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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 righthanded, 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 batterydriven 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
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considering brain modulation or socalled neurodoping as a new strategy to
enhance
referees’
performance.
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rigorous research design is required to
generalize the results to the real
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مقالة پژوهشی

تأثیر مدل های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمهای بر
تکانشگری داوران ورزشی :نقش سبکهای رهبری

1

شهروز غایب زاده ،1شیرین زردشتیان ،2حسن صبوری مقدم ،3احسان امیری ،4لوئیس
سوالل

گیبوین5

 . 1گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .2گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)
 . 3گروه علوم اعصاب شناختی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 . 4گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 . 5مرکز تحقیقات عملکرد انسان ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه کنستانس ،کنستانس ،آلمان
تاریخ دریافت:
1400/01/09
تاریخ پذیرش:
1400/04/12
واژگان کلیدی:
تحریک الکتریکی
جریان مستقیم
فراجمجمهای ،داوران
ورزشی ،تکانشگری،
قشر خلفی جانبیِ
پیش پیشانی

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر مدلهای مختلف تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای
بر تکانشگری در داوران ورزشی تیمی بر مبنای سبکهای رهبری بود .تحریک غیرتهاجمی
مغز به عنوان روشی جهت بهبود عملکرد در حیطههای مختلف ورزش مورد استفاده قرار
گرفته است؛ در حالیکه بهنظر میرسد میزان تأثیرگذاری آن به عوامل مختلفی از جمله نوع
تحریک و تفاوتهای فردی بین افراد بستگی داشته باشد .از این رو ،تعداد  24داور ورزشی
در رشته های تیمی فوتبال ،فوتسال ،والیبال ،هندبال و بسکتبال شامل  12داور با سبک
رهبری تحولگرا و  12داور با سبک رهبری غیرتحولگرا به صورت داوطلبانه در این پژوهش
شرکت نمودند .هر آزمودنی در سه جلسۀ مجزا در آزمایشگاه با فاصلۀ حداقل  72ساعت
استراحت بین جلسات حضور یافت .در هر جلسه ،ابتدا میزان تکانشگری با استفاده از آزمون
تکانشگری برو/نرو مورد اندازهگیری قرار گرفت و سپس آزمودنیها تحت یکی از  3نوع
تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمهای شامل تحریک آنودال ،کاتودال یا شم به
مدت  20دقیقه با شدت  2میلی آمپر قرار گرفتند .پس از اتمام تحریک ،مجدداً میزان
تکانشگری مورد اندازهگیری قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنوای دو
راهۀ مرکب نشان داد بین تحریک آند و شم و همچنین بین تحریک کاتد و شَم تفاوت
معناداری وجود داشت (به ترتیب  p=0/001؛  ،)p=0/02در حالیکه بین دو نوع سبک
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رهبری در انواع تحریک تفاوت معناداری وجود نداشت .به عنوان یک یافتۀ جدید ،این نتایج
مؤید امکان استفاده از تحریک الکتریکی فراجمجمهای به عنوان ابزاری برای افزایش
عملکرد در داوران ورزشی است.

مقدمه
تکانشگری،1

دارای ساختاری چند بعدی است که به-
طور کلی به عنوان واکنش به محرکها تعریف میشود.
در حقیقت ،نوعی تمایل به انجام واکنش سریع ،بدون
تفکر و نداشتن برنامهریزی قبلی و بدون در نظر گرفتن
عواقب احتمالی نسبت به محرکهای بیرونی و درونی
است (ریو 2و همکاران .)2020 ،این نوع رفتارهای
تکانشگری ،برخالف رفتارهای جبری 3است که فرد
بر وجود رفتار ،آگاهی دارد و هدف از رفتار ،نه کسب
لذت ،بلکه دوری از یک اضطراب است (مولر 4و
همکاران .)2001 ،با این وجود ،در رقابتهای ورزشی،
بسیاری از موقعیّتها به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن
محیط ،نیازمند تصمیمگیری مبتنی بر تفکر و تأمّل
بسیار سریع در خصوص تمامی پاسخهای محتمل است
(بارات .)1993 ،5از جملۀ این موارد میتوان به داوری6
در ورزش اشاره نمود که باید در کوتاهترین زمان
ممکن ،بهترین تصمیم توسط داور گرفته شود .در
غیراین صورت اعتراضِ ورزشکار ،مربی و تماشاگران را
بهدنبال خواهد داشت (پرز .)2014 ،7با اینحال عوامل
درونی مختلفی میتواند تصمیماتِ داورانِ ورزشی را
تحت تأثیر قرار دهند از جمله تعصب ،استرس،

