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The prime objective of the current study was to comparative the impact of
Transcranial Direct Current Stmulation (tDCS) on the Cognitive flexibility of
hyperactive student-athletes. In this study, amongst the79 children diagnosed
with ADHD, 30 students were randomly selected and divided into two groups
of 15 people, control and experimental, based on age, sex and pre-test results
performed by the wisconsin card sorting test (WCST) . All subjects in the two
groups received two different types of single-position and dummy anode
stimulation on the area (F3) with cathode excitation in the area (SO) with a
current of 1 mA for 15 minutes for ten sessions (p≤0.05) and after ten sessions,
each group was re-examined. After one month, a follow-up test was performed
according to the post-test with using the wisconsin card sorting test (WCST)
and multivariate analysis of covariance was used to test statistical hypotheses.
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(p≤0.05). The results obtained by multivariate analysis of covariance revealed
that applying single-session anodal tDCS influenced Cognitive flexibility of
hyperactive student-athletes, and it led to a significant difference between the
experimental and sham groups. The findings of the study indicated that the
protocol of applying single-session anodal tDCS has the ability to improve the
cognitive flexibility of hyperactive student-athletes.

Keywords: tDCS, Cognitive Flexibility, ADHD.
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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای بر انعطافپذیری



دانشجوی دکتری روانشناسی ورزشی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی،

فرشته عموزاده

دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

حسن غرایاق زندی

استادیار روانشناسی ورزشی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه

تاریخ ارسال99/09/19 :

شناختی دانشآموزان بیشفعال ورزشکار

تهران ،تهران ،ایران.

رضا رستمی
علی مقدم زاده

استاد روانشناسی دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ پذیرش00/02/19 :

منوچهرمرادی سبزوار

استاد کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

استادیار روانشناسی دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر انعطافپذیریشناختی
دانشآموزان بیشفعال ورزشکار است .در این پژوهش از بین  79دانشآموز ورزشکار مبتالبه اختالل بیش
فعالی تعداد  30دانشآموز به شکل تصادفی انتخابشده و بر اساس سن و جنس و نتایج پیشآزمون که
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چکیده

بهوسیله آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین انجام شد ،به دو گروه  15نفری کنترل و آزمایش تقسیم
) (F3همراه با تحریک کاتد در ناحیه ( )SOبا شدتجریان  1میلیآمپر و به مدت  15دقیقه طی ده جلسه
دریافت کردند سپس هر گروه بهطور مجدد موردبررسی قرار گرفت .پس از یک ماه یک آزمون پیگیری
مطابق با پسآزمون و با استفاده از آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین صورت گرفت و از آزمون
تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای آزمون فرض آماری استفاده شد ( .)p≥0/05نتایج بهدستآمده با
استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که اعمال تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای به
 نویسنده مسئولzamouzadeh@yahoo.com :
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شدند .تمامی آزمودنیها در دو گروه ،دو نوع مختلف تحریک آند تک موضعی و ساختگی بر روی ناحیه
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روش آنودال تک موضعی بر بهبود انعطافپذیریشناختی دانشآموز با اختالل بیشفعالی اثربخش بود و
منجر به تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایشی و کنترلشده است .یافتههای بهدستآمده حاکی از این است
که پروتکل اعمال تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای به روش آنودال ،توانایی بهبود
انعطافپذیریشناختی دانشآموزان ورزشکار دارای اختالل بیشفعالی دارد.

کلیدواژهها :تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای ،انعطافپذیریشناختی ،بیشفعالی/
نقصتوجه.

اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای بر  ...؛ غرایاق زندی و همکاران | 51

مقدمه
اختالل عصبی تحولی بیشفعالی/نقصتوجه با شیوع  6درصدی در جهان و  3/5تا  4/9درصد
در ایران شایعترین اختالل عصبی تحولی در بین کودکان است که قبل از  7سالگی با عدم
توجه وتکانشگری مشخص میشود(عموزاده ،هنرمند ،غرایاق زندی ،رحیم زاده و رستمی،
1399؛ کلمبو ،ایننیللو و کریستینسن .)2019 1،جدا از عالئم بیشفعالی و کمتوجهی ،طیف
گستردهای از نقایص شناختی مانند نقص در توجه ،حافظه کاری 2،بازداری ،برنامهریزی،
حل مشکالت و کارکردهای اجرایی در افراد بیشفعال/نقصتوجه مشاهده میشود که در
پاتوفیزیولوژی بیشفعالی/نقصتوجه فراگیر و تأثیرگذار هستند به حدی که بیش-
فعالی/نقصتوجه بهعنوان اختالل کنترل شناختی نیز در نظر گرفته میشود؛ اما این نقایص
شناختی ناهمگن است و توصیف دقیق آسیبشناسی عصبی آن به دلیل ناهمگنی عصب
روانشناختی و همپوشانی قابلتوجه اختالل بیشفعالی /نقصتوجه و ویژگیهای مراحل
رشدی کودکان در حال رشد دشوار است ( کافی ،وایسر ،هولبراک ،دنیلسن ،جیریک،
ولریچ و ماکئون2020 3،؛ هالتون و نیگ2020 4،؛ نیگ ،کارالوناس ،گوستافسون ،بات،
ریابین ،مونی2020 5،؛ سویا ،آکسو ،وودز  ،ایشچن ،ساکار ،کارامورسل.)2019 6،
علت و درمان این اختالل هنوز بهطور کامل مشخص نشده است اما ژنتیک ،محیط و
عوامل زیستی مانند آسیبهای مغزی و متغیرهای محیطی نقش مهمی در ایجاد این اختالل
دارند و بر اساس یافتههای تصویربرداری عصبی و عصب روانشناختی مغز در این افراد
فعالیت مغزی متفاوت نسبت به افراد عادی و یا حتی افرادی با سایر اختالالت عصبشناختی
در مناطق پیشانی ازجمله پیشپیشانیخلفی 7،قشر اربیتوفرونتال 8و شکنجپیشانیتحتانی

