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 چکیده

اند، حال دارد. برخی توانایی تمرکز را از استعدادهاي طبیعی و ذاتی ورزشکاران دانستهتمرکز، در تیراندازي نقش مهمی 
دست آورند. یکی توانند از طریق تمرین و آموختن بهزشکاران میهایی است که ورها ذاتی نیست و مهارتآنکه این توانایی

) tDCSی مستقیم (اي مغز با استفاده از جریان الکتریکفاده از تحریک الکتریکی فراجمجمههاي افزایش تمرکز، استاز راه
قیم بر تمرکز و اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستمنظور به بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمهاست. بدین

آزمودنی (خانم و آقا) حضور داشتند که  30ش سالۀ شهر اصفهان پرداخته شد. در پژوه 26-16رکورد تیراندازان تپانچه 
هاي هر دو گروه نفر براي گروه کنترل انتخاب شدند. پیش از شروع کار از آزمودنی 15نفر آنها در گروه تجربی و  15

افراد گروه  تیر با دستگاه اسکت گرفته شد و پس از آن 60آزمون شامل تست استروپ و فرم کامل تیراندازي شامل پیش
به مدت  CZ و T3یۀاز ناحاي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم ی تحت تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمهتجرب
صورت مداوم قرار گرفتند. پس از پایان کار و گذشت جلسه به 10آمپر در یک روز و به مدت دقیقه با ولتاژ یک میلی 20
 SPSSآمده با استفاده از دستهاي بهآزمون بود. دادهمان موارد پیشآزمون گرفته شد که هها پسروز از همۀ آزمودنی 7

مار بخش آو براي  005/0در این تحقیق، سطح معناداري براي آمار بخش تمرکز و سپس تحلیل کوواریانس بررسی شد. 
دهندة این نشان P> 05/0هم در آمار استنباطی با  وآمده هم در آمار توصیفی دستنتایج بهدست آمد. به 0001/0رکورد 

 داري داشته و بهبود یافته است.رکورد تیراندازان تپانچه تأثیر معنااي مغز بر تمرکز و بود که تحریک الکتریکی فراجمجمه

 هاي کلیديواژه
 اي مغز، تمرکز، تیراندازي، رکورد.تحریک الکتریکی فراجمجمه
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 مقدمه

ر بیشتل مهم که ئموفقیت دارد. یکی از مسا دراي است که در آن ذهن بیشترین سهم را تیراندازي رشته

از دادن فرمان شروع  دهنده پسفرد مسابقه این است که ذهن ،شوندمیتیراندازان دنیا با آن مواجه 

و عملکرد  شود ها متمرکزیکتواند روي تکنشود و در نتیجه نمیمی یدگیپاشمسابقه دچار آشفتگی و ازهم

مسابقه بر اثر عوامل مختلفی  نیاین اتفاق ممکن است در ابتدا یا در ح گذارد.بخود به اجرا  خوبی از

ده و خود را براي کرتیرانداز که روزهاي متمادي تالش فرد  تالش و زحمتۀ . در نتیجه همآید وجودبه

اي است که رود و از آنجا که تیراندازي رشتهمیهدر هاین مسئله ب با است، هساختمسابقات مهم آماده 

اهمیت بسیار  حفظ تمرکز داراي المپیک تأثیر دارد، ۀدهم امتیاز در تعیین رنگینک، مدال و حتی سهمی

ترین بلوك ساختمان روانی تیرانداز موفق محسوب بنابراین داشتن تمرکز اولین و مهم .)1( استزیادي 

شناسان ترجیح از روان. به همین منظور بسیاري )2( دون توجه زیاد ممکن نیستشود. اما تمرکز بمی

در واقع ویژگی مهم تمرکز را  .توجه صحبت کنندخصوص  تمرکز در ةبحث کردن دربار يجادهند بهمی

که در جهت صحیح هدایت تا زمانی ،دقیق باشد هرچه خوب و زدهند که عبارت است از تمرکمینشان 

کاهش  با تمرکز روي بردن یا نباختن، امکان برنده شدن خود را ورزشکاربود.  اي مفید نخواهدذره ،نشود

که بدون توجه به موقعیت تا جایی که  ی استست که ورزشکار ماهر کسا این کلیدي ۀدهد. نکتمی

وان با زور آن را تنمیو تمرکز یا توجه مثل خواب است  کند.میطور کامل بر تکلیف تمرکز تواند بهمی

 استاین معن دهی توجه بهجهتة دربارصحبت . در ورزش ردتوان از آن جلوگیري کمیفقط  ،دست آوردبه

ویلیام جیمز در  ).3(ردهایی مشخص متمرکز کرا بر پدیده ورزشکارکه باید براي عملکرد بهتر، توجه 

به نام  یبنا به تعریف ر. وبستر در کتاب. )4(کندمیداشتن ذهن تأکید  تعریف تمرکز بر تحت مالکیت قرار

، تعریف کرده پوشی از آنچه اهمیت ندارداست و چشم تیگزینش آنچه بااهم را هاي پیروزي، تمرکزراه

آگاهی  ،گذردمیدر ورزش انفرادي مانند تیراندازي ضروري است که ورزشکار از آنچه در اطرافش  .است

مستقیم به هدف و به آرام ماندن معطوف شود. عادت نکردن به طور بهتوجه باید  کمتري داشته باشد و

حیاتی در تیراندازي و کسب رکورد اي هاین نکت شود ومیضعف در تمرکز  سببمدت تمرکز طوالنی

. فرض شود که صدها تیرانداز، سالح خوب و دانش کافی در مورد فنون دارند و تالش بسیار )5(تباالس

مهارت خود را افزایش دهند و به فردي قهرمان مبدل شوند. سؤالی که اینجا مطرح  کنند تامیزیادي 

شوند. همچون دیگر کننده میاند و برخی دیگر صرفاً رقابتشود این است که چرا برخی برندگان ثابتمی

ها پاسخ به این پرسش در وضعیت آمادگی ذهنی ورزشکار نهفته است. آموزش ذهنی صحیح موجب ورزش
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ها مسلط شود که ورزشکاري بر تکنیکمیشود. هنگاب امتیازهاي باالتر و رسیدن به اهداف ورزشی میکس

طور چشمگیري در گرو تالش و آموزش هاي مداوم آتی بههاي تیراندازي را تکمیل کند، پیشرفتو وضعیت

