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Abstract 
Non-invasive brain stimulation has been used as a tool to boost 
the performance in different areas of sports, however; it seems 
that its effectiveness depends on several variables such as 
individual differences and the stimulation modalities. 
Accordingly, 24 male Football, Futsal, Volleyball, Basketball, 
and Handball referees including 12 with transformational 
leadership styles and 12 with non-transformational leadership 
styles voluntarily participated in this study. Each subject visited 
the laboratory on 3 different occasions interspersed with 72 
hours of rest in between. In each session, the impulsivity was 
first measured by the Go/ No Go impulsivity test and then, 
subjects were exposed to one of the three models of 
transcranial direct current stimulation (tDCS) including Anodal, 
Cathodal, and Sham stimulation for 20 minutes at 2 mA 
intensity. After the cessation of the stimulation, the impulsivity 
was again measured under a similar condition. Two-way mixed 
ANOVA was used for statistical analysis and the results showed 
that there were significant differences between Anodal and 
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sham, and Cathodal and sham stimulations on impulsivity 
(p=0.001; p=0.02, respectively) while, no significant differences 
were seen between the leadership styles on different types of 
stimulation. As a novel finding, these results indicated the 
possibility of using tDCS intervention to enhance the 
performance of sports referees.  
 

 

Extended Abstract 
Abstract 
In sports-related environments, 
referees are constantly facing 
circumstances that require fast and 
deliberate decisions to be made (5). It 
has been shown that impulsivity could 
positively or negatively impact the 
decision-making ability of referees (4). 
Impulsivity is defined as the tendency 
to provide a quick response without 
considerable precaution or 
contemplation of the potential 
outcomes (6). Accordingly, different 
strategies have recently been used to 
modulate this factor to boost referees’ 
performance under uncertainty (2,3). 
Non-invasive brain stimulation (NIBS) 
or so-called “brain doping” is one of 
such strategies that gained attention 
over the last couple of years (1). Indeed, 
the effectiveness of NIBS depends on 
both the stimulation type, intensity, 
and duration, and personal differences, 
in particular psycho-cognitive 
differences such as leadership style. So, 
this study aimed to investigate the 
effect of different modalities of 
transcranial direct current stimulation 
on the impulsivity of male sports 
referees according to their leadership 
style.   
 
 

Materials and Methods 
The sample size was calculated by the 
use of G*Power 3.1.9.2 (Effect size: 

0.25, : 0.05, Power: 0.8, Number of 
groups: 1, Number of measurements: 3) 
for one-way repeated measures 
ANOVA. Accordingly, 24 male Football, 
Futsal, Volleyball, Basketball, and 
Handball referees including 12 with 
transformational leadership styles and 
12 with non-transformational 
leadership styles voluntarily 
participated in this counterbalanced, 
double-blind, and sham-controlled 
study. The inclusion criteria were 
defined as follows: they were right-
handed, had no history of clinical 
impairments and neurological 
disorders, did not use any external or 
internal electrical stimulator in their 
bodies, had at least 3 years of 
experience at national and 
international sports competitions. All 
participants got familiar with the study 
protocol and then, the written 
informed consent was obtained from 
each participant. The experimental 
procedure was reviewed and approved 
by the Ethics Committee on Biomedical 
Research at Razi University, 
Kermanshah, Iran (Regist #: 
IR.KUMS.REC.1398.653), and  
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conducted in accordance with the 
declaration of Helsinki. Before 
commencing the experimental 
sessions, subjects participated in a 
familiarization session to be acquainted 
with the whole experimental procedure 
and also the tDCS intervention. Then, 
each subject visited the laboratory on 3 
different occasions interspersed with 
72 hours of rest in between. In each 
session, the impulsivity was first 
measured by the Go/ No Go impulsivity 
test and then, subjects were exposed to 
one of the three models of transcranial 
direct current stimulation (tDCS) 
including Anodal, Cathodal, and Sham 
stimulation for 20 minutes at 2 mA 
intensity over the right DLPFC area. 
After the cessation of the stimulation, 
impulsivity was again measured under a 
similar condition. To deliver electrical 
stimulation over each subject’s DLPFC 
area, we used a Neurostim battery-
driven unit stimulator (Medina 
Tebgostar; Tehran, Iran). The 
impulsivity digital games (Medina 
Tebgostar; Tehran, Iran) involved 100 
tasks that would be chosen at the 
discretion of the participant as “Go” or 
“No Go”.  

 
 
 
 
 

Results  
Overall results of the IGT scores at pre 
and post- tDCS intervention under 3 
different stimulation types are 
demonstrated in Table 1.A two-way 
mixed ANOVA was used for the 
treatment type (within-subject factor 
with 3 levels) and the leadership style 
(between-subject factor with 2 levels). 
Our results demonstrated that there 
was no statistically significant 
interaction between the treatment and 
leadership style on the mean delta IMP 
scores (F(2,44)= 0.66, p=0.51). 
Accordingly, the main effect of 
leadership style showed that there was 
no statistically significant difference in 
mean delta IMP score between the two 
leadership styles (F(1, 22)= 0.363, p= 
0.553). On the other hand, the main 
effect of stimulation type revealed a 
statistically significant difference in 
mean delta IMP score among 3 
different stimulation types (F(2, 44)= 
10.99, p= 0.001). Pairwise comparisons 
by the use of the Bonferroni correction 
showed that the mean delta IMP scores 
under the Anodal stimulation was 
significantly higher than the mean delta 
IMP under the Sham stimulation (p= 
0.001). The mean delta IMP score under 
the Cathodal stimulation was also 
significantly higher than the mean delta 
score under the Sham stimulation (p= 
0.02).  
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Table 1- The impulsivity scores before and after 3 types of tDCS stimulation in 
different leadership styles (mean±SD) 

 
 

Conclusion 
As a novel finding, the results of the 
current study indicated that the 
effectiveness of non-invasive brain 
stimulation with tDCS in improving the 
impulsivity of male team sports 
referees which is one of the pivotal 
factors in risky-decision making. It 
seems that unilateral Anodal and 
Cathodal stimulation over the right 
DLPFC area increases the activity of the 
related neural circuits culminating in 
improved IMP scores compared with 
the Sham stimulation. Our results also 
revealed that there is no difference 
between IMP scores of male sports 
referees under different stimulation 
types according to their leadership 
styles. From a practical point of view, 
these results can pave the path for 
considering brain modulation or so-
called neurodoping as a new strategy to 
enhance referees’ performance. 
Nevertheless, it must take into 
consideration that more study with 
rigorous research design is required to 
generalize the results to the real 
situation in the field. 
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 مقالة پژوهشی 

فراجمجمهمدل  ریتأث مستقیم  جریان  الکتریکی  تحریک  مختلف  بر های  ای 

 1های رهبریگری داوران ورزشی: نقش سبکتکانش
 

، لوئیس  4، احسان امیری3، حسن صبوری مقدم2شیرین زردشتیان،  1شهروز غایب زاده

 5سوالل گیبوین

 

 . گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 1

 ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران )نویسنده مسئول(   گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم . 2
 ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران . گروه علوم اعصاب شناختی 3

 . گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 4

 . مرکز تحقیقات عملکرد انسان، گروه علوم ورزشی، دانشگاه کنستانس، کنستانس، آلمان  5
 

 

 چکیده 

ای  های مختلف تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهمدل  ر یتأث  تعیینهدف پژوهش حاضر،  
بود. تحریک غیرتهاجمی  های رهبری  مبنای سبکگری در داوران ورزشی تیمی بر  بر تکانش

های مختلف ورزش مورد استفاده قرار  مغز به عنوان روشی جهت بهبود عملکرد در حیطه
رسد میزان تأثیرگذاری آن به عوامل مختلفی از جمله نوع  نظر میکه به گرفته است؛ در حالی

داور ورزشی   24ین رو، تعداد های فردی بین افراد بستگی داشته باشد. از اتحریک و تفاوت
داور با سبک   12در رشته های تیمی فوتبال، فوتسال، والیبال، هندبال و بسکتبال شامل  

صورت داوطلبانه در این پژوهش به  گرا  داور با سبک رهبری غیرتحول  12گرا و  رهبری تحول
ساعت    72مجزا در آزمایشگاه با فاصلۀ حداقل    ۀجلس  در سه  یآزمودن  هر  .شرکت نمودند 

گری با استفاده از آزمون  حضور یافت. در هر جلسه، ابتدا میزان تکانش  استراحت بین جلسات
نوع    3ها تحت یکی از  گیری قرار گرفت و سپس آزمودنیگری برو/نرو مورد اندازهتکانش

به  ای شامل تحریک آنودال، کاتودال یا شم  تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه
با شدت    20مدت   آمپر    2دقیقه  میزان قرار  میلی  مجدداً  تحریک،  اتمام  از  پس  گرفتند. 