9

1. Colombo, Iannello, & Christensen
2. Working Memory
3. Cuffe, Visser, Holbrook, Danielson, Geryk, Wolraich &McKeown
4. Holton &Nigg
5. Nigg, Karalunas, Gustafsson, Bhatt, Ryabinin, Mooney
6. Soyata, Aksu, Woods, İşçen, Saçar, Karamürsel
7. Dorsolateral Prefrontal Cortex ) DLPFC
(
)8. Orbitofrontal Cortex (OFC
)9. Inferior frontal gyrus (IFG
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گزارششده است همچنین مطالعات همراهی حجمهای پیش پیشانی کوچکتر با نقایص
رفتاری را در بیشفعالی/نقصتوجه تأیید میکنند(.عموزاده و همکاران1399 ،؛ فالح،
میانرودی ،اسالمی ،خانجانی1399 ،؛ چن ،چان ،وو ،لو ،دیویی ،استوارت و لی202010،؛
سان ،کوجا-هالکوال ،فارائونه ،دونوفریو ،دالسگارد ،چانگ ،الرسون2019 11،؛ اوگوتلو،
مرتوگلو ،گامز و نسیلیوگلو)202012،
این یافتهها حاکی از آن است که عالئم/علل بیشفعالی ناشی از اختالالت در شبکههای
مغزی در مقیاس بزرگ و ناهنجاریهای ساختاری ،عملکردی و نوروشیمیایی در ساختارهای
قشر و زیر قشر است که باید در مداخالت درمانی در نظر گرفته شود(هچتمن201913،؛ سوله
ولد ،شرانتی ،بائک ،بوتلیه ،تامینگا ،بووزیان ،ریژمن202014،؛ ووری ،مارتیکاینن ،کوسکی-
پیریال ،سوراندر ،پوستجاروی ،آرونن ،سااستاموئینن202015،؛ ولریچ ،چان ،فروهلیچ ،لینچ،
باکس ،ردوین ،هاگان.)201916 ،
مداخالت درمانی در بیشفعالی/نقصتوجه شامل مداخالت دارویی و غیر دارویی
است که در دارودرمانی به اصالح ناهنجاریهای عصبی شیمیایی ناشی از بیشفعالی /نقص-
توجه از طریق داروهایی مانند متیل فنیدیت ،آمفتامین ،آتوموکستین و کلونیدین پرداخته
میشود (هچتمن2019 ،؛ نایاک ،موزومدار و نایاک2020 17،؛ ووری و همکاران2020 ،؛
کورتس )2020 18،حالآنکه رواندرمانی برای درمان بیشفعالی/نقصتوجه ،به استفاده از
روشهای روانشناختی ازجمله درمان شناختی رفتاری ،آموزش والدین ،بازیدرمانی ،قصه
درمانی و ...میپردازد( .عموزاده و همکاران1399 ،؛ عاشوری ،قاسم زاده ،داللزاده بیدگلی،
. Chen, Chan, Wu, Lu, Dewey,
0 Stewart, Lee
. Sun, Kuja-Halkola, Faraone,
1 D’Onofrio, Dalsgaard, Chang, Larsson,
. Öğütlü, Mertoğlu, Gamze, 2& Neşelioğlu
. Hechtman
3
. Solleveld, Schrantee, Baek,4Bottelier, Tamminga, Bouziane, Rijsman
. Vuori, Martikainen, Koski-Pirilä,
5
Sourander, Puustjärvi, Aronen, Saastamoinen
. Wolraich, Chan, Froehlich,6Lynch, Bax, Redwine, Hagan
. Nayak, Muzumdar & Nayak
7
. Cortese
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1399؛ فیضاللهی ،صادقی ،رضایی1399 ،؛ لی و سهر2020 19،؛ پیستر ،لنز و دل آکیال،
)2019
پژوهشهای انجامشده نشاندهنده تأثیر مثبت و متفاوت هر دو نوع درمان هستند؛ اما با
توجه به نتایج پزشکی مبتنی بر شواهد نشان داده است که دارودرمانی بهعنوان رایجترین

مداخله درمانی بیشفعالی باعث بهبودهای کم تا متوسط کارکردهای اجرایی در کودکان و
نوجوانان مبتالبه بیشفعالی/نقصتوجه میشود ،اما در درازمدت گیرندگان را عادی نمیکند
و اثر آنها بهاندازه کافی طوالنی نیست و پاسخ نسبی یا عدم پاسخ ،عوارض جانبی مانند
افزایش ضربان قلب ،بیقراری ،سردرد ،تپش قلب و گیجی ،تهوع ،بیخوابی و ...و پایبندی
نسبتاً ضعیف از معایب این روش درمانی است( .نایاک و همکاران2020 ،؛ عموزاده و
همکاران1399 ،؛ سان و همکاران2019 ،؛ وست وود ،رادوا ،روبیا201921،؛ کانوی ،لیون،
سیلبر ،دونات2019 22،؛ دیوید ،دوبران ،پسورلو ،ایفتن ،لوپو ،پردسکو )2020 23،از طرف
دیگر در بخش درمانهای روانشناختی یا غیردارویی ،نتایج نشاندهنده تأثیرات محدود و
ناپایدار نوروفیدبک و درمانهای شناختی رفتاری تشویق ژتونی ،رژیمهای خوراکی،
رواندرمانیهای فردی و حتی فعالیتبدنی بر مشکالت ناشی از بیشفعالی /نقصتوجه
ازجمله بازداری رفتاری ،حافظه کاری و انعطافپذیریشناختی دارد (مولوی ،عزیزیارام،
بشارپور ،اتادخت ،نیتسچه ،صالح نژاد1399 24،؛ کلمبو2020 ،؛ کافی و همکاران2020 ،؛
دیوید و همکاران2020 ،؛ کانوی و همکاران2019 ،؛ کوتس2020 ،؛ هچتمن2019 ،؛
دورنبوچر و کرای .)2019 25،اکثر مطالعات انجامشده به بررسی تأثیر روشهای مختلفی
همچون بازیدرمانی ،فعالیت بدنی ،درمانهای دارویی و ...بر بهبود حافظه کاری و بازداری
رفتاری پرداختهاند و سهم انعطافپذیری از این مطالعات اندک است( .عاشوری و همکاران،
. Lee and Suhr
9
. Pester, Lenz &Dell'Aquila0
. Westwood, Radua, Rubia 1
. Conway, Lyon, Silber, Donath
2
. David, Dobrean, Păsărelu, Iftene,
3
Lupu, Predescu
. Molavi, Aziziaram, Basharpoor,
4
Atadokht, Nitsche, Salehnejad
. Dörrenbächer & Kray
5