اي ذهنی اوست تا هاي ضعیف تیرانداز پیشرفته اغلب اوقات ناشی از خطاهذهنی او خواهد بود. شلیک

جانبه داشته کننده باید تمرکز همهنداشتن مهارت فیزیکی. براي برنده شدن در مسابقات تیراندازي، رقابت

می تالش ذهنی باشد. میزان تمرکز در بیشتر موارد حاصل عوامل درونی گوناگونی است. تیرانداز باید تما

ونه افکار نامربوط اجتناب کند. اغلب تیراندازان خود را روي مراحل اجراي کار متمرکز کرده و از هر گ

دارند که باید تالش و تمرین بیشتري صرف تمرکزسازي کنند. پاسخ این است که نباید ذهن را میاظهار 

هدف اغلب اوقات درگیر تمرکز کرد، بلکه روي خود مراحل و ترتیب تیراندازي باید تمرکز شود. شلیک بی

طور کلی علت اصلی ناتوانی در حفظ توجه و تمرکز در طول مسابقه . به)6( ستناشی از سعی ناکافی ذهن ا

جاي آنکه توجه کند کند. براي مثال بهاین است که ورزشکار به موضوعات دیگري جز آنکه باید توجه می

جه کند که از پیش آمدن آن بیم دارد. این افکار و احساسات او را از توکند، به چیزي فکر میچه کار می

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی . تحریک الکتریکی فراجمجمه)7(داردیبازمهاي مناسب به نشانه

ابزاري براي ایجاد بعضی تنظیمات روي عملکردهاي قشر مغز است که از اعمال جریان  tDCS(1مستقیم (

اي طور گستردهته به. این روش در دهۀ گذش)8( شودمستقیم ضعیف برق روي جمجمۀ بیماران حاصل می

 2. رینکمییر و بوهلمن)9(شناسی داشته است استفاده شده و سهم زیادي در زمینۀ علوم اعصاب و روان

شود که تیرانداز بهتر میآن در طول مسابقه سبب ۀ حفظ تمرکز و ادام) در کتاب خود بیان کردند 2010(

 در فرایند تیراندازي اگر ذهن تکنیکی نشود.بی سببو دچار تشویش روانی به بپردازدبه اجراي تکنیک 

دنبال آن تیرهاي انجام نگیرد و به موقعبهشود که تکنیک درست و میمطلوب را نداشته باشد، سبب  تمرکز

هر راحتی از توان بهکننده است و نمیتعیین کیهر شلی است که در حالاین باشد،  برنداشتهخوبی در 

اي دارد کنندهاي فشرده شده که دهم امتیاز نقش تعیینجهانی به اندازه رقابت در سطحگذشت.  کیشل

 نیترمطلوبدر تیراندازي زمانی در  . تمرکز)10(اینکه فرد دو، سه امتیاز یا حتی بیشتر افت داشته باشد تا

. مرکز همچنین شود و نتیجۀ آن باالترین امتیاز در مرکز استحالت است که سبب اجراي صحیح می

 یعیطور طبشناسی و بهاز نظر روان. اش باشدخواهد مکان تجمع تیراندازيمیلی است که یک تیرانداز مح

که  است اراده، ادراك و اعمالی. به بیان دیگر تمرکز استخاص  یتمرکز، توانایی توجه روي کار یا تکلیف

                                                           
1. transcranial direct current stimulation (tDCS) 
2. Reinkemeir and Buhmann 
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در سه سطح  توانیممرکز را ت کند.میرا اشغال  توجه ما ۀشود و هممیکار گرفته هبراي یک هدف ب

 طور خالصه عملکرد سیستم عصبی مرکزي.توصیف کرد: تجمع تیرها روي سیبل، دقت حرکات اجرا و به

فردي که در مسابقه با آرامش و حالت  دشواري است. تمرکز را در سطح ذهنی حفظ کردن کار بسیار

دهندة تمرکز باالي شخص پردازد، نشانمیها کند و به اجراي صحیح تکنیکروانی مطلوب کار را آغاز می

عنوان اینکه موفقیت بهبا سطح تمرکز ورزشکاران براي خود آنها تا حدودي آشکار و واضح است. . است

شود، اما عوامل جزئی وجود خواهد داشت که به ریتم شلیک میاز کار در نظر گرفته  یکامل ۀمجموع

متوقف  است. تی است که بدن از انجام کاري که مغز فرمان دادهحال، د. از دست دادن تمرکزنزنمیآسیب 

طول انجام یک عمل با یکدیگر هماهنگی و  این اساس تمرکز زمانی است که ذهن و بدن در شود. بر

افتد، بلکه به یک هدف براي توجه روي آن نیاز ارزش اتفاق نمیسازگاري دارند. تمرکز در یک چیز بی

اصابت  10 ۀتیرها به حلق ۀآل همایده تیر بزنند. در حالت 60بادي تیراندازان باید  ۀتپانچدارد. در مسابقات 

اي جز با تمرکز روي موارد العادهخارق ۀرسد. چنین نتیجمی مترو پهناي آن به حدود یک سانتی کندمی

بر  tDCSکاتدي ) دریافتند که هر دو تحریک آندي و 2009. استون و تچه ()11(پذیر نیستمهم امکان

محدود دیداري  ۀیزاوجایی توجه مرکز از محرکی که تحت اي فوقانی موجب کاهش توانایی جابهقشر آهیانه

یی توجه از جاجابه( گرددیمارائه  ترعیوس ۀیزاودر  که شودیمکند، به محرکی توجه را به خود جلب می

تحریک کاتدي تنها در  و دردقیقه  20مدت موضوعی به کلی). شایان توجه است که اثر تحریک آندي تا 

بر توجه انتخابی در افراد  tDCS) تأثیر 2012. گلدوین و همکاران ()12(زمان تحریک قابل مشاهده است

پژوهش محققان از تکلیف سنجش توجه انتخابی استرنبرگ براي سنجش  نیدر ای کردند. را بررسسالم 

در این مطالعه سرعت زمان واکنش را  tDCSمؤلفۀ توجه و حافظۀ کاري استفاده کردند. تحریک آندي 

بر عملکرد شناختی و  tDCSتأثیر «) در تحقیقی با عنوان 2017. کاچوئیرا و همکاران ()13(بهبود بخشید

یی کارانیز بهبود و سازگاري را مشاهده کردند. تحریک آندي ارتقاي » فعالشیبفراد بهبود توجه در ا