آنوای دو    با استفاده از  ها  تجزیه و تحلیل داده  .گیری قرار گرفتگری مورد اندازهتکانش
 تفاوت کاتد و شَم  بین تحریک آند و شم و همچنین بین تحریک    راهۀ مرکب نشان داد 

که بین دو نوع سبک در حالی  (،=02/0p؛    =001/0p  شت )به ترتیبوجود دا  یمعنادار 
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به عنوان یک یافتۀ جدید، این نتایج    رهبری در انواع تحریک تفاوت معناداری وجود نداشت.
امکان   از  مؤید  فراجمجمهاستفاده  الکتریکی  ابزار ای  تحریک  عنوان    ش یافزا ی  برا   یبه 

 .  است یعملکرد در داوران ورزش

 

 مقدمه 
-چند بعدی است که به  ، دارای ساختاری1گری تکانش

شود.  ها تعریف میواکنش به محرک  به عنوانکلی  طور  
در حقیقت، نوعی تمایل به انجام واکنش سریع، بدون  

رفتن  ریزی قبلی و بدون در نظر گبرنامهنداشتن  تفکر و  
های بیرونی و درونی عواقب احتمالی نسبت به محرک

همکاران  2ریو )  است رفتارهای  2020،  و  نوع  این   .)
که فرد  است    3گری، برخالف رفتارهای جبری تکانش

بر وجود رفتار، آگاهی دارد و هدف از رفتار، نه کسب  
اضطراب   یک  از  دوری  بلکه  و   4)مولر   استلذت، 

های ورزشی،  در رقابت با این وجود،    .(2001همکاران،  
بینی بودن ها به دلیل غیرقابل پیشتبسیاری از موقعیّ

تصمیم نیازمند  تأمّمحیط،  و  تفکر  بر  مبتنی  ل  گیری 
  است های محتمل  پاسخ  در خصوص تمامی بسیار سریع  

 6داوری  توان به. از جملۀ این موارد می(1993،  5)بارات 
ورزش باید    در  که  نمود  کوتاهاشاره  زمان    تریندر 
شودممکن،   گرفته  داور  توسط  تصمیم  در  بهترین   .

ورزشکار، مربی و تماشاگران را  غیراین صورت اعتراضِ  
عوامل  حال  با این  .(2014،  7پرز ) دنبال خواهد داشت  به

می مختلفی  را  درونی  ورزشی  داورانِ  تصمیماتِ  تواند 
دهند   قرار  تأثیر  استرس، تحت  تعصب،  جمله  از 

 

1. Impulsivity 

2. Raio 

3. compulsive 

4. Moeller 

5. Barrat 

6. judgement 

7. Pérez 

8. Ouellet 

9. Parker-Tomlin 
10. Eberlin 

11. Lord & Shondrick 

تکانش زماناحساسات،  و  و گری،  بین    غیره.اکنش  در 
ترین ابعاد داوری  گری یکی از مهمتکانشاین عوامل،  

تصمیم که  می است  قرار  تأثیر  تحت  را  و گیری    دهد 
می مرحل   شودسبب  در  دچار    ۀفرد  داوری  و  قضاوت 

 .(2015و همکاران،  8)اویلت  شود اختالل 
-در تصمیمنیز    نقش محوری عوامل شناختیاز طرفی،  

  و مورد توجه قرار گرفته   ناخته شدههاست شگیری مدت
همکاران  9ن یملات-پارکر)   است و  2018،  و  کمالی  ؛ 

است  شدهنشان داده مثال،    به عنوان  (.2020همکاران،  
یکی    یک عامل شناختی،  به عنوان،  سبک رهبریکه  

گیری و قضاوت بسیار مؤثر در فرایند تصمیم  از عوامل 
عباسی و همکاران،  ؛ 2008،  10ابرلین و همکاران )  است

بارت است از الگوهای  عسبک رهبری هر فرد  .(2020
مستمر  دائم رفتاری   در    یو  فرد  آن  با  که  کار  هنگام 

می استفاده  آنها  هدایت  برای  و  و  دیگران  این  نماید 
الگوهای رفتاری برای سایر افراد قابل درک و تشخیص  

خاص  بنابراین،  است. رهبری  هم  ،یک سبک    ۀ برای 
های  و هر شخص در موقعیت  یستنمناسب    هاموقعیت

سبک از  رهبری  مختلف  هدایت    متفاوتیهای  در 
آولیو   .(2011  ،11ک ی شندر  و لرد  )  دکنمی دیگران استفاده  
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اساساً    ندمعتقد(  1988)  1باسو   رهبری  که  سبک 
  رهبریسبکو    2گرا رهبری تحولسبک:  دوگونه است

ین  در ورزش نیز، ا.  (1988،  و باس  ویآول)   3گراغیرتحول
در  به طوری که    استدو سبک رهبری از هم متفاوت  

از استرس    گراتحول ورزشی  داوران  های ورزشی،  رقابت
موفقیت  متوسطی عملکرد  و  بوده  آمیزی برخوردار 

یی با سطح باال  گراورزشی غیرتحول  اند اما داورانداشته 
داشتنداسترس  از پایینی  این حال،  . ، عملکرد نسبتاً    با 

نوع   و  رهبری  سبکشدت  درج  درهای  داوران    ۀ بین 
اساس    و براست  نیز متفاوت    ایو منطقه  یمحلّ  ی،مل

)مارتینز مورنو  تواند متغیر باشد  سطح و نوع مسابقه می
 . (2020، 4و همکاران 

گرفته  با   انجام  خصوص مطالعات  ،  گریتکانش  در 
پیش  40از    پژوهشگران زیادی  تالش  ، سال  را  های 

م  گری انجابرای تشریح نظری و تجربی ساختار تکانش
که افراد    داده استنشان    ها پژوهشنتایج این    .اندداده 

عملکردِ اختالل  تکانش  بخش  بـا  مغز،  گری  پیشانی 
-خلفیقشر  اند. از طرفی، نقش  کردهبیشتری را تجربه  

پیش شبک  ،5مغز  پیشانیِ  جانبی    عملکردِ  یعصب  ۀدر 
گسترده  و است    ثرؤم  اریبس  یی،اجرا طور  در    یابه 
در    رفتار  میدر تنظ  ژهی، به و یکنترل شناخت  یندهایفرآ
که شامل تضاد پاسخ، خطا در عملکرد و    تکالیفی  نیح

و  6)شن  گیردمورد استفاده قرار می است  یبازخورد منف
آلنب2016  ،همکاران همکاران  7ی ؛  و   8بل   ؛2018  ،و 
حال،  با این   .( 2020،  و همکاران  9ریما  ؛2020،  همکاران
گری  بارۀ ارتباط بین تکانشهای انجام شده درپژوهش

عملکر پیامو  که  هستند  آن  گویای  شناختی  های  د 
های خاص مفید واقع  توانند در وضعیتگری میتکانش

 

1. Avolio & Bass 

2. Transformational Leadership style 

3. non-transformational Leadership 

style 

4. Martínez-Moreno et al 

5. Lateral Prefrontal Cortex (DLPFC) 

ریزی  و بدون برنامهبدون فکر  ، آنیشوند یعنی واکنش 
، لزوماً حالت منفی نیست،  خاصهای  موقعیت  قبلی در

موقعیت از  بعضی  در  دارد   ها بلکه  سازگاری    ارزش 
در    عنوان  به.  (1993،  10دیکمن ) سریع  واکنش  مثال 

مستعدِموقعیت بدون   های  معموالً  رانندگی،  تصادفات 
عمل  قبل  واضحتفکر   می  از  ارزش  انجام  و  گیرد 

چرا که شخص، با عکس العمل سریع  ؛  دسازگارانه دار
یک   انجام  برای  تمایل  محض  به  قبلی،  تفکر  بدون 

ذهنی یا رفتاری انجام  رفتار، آن رفتار را بدون هیچ فیلتر  
بروز تصادف  می از  و  بنابراین،  می   جلوگیریدهد  کند. 