1
2
2
2
2
2
2
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2019؛ آقاجانی ،طاهری فرد ،علیزاده گورادل2019 ،؛ کندی2020 26،؛ کی ،سوانسون،
کاگیل و رود201927،؛ کاروچی ،بالیا ،گاگلیانو ،المپیس ،بویتالر ،دانکارتس.)202028،
انعطافپذیریشناختی بهطورکلی بهعنوان توانایی تنظیم رفتار برای تغییر خواستههای
وظیفه شناخته میشود و اجازه میدهد در صورت نیاز دیدگاهها و تفکر را خارج از
چارچوب تغییر داد به بیانی دیگر به توانایی انتخاب پاسخی عملی در بین گزینههای موجود
و مناسب و استفاده از خالقیت انعطافپذیریشناختی گفته میشود که پیشنیاز سازگاری
در مواجهه با تغییرات محیطی است( .رادووا ،جنکینز ،اسچتینی ،گیلبرت ،بارتلمی ،دی
جوان202029،؛ سویاتا و همکاران2019 ،؛ روشنی ،پیری ،ملک ،میشل و وفائی.)202030،
نتایج مطالعات انجامشده نشاندهنده تأثیر روشهای مختلف ازجمله بازی ،دارو ،درمان
شناختیرفتاری بر انعطافپذیریشناختی است اما با توجه به ناهمگنی پاتوفیزیولوژی بیش-
فعالی/نقصتوجه ،عالئم و پاسخ درمانی ،نیاز به درمان جدید یا گزینههای درمانی مکمل
مبتنی بر یافتههای اخیر نوروپاتولوژی بیشفعالی/نقصتوجه است؛ بنابراین محققان با در نظر
گرفتن نقش قابلتوجه ناهنجاریهای مغزی در عالئم و مشکالت ناشی از بیشفعالی/نقص-
توجه ازجمله نقص در انعطافپذیریشناختی این افراد ،به بررسی گزینههای درمانی جدیدی
مانند تحریک جریان مستقیم که با تعدیل ،تغییر و اصالح عملکردهای عصبشناختی مغز،
عالئم بیشفعالی/نقصتوجه را هدف قرار میدهند پرداختند (بریتلینگ ،زاهلی ،دنهاهیر،
کراول ،تیجیلبیکرس و فلیچتنیر202031،؛ کاسمو ،دیبیاسی ،لیما ،گریکو ،ماسزکت ،فیلیپ
و دی سنا.)202032،
تحریک جریان مستقیم ( )tDCSیک روش تحریک مغز غیرتهاجمی ،بدون درد و
بهخوبی قابلتحمل است که در دهه گذشته محبوبیت بیشتری در تحقیقات علوم اعصاب
. Canady
6
. Caye, Swanson, Coghill & 7Rohde
. Carucci, Balia, Gagliano, Lampis,
8
Buitelaar, Danckaerts
. Radoeva, Jenkins, Schettini,9 Gilbert, Barthelemy, DeYoung,
. Roshani, Piri, Malek, Michel,
0 & Vafaee
. Breitling, Zaehle, Dannhauer,
1 Tegelbeckers, Flechtner & Krauel
. Cosmo, DiBiasi, Lima, Grecco,
2
Muszkat, Philip & de Sena

2
2
2
2
3
3
3
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انسانی در افراد سالم و بالینی بهدستآورده است( .بریتلینگ ،زاهلی ،دنهاهیر ،کراول،
تیجیلبیکرس ،فلیچتنیر2020 33،؛ کاسمو ،دیبیاسی ،لیما ،گریکو ،ماسزکت ،فیلیپ و دی
سنا2020 34،؛ سراج خرمی ،نجاتی ،نیتسچه1398 35،؛ صالحی نژاد ،ویشنوفسکی ،نجاتی،
ویکاریو ،نیتسچه201936،؛ وستوود ،رادوا ،روبیا202037،؛ شکره و حسینی 2019؛ مالوی و
همکاران 2020؛ وونگ ،زمان ،201938،شاهمحمدی ،بافنده ،یوسفی ،رهبران )1389 ،در این
روش جریان مستقیم ضعیفی به پوست سر اعمال میشود که منجر به تعدیل تحریکپذیری
قشر با تغییر پتانسیل غشای استراحت میشود و میتواند تغییرات حاد و نوروپالستیک
تحریکپذیری قشر را در سطح مایکروسکوپی القا کند اگرچه چنین تأثیری همیشه خطی
نیست و میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف خارجی و فردی بهویژه پارامترهای تحریک
مانند شدتجریان ،قطبیت ،مدتتحریک و یا مونتاژ هندسی الکترودها باشد (آقاجانی و
همکاران2019 ،؛ وانگ و همکاران2019 ،؛ شاه محمدی و همکاران2019 ،؛ سویاتا و
همکاران2019 ،؛ عبادی ،حسینی ،پهلوان ،اسماعیلزادهآخوندی ،فرهادی ،اصغری1396 ،؛
المبز ،هاروود-گروس ،گولومبیک ،راسوسفسکی2020 39،؛ دوبرویلوال ،گومزبرنال،
ویلیگاس ،سیریلو ،سورمان ،روفینی ،کمپرودون2020 40،؛ دنیسون ،گائو ،لیم ،استاگ و
آکیلی201941،؛ داورسو ،توسکانو ،گالو ،دبارتولومای202042،؛ محمدیفرد .)1396 ،اما با
توجه به پاتوفیزیولوژی بیشفعالی/نقصتوجه و عدم وجود مشکالت روشهای درمانی فعلی
میتواند روش جدیدی برای درمان این اختالل باشد.

