنترل پيشرفت معناداری داشت

پيشرفت در گروه تجربی به طور معناداری از گروه 
تأثير  تی.دی.سی.اسعبارت دیگر  به .کنترل بيشتر بود

های دارای خستگی معناداری بر عملکرد بسکتباليست
نتایج همچنين نشان داد در متغير  ذهنی داشت.

 آزمون در هر دو آزمون تا پسستگی ذهنی نيز از پيشخ
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گروه تجربی و کنترل پيشرفت معناداری به وجود آمد. 
ها نشان داد تفاوت معناداری بين آزموناما مقایسه پس

دو گروه تجربی و کنترل وجود نداشت. این نتایج نشان 
یک تأثير روانی نيز درگروه  تی.دی.سی.اس دهدمی

کنترل ایجاد نموده است. به عبارت دیگر 
را ها خستگی ذهنی بسکتباليست تی.دی.سی.اس

تأثير کاهش داد اما در مقایسه با گروه کنترل این 
 نبود. معنادار

بر اجرای ورزشکاران  تی.دی.سی.استأثير  ارتباط بادر 
بسکتبال پژوهش حاضر با  در شوت سه امتيازی

زاده و عابدان (،2018زمانی و دوستان ) هایپژوهش
اوکانو و  (،2005فرگنی و همکاران )(، 2017آلبوغيش )

(، 2012کالرک و همکاران )(، 2013همکاران )
نتایج این همسو است.  (2016همکاران )بوردوچی و 

اثرات معناداری  تی.دی.سی.اسها نشان داد پژوهش
در بهبود حافظه کاری، زمان واکنش، ادراک تالش، 

شناختی پاسخی روانکاهش ضربان قلب و دوره بی
با اثرگذاری بر  تی.دی.سی.اسبه عبارت دیگر دارد. 

عملکرد در متغيرهای مذکور به نحوی باعث افزایش 
اصول کار در شود. های مختلف میفعاليت

به این صورت است که دو الکترود  تی.دی.سی.اس
یکی قطب مثبت و دیگری قطب منفی از طریق یک 

بر روی سر  شدهپد اسفنجی که با محلول رسانا خيس 
ها گيرند. جریان الکتریکی توسط این الکترودقرار می

ت سر، جمجمه و...( پس از عبور از نواحی مختلف )پوس
رساند. جریانی که به این خود را به سطح قشر مغز می

و  کندمیها را دارای بار الکتریکی ناحيه رسيده نورون
گردد که منجر به باعث ایجاد قطب مثبت و منفی می

و همکاران،  1)بروننی شودتغيير فعاليت آن ناحيه می

 باعث کاهش آستانه فعاليت تی.دی.سی.اس. (2012
یک جریان مستقيم شود و سيستم عصبی مرکزی می

                                                                        

1. Brunoni 

2. Stagg  

جه به هدف پژوهش ومناطق قشری با تو ضعيف به 
از را  نظر فرستد که فعاليت مربوط به حرکت موردمی

 تی.دی.سی.اسکند. نظر عصبی تسهيل یا بازداری می
های برانگيخته با تعدیل برانگيختگی قشری پتانسيل

-کند و شکلرا تسهيل میحرکتی در ناحيه الکترود آند 
پذیری قشری در ارتباط با بهبود اجرای حرکتی صورت 

-، به نقل از عابدان2011و همکاران،  2)استگ گيردمی
  .(2017زاده و آلبوغيش، 

( 2019) 3نتایج مطالعه حاضر با مطالعه سيدل و راجرت

را بر زمان واکنش و تکليف  تی.دی.سی.اسکه تأثير 
دست را در ورزشکاران بررسی کردند، ضربه زدن با 

همخوانی نداشت. نتایج آنها نشان داد هم ورزشکاران 
های کوتاه کاربرد و هم غيرورزشکاران از دوره

در تکاليف حرکتی مربوط به سرعت  تی.دی.سی.اس
 آنها عنوان کردند این نتایج احتماالً تا برند.بهره نمی

 در ستا ممکن که است سقفی اثر دليل به حدودی
 اما باشد، داده رخ تکاليف سرعتی مانند زمان واکنش

 مغز ميزان اختصاصی بودن دليل به همچنين
کارآمدی  فرضيه مطابق. است دیده آموزش ورزشکاران

 به نسبت کار یک انجام هنگام ورزشکار مغز عصبی
 منابع تر،دقيق طور به. کندمی عمل متفاوت افراد دیگر

اما  .کندمی مصرف کار همان برای را کمتری عصبی
تفاوت پژوهش حاضر با تحقيق سيدل و راجرت 

( در نوع تکليف استفاده شده است. در پژوهش 2019)
آنها از تکليف سرعتی استفاده شد، اما در پژوهش حاضر 

های از مهارت پرتاب بسکتبال استفاده شد که نيازمندی
در  تی.دی.سی.اسمتفاوتی دارند. لذا در زمينه تأثير 

 های بيشتری الزم است.های متفاوت، پژوهشمهارت
های کمالی و همکاران نتایج پژوهش حاضر، یافتهاما 