کارآمد و  سازگارانه یا  گری  الزم است که بین تکانش
یا   گریتکانش شد. تفاوت  ناکارآمد،    ناسازگارانه  قائل 

آنچه در اکثر ابزارهای سنجش و مباحث بالینی تحت 
گری  تکانششود، اغلب،  گری مطرح میعنوان تکانش

تکانشاستناکارآمد   به  .  ناسازگارانه  یا  ناکارآمد  گری 
تمایل برای عمل بدون تفکر قبلی اشاره دارد به طوری  

منجر   جنبهکه  در  فرد  عملکرد  در  اختالل  های  به 
چه که گفته شد در حوزۀ  مختلف می شود. با توجه به آن

سبب    دهیچیو پ  ایپو  ی هاطیمح  زمانی کهورزش نیز،  
تصمیم در  اختالل  زمان  بروز  افزایش  نیز  و  گیری 

میتصمیم شکل  به  تواندیم  یگرتکانش  شود،گیری 
و ارزش سازگارانه یا کارآمد داشته    باشد  رگذاریتأث  مثبتی
 .(1990دیکمن، ) باشد 

سال بهبود طی  برای  زیادی  راهکارهای  اخیر،  های 
تکنیکگتکانش از  استفاده  که  شده  مطرح  های  ری 

  بیغا)  یک نمونه از آن هاست  علوم اعصاب شناختی
همکاران،  زاده کنترل    (2021  و  موضوعات  هم  که 

تکانش با  مرتبط  اختالل  شناختی  همچنین  و  گری 

6. Shen 

7. Allenby 

8. Bell 

9. Mayer  

10. Dickman 
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عص  استعملکردی  داده  قرار  هدف  مورد  را  آن    بی 
  . (2019،  2و همکاران  ریما؛  2018،  و همکاران  1لمور یگ)

های غیرتهاجمی تحریک  در این میان، استفاده از روش
تحریک    و   3اینظیر تحریک مغناطیسی فراجمجمهمغز  

فراجمجمه  جریان  الکتریکی با    4ای مستقیم  اخیراً  که 
برده می  5عنوان دوپینگ عصبی  نام  آن  شود جهت  از 

القاء تغییرات مثبت در نواحی مختلف مغز مورد استفاده  
  داشته استهمراه  نتایج نوید بخشی را به قرار گرفته و  

  ؛2021  ،و همکاران  یبهرام ؛2014،  و همکاران  6فیلمر)
در این زمینه، اوتا و    .(2020،  همکاران  و   تاجدار  یمینع

ناحیۀ    2همکاران آنودال  تحریک  که  دادند  نشان 
DLPFC  تصمیم بهبود  میسبب  حرکتی    شودگیری 

در    ( نیز2015)   3چنگ و لی.  (2019اوتا و همکاران،  )
اثر  پژوهشی تعدیل عصبی    برگری  کانشت  به بررسی 

تصمیم  4پیشانیپیش  قشر تغییر  ریسکدر  پذیر  گیری 
داد    پژوهشنتایج    .پرداختند  الکتریکیتحریکنشان 

  آنودال راست و کاتودال راست نسبت به تحریک شَم 
است به طوری  ثر  ؤم  ریپذسکیر  یکاهش رفتارها  در

تکانش دارای  که  افرادی  در  اثر  این  اندازۀ  گری  که 
  .باالیی بودند بیشتر بود

های مختلف  دی به بررسی جنبه مطالعات متعدّچه    گر
اند،  تحریک غیرتهاجمی مغز در ارتباط با ورزش پرداخته

دی در این زمینه بدون پاسخ ماند و  ت متعدّسئواالاما  
در برخی حیطه أیت این تکنیک  کاربرد  های ورزشی  ید 

مثال،   عنوان  به  دارد.  بیشتری  مطالعات  انجام  به  نیاز 
های فردی یا تخصصی ه تفاوتنشان داده شده است ک

ورزشی، ورزشکار، مربی یا داور بودن و ...(    ۀ)نوع رشت
یات مداخله نظیر شدت تحریک، نوع تحریک  ئو نیز جز

 

1. Gilmore 

2. Mayer et al 

3. Transcranial Magnetic Stimulation 

4. Transcranial Direct Current 

Stimulation 

5. Neuro Doping  

تحریک می القاء  زمان  مدت  بهو  نتایج  بر  دست  تواند 
اما هنوز هیچ توافقی در خصوص    ؛ثیرگذار باشدأ آمده ت

  .(2013  5دیویس)حالت بهینه در این زمینه وجود ندارد  
مهم از  ورزشی  ورزشی  داوران  رویداد  هر  ارکان  ترین 

تصمیم که  آنان میهستند  و  گیری  تبعات مثبت  تواند 
به همین  منفی بسیار زیادی را به همراه داشته باشد.  

سالدلیل   در  که  تالشاست  اخیر  زیادی  های  های 
پذیرفته   صورت  ورزشی  داوران  عملکرد  بهبود  جهت 

علی  است. که  است  حالی  در  تالشاین  های  رغم 
صورت گرفته در این زمینه، مطالعات علمی و هدفمند 

ثر بر عملکرد  ؤ داوران ورزشی و عوامل ماندکی در حوزۀ  
آنان در مسابقات ورزشی انجام پذیرفته است. بنابراین 

پاسخ مانده است که  دی در این زمینه بیت متعدّسئواال
د در این زمینه است.  ید نیاز به انجام مطالعات متعدّؤم

ست که  های موجود این اسئوال یکی از  مثال،    به عنوان
انواع   بر تهاجمی مغز میمختلف تحریک غیرآیا  تواند 

ورزشی داوران  حیطه  عملکرد  سایر  همانند  های  نیز 
و در    ؟ثیرگذار باشدأت  ورزشی که پیشتر بدان اشاره شد

ترین حالت تحریک از نظر نوع،  صورت اثرگذاری، بهینه
از   شدت، تواتر و مدت تحریک برای استفادۀ گسترده 

چیست استراتژی  دیگر    ؟این  از  ت  سئواالهمچنین، 
مطرح شده که برای پاسخ به آن نیاز به انجام مطالعات  

می است  هدفمند  و  اشاره  علمی  پرسش  این  به  توان 
  در عوامل شناختی های فردیوجود تفاوت نمود که آیا

تواند بر پاسخ به مداخالتی  نظیر سبک رهبری داور می
م مغز  غیرتهاجمی  تحریک  باشدؤ نظیر  راین  بناب  ؟ثر 

پژوهش این  انجام  می  ضرورت  محور  را  سه  در  توان 
( ضرورت  1 اساسی خالصه نمود و مورد توجه قرار داد:

6. Filmer 

2. Ota et al 

3. Cheng & Lee 

4. prefrontal cortex 

5. Davis 

6. G*Power 
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هدفمند در داوران ورزشی    های علمی و انجام پژوهش
(  2،  ترین ارکان هر رویداد ورزشییکی از مهمبه عنوان  