. Breitling, Zaehle, Dannhauer,
3 Tegelbeckers, Flechtner & Krauel
. Cosmo, DiBiasi, Lima, Grecco,
4
Muszkat, Philip & de Sena
. Nejati, Sarraj Khorrami & Nitsche
5
. Salehinejad, Wischnewski,6Nejati, Vicario & Nitsche
. Westwood, Radua, Rubia 7
. Wong & Zaman
8
. Lambez, Harwood-Gross, Golumbic,
9
& Rassovsky
. Dubreuil-Vall, Gomez-Bernal,
0 Villegas, Cirillo, Surman, Ruffini, Camprodon
. Dennison, Gao, Lim, Stagg1& Aquili
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بر اساس تحقیقات انجامشده ،درمانهای دارویی ،شناختی ،بازیدرمانی و فعالیتبدنی
بر کاهش نشانههای بیشفعالی/نقصتوجه مؤثر بودهاند (دیوید و همکاران2020 ،؛ کورتس،
2020؛ چن و همکاران2020 ،؛ فیضاللهی و همکاران2020 ،؛ نایاک و همکاران2020 ،؛
نایاک و همکاران2019 ،؛ هچتمن2019 ،؛ سلیولد و همکاران2020 ،؛ استاورو2019 43،؛
گراب ،کاکی ،گراف ،الم ،متییس ،بارل ،جکوب2020 44،؛ جانگ ،آهن ،پاک ،لی،
جانگ ،کیم وچویی)2020 45،؛ اما تحقیقات کمی خصوصاً در ایران نتایج تحریک فرا-
جمجمهای را بررسی کردهاند و تمرکز تعداد کمی از این مطالعات بر اختالل بیشفعالی
بهویژه در ورزشکاران متمرکز بودهاند( .آقاجانی و همکاران2019 ،؛ شاهمحمدی و
همکاران2019 ،؛ نجاتی و همکاران2020 ،؛ اندرسون2020 46،؛ بافنده ،یوسفی1399 ،؛
وستوود و همکاران2020 ،؛ کاسمو و همکاران2020 ،؛ المبز و همکاران 2020 ،؛ دوبرویل
و همکاران2020 ،؛ جانگ و همکاران2020 ،؛ وینگ و همکاران2019 ،؛ سرخی ،حسینی،
 )1398حالآنکه برای بررسی کارایی این رویکرد ،انجام چنین تحقیقاتی الزم است.
بنابراین با توجه به تأثیر اختالل بیشفعالی/نقصتوجه بر عملکرد ورزشی و رفتارهای
دانشآموزان بیشفعال/نقصتوجه ،عوارض زیاد جسمی و روانی درمانهای دارویی،
ممنوعیت مصرف آنها توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ و کمیته بینالمللی المپیک برای
ورزشکاران بیشفعال/نقصتوجه و عدم پایداری روشهای مختلف درمان و همچنین
مطالعات انجامشده در مورد تحریک فراجمجمهای ،مکانیسم اثر و عدم ارزیابی کارایی این
روش در تأثیر بر اختالل بیشفعالی/نقصتوجه در این افراد خصوصاً ورزشکاران ،محقق را
به انجام این پژوهش واداشت که آیا تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای میتواند بهعنوان
روش درمانی جدیدی بر بهبود انعطافپذیریشناختی دانشآموزان بیشفعال ورزشکار که
باوجود فعالیت بدنی ،عالئم بیشفعالی را نشان میدهند مؤثر باشد؟ بنابراین این پژوهش به
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بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر انعطافپذیریشناختی دانش-
آموزان بیشفعال ورزشکار  9تا  16سال استان لرستان پرداخته است.