ي شناختی باالتر عملکردهاي از سطوح برداربهره -وظایف در سرتاسر تعدادي از وظایف شناختی رفتاري

که ) در مقالۀ خود عنوان کردند 2019. امینی ماسوله و همکاران ()14(مانند توجه را نشان داده است

تواند ي میامکرهینموضعی تک 2اي همزمان استفاده از پروتکل تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه

اثربخشی تمرینات شناختی را افزایش دهد و سبب بهبود عملکرد در تکالیف مربوط به بازداري پاسخ 

بیان » رد ورزشیتأثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر عملک«) در مقالۀ 2016زاده (معصوم .)15(شود

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر کرد، نتایج شایان توجه تحریک الکتریکی فراجمجمه
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ي مختلف و عنوان دوپینگ ورزشکاران به این روش جدید سبب شد تا هانهیزمافزایش عملکرد افراد در 

بر کارایی بهتر ذهنی، سطح رکورد و روش براي ارتقاي تمرکز تیراندازان استفاده شود و عالوه نیاز ا

 ).16(عملکرد آنان را بهبود بخشد 

) در مقالۀ خود به این نکته اشاره کردند با توان عملکرد شناختی و 1399منصوري و همکاران ( 

ي پژوهش خود هاافته) با توجه به ی1399زاده و همکاران (. نقی)17(رفتاري ورزشکاران را بهبود بخشید

همراه نمایش حرکتی بهاي آندال قشر پیشجه رسیدند که مداخلۀ الکتریکی مستقیم فراجمجمهبه این نتی

 توانیمطور کلی شود، پس بهصورت معنادار میاي بهنقاط نورانی سبب بهبود اجراي مهارت پرتاب منطقه

مهارت پرتاب کنندگان در ي جمجمه موجب بهبود عملکرد شرکتاز روگفت استفاده از تحریک الکتریکی 

مهارت مورد نیاز یک تیرانداز داشتن توجه متمرکز،  آنکه. با توجه به )18(شوداي بسکتبال میمنطقه

تواند با تأثیر بر نواحی پذیري توجه و تمرکز و امثال آن است و تحریک الکتریکی مستقیم مغز میانعطاف

بهتر را افزایش دهد، هدف این پژوهش مغزي این قسمت را بهبود دهد و سطح شناختی و توانایی تمرکز 

بررسی تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر تمرکز و رکورد تیراندازان بود. بنابراین سؤالی که مطرح 

یا خیر؟  است مؤثرشود آن است که آیا تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر تمرکز و رکورد تیراندازان می

ائز اهمیت است. در حال حاضر پرداختن به موضوعات شناختی پرداختن به این مسئله از چندین منظر ح

ها و رو بررسی کارکردهاي اجرایی براي بازتوانیشناسی و رفتاري اهمیت دارد. ازایندر علوم روان

افزایی مورد توجه است. افزایش مهارت شناختی همچون تمرکز، نیاز به تمرین و تقویت و توان هایتوانبخش

. بررسی 1ویژه مسابقه دارد. بنابراین در این پژوهش دو هدف ویژة ذیل بررسی شد: هدر شرایط مختلف ب

ی باال، فشار روانتأثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز برتمرکز در تیراندازي (تمرکز بیشتر در شرایط با 

مغز بر  . بررسی تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم2یا خیر) و  دیآیموجود خصوص در زمان مسابقه بهبه

 خیر؟).  ایکرد بهترین سطح رکوردهاي باالیی در طول مسابقات تجربه  توانیمرکورد در تیراندازي (آیا 

 هاو روشمواد 

تیرانداز  30آن  که در بود آزمونپس -تمرین -آزمونصورت پیشتجربی بهطرح این تحقیق نیمه

کشوري  ،يمرزمسابقات برون شرکت در ۀسابقداراي  ) به باال،600(از 530رکوردبادي داراي  ۀتپانچ ۀرشت

 سالن تیراندازي المپیک اصفهان و مکان انجام پروژهشرکت کردند.  ساله26-16 گروه سنی و استانی در

عنوان نفر به 15صورت کننده بهتقسیم افراد شرکت .بودها بعدازظهر هر روز زمان انجام تست از آزمودنی

. طبق قوانین جدید فدراسیون تیراندازي جهانی انجام گرفت عنوان گروه کنترلهنفر ب 15گروه تجربی و 
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موارد براي دو بخش خانم و آقا یکسان بود و  ۀقوانین شامل تعداد تیر، زمان و بقی ۀهم 2018از سال 

 30ا (هآزمودنی ۀاز هم .انتخاب شدندآقا  ها ترکیبی از خانم وبه همین دلیل آزمودنی ).19(شتتفاوتی ندا

. پس از شد گرفته با اسکت تیري 60فرم و زدن یک  استروپ آزمون شامل تست تمرکزنفر) در ابتدا پیش

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی تحریک الکتریکی فراجمجمهدستگاه  ۀلیوسآن گروه تجربی به

از دستگاه تحریک  .شدندبردن سطح تمرکز و بهبود عملکرد و رکورد بررسی  براي باال) tDCSمستقیم (

ساخت ایران، داراي  Neurostim 2اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم الکتریکی فراجمجمه

ولت استفاده  ±30آمپر و حداکثر ولتاژ خروجی آن میلی 2تا  1/0قابلیت اعمال جریان برق مستقیم از 

 ).20(شد 

 پروتکل تمرینی

 دقیقه براي هر فرد در نظر گرفته شد. 20جلسه و به مدت tDCS 10تعداد جلسات کار با دستگاه 

تیراندازان هر روز عصر و در زمان مشخصی براي تحریک حضور داشتند که این تحریک براي افراد هر روز 

آمپر تحت تحریک الکتریکی قرار گرفتند و گروه میلی 1تا پایان روز دهم ادامه داشت. گروه تجربی با 

اي به تمرینات عادي ادامه دادند. براي تحریک از دو پد کوچک ژالتینی که مداخله کنترل بدون هیچ

مرطوب شده بود، استفاده شد. آند براي  %9وسیلۀ پد اسفنجی پوشیده شده و با محلول کلرات سدیم به

تگی کار برده شد. تحریک آندي میزان فعالیت و برانگیخبه T3و کاتد براي تحریک نقطۀ  czتحریک قسمت 