مقول به  رهبری  ۀتوجه  عنوان    سبک    عاملیک  به 
(  3ثیرگذار بر عملکرد داوران ورزشی،  أ شناختی مهم و ت

به   غیرتوجه  تحریک  تکنیک  مغز  کاربرد  به  تهاجمی 
  بهبود عملکردجدید جهت    هاییکی از استراتژیعنوان  

چه گفته شد و نیز لذا، با توجه به آن در داوران ورزشی.
خصوص   عدم انجام مطالعات منسجم در این زمینه به

جامعۀ   تعییندر  نقش  که  ورزشی  در  کنندهداوران  ای 
رویدادهای ورزشی دارند، این مطالعه به دنبال پاسخ به  

بود:    سئوالدو   تحریک  1اساسی  مختلف  انواع  آیا   )
گری  ای بر تکانشان مستقیم فراجمجمهیالکتریکی جر
عنوان   تصمیم به  در  مهم  متغیر  داوران  یک  گیری 

ک رهبری داوران  ( آیا سب2ثیرگذار است؟ و  أورزشی ت
گری آنان در پاسخ به انواع مختلف  ورزشی بر تکانش

فراجمجمه مستقیم  جربان  الکتریکی  ای  تحریک 
 گذار است؟  ثیرأت

 

 مواد و روش ها 

 شرکت کنندگان 
در  مرد    یداورانِ ورزش  شامل   پژوهش   ن یا  یآمار  ۀجامع 
وال  یمیت  ی هارشته فوتسال،  و    بال،یفوتبال،  بسکتبال 

کرمانشاه استان  در    هندبال  که  سنیِردهبودند    های 
 داشتند.  یداور  ۀ کشور، سابق  یورزش  یهاگیل  مختلفِ 

گیری هدفمند و در دسترس  با استفاده از روش نمونه
انتخاب شدند    داور برای حضور در این پژوهش  36  تعداد

اولیه جهت مشخص شدن سبک    هایبررسی  که پس از 
داور با    12نفر شامل    24رهبری آنان، در نهایت تعداد  

تحول رهبری  و  سبک  رهبری   12گرا  سبک  با  داور 
  نامۀ سبک رهبری(گرا )بر مبنای نتایج پرسشغیرتحول
عنوان شدند.   ۀنمون  به  انتخاب  کلیۀ    آماری  سپس 

 

1. Counterbalance  

2. Giboin & Gruber  

صورت موازنۀ  تصادفی ساده و به  به روش  ها  آزمودنی
تحریک   وضعیت  سه  در  مداخله  اعمال  برای  متقابل 

و تحریک شم تقسیم ندی ب  آنودال، تحریک کاتودال 
بدین منظور از شش بلوک تصادفی سازی شده    شدند.

آند، شم، کاتد؛    (2( آند، کاتد، شم؛  1با ترتیب مداخله:  
آند، کاتد؛  ( شم،  5( کاتد، شم، آند؛  4( کاتد، آند، شم؛  3
با استفاده از   نمونه حجم ( شم، کاتد، آند استفاده شد. 6

و با در نظر گرفتن   )3.1.9.2افزار جی پاور )نسخه  نرم
آماری   انداز  80توان  سطح  25اثر    ۀدرصد،  و    درصد 

-درصد برای آزمون آنوا با اثر تعامل بین 95معناداری 
درونگ و  شد.روهی  محاسبه  -شرکت  یۀکل  گروهی 

آگاهانهنام   تیرضا  فرم  کنندگان امضا    ۀ    کردند.را 
  قات یاخالق در تحق  یمل  ۀ تیپروتکل مطالعه توسط کم

 رانیا  یپزشک  ستیز
(IR.KUMS.REC.1398.653تصو شد.    بی( 

ارز از  منع  شرکت  ،یابیقبل  مورد هرگونه  در  کنندگان 
  یها، از جمله وجود دستگاهتی دی سی اِساستفاده از 

  ۀ و هرگونه سابق  یقلب  یضربان سازها  ایقابل کاشت  
-شرکت  ۀ. همگرفتند  قرار  یصرع مورد بررس  ایتشنج  

افراد راست    ۀسالم بودند و هم   یکنندگان از نظر جسم
 دست بودند.

 ح پژوهش طر

  آزمون   پس-آزمون  با استفاده از طرح پیشاین پژوهش  
به شیوۀ دوسویه کور و به    کنترل اثر دارونماهمراه با  

موازن  گرفت.    1متقابل   ۀصورت  منظور،    نیدبانجام 
ساعت    72حداقل    ۀمجزا با فاصل  ۀجلس   4در    هایآزمودن

 (2018،  2گیبوین و گروبر )  افتندیحضور    شگاه یدر آزما
  از یاطالعات مورد ن  آوریاول به منظور جمع   ۀ جلسکه  

پژوهش،   یاجرا یآنان با چگونگ ییآشنا ها،یاز آزمودن
اِم  ) 3ویس و آولا ب یرهبر  یچندعامل ۀنام پرسش لیتکم

3. Bass & Avolio  
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کیو  همچن(  1اِل    یکیالکتر  کیتحر  با  ییآشنا  نیو 
ن  ایفراجمجمه مستقیم   در    ظردر  سپس  شد.  گرفته 

-هب  جنتای  اساس  بر  ،یآزمودن  24،  چهارم  جلسات دوم تا
شده در    لیتکم  یِ سبک رهبر  ۀنام پرسش  ست آمده از د

( گروه سبک  الف نفره شامل:    12به دو گروه    ،اول  ۀجلس
-38و دامنۀ سنی:    30)میانگین سنی:    گراتحول  یرهبر
)میانگین    گرارتحول یغ  رهبری  سبک  گروه(  ب  و   (22

به دنبال   شدند.  میتقس(  18-36و دامنۀ سنی:    27سنی:  
مدل    3  افتیجلسه به منظور در   3در  آن، هر آزمودنی  

تحر در    ایفراجمجمه  میمستق  یکیالکتر  کیمختلف 
اِف  آند بر روی (1شامل  ،2اِف چهار و اِف پی دو  یۀناح

بر روی   و چهار   رو   کاتد   2  ؛اِف پی دو کاتد  اِف   یبر 
همانند    شَم   کی ( تحر3و  اِف پی دو    ید بر رو آنو    چهار

اِف چهار و   بر رویبه ترتیب  گروه تجربی؛ آند و کاتد  
دو  پی  آزما  اِف  جلسهیافتحضور    شگاه یدر  هر  در   . ،  

بالفاصله   و  تحرپیش  اعمال  از   ،یکیالکتر  کیپس 
-مورد اندازهدر شرایط یکسان  مورد نظر پژوهش    ریمتغ

 .گرفت قرار یریگ

مستقیم   جریان  الکتریکی  تحریک 

 ای فراجمجمه 

  از دستگاه   ،برای اعمال تحریک مغزی در این پژوهش
فراجمجمهیتحر مستقیم  الکتریکی  مدل    ایک 

گستر   3نورواِستیم طب  مدینا  شرکت  و   4محصول 
  الکترود که  دو  .شد  شناختی سینا استفاده علوم ۀمؤسس

صفحه انداز  ییهاشامل  در  کربن  جنس    5×7  ٔەاز 
به    بود  مترسانتی آغشته  اسفنجی  پوشش  محلول  در 
و   5وودز)داده شد  قرار  )نه دهم درصد(    %  0.9نمکی  

  ستم یبا استفاده از س  الکترودها  سپس  .(2016همکاران،  
بار  ،10- 20  یالملل  نیب نوار  دو    ناحیۀ در  ،  کیتوسط 

 

1. MLQ: Multifactor Leadership 

questionnaire  

2. F4 & Fp2 

3. NeuroStim 

4. Medina Teb Gostar 

 سری  رو   ،(اِف چهار و اِف پی دو )  شیمورد آزما  یمغز
تحربسته    کنندگانشرکت وضعیت  در  ،  فعال  کیشد. 