احساسات ،تکانشگری ،زمانواکنش و غیره .در بین
این عوامل ،تکانشگری یکی از مهمترین ابعاد داوری
است که تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار میدهد و
سبب میشود فرد در مرحلۀ قضاوت و داوری دچار
اختالل شود (اویلت 8و همکاران.)2015 ،
از طرفی ،نقش محوری عوامل شناختی نیز در تصمیم-
گیری مدتهاست شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته
است (پارکر-تاملین 9و همکاران2018 ،؛ کمالی و
همکاران .)2020 ،به عنوان مثال ،نشان دادهشدهاست
که سبک رهبری ،به عنوان یک عامل شناختی ،یکی
از عوامل بسیار مؤثر در فرایند تصمیمگیری و قضاوت
است (ابرلین و همکاران2008 ،10؛ عباسی و همکاران،
 .)2020سبک رهبری هر فرد عبارت است از الگوهای
رفتاری دائم و مستمری که آن فرد در هنگام کار با
دیگران و برای هدایت آنها استفاده مینماید و این
الگوهای رفتاری برای سایر افراد قابل درک و تشخیص
است .بنابراین ،یک سبک رهبری خاص ،برای همۀ
موقعیتها مناسب نیست و هر شخص در موقعیتهای
مختلف از سبکهای رهبری متفاوتی در هدایت
دیگران استفاده میکند (لرد و شندریک .)2011 ،11آولیو

1. Impulsivity
2. Raio
3. compulsive
4. Moeller
5. Barrat
6. judgement
7. Pérez
8. Ouellet
9. Parker-Tomlin
10. Eberlin
11. Lord & Shondrick
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و باس )1988( 1معتقدند که اساساً سبک رهبری
دوگونه است :سبکرهبری تحولگرا 2و سبکرهبری
غیرتحولگرا( 3آولیو و باس .)1988 ،در ورزش نیز ،این
دو سبک رهبری از هم متفاوت است به طوری که در
رقابتهای ورزشی ،داوران ورزشی تحولگرا از استرس
متوسطی برخوردار بوده و عملکرد موفقیتآمیزی
داشتهاند اما داوران ورزشی غیرتحولگرا با سطح باالیی
از استرس ،عملکرد نسبتاً پایینی داشتند .با این حال،
شدت و نوع سبکهای رهبری در بین داوران درجۀ
ملی ،محلّی و منطقهای نیز متفاوت است و بر اساس
سطح و نوع مسابقه میتواند متغیر باشد (مارتینز مورنو
و همکاران.)2020 ،4
با مطالعات انجام گرفته در خصوص تکانشگری،
پژوهشگران از  40سال پیش ،تالشهای زیادی را
برای تشریح نظری و تجربی ساختار تکانشگری انجام
دادهاند .نتایج این پژوهشها نشان داده است که افراد
بـا اختالل عملکردِ بخش پیشانی مغز ،تکانشگری
بیشتری را تجربه کردهاند .از طرفی ،نقش قشر خلفی-
جانبی پیش پیشانیِ مغز ،5در شبکۀ عصبی عملکردِ
اجرایی ،بسیار مؤثر است و به طور گستردهای در
فرآیندهای کنترل شناختی ،به ویژه در تنظیم رفتار در
حین تکالیفی که شامل تضاد پاسخ ،خطا در عملکرد و
بازخورد منفی است مورد استفاده قرار میگیرد (شن 6و
همکاران2016 ،؛ آلنبی 7و همکاران2018 ،؛ بل 8و
همکاران2020 ،؛ مایر 9و همکاران .)2020 ،با اینحال،
پژوهشهای انجام شده دربارۀ ارتباط بین تکانشگری
و عملکرد شناختی گویای آن هستند که پیامهای
تکانشگری میتوانند در وضعیتهای خاص مفید واقع