روش
روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون و جامعۀ این
پژوهش شامل  79نفر دانشآموز ورزشکار  9تا  16سال بیشفعال /نقصتوجه بودند که از
بین  32000دانشآموز ورزشکار استان لرستان در سال  1399-1400انتخاب شدند .این
انتخاب از طریق مراجعه به مرکز مشاوره روانشناختی آموزشوپرورش ،مطبهای
روانپزشکی و ارسال فرم سنجش کانرز معلم و والدین به مدارس و تائید نهایی مرکز مشاوره
روانشناختی آموزشوپرورش انجام شد .از این جامعه ،نمونهای با حجم  30نفر ( 15نفر در
گروه کنترل و  15نفر در گروه آزمایش) به شکل نمونهگیری در دسترس انتخاب گردید.
پس از انتخاب آزمودنیها و در نظر گرفتن شرایط موردنیاز و بر اساس سن و جنسیت و
نتایج پیشآزمون که بهوسیله آزمون رایانهای دستهبندی کارتهای ویسکانسین47انجام شد
آزمودنیها بهصورت تصادفی به  2گروه  15نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند و گروهها
بر اساس سیستم  20-10دو نوع مختلف تحریک آند تک موضعی و ساختگی بر روی ناحیه
( )F3همراه با تحریک کاتد در ناحیه ( )SOبا شدتجریان  1میلیآمپر و به مدت  15دقیقه
طی ده جلسه توسط دستگاه تحریک الکتریکی48بانام تجاری نورواستیم 492دریافت کردند.
این دستگاه که برای اولینبار در ایران بهصورت صنعتی ساخته و در سال  2015روانه بازار
گردیده است دارای دو کانال مجزا ،باتری قابل شارژ و نمایشگر السیدی است .هر کانال
بهطور مستقل از دیگری قابل تنظیم است و شدتجریان خروجی قابل تنظیم از  1تا 2
میلیآمپر است .همچنین دستگاه دارای  2الکترود آند (رنگ قرمز) و الکترود کاتد (رنگ
سفید) و دو پد کوچک و بزرگ است (بافنده و یوسفی .)1398 ،منظور از تحریک ساختگی
در گروه کنترل قرار دادن الکترودها با همان چیدمان و به مدتزمان گروه آزمایش بوده ،با
)4 . The wisconsin card sorting7test (WCST
)4 . Transcranial Direct Current8Stimulation (tDCS
4 . Neurostim2
9
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این تفاوت که جریان پس از  30ثانیه قطع شد و این جریان فقط برای بیاطالعی آزمودنی
از برقراری جریان الکتریکی بود.
پس از  10جلسه مداخله ،گروهها بهطور مجدد و همانند بررسی اول در شرایط زمانی
و فضایی یکسان و توسط آزمون رایانهای دستهبندی کارتهای ویسکانسین موردبررسی
قرار گرفتند .پس از یک ماه یک آزمون پیگیری مطابق با پسآزمون صورت گرفت تا
بدینوسیله اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای در بازهی زمانی بیشتری بررسی
شود.
معیارهای ورود به این پژوهش ابتال به اختالل بیشفعالی/نقصتوجه ،محدوده سنی 9
تا  16سال ،شرکت حداقل در یکرشته ورزشی بهطور منظم و رضایت والدین بودند و
معیارهای محرومیت از این پژوهش معلولیتهای حسی و حرکتی (نابینایی ،ناشنوایی)،
بیماریهای عصبی مهم (صرع ،بیماری روانی ،کندذهنی و اختاللرشدی تعمیمیافته) بود.
همچنین به شرکتکنندگان (والدین کودکان) توضیحات الزم در ارتباط باهدف پژوهش
داده شد.
الزم به ذکر است که این مقاله برگرفته از رساله دکتری روانشناسی ورزشی فرشته
عموزاده با کد اخالق  IR.UT.SPORT.REC.1399.004است و مراحل اجرای مطالعه
مورد تائید دانشکده تربیتبدنی دانشگاه تهران و مرکز مشاوره روانشناختی
آموزشوپرورش استان لرستان قرار گرفت همچنین این پژوهش موردحمایت ستاد توسعه
فناوریهای شناختی است .در ادامه به معرفی ابزار جمعآوری اطالعات پرداختهشده است.
در این پژوهش برای سنجش انعطافپذیریشناختی از آزمون دستهبندی کارتهای
ویسکانسین استفاده شد این آزمون یکی از مقیاسهای اصلی تعیین عملکرد قطعه پیشانی مغز
به شمار میرود که توسط گرانت 1و برگ 2در سال  1948تهیهشده و دارای دو نسخه
رایانهای و سنتی است .در نسخه رایانهای ،چهار کارت اصلی آزمون (شامل یک مثلث قرمز،
دو ستاره سبز ،سه بعالوه زرد و چهار دایره آبی) در باالی صفحه مانیتور بهطور ثابت و تا
1. Grant
2. Berg
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پایان اجرای آزمون نمایش داده میشوند و کارت دیگر با ترتیب کامالً تصادفی و
یکییکی در گوشه راست پایین صفحه مانیتور ظاهر میشوند و آزمودنی باید تصمیم بگیرد
که این کارت در زیر کدام کارت اصلی قرار میگیرد و این کار با استفاده از موس یا
کلیدهای صفحهکلید صورت میگیرد بالفاصله بعد از پاسخ آزمودنی بازخورد صحیح یا
غلط روی صفحهنمایش ظاهر میشود 60 .کارت آزمون تنها یکبار ارائه میشود و آزمون
زمانی که  60کارت به پایان برسد و یا زمانی که  6طبقه با موفقیت تکمیل شود به پایان
میرسد .این آزمون  5خرده مقیاس "تعداد طبقات"" ،خطای درجاماندگی"" ،پاسخهای
درست"" ،پاسخهای نادرست" و"تعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول" را اندازه می-
گیرد که برای سنجش انعطافپذیریشناختی از خرده مقیاس"تعداد طبقات" و"خطای
درجاماندگی" استفاده میشود و معیار ،کسب نمره باال در خردهمقیاس "تعداد طبقات" و
نمره پایین در خردهمقیاس "خطای درجاماندگی" است .اعتبار این آزمون بر اساس ضریب
توافق ارزیابیکنندگان معادل  0/83و پایایی این آزمون با روش باز آزمایی  0/85و  0/71را
برآوردشده است ( .به نقل از محمدی فرد)1396 ،
عالوه براین برای جمعآوری اطالعات جمعیت شناختی از یک فرم که دربرگیرنده 4
سؤال سن ،جنسیت ،رشته و سابقه فعالیت ورزشی بود ،استفاده گردید که بر اساس نتایج
حاصل از این فرم ،هر گروه ازنظر جنسیت شامل  10پسر و  5دختر و ازنظر رشته ورزشی
شامل  1نفر ژیمناستیک 1 ،نفر تکواندو 8 ،نفر کاراته و  5نفر جودو بود و میانگین و انحراف
استاندارد شاخصهای سن و سابقه ورزشی در گروه آزمایش به ترتیب  11/6±0/33و
 2/0±2/34سال و در گروه کنترل  11/6±0/34و  2/26±0/33سال برآورد شد.
مراجعه به مرکز مشاوره روانشناختی آموزشوپرورش ،مطبهای روانپزشکی و ارسال فرم کانرز به مدارس
( 79نفر)
تقسیم به دو گروه کنترل و آزمایش بر اساس سن و جنس و نتایج پیشآزمون با آزمون رایانهای
دستهبندی کارتهای ویسکانسین (هر گروه  15نفر)
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تحریک آند تک موضعی برای گروه آزمایش و تحریک ساختگی برای گروه کنترل
روی ناحیه ( )F3همراه با تحریک کاتد در ناحیه ( )SOبا شدتجریان  1میلیآمپر و به
مدت  15دقیقه

اجرای پسآزمون مطابق پیشآزمون با آزمون رایانهای دستهبندی کارتهای
ویسکانسین
پس از یک ماه اجرای آزمون پیگیری

شکل  .1مراحل آزمایش

نتایج
در این پژوهش تجزیهوتحلیل دادهها برای سازماندهی ،خالصه کردن و طبقهبندی نمرات
خام و نیز توصیف اندازههای نمونه ،از آمار توصیفی (فراوانیها ،میانگینها ،انحراف
استاندارد و رسم جداول) ،برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیروویلک استفاده
شد .عالوه براین ،برای تحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره و آزمون واریانس با اندازههای تکراری استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس نسخۀ  22انجام شد و سطح معنیداری در این پژوهش  0/05است.
قبل از انجام تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،پیشفرضهای آن
بررسی شد .نتایج آزمونهای شاپیروویلک برای هیچیک از متغیرهای تعداد طبقات
(=0/116 ،PTDSC=0/114کنترل  ،)Pخطای درجاماندگی (،PTDSC=0/133
=0/131کنترل  ،)Pپاسخهای درست (=0/158 ،PTDSC=0/418کنترل  ،)Pپاسخهای
نادرست (=0/158 ،PTDSC=0/417کنترل  ،)Pتعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول
(=0/171 ،PTDSC=0/165کنترل  )Pمعنیدار نبود که این یافتهها حاکی از آن است
که فرض نرمال بودن برقرار است .همچنین نتایج آزمون لوین و همگنی شیب رگرسیون در
هیچیک متغیرهای از تعداد طبقات ( ،)F=0/457 ،P=0/767خطای درجاماندگی
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( ،)F=0/121 ،P=0/975پاسخهای درست ( ،)F=0/191 ،P=0/943پاسخهای نادرست
( ،)F=0/457 ،P=0/943تعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول (،)F=0/118 ،P=0/976
معنیدار نبودند که نشاندهنده آن است که فرض برابری ماتریسهای کوواریانس و فرض
برابری واریانسها برای تکلیف مربوط به انعطافپذیریشناختی رعایت شده است؛ بنابراین
شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری وجود دارد.
در جدول شماره یک میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و کنترل در
مؤلفههای انعطافپذیریشناختی (تعداد طبقات ،خطای درجاماندگی ،پاسخهای درست،
پاسخهای نادرست و تعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول) نشان دادهشده است.
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جدول  .1مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون دستهبندی ویسکانسین
پیشآزمون
کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نادرست