قشر    ناحیۀدقیقه در    20  مدت   میلی آمپر به  2  انیجر
پیش  -یخلف طرراست  پیشانیِ  جانبی  از    ق ی، 

و   یالکترودها اعمال  آند  در  .  گردید  کاتد    تحریک اما 
تحریک  ،  شَم الکترودها همانند گروه  قرارگیری  محل 

ولی جر بود  از  واقعی  ثانیه قطع    30یان تحریک پس 
ا  .شدمی اولیه را    کی بود که فرد، تحر  ن یهدف  شدن 

تحر  ندکحس   بودن  غیرفعال  از  نشود  کی و    آگاه 
 . (2006و همکاران،  6گا ی)گاند

 سبک رهبری 
منظور   از  به  داوران  رهبری  سبک    ۀ نامپرسشتعیین 

(  8اِم اِل کیو)  7و یس و آولاب  یرهبر  یاستاندارد چند عامل
شد   ( یسئوال  36)   رانیمد  ایرهبران    ۀنسخ  استفاده 

اولیو،  ) و  پرسش  ویرایش جدید   .(1996باس    نامه این 
که به ارزیابی عوامل و    است  یا گویه  سئوال  36دارای  

تحول شاخص  رهبری  مداخله  گراهای  عدم  و  تبادلی   ،
تحولمی رهبری   5و    سئوال  20دارای    گراپردازد. 

  3و    سئوال  12گرا یا تبادلی دارای  ، رهبری تعامل لفهؤم
بر  و    است  سئوال  4، و رهبری عدم مداخله دارای  لفهؤم

مخالف= )کامالً  لیکرت  ارزشی  پنح  طیف  ،  1اساس 
(  5کامالً موافق= ، 4، موافق=3، نظری ندارم=2مخالف=

سبک سنجش  رهبریبه  پردازد.  می  های 
  و   اساتید توسط رهبری عاملی   چند  ۀنام پرسش روایی

، یاطهر)  است  شده  یدیتأ  حوزه  این  متخصصان
از روش  با استفاده    نیز  نامهپرسش  این  پایایی .(2009

باالی   کرونباخ    است  آمده  دست  بهصدم    70آلفای 
اّو.  (2009،  یاطهر) آزمایشگاه،  لدر جلسۀ  از    در  بعد 

و    پژوهش  یاجرا   یبا چگونگکنندگان  شرکت   ییآشنا

5. Woods 

6. Gandigaet al 

7. Bass & Avolio  

8. MLQ: Multifactor Leadership 

Questionnaire  
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ها خواسته شد تا  ی، از آنسبک رهبر  ۀنامپرسش  توضیح
و تکمیل کنند. بخوانند  نامه را  ت پرسشسئواالت،  به دقّ

آوری آنها، به تجزیه و  نامه و جمع بعد از تکمیل پرسش
پرسش رهبری  ناتحلیل  سبک  نوع  تعیین  جهت  مه 

)تحولشرکت اساس  غیرتحول  و   گراکنندگان  بر  گرا( 
پرسش سپس،    نامه امتیازات  شد.  اساس    برپرداخته 

ب شرکتهامتیازات  آمده،  دوگروه دست  به  کنندگان 
 گرا تقسیم شدند. گرا و غیرتحولتحول

 1گری تکانش
آزمون  تکانش  گیریِاندازهجهت   از  داوران  گری 
  ۀلیآزمون به وس نیااستفاده شد.    2گری برو/نروتکانش

مؤسسی)فارس  ی اانهیرا  ۀنسخ علوم    قاتیتحق  ۀ (، 
کنندگان  شد. به شرکت  طراحی   نا یس  شناختی –یرفتار

  دیمحرک است که با  کی   یدارا  یباز  نیگفته شد که ا
به    دیمورد که نبا  کی  نیبه آن پاسخ داده شود و همچن

است.   کوشش  100  یدارا  یباز  نیآن پاسخ داده شود. ا
 م یقسمت تقس  4  هب  یباز  شینما  ۀ، صفح کوششدر هر  
در یک شد،    "4آر "  ای  "3پی"کاراکتر    آن،  قسمت  که 

  است که   صورت  نیابه  کار  روش  شود.    یداده م  شینما
زمان را    "پی"  کاراکتر  ی،باز  شی نماۀ  کادر صفح  هر 
و اگر کاراکتر    دیکن  بالفاصله روی آن کلیک  نشان داد

)شرکت مدینا طب    دینکن  یداده شد، کار  ش ینما  "آر"
  دیواکنش نشان ده  ی. در اسرع وقت به بازگستر سینا(

به ،  "پی". با فشار دادن  دیکسب کنرا   ازیتا حداکثر امت
-تعلق می  ازیامت  ،حیانتخاب صح  یکنندگان براشرکت
دل  گرفت به  دادن    لیو  فشار  با  کردن  انتخاب  اشتباه 

برای ،  "آر" بازشدشان ثبت میخطا  از  بعد  امتیاز  ،  ی. 
بهترگری،  تکانش واکنش،  و    نیزمان  واکنش  زمان 

-یم  کننده ثبتبرای هر شرکتزمان واکنش    نیانگیم
 شد.

 

1. Impulsivity  

2. Impulsivity Go/ No Go 

3. P  

4. R  

 تجزیه و تحلیل آماری 
و   دادهتجزیه  نرمتحلیل  از  استفاده  با  افزار  ها 

برای   23نسخۀ    5اس.پی.اس.اس  پذیرفت.  انجام 
ها از آزمون  فرض طبیعی بودن توزیع دادهبررسی پیش

واریانس  6ویلک -شاپیرو  همگنی  بررسی  برای  از  و  ها 
-ید پیشیأاستفاده شد. پس از ت  7آزمون کرویت ماوخلی 

ها،  همگنی واریانسها و  فرض طبیعی بودن توزیع داده
از روش آماری تحلیل واریانس دو راهۀ مرکب جهت  

بین عامل  )سبکبررسی  عامل  گروهی  و  رهبری( 
شد.درون استفاده  تحریک(  )انواع  صورت    گروهی  در 

گروهی، گروهی و بینوجود اثر تعامل بین عامل درون
گروهی و آزمون  از آزمون تی مستقل برای مقایسۀ بین

راهه یک  اندازه  آنوای  برای  گیریبا  تکراری  های 
و در صورت عدم وجود    گروهیمقایسۀ درون استفاده 

گروهی، اثر اصلی  گروهی و بینتعامل بین عامل درون
گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار  گروهی و بیندرون

-در صورت وجود تفاوت معنادار در عامل درونگرفت.  
تصحیح بونفرونی  های زوجی از  گروهی، برای مقایسه

ها مقادیر اختالف بین  برای کلیۀ مقایسه  استفاده شد.
و مورد   شد  میانگین قبل و بعد از مداخله )دلتا( محاسبه

های آماری، سطح  برای تمام آزمون  استفاده قرار گرفت.
 در نظر گرفته شد.   p≤0.05معناداری 

 

 نتایج 

های  وران ورزشی رشته دااز داوطلب نفر  24کلی طوربه
هندبال و  بسکتبال  والیبال،  فوتسال،  فوتبال،   تیمی 

رده استان کرمانشاه که سابقۀ دا های مختلف  وری در 
لیگ در  داشتند  سنی  را  ایران  ورزشی  اساس  های  بر 

عاملی رهبری )اِم، اِل،  نامۀ چندنتایج حاصل از پرسش

5. SPSS 

6 . Shapiro-Wilk 

7 . Mauchly’s Test of Sphericity 
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آن  .انتخاب شدند در این مطالعهکیو(   ها در دو  نسـبت 
نفر   12گرا و  نفر در گروه سبک رهری تحول  12)  روهگ

 . درودبرابر ب  گرا(نیز در گروه سبک رهبری غیرتحول
سنی،  ،  1جدول رشتۀ  میانگین  تحصیالت،  میزان 