شوند یعنی واکنش آنی ،بدون فکر و بدون برنامهریزی
قبلی در موقعیتهای خاص ،لزوماً حالت منفی نیست،
بلکه در بعضی از موقعیتها ارزش سازگاری دارد
(دیکمن .)1993 ،10به عنوان مثال واکنش سریع در
موقعیتهای مستعدِ تصادفات رانندگی ،معموالً بدون
تفکر واضح قبل از عمل انجام میگیرد و ارزش
سازگارانه دارد؛ چرا که شخص ،با عکس العمل سریع
بدون تفکر قبلی ،به محض تمایل برای انجام یک
رفتار ،آن رفتار را بدون هیچ فیلتر ذهنی یا رفتاری انجام
میدهد و از بروز تصادف جلوگیری میکند .بنابراین،
الزم است که بین تکانشگری سازگارانه یا کارآمد و
تکانشگری ناسازگارانه یا ناکارآمد ،تفاوت قائل شد.
آنچه در اکثر ابزارهای سنجش و مباحث بالینی تحت
عنوان تکانشگری مطرح میشود ،اغلب ،تکانشگری
ناکارآمد است .تکانشگری ناکارآمد یا ناسازگارانه به
تمایل برای عمل بدون تفکر قبلی اشاره دارد به طوری
که منجر به اختالل در عملکرد فرد در جنبههای
مختلف می شود .با توجه به آنچه که گفته شد در حوزۀ
ورزش نیز ،زمانی که محیطهای پویا و پیچیده سبب
بروز اختالل در تصمیمگیری و نیز افزایش زمان
تصمیمگیری میشود ،تکانشگری میتواند بهشکل
مثبتی تأثیرگذار باشد و ارزش سازگارانه یا کارآمد داشته
باشد (دیکمن.)1990 ،
طی سالهای اخیر ،راهکارهای زیادی برای بهبود
تکانشگری مطرح شده که استفاده از تکنیکهای
علوم اعصاب شناختی یک نمونه از آن هاست (غایب
زاده و همکاران )2021 ،که هم موضوعات کنترل
شناختی مرتبط با تکانشگری و همچنین اختالل

1. Avolio & Bass
2. Transformational Leadership style
3. non-transformational Leadership
style
4. Martínez-Moreno et al
)5. Lateral Prefrontal Cortex (DLPFC
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عملکردی عصبی آن را مورد هدف قرار داده است
(گیلمور 1و همکاران2018 ،؛ مایر و همکاران.)2019 ،2
در این میان ،استفاده از روشهای غیرتهاجمی تحریک
مغز نظیر تحریک مغناطیسی فراجمجمهای 3و تحریک
الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمهای 4که اخیراً با
عنوان دوپینگ عصبی 5از آن نام برده میشود جهت
القاء تغییرات مثبت در نواحی مختلف مغز مورد استفاده
قرار گرفته و نتایج نوید بخشی را بههمراه داشته است
(فیلمر 6و همکاران2014 ،؛ بهرامی و همکاران2021 ،؛
نعیمی تاجدار و همکاران .)2020 ،در این زمینه ،اوتا و
همکاران 2نشان دادند که تحریک آنودال ناحیۀ
 DLPFCسبب بهبود تصمیمگیری حرکتی میشود
(اوتا و همکاران .)2019 ،چنگ و لی )2015( 3نیز در
پژوهشی به بررسی اثر تکانشگری بر تعدیل عصبی
قشر پیشپیشانی 4در تغییر تصمیمگیری ریسکپذیر
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد تحریکالکتریکی
آنودال راست و کاتودال راست نسبت به تحریک شَم
در کاهش رفتارهای ریسکپذیر مؤثر است به طوری
که اندازۀ این اثر در افرادی که دارای تکانشگری
باالیی بودند بیشتر بود.
گر چه مطالعات متعدّدی به بررسی جنبههای مختلف
تحریک غیرتهاجمی مغز در ارتباط با ورزش پرداختهاند،
اما سئواالت متعدّدی در این زمینه بدون پاسخ ماند و
تأیید کاربرد این تکنیک در برخی حیطههای ورزشی
نیاز به انجام مطالعات بیشتری دارد .به عنوان مثال،
نشان داده شده است که تفاوتهای فردی یا تخصصی
(نوع رشتۀ ورزشی ،ورزشکار ،مربی یا داور بودن و )...
و نیز جزئیات مداخله نظیر شدت تحریک ،نوع تحریک