رسد، دهد. جریانی که به این نواحی میمغز را افزایش و تحریک کاتدي برعکس فعالیت را کاهش می

شود که به تغییر فعالیت آن کند و سبب ایجاد قطب مثبت و منفی میها را داراي بار الکتریکی مینورون

اي قرار ن در اتاق جداگانه. پیش از شروع تحریک تیراندازان با سالح و تجهیزاتشا)21(انجامدناحیه می

هاي شد. همزمان با تحریک از موسیقیسازي اولیه، استارت تحریک داده میگرفتند و پس از آمادهمی

شد. با شروع تحریک تیراندازان شروع به تمرین خشک تیراندازي کالم استفاده میتند، باکالم و بی

و شد تا با تصویرسازي شرایط تیراندازي فته میکردند که بعضی از تیرهاي آنها امتیازي در نظر گرمی

شد. تیراندازان تا پایان زدند شرایط از حالت عادي خارج میی با ایجاد استرس از طریق امتیازي که میگاه

کردند که این شرایط امتیازي گاهی تمرکز کردن را براي زمان تحریک باید امتیازهاي خوبی کسب می

کردند. روز دهم ز تمام شدن تحریک باید تیرهاي امتیازي را دقیق اعالم میکرد. چون پس اآنها سخت می

سازي و قرار واقعی تمرین کنند؛ یعنی تیراندازان پس از آماده طیدر شرااز تیراندازان خواسته شد که 

 10ها به مدت کردند. آزمودنیگرفتند و تیرهاي واقعی شلیک میگرفتن در خط، تحت تحریک قرار می
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نفر) تست  30ها (روز از آخرین تحریک، از همۀ آزمودنی 7پس از گذشت  تحت تحریک قرار گرفتند.روز 

 آمده بررسی شود.دستتا نتایج بهتیر گرفته شد،  60تمرکز (استروپ) و زدن یک فرم کامل تیراندازي 

ها براي آزمودنی اختصاربهشایان ذکر است پیش از انجام هر تستی ابزار مورد استفاده براي انجام تحقیق 

 شد.توضیح داده 

 ي آماريهاروش

. در شدند لیوتحلهیبا توجه به اهداف پژوهش بررسی و تجز شدهيآورهاي جمعدادهقسمت در این 

که  داد پژوهش حاضر را تشکیل لیوتحلهیهاي پژوهش، مبناي تجزشده به پرسشنامههاي دادهواقع پاسخ

شد.  لیوتحلهیتجز SPSSافزار آمار و همچنین با استفاده از ابزاري همچون نرم یمبا استفاده از اصول عل

در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمترین مقدار و بیشترین مقدار در قالب 

داري در ااستفاده شد. سطح معنکوواریانس  لیجدول و نمودار و همچنین در سطح آمار استنباطی از تحل

 در نظر گرفته شد. 05/0هاي مورد استفاده، آزمون

 

 ي تحقیقهاافتهی

بررسی اینکه آیا  منظوربهپس از انجام مداخله میانگین تمرکز در گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل بود. 

ساس نتایج برا خیر، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.این اختالف به لحاظ آماري معنادار است یا 

 01/0بود که هر دو کمتر از  000/0و براي گروه  006/0آزمون سطح معناداري آزمون براي نمرات پیش

. همچنین با توجه معنادار بودآزمون و هم اثر گروه (مداخله) در مدل هستند. بنابراین هم اثر نمرات پیش

(استروپ: تست همخوان)  شدهثبتکز توان گفت تحریک الکتریکی مغز بر نمرات تمرمی 1به نتایج جدول 

به آزمون، مدت  شدهدادههاي صحیح بر تعداد پاسختأثیر مثبت داشته است. هنگام انجام آزمون عالوه

تر از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. با توجه بررسی دقیق منظوربهزمان پاسخگویی نیز ثبت شد و 

دست آمد که به 000/0آزمون و هم براي گروه مرات پیشبه نتایج سطح معناداري آزمون هم براي ن

توان نتیجه گرفت میانگین زمان پس از مداخله کمتر از قبل از مداخله است، بنابراین می 05/0از  ترکوچک

طور ها در بخش همخوان (تست استروپ)، بهعبارت دیگر، مدت زمان پاسخگویی به پرسشبوده است. به

 بود. معناداري بهبود یافته
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 در تمرکز و رکورد تیراندازان هاگروهي توصیفی هاشاخص. جدول 1جدول 

نوع 
 تست

مرحلۀ 
 آزمایش

 میانگین تعداد افراد گروه
انحراف 

 معیار
خطاي 

 استاندارد

نمرات 
 تمرکز

 همخوان

آزمونپیش  
13/43 15 کنترل  62/2  68/0  

67/43 15 آزمایش  29/2  59/0  

 پس آزمون
53/43 15 کنترل  42/1  62/0  

33/45 15 آزمایش  23/1  32/0  

 ناهمخوان

آزمونپیش  
13/41 15 کنترل  35/2  608/0  

47/41 15 آزمایش  10/2  542/0  

آزمونپس  
47/41 15 کنترل  94/2  592/0  

60/43 15 آزمایش  45/1  375/0  

 عملکرد رکورد

آزمونپیش  
73/545 15 کنترل  90/11  07/3  

07/545 15 آزمایش  12/10  61/2  

آزمونپس  
61/9 545 15 کنترل  48/2  

40/557 15 آزمایش  52/7  94/1  
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 ناهمخوان. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تمرکز (تست استروپ) همخوان و 2جدول 

درجۀ  مجموع مربعات منبع تغییر
سطح  Fآمارة  میانگین مربعات آزادي

 معناداري
آزمون نمرات پیش

 همخوان 
929/25 1 929/25 076/9 006/0 

 000/0 083/14 236/40 2 471/80 گروه
آزمون زمان پیش

 همخوان 
770/980 1 77/980 527/22 000/0 

 000/0 801/41 905/1819 2 810/3639 گروه

آزمون نمرات پیش
 ناهمخوان

831/6 1 831/6 911/1 178/0 

 000/0 085/16 489/57 2 979/114 گروه

آزمون زمان پیش
  ناهمخواندر     

699/186 1 699/186 15/1 293/0 

 000/0 966/133 918/21744 2 837/43489 گروه  

 
طور (تست ناهمخوان در استروپ) را به شدهثبتبنابر نتایج گروه، انجام مداخله میانگین نمرات تمرکز 

 معناداري بهبود داد.