داوری درجۀ  داوریِو    ورزشی،  ورزشی  سابقۀ    داوران 
است.نشان   متغیر    داده شده  معیار  انحراف  و  میانگین 
تفکیک  تکانش به  تحریک  مختلف  مدل  در سه  گری 
ارائه شده است. نتایج    2رهبری در جدول شمارۀ  سبک

آزمون تحلیل واریانس دوراهۀ مرکب نشان داد که اثر  
و عامل  تعامل بین عامل بین گروهی )سبک رهبری( 

گروهی )نوع تحریک( از لحاظ آماری معنادار نبود  درون
(0.519=p.)    غیرمعنادار بودن اثر تعامل، اثر  با توجه به

بین عامل  قرار  اصلی  تحلیل  و  تجزیه  مورد  گروهی 
 گرفت و نتایج نشان داد که بین دو سبک رهبری در  

یک از انواع تحریک تفاوت معناداری وجود ندارد  هیچ
(0.553 =0.363, p (1, 22)=F  )که اثر اصلی  در حالی

ختلف  عامل درون گروهی نشان داد که بین سه مدل م
( دارد  وجود  معناداری  تفاوت  F=(44 ,2) تحریک 

0.001 =10.99, p  .)  مقایسۀ زوجی سه مدل تحریک
امتیاز   که  داد  نشان  بونفرونی  تصحیح  از  استفاده  با 

گری در حالت تحریک آنودال به شکل معناداری  تکانش
 ( بود  شم  تحریک  حالت  از  .  (p= 0.001باالتر 

که   داد  نشان  نتایج  تکانشهمچنین،  در  میزان  گری 
حالت تحریک کاتودال نیز به شکل معناداری باالتر از  

، مقادیر 1در شکل  (.  p= 0.02حالت تحریک شم بود )
پس  و  متغیر  پیش  شرایط    گریتکانشآزمون  سه  در 

 مختلف تحریکی نشان داده شده است. 
 

 مورد مطالعه  ی در گروهمیانگین اطالعات جمعیتّ ةمقایس -1جدول

Table 1- Comparison of the mean of demographic information in the study group 
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 مورد مطالعه  ی در گروهمیانگین اطالعات جمعیتّ ةمقایس -1جدولادامة 

Table 1- Comparison of the mean of demographic information in the study group 

  Age سن
 سطح تحصیالت 

Education level 

 رشتة ورزشی 

Sports 

 درجة داوری

 Degree of 

refereeing 

سابقة  

 داوری 

Refere

eing 

experi

ence 

1 8 3 6 2 7 1 3 3 2 0 1 4 2 1 2 2 4 4 2 1 1 1 
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  کیسه نوع تحر قیقبل و بعد از مداخله از طر های رهبریبه تفکیک سبک  گرینتایج تکانش  -2جدول 

 انحراف استاندارد( ±ف )میانگین مختل
Table2. Overall results of impulsivity based on leadership styles at pre- and post-

intervention through three different stimulation types (Mean±SD) 
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الکتریکی  تحریک مدل مختلفسه تحت  مداخله گری قبل و بعد ازامتیاز تکانش مقادیر کلی -1 شکل  

( تفاصل امتیاز پیش و پس آزموندلتا=) با حالت شم گریدلتای تکانش)* = تفاوت معنادار  
Figure 1- Changes in scores of Impulsivity test from pre- to post-intervention under 

three different tDCS stimulation modalities. (* = significant difference of delta 

Impulsivity between stimulation types)

 نتیجه گیری بحث و 
ت بررسی  به  بار  اولین  برای  پژوهش،  این  انواع  أدر  ثیر 

-مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه
تکانش میزان  بر  سبک  ای  با  ورزشی  داوران  گری 
گرا( پرداخته شد  گرا و غیرتحولرهبری متفاوت )تحول
امیدوارکننده نتایج  از  که  استفاده  جهت  را  این  ای 

ورزشی    داورانثر در  ؤم  ۀیک مداخل   وانبه عن  استراتژی
  یزمانحاضر نشان داد    پژوهش نتایج  به همراه داشت.  
  تحت (F4) اِف چهار  یۀدر ناح یکه داوران ورزش

 

1. Nitsche 

 
گرفت  کیتحر قرار  راست  آنان  گری  تکانش  ند،آنودال 

یافت از آنافزایش  افزایش  .  باعث  آند  جا که تحریک 
  شودمی جانبی پیش پیشانیقشر خلفی  پذیریتحریک

می  ،(5200  ،همکارانو    1ه نیتچ) نظر  این  رسد  به 
گری داوران ورزشی در  مکانیسم سبب افزایش تکانش

باشد.   آنودال  تحریک  به  اینپاسخ  به  توجه  که  با 
است  مفهوم  گریتکانش بُی  چهار  از  مشخصکه    عد 

تمایل به اقدام  قصد قبلی  بدون  ،  2آنی بودن )فوریت()

2. Urgency 
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تشکیل    (3هیجان طلبیو    2پشتکار عدم  ،  1بدون درنگ 
می است،  عملکردشده  در  مؤثری  بسیار  عامل    تواند 

به   داوران تیمیورزش   در  خصوصورزشی  مثل    های 
که    باشد  فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال

پیشبه   غیرقابل  محیطدلیل  بودن  نداشتن  ،  بینی 
  ،پذیر بودن رویدادپویایی و انعطافریزی قبلی و  برنامه

می و   بایستداوران  آنی  حال    تصمیمات  عین  در 
کنند اتخاذ  را  صورت  ؛صحیحی  این  غیر  در    ، چون 

بازیکنان، مربی و تماشاگران را به دنبال خواهد    اعتراض
به همین خاطر در چنین رویدادهای تیمی که  داشت.  

داوران   باز محسوب می شوند  رویدادهای محیط  جزء 
با توجه    اشند.گری باالیی بورزشی باید دارای تکانش
که در مقدمۀ مقاله نیز    گری به تعاریف مربوط به تکانش

،  تفکربدون  رفتار تکانشی، رفتاری است  ؛  بدان اشاره شد
در مورد پیامدهای رفتاری خاص در    به طوری که فرد 

تواند در دو دستۀ  می  و   کندمورد خود و دیگران فکر نمی 
تکانشگری سازگارانه یا کارآمد و تکانشگری ناسازگارانه  

. (2014،  و همکاران  4نگ یک) بندی شود  یا ناکارآمد دسته
این   حاضر،،  رو از  پژوهش  داوران تکانش   در  گری 
تکانشگری سازگارانه یا کارآمد مورد    به عنوان  ورزشی

گیری قرار گرفت که در آن، داور باید در تمامی  اندازه
و در موقعیت بازی  سرعت  های خاص بهطول جریان 

گیری کند بدون این که از قبل به آن تصمیم  تصمیم
وجه به  با تدارد که  احتمال وجود  این  فکر کرده باشد.  

رویدادهای ورزشی در  بینی شرایط پویا و غیرقابل پیش
-تکانشعد مشخص  چهار بُتمامی طول جریان بازی،  

-تصمیمکننده در  تضعیف یا  کننده  نقشی تسهیل  گری
های  ورزشی با توجه به محیط  گیری و عملکرد داوران

 

1. Lack of Premeditation or a 

Tendency to Act Without 

Deliberation 

2. lack of Perseverance 

3. Sensation-Seeking 

4. King  
5. Bell  

،  نتیجهدر    .داشته باشدهای باز و بسته  اجرا مانند محیط
تغییرپذیری شرایط محیطی و غیرقابل پیش بینی بودن  
آن، می تواند با تحت تأثیر قراردادن نیازهای توجهی، 

گیری و در نهایت اجرای حرکتی، روی عملکرد  تصمیم
یافته    نتایج این قسمت ازو قضاوت داوران تأثیر بگذارد.  