1. Gilmore
2. Mayer et al
3. Transcranial Magnetic Stimulation
4. Transcranial Direct Current
Stimulation
5. Neuro Doping

و مدت زمان القاء تحریک میتواند بر نتایج بهدست
آمده تأثیرگذار باشد؛ اما هنوز هیچ توافقی در خصوص
حالت بهینه در این زمینه وجود ندارد (دیویس.)2013 5
داوران ورزشی از مهمترین ارکان هر رویداد ورزشی
هستند که تصمیمگیری آنان میتواند تبعات مثبت و
منفی بسیار زیادی را به همراه داشته باشد .به همین
دلیل است که در سالهای اخیر تالشهای زیادی
جهت بهبود عملکرد داوران ورزشی صورت پذیرفته
است .این در حالی است که علیرغم تالشهای
صورت گرفته در این زمینه ،مطالعات علمی و هدفمند
اندکی در حوزۀ داوران ورزشی و عوامل مؤثر بر عملکرد
آنان در مسابقات ورزشی انجام پذیرفته است .بنابراین
سئواالت متعدّدی در این زمینه بیپاسخ مانده است که
مؤید نیاز به انجام مطالعات متعدّد در این زمینه است.
به عنوان مثال ،یکی از سئوالهای موجود این است که
آیا انواع مختلف تحریک غیرتهاجمی مغز میتواند بر
عملکرد داوران ورزشی نیز همانند سایر حیطههای
ورزشی که پیشتر بدان اشاره شد تأثیرگذار باشد؟ و در
صورت اثرگذاری ،بهینهترین حالت تحریک از نظر نوع،
شدت ،تواتر و مدت تحریک برای استفادۀ گسترده از
این استراتژی چیست؟ همچنین ،از دیگر سئواالت
مطرح شده که برای پاسخ به آن نیاز به انجام مطالعات
علمی و هدفمند است میتوان به این پرسش اشاره
نمود که آیا وجود تفاوتهای فردی در عوامل شناختی
نظیر سبک رهبری داور میتواند بر پاسخ به مداخالتی
نظیر تحریک غیرتهاجمی مغز مؤثر باشد؟ بنابراین
ضرورت انجام این پژوهش را میتوان در سه محور
اساسی خالصه نمود و مورد توجه قرار داد )1 :ضرورت

6. Filmer
2. Ota et al
3. Cheng & Lee
4. prefrontal cortex
5. Davis
6. G*Power
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انجام پژوهشهای علمی و هدفمند در داوران ورزشی
به عنوان یکی از مهمترین ارکان هر رویداد ورزشی)2 ،
توجه به مقولۀ سبک رهبری به عنوان یک عامل
شناختی مهم و تأثیرگذار بر عملکرد داوران ورزشی)3 ،
توجه به کاربرد تکنیک تحریک غیرتهاجمی مغز به
عنوان یکی از استراتژیهای جدید جهت بهبود عملکرد
در داوران ورزشی .لذا ،با توجه به آنچه گفته شد و نیز
عدم انجام مطالعات منسجم در این زمینه به خصوص
در جامعۀ داوران ورزشی که نقش تعیینکنندهای در
رویدادهای ورزشی دارند ،این مطالعه به دنبال پاسخ به
دو سئوال اساسی بود )1 :آیا انواع مختلف تحریک
الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمهای بر تکانشگری
به عنوان یک متغیر مهم در تصمیمگیری داوران
ورزشی تأثیرگذار است؟ و  )2آیا سبک رهبری داوران
ورزشی بر تکانشگری آنان در پاسخ به انواع مختلف
تحریک الکتریکی جربان مستقیم فراجمجمهای
تأثیرگذار است؟

مواد و روش ها
شرکت کنندگان
جامعۀ آماری این پژوهش شامل داورانِ ورزشی مرد در
رشتههای تیمی فوتبال ،فوتسال ،والیبال ،بسکتبال و
هندبال استان کرمانشاه بودند که در ردههای سنیِ
مختلفِ لیگهای ورزشی کشور ،سابقۀ داوری داشتند.
با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و در دسترس
تعداد  36داور برای حضور در این پژوهش انتخاب شدند
که پس از بررسیهای اولیه جهت مشخص شدن سبک
رهبری آنان ،در نهایت تعداد  24نفر شامل  12داور با
سبک رهبری تحولگرا و  12داور با سبک رهبری
غیرتحولگرا (بر مبنای نتایج پرسشنامۀ سبک رهبری)
به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .سپس کلیۀ
1. Counterbalance
2. Giboin & Gruber