انحراف معیار

پاسخهای

میانگین

درست

انحراف معیار

پاسخهای

میانگین

جاماندگی

انحراف معیار

خطای در

0/474 21/66

22

0/457

22

0/465 16/60 0/457

22

0/465 16/60 0/457

میانگین

طبقات

2

0/218

2

0/218

2

0/255 4/133 0/218

2

0/256 4/13 0/217

انحراف معیار

تعداد

آزمایش

آزمایش

کنترل

آزمایش

میانگین

متغیرها

پسآزمون
کنترل

پیگیری

0/872 26/46 0/85 19/46 0/872 26/466 0/85 19/466 0/872 19/466 0/850 19/46
0/872 33/53 0/851 40/533 0/872 33/53 0/85 40/533 0/873 40/533 0/850 40/53

تعداد
کوششها
برای

0/850 13/46

2

0/218

2

0/87 12/46 0/85 13/46 0/873 4/133 0/218

تکمیل
الگوی اول

مقایسه میانگینهای نمرات ویسکانسین نشان داد آزمودنیهای گروه کنترل و گروه
آزمایش در پیشآزمون ،عملکرد تقریباً مشابه همدیگر داشتهاند ،ولی در پسآزمون و
پیگیری؛ میانگین نمرات گروه آزمایش ،بیشتر از گروه کنترل بود و میانگینهای گروه
آزمایش و کنترل در مرحلههای پسآزمون و پیگیری تقریباً مشابه هستند.
جهت بررسی اثرگذاری تحریک و حذف اثر پیشآزمون ،مقایسه دو گروه در
پسآزمونها و پیگیریها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد؛ که در ادامه نتایج آن
در جدول شماره  2بیانشده است.
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جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بررسی اثر مداخله بر انعطافپذیریشناختی
آزمونها

مقدار

آماره F

معنیداری

اندازه اثر

اثر پیالیی

0/860

53/37

0/0001

0/860

المبدای ویلکز

0/140

53/37

0/0001

0/860

اثر هتلینگ

6/158

53/37

0/0001

0/860

بزرگترین ریشه روی

6/158

53/37

0/0001

0/860

متغیر مستقل

روش درمان

طبق نتایج جدول  2هر چهار آزمون حاکی از اثربخشی متغیر مستقل ( )tDCSحداقل بر یکی
از متغیرهای وابسته (مؤلفههای انعطافپذیریشناختی) است .بهعبارتدیگر نتایج نشان داد
گروه آزمایشی و کنترل حداقل دریکی از مؤلفههای مربوط به انعطافپذیریشناختی تفاوت
معنیدار دارند همچنین با توجه به مجذور اتا میتوان گفت  86درصد تغییرات مربوط به
انعطافپذیریشناختی ناشی از اعمال متغیر مستقل یا تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فرا
جمجمهای است.
ال نتایج آزمون المبدای ویلکز گزارش میشود که با توجه به
در پژوهشها معمو ً
نتایج آن تفاوت بین گروهها حداقل دریکی از متغیرهای وابسته با توجه معنیدار است
( .)F=53/37 ،P <0/05با توجه به معنیدار بودن نتایج آزمون چندمتغیری و برای بررسی
اینکه اعمال تحریک بر کدامیک از مؤلفههای انعطافپذیریشناختی تأثیر معنیداری
داشته ،از نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری با کنترل اثر پیشآزمون استفاده شد
که نتایج آن در جدول  3ارائه شد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بررسی پروتکل تحریک جریان مستقیم
فراجمجمهای بر مؤلفههای انعطافپذیریشناختی
متغیرها

تعداد طبقات

منابع

مجموع
مجذورات

درجه

میانگین

سطح

اندازه
اثر
0/59

آزادی
df
1

مجذورات

اندازه
F

معنیداری

34/133

40/27

0/0001

0/848

گروه

34/133

خطا

23/73

28

کل

340

30
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متغیرها

منابع

مجموع
مجذورات

درجه

میانگین

218/7

68/344

0/0001

3 /2

خطا

89/6

28

کل

11483

30

گروه

367/5

1

367/5

خطا

311/46

28

11/124

کل

16503

30

گروه

367/5

1

367/5

خطا

311/46

28

3 /2

کل

41823

30

تعداد

گروه

7 /5

1

7 /5

کوششها

خطا

311/46

28

11/124

کل

5363

30

پاسخهای
درست
پاسخهای
نادرست

برای تکمیل
الگوی اول

0/709

مجذورات

معنیداری

گروه

درجاماندگی

اثر

آزادی
df
1

اندازه
F

218/700

خطای

سطح

اندازه

33/037

33/037

0/674

0/0001

0/0001

0/419

0/541

0/541

0/024

همانطور که مشاهده میشود نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره بیانگر آن است
که نمرات اکتسابی آزمودنیها در مؤلفههای تعداد طبقات ( ،)F=40/27 ،p>0/05خطای
درجاماندگی ( ،)F=68/344 ،p>0/05پاسخهای درست (،)F=33/037 ،p>0/05
پاسخهای نادرست ( )F=33/037 ،p>0/05و تکلیف مربوط به انعطافپذیریشناختی
معنیدار است؛ بنابراین بین گروه آزمایش و کنترل ازنظر عملکرد در مؤلفههای یادشده بهجز
مؤلفه تعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول ( )F=0/674 ،p>0/05تفاوت معنیدار
وجود دارد .در مؤلفه تعداد کوششهای اولیه برای تکمیل الگوی اول نیز بین گروه آزمایش
و کنترل تفاوت در میانگین دیده میشود که این تفاوت معنیدار نیست ()p>0/05؛ بنابراین
انعطافپذیریشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پس از انجام تحریک روی
آنها بهصورت معنیداری بهبودیافته است .همچنین این نتایج در تمام مؤلفههای
انعطافپذیریشناختی تعداد طبقات ( ،)M=3/06خطای درجاماندگی (،)M=19/3
پاسخهای درست ( ،)M=22/96پاسخهای نادرست ( )M=37/03بهغیراز مؤلفه تعداد
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کوششها برای تکمیل الگوی اول ( ،)M=12/96نیز تفاوت معنیداری از خود نشان داد.
()p<0/05
در ادامه از یک طرح تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری روی عامل
مراحل اندازهگیری برای مشخص نمودن تأثیر تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای
پرانعطاف پذیری شناختی دانش آموزان بیشفعال ورزشکار در مراحل مختلف اندازهگیری
استفاده شد.
جدول  .4تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری برای مقایسه نمرات
انعطافپذیریشناختی دانشآموزان بیشفعال ورزشکار در مراحل مختلف اندازهگیری
سطح معنی-

مجذور

توان

داری

اتا

آزمون

0/954

1 /0
1 /0
…

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

تحریک

4400/47

14

مقدار
F
580/83

0/0001

تحریک*گروه

139/84

14

18/45

0/0001

0/397

خطا

7/57

392

….