یافته   پژوهش  های همکاران  5بل   پژوهشهای  با    و 
و همکاران    بل  ،مطالعه نیدر اهمخوانی دارد.    (2020)
-پیشاعمال شده به قشر    اِسسی دیتیاثر  (  2020)
 6گنالیتوقف س تکلیفخطا در  زانیبر م را مغز یشانیپ

نتایج  د. نکن یر یگرا اندازه گریشتکان  تا  دند کر یبررس
  یافراد  یبرا  اِس سیدیتی  آنها نشان داد که   پژوهش

، فوریت 7ت مثبت )فوری  گریتکانش  ۀکه از هر پنج جنب
پشتکار 9بینیپیش  عدم،  8منفی عدم  جستجوی  و    10، 

در    یریثأ، تبودند   را به دست آوردهکم    ازیامت  (11احساس 
،  حال  ن ینداشت. با ا  گنالیتوقف س  فیتکلعملکرد در  

در    یافراد  یبرا  یمتفاوت  یالگو هم  که  شد  ظاهر 
  ازات یامت  ،ینی بشیو هم در عدم پاحساس    یجستجو

کرد  ییباال افرادندکسب  ا   ی.  در  جنب  نیکه  ۀ  دو 
-شتکان  ی، رفتارهاامتیاز باالتری داشتند  گریتکانش

-که می  داشتند  گنالیتوقف س  تکلیفدر  گری باالتری  
یا عوامل  و    تیدر شخص   ی فرد  ن یب  ی هابا تفاوتتواند  

 .  دیگر مرتبط باشد

زمانی  ن داد  انش  دیگری در این زمینه  پژوهشهای  یافته
ناحیۀ   در  ورزشی  داوران  چهار  که  تحت    (F4)اِف 

گری  میزان تکانشتحریک کاتودال راست قرارگرفتند، 
یافته با  که  یافت  افزایش  حاضر    پژوهشهای  آنان 

حاضر هم راستا    پژوهشنتایج    همخوانی دارد. همچنین،

6. Stop Signal Task  

7. Positive Urgency,  

8. negative Urgency  

9. Lack of Premeditation  

10. Lack of Perseverance  

11. Sensation-Seeking  
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کنندگان  در شرکت  (2016)  1چنگ و لی  با نتایج مطالعۀ
تعدیل   برگری  کانشت  به بررسی اثر  در آن  که  سالم بود

پیشانی  پیش  قشر  تصمیم  2عصبی  تغییر  گیری در 
پرداختندریسک داد  آنها    پژوهش نتایج    .پذیر  نشان 

آنودال راست و کاتودال راست نسبت   تحریک الکتریکی
ثر  ؤم  ریپذ  سکیر  یکاهش رفتارهادر   به تحریک شَم 

گری  اندازۀ این اثر در افرادی که دارای تکانش  و است  
بود  باالتری بیشتر  این  .بودند  به  توجه  تحریک  با  که 

برخ دارد،  الف  کاتودال  مهاری  نقش  آنودال  تحریک 
-گری میهای تکانششود که پیامچنین استنباط می
وضعیت در  )تسهیل،  توانند  متفاوتی  اثر  خاص  های 

بی یا  و  دیگربازدارندگی  سوی  از  باشند.  داشته  ،  اثر( 
تفاوت به  است  ممکن  اِس  سی  دی  تی  های  اثرات 

ویژگی در  هیجان،...(  )استرس،    شخصیتیهای  فردی 
در  کننده،    لیاثرِ تعد   نی داشته باشد که ا  یبستگافراد  

  یگرو تکانش  تی دی سی اِسدر مورد    حاضر  پژوهش
 . قرار نگرفته است شیمورد آزما

ارائۀ   که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه  همچنین، 
دلیل اختالف نظرهای  گری، به تعریف دقیقی از تکانش
یا   تکانشی  در  رفتار، بسیار  یک  خواندن  غیرتکانشی 
مفهوم نوعی یک  گری بهتکانش  دشوار است. از این رو،

در برگیرندۀ ابعاد مختلفی نظیر فوریت،   و است  یانتزاع
پیش بدو عدم  برنامه بینی،  بودن  ریزین  عدم  قبلی   ،

پشتکار و جستجوی احساس است و هریک از این ابعاد  
کینگ و همکاران، )  قابل بحث است  نیز به نوبۀ خود

را    یگر( تکانش1993بارات )،  همین خاطر  . به (2014
  ع یپردازش سر  به عنوان واکنش بازدارنده و اختالالتِ 

  ، در کندیم فی تعر ر یختأ بدونو  ماجراجوییاطالعات، 
 نقصان  گری راتکانش (2013) 3رابینز و  یبارکه  یحال

-تصمیم  فراینداختالل در    ،نتیجه  درو   مهاری کنترل
 4و ایزنک  ایزنک  .کنندیری و پاسخ آنی توصیف میگ

 

1. Cheng & Lee 

2. prefrontal cortex 

خطرپذیری و فقدان گری را افزایش  نیز تکانش  (1977)
بنابراین، مطابق با اهداف    .دنکنریزی توصیف می برنامه

گری از جمله  های مختلف تکانش خصیصهها و  پژوهش
ریسک  تکانشرفتارهای   ... و  پاسخ  زمان  گری  پذیر، 

که در تحقیق  طوری تواند افزایش یا کاهش یابد. بهمی
های گروهی قضاوت داوران ورزشی در ورزش حاضر،  

و   بسکتبال  والیبال،  فوتسال،  فوتبال،  به  مثل  هندبال 
بودن  سریع  و  محیط  بودن  بینی  پیش  غیرقابل  دلیل 

بازی و همچنین جابه در  جریانِ  بازیکنان  جایی سریع 
پذیری زیاد همراه است، چرا که داوران  زمین، با ریسک

برای گرفتن تصمیم درست و به موقع در تمامی طول  
جریان بازی، تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی زیادی 

رغم محدودیت زمانی، چنین شرایطی علیهستند. در  
  ۀجیتواند نتیداور م   کیگرفته شده توسط    ماتیتصم
 ب، یترت  ن یبه ا  .قرار دهد  ریثأرا تحت ت  یباز  کیی ینها

  کن یباز  کیشکست    ، عاملداور  بارها اتفاق افتاده که
ۀ  ج یبر نت  یرگذاریتأث  خاطر به شود و  یممحسوب    میت  ای
طرفداری   ایو   نیقوان  نکردن  اعمال  ه علتب  یباز  کی

رقیب شناختهاز  متهم  بنابراین،  می  ،  قضاوت شود. 
ت لذّ  نه تنها،  کاهد و از ارزش رویداد می  داوران،  ضعیف

؛ بلکه  دهدمربیان و تماشاگران را کاهش می  بازیکنان،
-ت را نیز تحت تأثیر قرار میاحساسات و غرور یک ملّ

-افکار عمومی قرار میمورد بازخواست ،  اغلبو  دهند  
توان گفت که داوران ورزشی عالوه  . بنابراین میگیرند

گری باالیی داشته باشند باید ریسک  که تکانشبر این
 پذیر نیز باشند.

نشان داد که  حاضر    پژوهشهای  از سوی دیگر، یافته
های  لکتریکی بین داوران ورزشی با سبکدر تحریک ا

گرا تفاوت معناداری وجود  غیرتحولگرا و  رهبری تحول
-توانایی  ۀدر زمین  داوران ورزشی  کهرغم اینعلیندارد.  