 شدهثبت. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي بررسی اختالف میانگین رکورد (عملکرد) 3جدول 

 منبع تغییر
مجموع 
 مربعات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 سطح معناداري Fآمارة 

آزموننمرات پیش  299/1621  1 299/1621  567/72  000/0  

911/1590 گروه  2 455/795  604/35  000/0  

 
آزمون و هم اثر مداخله معنادار بود. همچنین با توجه به جدول هم اثر نمرات پیش 3با توجه به جدول 

 تأثیر مثبت و معنادار داشت. شدهثبتتوان گفت مداخله بر میانگین رکورد می 3

 

 يریگجهینتبحث و 

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی تحقیق بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه نیاز اهدف  

ها نشان داد که سالۀ شهر اصفهان بود. یافته 26-16مستقیم بر تمرکز و رکورد تیراندازان تپانچۀ بادي 

ازان تأثیر اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر تمرکز تیراندتحریک الکتریکی فراجمجمه
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طور ). تحریک الکتریکی مستقیم از روي مغز در یک دهۀ گذشته به> 05/0Pداري داشته است (معنا

ي آزمایش و بررسی شده و عنوان یک روش جایگزین غیرتهاجمی، ارزان و ایمن براي تغییر اگسترده

کند. ي عصبی قشر مغز عمل میهاسلولي استراحت هالیپتانسي قشر مغز از طریق تغییر ریپذکیتحر

یک آند و یک کاتد  معموالًي متفاوت هاقطباین جریان ضعیف و مستقیم از طریق اتصال دو الکترود با 

شود. تحریک کاتد سبب می هاي زیرین منجري سطح جمجمه به تحریک نورونبر رودر نقاط مختلف 

موقعیت الکترودها  که شودیمي مغز منجر ریپذکیتحري مغز و تحریک آند به افزایش ریپذکیتحرکاهش 

گزارش شده است  قبالً. تحریک الکتریکی مستقیم مغز )22( استدر تعیین اثربخشی تحریک بسیار مهم 

. ارکان ویاریاري )23(شودي عملکرد حرکتی اندام فوقانی مانند دقت و قدرت میهابهبود جنبهکه سبب 

ستفاده از جریان الکتریکی مستقیم مغز به حافظۀ کاري افراد در تحقیق خود که تحریک مغز با ا) 1393(

پیشانی خلفی جانبی موجب بهبود ، به این نتیجه رسیدند که کرتکس پیشسالم انجام داده بودند

. این در حالی است که با تحقیق )24(کارکردهاي شناختی و بهبود عملکرد در تکلیف حافظۀ کاري شد

زاده و همکاران . اسالمیبرداشتمربوطه در زمینۀ شناختی همسوست و پیشرفت قسمت شناختی را در 

منظور ارتقاي عملکردهاي شناختی و بازتوانی شناختی براي ارتقاي تمرکز با ) در پژوهش خود به1395(

یان الکتریکی مستقیم به این نتیجه رسیدند که اي مغز با استفاده از جرتحریک الکتریکی فراجمجمه

هاي استفاده از این روش موجب ارتقاي توانایی تمرکز افراد نظامی در شناسایی و افتراق بین محرك

اي بر ) به بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه1396. زمانی و همکاران ()25(تصویري شده است

کار پرداختند که نتیجۀ آن بهبود حافظۀ کاري و نیز کاهش حافظۀ کاري و زمان واکنش دختران ورزش

تأثیر تحریک «) در مقالۀ 1397. شباهنگ و همکاران ()26(ورزشکار بود دخترانزمان واکنش در 

نشان دادند ورزشکاران نسبت به » اي مغز بر حافظۀ کاري در افراد ورزشکار و غیرورزشکارفراجمجمه

صورتی که تحریک آند روي قشر تند. تحریک الکتریکی مستقیم مغز بهغیرورزشکاران عملکرد بهتري داش

پشتی راست اعمال شود، سبب  -پیشانی جانبیي قشر پیشرو پشتی و تحریک کاتد -پیشانی جانبیپیش

تأثیر تحریک «) در مقالۀ 1400. بهرامی و همکاران ()27( شودبهبود کنترل بازداري در ورزشکاران می

به این نتیجه دست یافتند که تحریک » هاستیبسکتبالمغز بر خستگی ذهنی و عملکرد الکتریکی مستقیم 

الکتریکی مستقیم مغز تأثیرات معناداري در بهبود حافظۀ کاري، زمان واکنش، ادراك تالش، کاهش ضربان 

ذکور تحریک با اثرگذاري بر متغیرهاي م نیا ،گریدعبارت ی دارد. بهشناختروانی پاسخیبقلب و دورة 
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تحریک «) در تحقیق 2013(1. رافینی)28(شودي مختلف میهاتیفعالنحوي سبب افزایش عملکرد در به

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر تنظیم عصبی تصویرسازي ذهنی بر الکتریکی فراجمجمه

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم نشان داد که تحریک الکتریکی فراجمجمه» یادگیري حرکتی

حرکتی را در عملکرد حرکتی افزایش داد، همچنین اي تصویرسازي العادهطور خارقدر حالت واقعی به

ي به هم مربوط هستند ریطور چشمگبهتنظیم عصبی تصویرسازي ذهنی روي یادگیري حرکتی  راتیتأث

اي مغز با استفاده از جریان تحریک الکتریکی فراجمجمه راتیتأث«) در مقالۀ 2014. الورا و همکاران ()29(

ي پیوندي و کاري بود، به این نتیجه احافظهکه شامل دو نوع عملکرد » نالکتریکی مستقیم بر حافظۀ انسا

. است مؤثررسیدند که این تحریک تأثیر خاصی بر عملکرد یادآوري دارد و در مواردي که کار دشوار است، 

تواند روش مفیدي براي افزایش یادگیري باشد، همچنین حافظۀ یادآوري پیشرفت کرد. همچنین می

دهد و دستاورد مهم دیگر مقاله این بود که ي دشوار، عملکرد را افزایش میهايادآورانواع یدر  ژهیوبه

 راتیتأثتکالیفی که مرتبط با حافظۀ کاري بودند و تمرین شدند و قسمت مربوط به آن تحریک شدند، 

. حافظۀ )30( شیداي در سایر تکالیفی که کار نشده بود، داشت و آنها را نیز بهبود بخکنندهتمرینی تعیین