بر اجرای حرکتی  تی.دی.سی.اس( در مورد تأثير 2019)
کند. نتایج آنها در ورزشکاران پرورش اندام را تأیيد می

3. Seidel & Ragert 
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 ۀمنطق تی.دی.سی.اس همزمان نشان داد تحریک
 عملکرد بالقوه طور به چپ تمپورال منطقه و ام.یک

آنها  .بخشيد را بهبود باتجربه بدنسازان ورزشی کلی
 کنندمی تأیيد را واقعيت این موجود عنوان کردند شواهد

 تنظيم در ایکنندهتعيين نقش تمپورال ناحيه که
 آنها، مطالعه در .دارد خودکار عصبی سيستم عملکرد

 تحریک همزمان تمپورال قشر حرکتی، قشر بر عالوه
 درک فشار کاهش به منجر بالقوه طور به این. شدمی

 آندال تی.دی.سی.اس از تأثير و شد قلب ضربان و شده
 مطالعه آنها عنوان کردند این .کرد حمایت عملکرد بر

 هایپروتکل طراحی جهت در را مسيری است ممکن
 توده آن متعاقب و قدرت تقویت برای مغز تحریک
 به هاورزش از بسياری در که بدنسازی در عضالنی

 .کند هموار شود،می شناخته اساسی مهارت یک عنوان
های قبلی در های پژوهش، یافتهحاضرنتایج پژوهش  

نيز در یادگيری حرکتی را  تی.دی.سی.اسمورد تأثير 

( عنوان کردند 2009و همکاران ) 1کند. ریستأیيد می

 حرکتی یادگيری باعث تقویت تواندمی تی.دی.سی.اس
 ارتقاء و تمرین مزیت افزایش باعث نتيجه در و شود

آندال روی قشر  تی.دی.سی.اس .شودمی عملکرد
حرکتی، اکتساب مهارت را در یک تکليف حرکتی 

 3دشوار بهبود بخشيد و ميزان یادداری مهارت پس از 
ها عنوان کردند آنبرای گروه تحریک باالتر بود.  ماه
 عمل هایمکانيسمهایی در مورد فرضيه توانمی

 ورزشی عملکرد تقویت به منجر که تی.دی.سی.اس
 قبل فرضياتی چنين حال، این با در نظر گرفت. شود،می
 .دارند نياز دقيق آزمایش به تعميم وسيع از

بود که در مقایسه با گروه نتایج دیگر این پژوهش این 
تأثير معناداری در  تی.دی.سی.اس ،تحریک ساختگی

چند ورزشکاران  خستگی ذهنی ورزشکاران نداشت. هر
گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل )تحریک 
ساختگی( کاهش بيشتری را در ميزان خستگی ذهنی 

                                                                        

1. Reis  

تجربه کردند اما تفاوت معنادار نبود. احتماالً یکی از 
بر خستگی ذهنی در  تی.دی.سی.اسدالیل تأثير کم 

-ها به مدت زمان اعمال تحریک برمیبسکتباليست
ال تحریک در چند زمان متوالی گردد. ممکن است اعم

یا در فواصل استراحت تأثير متفاوتی در ميزان خستگی 
های آتی شود در پژوهشداشته باشد که پيشنهاد می

و همکاران  2فروسی این مورد در نظر گرفته شود.

را بر خستگی ذهنی در  تی.دی.سی.استأثير ( 2014)
 .ندافراد دارای مالتيپل اسکلورزیس بررسی کرده بود

تأثير معناداری بر  تی.دی.سی.اسنتایج آنها نشان داد 
-کاهش خستگی دارد. اما در پژوهش آنها از پروتکول

های آنها با ای استفاده شد و نمونههای چند جلسه
پژوهش حاضر متفاوت بود. آنها در تبيين تأثير 

عنوان کردند که ذهنی  بر خستگی تی.دی.سی.اس
 فعاليت کاهش با است ممکن آنودال تی.دی.سی.اس

 این .بخشد بهبود را خستگی ای،جمجمه درون گابا
 تحریک اختالل کنندهجبران عنوان به تواندمی کاهش
 مهارت دهدمی اجازه افراد به یا کند عمل مرکزی
 احتمال کسب کنند. تمرین هنگام را جدیدی حرکتی

 افزایش باعث آندال تی.دی.سی.اس که است این دیگر
 حرکتی قشر در آکسونی و عصبی پذیری تحریک

 شود.می انسان
 یناش یخستگ کهنیبر ا یوجود دارد مبن یادیشواهد ز

بر  یمتعدد راتي، تأثمداوم یاز تالش ذهن
)بوکسم و  دارد و عملکرد حرکتی توجه یهاسميمکان

زاده، ، رحيمی2010، ليندن در ؛ وان2005همکاران، 
دانا، رفيعی و  ؛2017طهماسبی بروجنی، شهبازی و 
از  یکه ناش یذهن یخستگ ريتأث (.2018صالحيان، 

در کنترل باال انجام آزمون استروپ در این مطالعه بود 
عملکرد شوت سه  یزیردر برنامه ريدرگ نیيبه پا