….

…

گروه

با توجه به معنادار نبودن آزمون کرویت موچلی ( ،)P>0/05شاخصهای ) (Fمربوط به اثر
 Sphericity Assumedگزارش شد .با توجه به جدول  4نتایج آزمون تحلیل واریانس
درونگروهی با اندازهگیری تکراری روی عامل مراحل اندازهگیری نشان داد که تحریک
جریان مستقیم فرا جمجمهای موجب بهبود انعطافپذیریشناختی دانش آموزان بیشفعال
ورزشکار در حداقل یکی از مراحل اندازهگیری میگردد،sig=0/0001 ، η2=0/954( .
 .)F=580/83برای مشخص کردن جایگاه تفاوتهای موجود در مراحل اندازهگیری از
آزمون پیگیری بنفرونی استفاده گردید که یافتههای آن در جدول  6گزارششده است.
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جدول  .6یافتههای آزمون بنفرونی بهمنظور بررسی جایگاه تفاوتهای گروه آزمایش طی زمانهای
مختلف اندازهگیری
مراحل

مراحل

اختالف

خطای

سطح

()I

()J

میانگین

استاندارد

معنیداری

تعداد طبقات

-1/067

0/145

0/0001

خطای درجاماندگی

2/533

0/479

0/0001

-3/5

0/535

0/0001

3 /5

0/535

0/0001

0 /5

0/534

0/358

متغیر

پاسخهای درست

پسآزمون

پاسخهای نادرست
تعداد کوششها برای تکمیل
الگوی اول
تعداد طبقات

پیشآزمون

-1/067

0/145

0/0001

2/533

0/479

0/0001

-3/5

0/535

0/0001

3 /5

0/535

0/0001

0 /5

0/534

0/358

تعداد طبقات

0/001

0/01

0/99

خطای درجاماندگی

0/001

0/001

0/99

0/001

0/001

0/99

0/001

0/01

0/99

0/001

0/001

0/99

خطای درجاماندگی
پاسخهای درست

پیگیری

پاسخهای نادرست
تعداد کوششها برای تکمیل
الگوی اول

پاسخهای درست
پاسخهای نادرست
تعداد کوششها برای تکمیل
الگوی اول

پسآزمون

پیگیری

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود نتایج آزمون پیگیری بنفرونی نشان داد که بین
مراحل پیشآزمون با پسآزمون ( )P= 0/0001و آزمون پیگیری ( )P= 0/0001در همه
مؤلفههای انعطافپذیریشناختی بهجز مؤلفه تعداد کوششها برای تکمیل الگوی اول،
تفاوت معناداری وجود دارد اما بین مراحل پسآزمون با آزمون پیگیری ( )P= 0/99تفاوت
معناداری مشاهده نشد.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر
انعطافپذیریشناختی دانشآموزان بیشفعال ورزشکار انجام شد .بر اساس نتایج
بهدستآمده از این پژوهش ،تحریک فراجمجمهای  1میلیآمپر بر انعطافپذیریشناختی
دانشآموزان بیشفعال /نقصتوجه ورزشکار تأثیر داشته و منجر به بهبود آن شده است این
پژوهش به علت مطالعه دانشآموزان بیشفعال /نقصتوجه ورزشکار با مطالعات پیشین خود
تفاوت داشته و میتواند در جهت یافتن روشی مکمل و یا جایگزین برای بهبود انعطاف-
پذیریشناختی و درنتیجه آن بهبود عملکرد ورزشی این افراد مؤثر باشد و با توجه به نتایج
پژوهشهای جانگ و همکاران ( )2020و وینگ و همکاران ( )2019مبنی بر اینکه
درمانهای مبتنی بر انواع تحریک مغزی مانند تحریکهای فراجمجمهای با تغییر ناقل غشا
سلولی ،فاکتورهای نوروتروفیک و درنتیجه افزایش ظرفیت مغزی موجب تغییر عملکرد
ناحیه موردنظر و درنتیجه بهبود عملکرد مرتبط با آن ناحیه میشوند ،تحریک فراجمجمهای
بر بهبود انعطافپذیریشناختی دانشآموزان بیشفعال ورزشکار مؤثر بوده است .این یافته با
نتایج پژوهشهای جانگ و همکاران ( ،)2020وینگ و همکاران ( ،)2019صالحی نژاد و
همکاران ( ،)2019وانگ و همکاران ( )2019و المبز و همکاران ( )2020که حاکی از
اثربخشی تحریک فرا جمجمهای بر عملکرد شناختی افراد مبتالبه بیشفعالی/نقصتوجه است
همخوانی دارد .برای مثال در بررسی اثربخشی تحریک فراجمجمهای ،پژوهشهای
انجامشده مثل نجاتی ( ،)2020شکره و حسینی ( ،)2019مالوی و همکاران ( ،)2020صالحی
نژاد و همکاران ( ،)2019سویاتا و همکاران ( ،)2018دنیسون و همکاران ( ،)2019عبادی و
همکاران ( ،)1396وستوود و همکاران ( )2020و دوبرویل و همکاران ( )2020نشان دادند
که تحریکهای فراجمجمهای بر ادراک ،توجه ،مهارتهای شناختی ،حافظه کاری ،کاهش
تکانشگری ،توانبخشی عصبی ،زمان واکنش ،دقت ،بازداری ،تصمیمگیری و کارکرد
اجرایی تأثیر مثبتی دارد؛ نتیجه بهدستآمده را میتوان بر اساس نظریه بار کلی ( )1998و یا
بر اساس نتایج مطالعات اندرسون و همکاران ( ،)2020دنیسون و همکاران ( ،)2019جانگ

 | 68روان شناسی افراد استثنایی | سال یازدهم |شماره  | 41بهار 1400

و همکاران ( ،)2020وانگ و همکاران ( ،)2019اینگونه تبیین کرد که تحریک فرا-
جمجمهای به علت کاربرد آسان ،ایمنی باال ،هزینه کم ،توانایی تنظیم فاکتورهای
نوروتروفیک مشتق از مغز و ناقلهای غشاء سلولی آن میتواند در بهبود عملکرد شناختی
مؤثر باشد.
بااینحال اکثر پژوهشهای انجامشده مانند مالوی و همکاران ( ،)2020کلمبو و
همکاران ( )2020و صالحی نژاد ( )2019حافظه کاری و بازداری رفتاری را در افراد مبتالبه
بیشفعالی/نقصتوجه

موردبررسی

قراردادند.