طور تواند بهکند که میعنوان فضاي کاري ذهنی عمل میکاري، از فرایندهاي شناختی مغز است و به

دارند، استفاده  ي نیازسازرهیذخي شناختی روزانه که به پردازش و هاتیفعالپذیر براي حمایت از انعطاف

زاده . معصوم)31(در یادگیري دارد شود. این حافظه زیربناي تفکر و یادگیري است و نقش حساسی

به این نتیجه رسید که تحریک » استفادة ورزشکاران المپیک آمریکا از تحریکات مغزي«) در مقالۀ 1395(

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم جدیدترین ابزاري است که ورزشکاران الکتریکی فراجمجمه

اي ) بیان کرد تحریک الکتریکی فراجمجمه2013رافینی ( ).32(کنندیمبراي بهبود عملکردشان استفاده 

مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر قشر حرکتی اولیۀ انسان نشان داد که تحریک الکتریکی 

. )33(واقع شد  مؤثرصورت ظاهري و مصنوعی اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بهفراجمجمه

اي مغز با استفاده از جریان ) در پژوهشی از طریق تحریک الکتریکی فراجمجمه2015و همکاران ( 2مارسلو

رسیدند که تحریک مثبت و واقعی  جهینتي به این سواردوچرخهمنظور بهبود عملکرد الکتریکی مستقیم به

و همکاران  3یونگ. )34( ي پایه شد و عملکرد افزایش یافتسواردوچرخهسبب افزایش توان استقامتی در 
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اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی )در پاسخ به این پرسش که آیا تحریک الکتریکی فراجمجمه2015(

است، تحقیقی انجام داده است. هدف از  مؤثراي در تکالیف دشوار مستقیم بر هماهنگی حرکت مشاهده

استفاده از جریان الکتریکی مستقیم اي مغز با تحریک الکتریکی فراجمجمه راتیتأثاین تحقیق بررسی 

اي در سه مرحله از تکالیف دشوار در افراد سالم روي قشر حرکتی اولیه در اصل هماهنگی حرکت مشاهده

بود. نتایج نشان داد تکالیفی که داراي سختی و دشواري متوسطی هستند، ممکن است در هماهنگی 

 راتیتأث) در مطالعۀ 2018( 1. نیلس وبتینا )35(داي در افراد سالم پیشرفت داشته باشنحرکت مشاهده

هاي حرکتی با دو اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر مهارتتحریک الکتریکی فراجمجمه

. )36( ها افزایش یافتدست بیان کردند که عملکرد حرکتی در کل و یادگیري حرکتی در بعضی قسمت

اي مغز با استفاده از جریان الکتریکی تحریک الکتریکی فراجمجمه«) در مقالۀ 2018ابرله و کتچام (

یک  از بیان کردند افرادي که تحریک واقعی دریافت کرده بودند، پس» دوجانبهمستقیم و عملکرد تکلیف 

. در مورد همسویی این مقاالت با پژوهش )37(هایی در وظایف شناختی و تعادل نشان دادندهفته پیشرفت

با اثرگذاري بر  tDCSعبارت دیگر در این موارد اشاره کرد. به tDCSبه معنادار بودن اثر  توانیمحاضر 

به این صورت  tDCSشود. اصول کار در ي مختلف میهاتیفعالمتغیرهاي مذکور سبب افزایش عملکرد در 

س شده است که دو الکترود یکی قطب مثبت و دیگري منفی از طریق پد اسفنجی که با محلول رسانا خی

. جریان الکتریکی از طریق این الکترودها پس از عبور از نواحی مختلف (پوست ردیگیمبود، روي سر قرار 

ها را داراي رسد، نورون. جریانی که به این ناحیه میرساندیمسر، جمجمه و...) خود را به سطح قشر مغز 

انجامد شود که به تغییر فعالیت آن ناحیه میکند و سبب ایجاد قطب مثبت و منفی میبار الکتریکی می

)38( .tDCS شود و جریان مستقیم ضعیفی به موجب کاهش آستانۀ فعالیت سیستم عصبی مرکزي می

را از نظر عصبی  موردنظرکه فعالیت مربوط به حرکت  فرستدیمهش مناطق قشري با توجه به هدف پژو

تواند موجب اصالح می 2جانبی _پیشانی پشتیي ناحیۀ قشر پیشرو tDCSکند. تسهیل و بازداري می

بر tDCS حقیقت که تأثیرات فیزیولوژي تأثیر  نیو اي شناختی شود و عملکردها از رفتارهادامنۀ وسیعی 

ي شناختی بر عملکردها tDCSي فردي وابسته است. اگرچه سازوکار تأثیر هایژگیوبه  مغز بسیار متنوع و

شود، موجب انگیختگی عملکرد آن ناحیه می tDCSصورت تئوري تحریک آندي پیچیده است، به

، سبب کاهش موردنظري ناحیۀ رو الکترود کاتد که دهدیمتأثیرات متضاد آن وقتی رخ  کهیدرحال
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هاي ي از شاخصامجموعهبا  DLPFCروي  tDCS. هنگام استفاده از )39(شوداین ناحیه میبرانگیختگی در 

طور به tDCSیک عملکرد شناختی ویژه را تعدیل کرد. با اجراي یک پروتکل تحریکی  توانیمخاص، 

معنی عملکردهاي مختلف شناختی دیگر را در جهات مشابه یا مخالف تعدیل کرد. بدین توانیمهمزمان 

ي از اگستردهبا تعدیل وسیع دامنۀ  احتماالًي یک کار داده شده، بر روپیشانی پیشtDCS که هر اثر 

ساده و سطح پایین تا عملکردهاي سطح باال و  نسبتاًعملکردهاي شناختی چندگانه مانند یک فعالیت 

فاده شود، ی انتخاب و پروتکل مناسب استدرستبهکه محل تحریک . زمانی)40(پیچیده مرتبط است

ي برانگیختۀ حرکتی مغز در ناحیۀ الکترود آنودال تسهیل شود و هالیپتانسانتظار داشت که  توانیم

 موردنظري قشري در ارتباط با بهبود اجراي حرکتی صورت گیرد و از این طریق بر اجراي حرکت ریپذشکل

پیشانی است، تحریک در قشر پیش. با توجه به اینکه محل قرارگیري دوپامین )41(تأثیر مستقیم بگذارد

تواند سطح دهد که میپیشانی، رهاسازي دوپامین را افزایش میالکتریکی با فرکانس مناسب در قشر پیش