آزمودنیها به روش تصادفی ساده و به صورت موازنۀ
متقابل برای اعمال مداخله در سه وضعیت تحریک
آنودال ،تحریک کاتودال و تحریک شم تقسیم بندی
شدند .بدین منظور از شش بلوک تصادفی سازی شده
با ترتیب مداخله )1 :آند ،کاتد ،شم؛  )2آند ،شم ،کاتد؛
 )3کاتد ،آند ،شم؛  )4کاتد ،شم ،آند؛  )5شم ،آند ،کاتد؛
 )6شم ،کاتد ،آند استفاده شد .حجم نمونه با استفاده از
نرمافزار جی پاور (نسخه  (3.1.9.2و با در نظر گرفتن
توان آماری  80درصد ،اندازۀ اثر  25درصد و سطح
معناداری  95درصد برای آزمون آنوا با اثر تعامل بین-
گروهی و درونگروهی محاسبه شد .کلیۀ شرکت-
کنندگان فرم رضایت نامۀ آگاهانه را امضا کردند.
پروتکل مطالعه توسط کمیتۀ ملی اخالق در تحقیقات
ایران
پزشکی
زیست
( )IR.KUMS.REC.1398.653تصویب شد.
قبل از ارزیابی ،شرکتکنندگان در مورد هرگونه منع
استفاده از تی دی سی اِس ،از جمله وجود دستگاههای
قابل کاشت یا ضربان سازهای قلبی و هرگونه سابقۀ
تشنج یا صرع مورد بررسی قرار گرفتند .همۀ شرکت-
کنندگان از نظر جسمی سالم بودند و همۀ افراد راست
دست بودند.

طرح پژوهش
این پژوهش با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون
همراه با کنترل اثر دارونما به شیوۀ دوسویه کور و به
صورت موازنۀ متقابل 1انجام گرفت .بدین منظور،
آزمودنیها در  4جلسۀ مجزا با فاصلۀ حداقل  72ساعت
در آزمایشگاه حضور یافتند (گیبوین و گروبر)2018 ،2
که جلسۀ اول به منظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز
از آزمودنیها ،آشنایی آنان با چگونگی اجرای پژوهش،
تکمیل پرسشنامۀ چندعاملی رهبری باس و آولیو( 3اِم

3. Bass & Avolio
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اِل کیو )1و همچنین آشنایی با تحریک الکتریکی
مستقیم فراجمجمهای در نظر گرفته شد .سپس در
جلسات دوم تا چهارم 24 ،آزمودنی ،بر اساس نتایج به-
دست آمده از پرسشنامۀ سبک رهبریِ تکمیل شده در
جلسۀ اول ،به دو گروه  12نفره شامل :الف) گروه سبک
رهبری تحولگرا (میانگین سنی 30 :و دامنۀ سنی-38 :
 )22و ب) گروه سبک رهبری غیرتحولگرا (میانگین
سنی 27 :و دامنۀ سنی )18-36 :تقسیم شدند .به دنبال
آن ،هر آزمودنی در  3جلسه به منظور دریافت  3مدل
مختلف تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای در
ناحیۀ اِف چهار و اِف پی دو ،2شامل  )1آند بر روی اِف
چهار و کاتد بر روی اِف پی دو؛  2کاتد بر روی اِف
چهار و آند بر روی اِف پی دو و  )3تحریک شَم همانند
گروه تجربی؛ آند و کاتد به ترتیب بر روی اِف چهار و
اِف پی دو در آزمایشگاه حضور یافت .در هر جلسه،
پیش و بالفاصله پس از اعمال تحریک الکتریکی،
متغیر مورد نظر پژوهش در شرایط یکسان مورد اندازه-
گیری قرار گرفت.
تحریک الکتریکی جریان مستقیم
فراجمجمهای
برای اعمال تحریک مغزی در این پژوهش ،از دستگاه
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای مدل
نورواِستیم 3محصول شرکت مدینا طب گستر 4و
مؤسسۀ علوم شناختی سینا استفاده شد .دو الکترود که
شامل صفحههایی از جنس کربن در انداز ٔە 5×7
سانتیمتر بود در پوشش اسفنجی آغشته به محلول
نمکی ( % 0.9نه دهم درصد) قرار داده شد (وودز 5و
همکاران .)2016 ،سپس الکترودها با استفاده از سیستم
بین المللی  ،10-20توسط دو نوار باریک ،در ناحیۀ
1. MLQ: Multifactor Leadership
questionnaire
2. F4 & Fp2
3. NeuroStim
4. Medina Teb Gostar