کمتر

مطالعهای

به

بررسی

انعطافپذیریشناختی پرداخته است حالآنکه انعطافپذیریشناختی پیشنیاز سازگاری در
مواجهه با تغییرات محیطی است و افراد بیشفعال /نقصتوجه دارای نقص در این زمینه هستند
بااینوجود نتایج نشاندهندهی مؤثر بودن این روش بر انعطافپذیریشناختی آزمودنیها
بوده است که عالوه بر موارد ذکرشده میتوان علت را در القای فعالیت بیشتر در ناحیه
موردنظر درنتیجه تحریک جریان مستقیم  tDCSدانست.
عالوه بر این اکثر جامعههای مورداستفاده در پژوهشها مانند وینگند و همکاران
( ،)2019جامعه بزرگساالن هستند و تعداد اندکی از پژوهشها کودکان و نوجوانان را
موردبررسی قرار دادهاند بااینحال نتایج پژوهشهای کاسمو و همکاران ( )2020و بریتلینگ
و همکاران ( )2019نشاندهندهی مؤثر بودن این روش بر انعطافپذیریشناختی و درنتیجه
بهبود آن در این کودکان است که عالوه بر موارد ذکرشده میتوان علت تأثیرات
مشاهدهشده را افزایش تحریکپذیری در کرتکس پیشپیشانیخلفی جانبی چپ درگیر در
انواع تکالیف شناختی ،دانست زیرا تحریک آندی از طریق دپالریزه کردن نورون ،منجر به
تغییر در استراحت نورونی میشود و درنتیجه تحریکپذیری ناحیه موردنظر را افزایش
میدهد.
همچنین بر اساس نتایج پژوهش دوبرویل و همکاران ( )2020و جانگ و همکاران
( )2020میتوان علت تأثیر تحریک فرا جمجمهای را افزایش رهاسازی دوپامین درنتیجه
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افزایش تحریکپذیری قشر پیش پیشانی بیان کرد که منجر به بهبود عملکرد شناختی
میشود.
و از طرف دیگر در بررسی اثربخشی تحریکهای الکتریکی ،پژوهشهای انجامشده
در مورد اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای مانند اندرسون و همکاران (،)2020
نجاتی و همکاران ( ،)2020شکره و همکاران ( ،)2020دنیسون و همکاران ( )2019نشان
دادند که جریان ثابت الکتریکی از طریق تغییر غلظت یونی محلی سبب تغییر پروتئینهای
عبوری از غشا و تغییرات یون هیدروژن مثبت میشود که منجر به بهبود عملکرد نواحی
موردنظر میشود.
بنابراین بر اساس نتایج بهدستآمده و مؤثر بودن تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای
بر انعطافپذیریشناختی مبنی بر استفاده از تحریک فراجمجمهای بهعنوان رویکردی
عصبشناختی در بهبود عملکرد شناختی دانشآموزان ورزشکار ،میتوان از تحریکهای
جریان مستقیم فرا جمجمهای به علت استفاده آسان ،کاربردی ،ایمنی باال و مؤثر بودن آن
برای کودکان بیشفعال /نقصتوجه ،مخصوصاً ورزشکاران با این اختالل که اجازه مصرف
دارو در مسابقات را ندارند استفاده کرد همچنین میتوانیم این رویکرد درمانی را در کنار
سایر رویکردهای درمانی قرار دهیم تا عالوه بر تقویت مزایای رفتاری این کودکان ،وابستگی
به سایر رویکردهای درمانی مخصوصاً رویکردهای درمانی مبتنی بر دارو و عوارض جانبی
مرتبط با آن ،کاهش یابد .بهعبارتیدیگر تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای میتواند
بهعنوان یک مداخله مستقل یا بهعنوان مکمل سایر روشهای موجود استفاده شود.
در این پژوهش برای کنترل متغیرهای مزاحم و هرگونه سوگیری احتمالی ،آزمودنیها
بهصورت تصادفی و بر اساس نتایج پیشآزمون به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند،
اما از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان تعداد کم مطالعات درزمینهٔ ورزشکاران
بیشفعال را اشاره کرد اکثر مطالعات به بررسی بیشفعالی بهصورت کلی پرداختهاند .از دیگر
محدودیتهای این پژوهش محدود شدن نمونه آن به دانشآموزان مبتالبه بیشفعالی/
نقصتوجه ورزشکار استان لرستان و عدم بررسی و مقایسه پروتکلهای تحریکی با انواع
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جریان و شدتهای مختلف است که مهمترین محدودیت این پژوهش بود .همچنین شرایط
روحی آزمودنیها در زمان آزمون میتواند از عوامل اثرگذار بر این پژوهش باشد؛ بنابراین
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به پژوهشهای مقایسهای بین انواع و شدتهای مختلف
تحریکهای مغزی و همچنین مقایسه آنها باهم و با مداخالت دیگری مانند روشهای
دارویی ،رفتاری و غیره اقدام شود عالوه براین ،با توجه به اینکه آزمودنیهای این پژوهش
همگی ورزشکاران مبتالبه اختالل بیشفعالی /نقصتوجه بودند پیشنهاد میشود مطالعاتی
روی آزمودنیهایی با اختالالت دیگر انجام شود تا مشخص گردد که آیا نتایج آن مطالعات
نیز با نتایج این پژوهش همخوان است یا خیر؟ همچنین با توجه بیضرر بودن این نوع تحریک
پیشنهاد میشود استفاده از این روش در برنامۀ درمانی و توانبخشی این ورزشکاران مبتالبه
این اختالل قرار گیرد.
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