گلوتامات، آمینو اسید مرتبط با تمرکز و حافظه و یادگیري را افزایش دهد و موجب بهبود عملکرد تمرکز 

با تعدیل برانگیختگی قشري  tDCS) بیان کردند 2011(. استگ و همکاران )42(و در نتیجه اجرا شود

ي قشري در ارتباط با ریپذشکلکند و ي برانگیختۀ حرکتی در ناحیۀ الکترود آند را تسهیل میهالیپتانس

) تأثیر اعمال همزمان تمرینات 2013. پارك و همکاران ()43(ردیگیمبهبود اجراي حرکتی صورت 

آمپر میلی 2اي آنودال با شدت جریان یک الکتریکی مستقیم فراجمجمهکامپیوتري شناختی و اعمال تحر

پیشانی را در مقایسه با گروه کنترل با اعمال قشر خلفی جانبی پیش ۀیناحي رودقیقه  20 به مدتو 

شنیداري و عملکرد پیوسته دیداري بیماران دچار سکتۀ مغزي  وستۀیپتحریک ساختگی، بر عملکرد 

تواند تأثیر معناداري در بهبود عملکرد بیماران داشته نشان داد که چنین پروتکلی می بررسی کردند. نتایج

و نقاط تحریک متفاوت از این پژوهش بودند و  هاپروتکلهمسو هستند،  هاپژوهش. اگرچه این )44(باشد

آنها  راتیثتأیی از بعضی نقاط و هاشباهتنقاط این پژوهش را تحریک نکردند.  قاًیدقاز آنها  کدامچیه

ی که از تحریک در راتیتأثوجود دارند، ولی فقط تعدادي از آنها در زمینۀ ورزش هستند، به همین علت 

شود. حتی در ، متفاوت با تحریکاتی است که در زمینۀ درمانی و غیره استفاده میدیآیمدست ورزش به

 که این مسئله به پژوهش و کار بیشتر در این زمینه نیاز میکنیممتفاوتی را دریافت  راتیتأثورزش هم 

، استبهبود در حیطۀ شناختی شامل یادگیري، تعادل، زمان واکنش و غیره  شده انیبدارد. در مقاالت 

شده در حیطۀ عملکرد مقاالت عنوان طورنیهمي تخصصی به قسمت تمرکز نپرداخته است. امقالهولی 

استناد  توانینم، ولی حیطۀ عملکرد آنها با تیراندازي متفاوت است و دهندیمبهبود عملکرد را نشان 



 1400، زمستان 4ة  ،  شمار13، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               420

 
ي است بسیار ظریف و دقتی که نیاز ارشته، تیراندازي تریتخصصطور کامل به آنها کرد. به بیان دیگر و به

ند بر توااین عامل مهم می چراکه، هاسترشتهبه تمرکز باالست و این از وجوه تمایز این رشته از سایر 

ي هارشتهتغییراتی در جهت مثبت یا منفی کند.  دستخوشعوامل دیگر اثر بگذارد و در نتیجه عملکرد را 

دیگري وجود دارند که داراي این ویژگی هستند، ولی در این رشته صحبت از دهم امتیازي است که 

) در 2018والکا و همکاران (. آپسداردیبازمي همچون المپیک تربزرگی به میادین ابیراهتیرانداز را از 

یۀ حرکتی قشر اولاي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر مطالعۀ تحریک الکتریکی فراجمجمه

ها حاکی از آن براي یادگیري توالی حرکتی از طریق مشاهده بیان کردند هیچ بهبودي مشاهده نشد. یافته

تفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر قشر اولیۀ حرکتی اي مغز با اسبود که تحریک الکتریکی فراجمجمه

اي کند. همچنین تحریک الکتریکی فراجمجمهبراي تسهیل یادگیري مهارت در طول مشاهده را اثبات نمی

اي را طور معتبري یادگیري مشاهدهیۀ حرکتی بهقشر اولمغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر 

) در مقالۀ 2015. نتایج این مقاله با پژوهش حاضر ناهمسو بود. رافائل و همکاران ()45(افزایش نداد

براي افزایش » یقشر حرکتاي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر تحریک الکتریکی فراجمجمه«

شود. نمیعملکرد استقامتی در افراد سالم به این نتیجه رسیدند که این تحریک سبب افزایش و بهبود آن 

استقامتی در حجم  بر عملکرداي مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم تحریک الکتریکی فراجمجمه

ي تحریک بر قشر ریکارگبهي ایجاد نکرد. همچنین ریتأثي تمرینات در افراد سالم ریکارگبهعضلۀ بزرگ با 

هاي زانوي افراد سالم ها و بازکنندهکنندهحرکتی عضو مخالف قادر به افزایش عملکرد استقامتی در خم

بیشتر  همکاران. پژوهش آپسوالکا و ستدلیل عدم افزایش عملکرد با این پژوهش ناهمسوو به )46(نبود

. ستناهمسو پژوهشگفت از لحاظ بهبود در این ناحیه با این  توانیممربوط به قسمت شناختی است و 

. از استرکز وجود داشت که مربوط به ناحیۀ شناختی در این پژوهش بهبود در قسمت تم کهیدرصورت

از نظر این مقاله پیشرفتی در عملکرد  چراکهلحاظ عملکردي با پژوهش رافائل و همکاران ناهمسوست، 

استقامتی افراد سالم مشاهده نشد، ولی در پژوهش حاضر شاهد پیشرفت سطح رکورد تیراندازان بودیم و 

عملکرد را نشان داد. هر گونه ورزشی که موجب بهبود عملکرد شناختی  نتایج هم معنادار بود و بهبود

با مداخالتی با ویژگی  توانیمي برخوردار است. اژهیوو ضرورت  تیاز اهمورزشکاران شود،  ژهیوبهافراد 

. ریس )47(جذاب، عملکرد اجرایی ورزشکاران را باال برد ژهیوبهارزان و قابل دسترس و  نسبتاًایمنی باال، 

تواند سبب تقویت یادگیري حرکتی و در نتیجه افزایش مزیت می tDCS) عنوان کردند 2009و همکاران (

تواند گسترده باشد، می يریپذکیدر افزایش تحر tDCS. نقش )48(شودتمرین و ارتقاي عملکرد 
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ز طریق ویژگی تواند ا، میدیآیوجود متمرین حرکتی به ۀواسطهمزمان سیناپسی که به يسازفعال