مغزی مورد آزمایش (اِف چهار و اِف پی دو) ،روی سر
شرکتکنندگان بسته شد .در وضعیت تحریک فعال،
جریان  2میلی آمپر به مدت  20دقیقه در ناحیۀ قشر
خلفی -جانبی پیش پیشانیِ راست ،از طریق
الکترودهای آند و کاتد اعمال گردید .اما در تحریک
شَم ،محل قرارگیری الکترودها همانند گروه تحریک
واقعی بود ولی جریان تحریک پس از  30ثانیه قطع
میشد .هدف این بود که فرد ،تحریک شدن اولیه را
حس کند و از غیرفعال بودن تحریک آگاه نشود
(گاندیگا 6و همکاران.)2006 ،
سبک رهبری
به منظور تعیین سبک رهبری داوران از پرسشنامۀ
استاندارد چند عاملی رهبری باس و آولیو( 7اِم اِل کیو)8
نسخۀ رهبران یا مدیران ( 36سئوالی) استفاده شد
(باس و اولیو .)1996 ،ویرایش جدید این پرسشنامه
دارای  36سئوال یا گویه است که به ارزیابی عوامل و
شاخصهای رهبری تحولگرا ،تبادلی و عدم مداخله
میپردازد .رهبری تحولگرا دارای  20سئوال و 5
مؤلفه ،رهبری تعاملگرا یا تبادلی دارای  12سئوال و 3
مؤلفه ،و رهبری عدم مداخله دارای  4سئوال است و بر
اساس طیف پنح ارزشی لیکرت (کامالً مخالف=،1
مخالف= ،2نظری ندارم= ،3موافق= ،4کامالً موافق=)5
به سنجش سبکهای رهبری میپردازد.
روایی پرسشنامۀ چند عاملی رهبری توسط اساتید و
متخصصان این حوزه تأیید شده است (اطهری،
 .)2009پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روش
آلفای کرونباخ باالی  70صدم به دست آمده است
(اطهری .)2009 ،در جلسۀ ا ّول در آزمایشگاه ،بعد از
آشنایی شرکتکنندگان با چگونگی اجرای پژوهش و
5. Woods
6. Gandigaet al
7. Bass & Avolio
8. MLQ: Multifactor Leadership
Questionnaire
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توضیح پرسشنامۀ سبک رهبری ،از آنها خواسته شد تا
به دقّت ،سئواالت پرسشنامه را بخوانند و تکمیل کنند.
بعد از تکمیل پرسشنامه و جمعآوری آنها ،به تجزیه و
تحلیل پرسشنامه جهت تعیین نوع سبک رهبری
شرکتکنندگان (تحولگرا و غیرتحولگرا) بر اساس
امتیازات پرسشنامه پرداخته شد .سپس ،بر اساس
امتیازات بهدست آمده ،شرکتکنندگان به دوگروه
تحولگرا و غیرتحولگرا تقسیم شدند.
1
تکانشگری
جهت اندازهگیریِ تکانشگری داوران از آزمون
تکانشگری برو/نرو 2استفاده شد .این آزمون به وسیلۀ
نسخۀ رایانهای (فارسی) ،مؤسسۀ تحقیقات علوم
رفتاری– شناختی سینا طراحی شد .به شرکتکنندگان
گفته شد که این بازی دارای یک محرک است که باید
به آن پاسخ داده شود و همچنین یک مورد که نباید به
آن پاسخ داده شود .این بازی دارای  100کوشش است.
در هر کوشش ،صفحۀ نمایش بازی به  4قسمت تقسیم
شد ،که در یک قسمت آن ،کاراکتر "پی "3یا "آر"4
نمایش داده می شود .روش کار به این صورت است که
هر زمان کادر صفحۀ نمایش بازی ،کاراکتر "پی" را
نشان داد بالفاصله روی آن کلیک کنید و اگر کاراکتر
"آر" نمایش داده شد ،کاری نکنید (شرکت مدینا طب
گستر سینا) .در اسرع وقت به بازی واکنش نشان دهید
تا حداکثر امتیاز را کسب کنید .با فشار دادن "پی" ،به
شرکتکنندگان برای انتخاب صحیح ،امتیاز تعلق می-
گرفت و به دلیل اشتباه انتخاب کردن با فشار دادن
"آر" ،خطا برایشان ثبت میشد .بعد از بازی ،امتیاز
تکانشگری ،زمان واکنش ،بهترین زمان واکنش و
میانگین زمان واکنش برای هر شرکتکننده ثبت می-
شد.
1. Impulsivity
2. Impulsivity Go/ No Go
3. P
4. R

تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس 5نسخۀ  23انجام پذیرفت .برای
بررسی پیشفرض طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
شاپیرو-ویلک 6و برای بررسی همگنی واریانسها از
آزمون کرویت ماوخلی 7استفاده شد .پس از تأیید پیش-
فرض طبیعی بودن توزیع دادهها و همگنی واریانسها،
از روش آماری تحلیل واریانس دو راهۀ مرکب جهت
بررسی عامل بینگروهی (سبکرهبری) و عامل
درونگروهی (انواع تحریک) استفاده شد .در صورت
وجود اثر تعامل بین عامل درونگروهی و بینگروهی،
از آزمون تی مستقل برای مقایسۀ بینگروهی و آزمون
آنوای یک راهه با اندازهگیریهای تکراری برای
مقایسۀ درونگروهی استفاده و در صورت عدم وجود
تعامل بین عامل درونگروهی و بینگروهی ،اثر اصلی
درونگروهی و بینگروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .در صورت وجود تفاوت معنادار در عامل درون-
گروهی ،برای مقایسههای زوجی از تصحیح بونفرونی
استفاده شد .برای کلیۀ مقایسهها مقادیر اختالف بین
میانگین قبل و بعد از مداخله (دلتا) محاسبه شد و مورد
استفاده قرار گرفت .برای تمام آزمونهای آماری ،سطح
معناداری  p≤0.05در نظر گرفته شد.

نتایج
بهطورکلی  24نفر داوطلب از داوران ورزشی رشتههای
تیمی فوتبال ،فوتسال ،والیبال ،بسکتبال و هندبال
استان کرمانشاه که سابقۀ داوری در ردههای مختلف
سنی در لیگهای ورزشی ایران را داشتند بر اساس
نتایج حاصل از پرسشنامۀ چندعاملی رهبری (اِم ،اِل،

5. SPSS
6 . Shapiro-Wilk
7 . Mauchly’s Test of Sphericity

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen



غایبزاده :مطالعات روانشناسی ورزشی ،دوره  ،10شماره  ،38زمستان 1400

هیچیک از انواع تحریک تفاوت معناداری وجود ندارد
( )F(1, 22)= 0.363, p= 0.553در حالیکه اثر اصلی
عامل درون گروهی نشان داد که بین سه مدل مختلف
تحریک تفاوت معناداری وجود دارد ( =)F(2, 44
 .)10.99, p= 0.001مقایسۀ زوجی سه مدل تحریک
با استفاده از تصحیح بونفرونی نشان داد که امتیاز
تکانشگری در حالت تحریک آنودال به شکل معناداری
باالتر از حالت تحریک شم بود (.)p= 0.001
همچنین ،نتایج نشان داد که میزان تکانشگری در
حالت تحریک کاتودال نیز به شکل معناداری باالتر از
حالت تحریک شم بود ( .)p= 0.02در شکل  ،1مقادیر
پیش و پسآزمون متغیر تکانشگری در سه شرایط
مختلف تحریکی نشان داده شده است.