 ی داشت کهدهدف محور تأثير مفيرفتار امتيازی و 
، 2011)لوریست و همکاران، ی قبلی هاافتهبا ی راستاهم

2. Ferrucci 
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ما به  یخستگ یکاردست( 2005بوکسم و همکاران، 
آزمون . افراد بعد از انجام ديرس زيآمتينظر موفق
 در یعنی، کردند یذهن یاحساس خستگاستروپ 

کاهش  زانيم ابدییم شیافزا یسطح خستگ کهیحال
افراد عالقه ، نیا بر عالوه شده است. گزارش یانرژ

 ترکمخستگی ذهنی با  اجرای تکليفنسبت به ادامه 
 .بر اجرا تأثيرگذار بودمهم  یژگیو و این شد
های سریع که سرعت پردازش برای واکنشجاییآن از

های ورزشی مانند واليبال، بسکتبال و و دقيق در رشته
هندبال ضروری است و ورزش باعث بهبود شناخت 

 (2015، 1استافورد-، ویتون، اسنو و ميالرد)کومارشده 

 کنندگان پژوهش حاضر ورزشکاران بودند ازو شرکت
توانایی باالیی در پردازش سریع دارای رو  این

لذا  .بودندهای ورزشی شده در محيطهای ارائهمحرک
فعاليت ورزشی منظم و  ليبه دل توان گفتمی

 تی.دی.سی.اسچه بتوان با روش نچنا مدتطوالنی
توانایی ران خستگی آنان را کنترل نمود این ورزشکا

های همگرا و پردازش اطالعات باالیی برای محرک
توجه،  افزایش، این عمل باعث جهينت در .مرتبط دارند

جفت شدن ادراک و  افزایشظرفيت پردازش،  افزایش
و انگيزش  افزایش منجر بهمين خاطر و به هعمل 

که خستگی ذهنی جاییآن ازگردد. بهبود عملکرد می
نامطلوبی بر بيشتر متغيرهای رفتار جستجوی تأثير 

بينایی دارد و باعث آسيب بر دقت و سرعت 
شود برای بنابراین پيشنهاد می شود.گيری میتصميم

بهبود دقت و تمرکز که تحت تأثير خستگی شناختی 
منظور کنترل  تی.دی.سی.اساز روش گيرد قرار می

 خستگی در ورزشکاران استفاده گردد.

به  توانمی حاضر پژوهش هایمحدودیت جمله از
پایين با  نمونۀ حجم و دسترس در گيرینمونه انجام

توجه به عدم دسترسی به ورزشکاران بود. عدم اجرای 

                                                                        

 

مدت در جلسات بيشتر و مقایسۀ  های طوالنیپروتکول
بود.  متفاوت هایشدت جریان با تحریکی هایپروتکل

 تی.دی.سی.اس  همچنين نتایج نشان داد یک جلسه
بر خستگی ذهنی در مقایسه با تحریک ساختگی تأثير 

از های بعدی شود در پژوهشپيشنهاد می .نداشت
بيشتر جهت و جلسات مدت زمان های دارای پروتکول

محدودیت دیگر این پژوهش تحریک استفاده شود. 
استفاده از مقياس خودارزیابی خستگی بود که یک 

های شود در پژوهش. پيشنهاد میاستمقياس ذهنی 
های مربوط به خستگی در کنار بعدی از سایر ارزیابی

در کل نتایج پژوهش مقياس خودارزیابی استفاده شود. 
یک جلسه تحریک الکتریکی مغز تأثير حاضر نشان داد 

هارت شوت ها در مناداری بر عملکرد بسکتباليستمع
سه امتيازی بسکتبال داشت. نتایج همچنين نشان داد 

خستگی ذهنی ورزشکاران  تی.دی.سی.اسیک جلسه 
دهد اما این کاهش در مقایسه با گروه را کاهش می

شود تحریک ساختگی )شم( معنادار نبود. پيشنهاد می
-با پروتکول تی.دی.سی.اس های آتی تأثيردر پژوهش

بر خستگی و عملکرد هایی با مدت زمان و تکرار بيشتر 
پيشنهاد ورزشکاران مورد سنجش قرار بگيرد. همچنين 

-با سایر مداخالت روان تی.دی.سی.استأثير شود می
 سازی و تصویرسازی و غيرهمانند تمرینات آرام شناختی

 جهت بهبود عملکرد و کاهش خستگی مورد مقایسه
 قرار گيرد. 

 سپاسگزاری
سازی از بازیکنان و مسئولين باشگاه ورزشی آلومينيوم

قدردانی  کردند، شرکتدر این پژوهش که شهر اراک 
پژوهش حاضر مستخرج از طرح تحقيقاتی شود. می

مصوب در دانشگاه اراک بود که توسط معاونت 
 .پژوهشی تصویب و از آن حمایت مالی شده است

 وسيله از معاونت پژوهشی دانشگاه اراک بدین

1. Kumar, Wheaton, Snow, & Millard-

Stafford  
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