یک  عصبی را در يریپذکیآندي تحر tDCSبنابراین  .شود در عملکرد منجر ییهاشرفتیاپسی، به پینس

بر عملکرد شامل نوع تمرین،  tDCSهاي عمل سازوکار. )49(قشري گسترده افزایش داده است  ۀشبک

تحریک الکتریکی مغزي از . )50( و سطح ورزشکاران است tDCS يکربندینوع پ مغز، ةشدکیتحر ۀناحی

مختلف  يهايماریدرمانی مبتنی بر نوروپالستیسیتی سیستم اعصاب مرکزي در درمان ب يهاروش

ها در غیرتهاجمی است که براي تحریک عملکرد نورون يهااز جمله روشو  و نورولوژي است یپزشکروان

نتیجه القاي جریان الکتریکی  مغزي و در يهاقابلیت جریان الکتریکی در عبور جمجمه و پرده ۀیمغز بر پا

به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد، تحریک آندي  tDCSاثربخشی  در بافت مغزي بنا نهاده شده است.

دهد. این جریان را افزایش و تحریک کاتدي برعکس فعالیت را کاهش می میزان فعالیت و برانگیختگی مغز

دهد و ولتی ارائه می 9ري تولد جریان مستقیم ناشی از یک بایک م از طریقمستقیم ناشی از یک جریان 

ها ون نورونیدنبال دپالریزاسیون و هیپرپالریزاسبا استفاده از آن، تغییرات بلندمدت در قطبیت قشر مغز به

ها را داراي بار الکتریکی نورون رسد،میشود. جریانی که به این ناحیه عصبی ایجاد می يهارندهیو تأثیر بر گ

عبارت دیگر، انجامد. بهشود که به تغییر فعالیت آن ناحیه میمنفی می ایجاد قطب مثبت و سببو  کندمی

. رندیگیمي ضعیف الکتریکی هدف قرار هاانیجراستفاده از  در این نوع تحریک الکتریکی نقاط از سر با

شود، به پالرتی یق جریان ضعیف الکتریکی مستقیم اعمال میکه از طر tDCSي مغز توسط ریپذکیتحر

وابسته بوده و با تغییرات در پتانسیل غشا همراه است. مطالعات مختلف نشان داد که تحریک آند سبب 

شود و کاتد به هایپرپالریزیشن هاي قشر توسط دپالریزیشن غشا میي نورونریپذکیتحرافزایش میزان 

طور کامل روشن نشده است، به tDCSانجامد. اگرچه سازوکار ي آنها میریپذکیتحرنتیجه کاهش  و در

ها با تغییر پتانسیل غشا، بلکه خودي نوروني خودبهریپذکیتحربر عالوه tDCSنتیجه گرفت که  توانیم

پژوهش حاضر و مجموع . )51(شود سبب ایجاد تغییرات نوروپالستیک می هاناپسیسبا تغییر عملکرد 

تواند جانبی می -پیشانی پشتیقشر پیش ۀیناحبر  tDCSکند که بر این نکته تأکید می ،مذکورمطالب 

موجب اصالح دامنۀ وسیعی از رفتارها و عملکردهاي شناختی شود و این حقیقت که تأثیرات فیزیولوژي 

tDCS  در مورد تمرکز در تیراندازي نکتۀ مهم این ي فردي وابسته است. هایژگیوبر مغز بسیار متنوع و به

ی تمرکز ختگیرهمبهسبب بازداري از افکار مزاحم، عوامل  جادشدهیابا تحریک  شدهنییتعاست که نقاط 

 اینها به این مورد اشاره کردند. بر شود که درصد بیشتر آزمودنیو حفظ آن براي مدت زمان بیشتر می

رکورد تیراندازان تپانچه مؤثر  تمرکز و بر ریک الکتریک مستقیم مغزاستنباط کرد که تح توانیماساس 
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ي گروه آزمایش معنادار بود، اگر مدت زمان مورد استفاده در تحریک رو نتایج این پژوهش اگرچهاست. 

آمد. شایان ذکر است دست میبیشتري به راتیتأثمورد استفاده زیادتر بود،  ولتاژبیشتر بود و شاید میزان 

. برداشتگرفت، نتیجۀ بهتري در گر این تحریک همزمان با تمرین تیراندازي در شرایط واقعی انجام میکه ا

  دست خواهد آمد.شک نتایج بهتري بهباشد، بی ترکینزددلیل اینکه شرایط هرچه با شرایط تمرینی به

 سپاسگزاري

شود. همچنین از جناب آقاي همکاري براي تهیۀ دستگاه قدردانی می سبباز شرکت مدینا طب به

 شود.ي، از بهترین مدرسان در این زمینه سپاسگزاري میآبادنصرتدکتر مسعود 
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Abstract 
  Concentration is an important rool in shooting. Some consider the ability to 
concentrate to be a natural and inherent talent of athletes, while these abilities 
are not innate and are skills that athletes can acquire through practice and 
learning.The use of direct brain electrical stimulation is one of the ways of 
concentration enhancement. This study focused on effect of Transcranial 
direct current stimulation (tDCS) on the concentration and numerical results 
of 16 to 26 years old pistol shooters in Isfahan. This study included 30 subjects 
(both male and female) whom divided into two 15 experimental and control 
group. At the beginning of the study, subjects of both groups were subjected 
to a pretest including a stroop test and a complete 60 shot form done by 
SCATT device. Then the experimental group went under the influence of 
tDCS from the T3 and CZ regions for 20 minutes with voltage of 1 mA per 
day and it continued for 10 sessions. All subjects were subjected to post-test, 
which was similar to the pre-test after the end of study and 7 days later. All 
Data was analyzed by SPSS. The results showed that Transcranial direct 
current stimulation had a significant effect on the concentration and the results 
of the pistol shooters. The outcomes of both descriptive statistics and 
inferential statistics (P <0.05) indicated that tDCS had a significant effect on 

                                                           
∗ Corresponding Author: Email: f.torabi@pnu.ac.ir; Tel:+982188807617 



  427                                  هاي متفاوتيبا دشوار پرتاب دارت عملکرد بریی آموزشی و انگیزشی اثر خودگو
 
pistol shooter's numerical results and concentration and the issues improved 
by using tDCS. 
Keywords 
Concentration, Result, shooting ,Transcranial Direct Current Stimulation 
(tDCS) 
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