ب یا  مغزی  اجرایی،  خاصطور ههای   ،شانکارکردهای 

3. Bari and Robbins  

4. Eysenck & Eysenck 
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نیستند متغیرهای  تومی  همانند  تفاوت در  ان گفت که 
گرا( ممکن است در  گرا و غیرتحولرهبری )تحولسبک

ویژگی مثل  سایر  رفتاری  ریسکتصمیمهای  -گیری 
واکنش،   زمان  سایر ویژگیپذیر،  یا  و   های شخصیتی 

رفتاریتفاوت دیگر، باشد.    تاثیرگذار  های  سوی  از 
شدت در  تغییر  است  زمان    ممکن  مدت  تحریک، 

، تعداد جلسات تحریک و یا فعالیت الکتریکی تحریک
سبب بروز تغییراتی در متغیرهای   مناطق خاصی از مغز

هایی را در پاسخ  مربوط به سبک رهبری شده و تفاوت
گرا( به گرا و غیرتحولاین دو نوع سبک رهبری )تحول

تحریک الکتریکی مغز نشان دهد که این امر به انجام  
دارد نیاز  دیگری  آن  .تحقیقات  ااز  که    راتییتغ  نیجا 

ب  یرفتار جریت)قطب  اِسسی دیتی  کیزیوفیبه  ، انی، 
مغز، عملکرد،   نواحی هدف در )  یولوژیزیزمان( و نوروف

مدوالسیون روش    نیدارد، چن  ی( بستگت عصبیاتصاال
 یانسان  زمناطق مورد هدف از قشر مغتواند  می  یعصب

ر  مقدار جریان القاء شده ب  ،ینابنابر  .دانکشبرا به چالش  
باشد، عالوه  مغزی ممکن است در افراد متفاوت    نواحی
نواحی مغزی و تجمع نورونی در زیر الکترود در    بر این

نواحی    عملکرد تحریک  سرانجام  دارد.  تأثیر  شناختی 
  تغییرات گسترده در فعالیت مغز   مغزی باعث ایجاد  ویژۀ
میمی که  عملکردهای گردد  بر  چندگانه  تأثیر    تواند 
بگذاردش همزمان  طور  به  و    2016،  1ردونیر)   ناختی 

اولین  حقیقتدر    .(2016،  2ران و همکا   یبوردوچ این   ،
  اِس سیدیتیای است که به بررسی ترکیبی از مطالعه 

شناختی تکالیف  می    - و  ورزشی  داوران  در  حرکتی 
به عنوان یک    اِس سیدی تیپردازد که در این مطالعه،  

تکانش برای  مبنای  مداخله  بر  ورزشی  داوران  گری 
 شده است.کار گرفته ه های رهبری بسبک

یافتهیافته  ۀمقایس  ،بنابراین با  ما  دیگر  های  های 
  اِس سیدیتیعلوم اعصاب شناختی که از    هایپژوهش

 

1. Reardon 

2. Borducchi et al 

در   غیرتهاجمی  روش  عنوان  استفاده  گری  تکانش به 
کدام از  رسد. زیرا هیچاند کمی دشوار به نظر مینموده
-تکانشاِس را بر روی  سیدی تأثیر تی،  هاپژوهش این  

ری مورد  های رهببر مبنای سبکداوران ورزش  گری  
کار  از طرفی پروتکل به  .اندمطالعه و هدف قرار نداده

مغزی    ۀطرفیک  تحریک  رفته در پژوهش حاضر از نوع
)آنودال، کاتودال    های مختلف تحریکبا استفاده از مدل

شم( حالی   و  در  پژوهشکه  بود،    عمدتاً   قبلی  های در 
قرار گرفته بود. استفاده    مورد  تحریک الکتریکی دوطرفه
شرکت تفاوت  بالقوهکنندگانهمچنین،  طور  به   ، ، 

به همراه خواهد    هاپژوهشنتایج  تعمیم  ناسازگاری را در  
  های پژوهشکار رفته در  های بهداشت. ناهمگنی نمونه

برای امکان تعمیم نتایج در   را هاییمختلف، محدودیت
کنندگان ورزشکار نسبت به افراد سالم عادی و  شرکت

بهجمعیّ بالینی  آوردوجود  ت  و    3نوگرادفیو )  خواهد 
مدت زمان تحریک، شدت    همچنین،.  (2012همکاران،  

تحریک نوع  برای    تحریک،  تحریک  جلسات  تعداد  و 
به دلیل هدف مورد مطالعه  نمونه آماری مختلف  های 

که این امر نیز   تواند متفاوت باشدنیز می  ها پژوهشدر 
تعمیم  و  یافتهمقایسه  مشکل  پذیری  با  را  جدید  های 

جهت    یشتریمطالعات ب  بنابراین، انجام.  سازدمواجه می
 رسد. نظر می بررسی این احتماالت ضروری به

 :توان دریافت کهها میپژوهشاز نتایج این گونه 
الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای باعث بهبود تحریک 

 شود.گری داوران ورزشی میویژگی تکانش
مدل بین  تحریکاز  مختلف  تحریک  الکتریکی  های   ،

بر روی قشر خلفی جانبی  و کاتودال راست  آنودال راست  
راست  پیشانی  افزایش    4پیش  باعث  با شَم  مقایسه  در 

 . گری در داوران ورزشی شدتکانش
حاکی از آن است که داوران    پژوهشبنابراین، نتایج این  

سریعتکانش تصمیمات  میگر،  اتخاذ  در  تری  و  کنند 

3. Vinogradov 

4. r-DLPFC  
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نشان  العمل بهتری  های مختلف بازی، عکسموقعیت
دهند و برای انجام این فرایندها نیاز به برنامه ریزی می

گری  داورانی که دارای تکانش،  . از این رو قبلی ندارند
موفقیت کمتر  عملکردشان  هستند  خواهد  پایینی  آمیز 

که این افراد در چنین اوضاعی به فکر کردن و  بود. چرا
باال بودن  ،  به همین دلیلپاسخ دادن سریع نیاز دارند.  

داورانتکانش پاسخ گری  برای  را  آنها  این  ،  در  دهی 
کند. این فرایند احتماالً به این  ها مستعدتر می موقعیت

بودند  پذیری باالیی  دارای ریسکصورت است که آنها  
خود را با درگیری ساز وکارهای توجهی و    و تصمیمات

-ر کمترین زمان ممکن به انجام میشناختی اندک د
 رسانند.  

مطالعۀ حاضر  های تجربی  حائز اهمیت است که یافته 
ی اِس در زمینۀ ورزش  نیز در مورد استفاده از تی دی س

ورزش  در  شناختی  و  اجرایی  کارکردهای  توسعۀ    به 
دهد که فرایندهای شناختی  و نشان می   کند  یم  کمک 

عملکرد    یک طرفه،  الکتریکی  حرکتی از طریق تحریک 
طور که  هماندهد.  ورزشی را تحت تأثیر قرار می  داوران

نیز داده   مطالعات گذشته  از تی دی سی نشان  اند که 
ورزشی   عملکرد  بهبود  برای  همکاران،  )اِس  و  فریز 

توان استفاده کرد  و عملکرد بدنی در ورزش می (2019
 . (2019همکاران،  و  کمالی)

 پیشنهادات 
که  یم  شنهادیپ • آینده،  شود  با    پژوهش  نیادر 

 ج یو نتا رد یانجام گ زیدوطرفه ن یکیالکتر کیتحر
 گردد. سهیمقا حاضر  پژوهش جیآن با نتا

-های مشابه بر روی داوران ورزشانجام پژوهش •
ای انفرادی و همچنین روی نمونه های دیگر به  ه

 ویژه مربیان، ورزشکاران 

بر روی سیدیتأثیر تی  شود کهپیشنهاد می • اِس 
ورزش  گریتکانش و    ی زنداوران  انجام شود  نیز 

 مقایسه گردد. نتایج دو پژوهش با هم 

تی • تأثیر  روی  سی دیهمچنین  بر  سایر  اِس 
رفتاری ورزشی  شناختی-متغیرهای  با    داوران 

و یک  تحریک الکتریکی دو طرفه    استفاده از روش
 مقایسه گردد.دو باهم  و نتایج آن  انجام شود  طرفه  

 

 تشکر و قدردانی 
هم  از  پایان  رشته   ۀدر  فوتبال،  داوران  ورزشی  های 

که    استان کرمانشاه   والیبال، هندبال و بسکتبالفوتسال،  
 شود.تشکر و قدردانی مینمودند  در این مطالعه شرکت  
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