کیو) در این مطالعه انتخاب شدند .نسـبت آنها در دو
گروه ( 12نفر در گروه سبک رهری تحولگرا و  12نفر
نیز در گروه سبک رهبری غیرتحولگرا) برابر بود .در
جدول ،1میانگین سنی ،میزان تحصیالت ،رشتۀ
ورزشی ،درجۀ داوری و سابقۀ داوریِ داوران ورزشی
نشان داده شده است .میانگین و انحراف معیار متغیر
تکانشگری در سه مدل مختلف تحریک به تفکیک
سبکرهبری در جدول شمارۀ  2ارائه شده است .نتایج
آزمون تحلیل واریانس دوراهۀ مرکب نشان داد که اثر
تعامل بین عامل بینگروهی (سبک رهبری) و عامل
درونگروهی (نوع تحریک) از لحاظ آماری معنادار نبود
( .)p=0.519با توجه به غیرمعنادار بودن اثر تعامل ،اثر
اصلی عامل بینگروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت و نتایج نشان داد که بین دو سبک رهبری در

جدول -1مقایسة میانگین اطالعات جمعیتّی در گروه مورد مطالعه
Table 1- Comparison of the mean of demographic information in the study group
سابقة
سطح تحصیالت
Education level

سن Age

داوری
Refere
eing
experi
ence

درجة داوری
Degree of
refereeing

رشتة ورزشی
Sports

حداقلMin

حداکثر Max

میانگین Average

دیپلم Diploma

22

38

30

1
4/16 %

فوق دیپلم Associate’ s degree
1
4/16 %

لیسانس Bachelor
6
25 %

فوق لیسانس MA
4
16/66 %

دکتری Ph.D.
3
12/5 %

فوتبال Football
5
20/83 %

فوتسال Futsal
2
8/34 %

والیبال Volleyball
2
8/34 %

بسکتبال Basketball
3
12/5 %

هندبال Handball
2
8/34 %

درجۀ Grade 3 3
6
25 %

درجۀ Grade 2 2
1
4/16 %

درجۀ Grade 1 1
2

12/5 %

8/34 %

درجۀ ملی National

3

3

حداقل Min

حداکثر Max
15

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen

1400  زمستان،38  شماره،10  دوره، مطالعات روانشناسی ورزشی

14

 مقایسة میانگین اطالعات جمعیتّی در گروه مورد مطالعه-1ادامة جدول
Table 1- Comparison of the mean of demographic information in the study group
سابقة

1

2

4

1

0

2

3

3

1

8/34 %

16/66 %

4/16 %

0

8/34 %

12/5 %

12/5 %

4/16 %

2
8/34 %

4/16 %

4
16/66 %

Age سن

2

4
16/66 %

سطح تحصیالت
Education level

8/34 %

2

رشتة ورزشی
Sports

2
7
3
6
1
8

درجة داوری
Degree of
refereeing

8/34 %

1
1
1

داوری
Refere
eing
experi
ence

 نتایج تکانشگری به تفکیک سبکهای رهبری قبل و بعد از مداخله از طریق سه نوع تحریک-2 جدول
) انحراف استاندارد± مختلف (میانگین
Table2. Overall results of impulsivity based on leadership styles at pre- and postintervention through three different stimulation types (Mean±SD)
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Impulsivity

تکانش گری
550

500

400

قبل ) (Pre
بعد )(Post

350

امتیاز آزمون )(Test Score

450

300

شم )(Sham

کاتودال )(Cathodal

آنودال )(Anodal

شرایط )(Conditions

شکل  -1مقادیر کلی امتیاز تکانشگری قبل و بعد از مداخله تحت سه مدل مختلف تحریک الکتریکی
(* = تفاوت معنادار دلتای تکانشگری با حالت شم (دلتا=تفاصل امتیاز پیش و پس آزمون)
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

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش ،برای اولین بار به بررسی تأثیر انواع
مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه-
ای بر میزان تکانشگری داوران ورزشی با سبک
رهبری متفاوت (تحولگرا و غیرتحولگرا) پرداخته شد
که نتایج امیدوارکنندهای را جهت استفاده از این
استراتژی به عنوان یک مداخلۀ مؤثر در داوران ورزشی
به همراه داشت .نتایج پژوهش حاضر نشان داد زمانی
که داوران ورزشی در ناحیۀ اِف چهار ( )F4تحت

تحریک آنودال راست قرار گرفتند ،تکانشگری آنان
افزایش یافت .از آنجا که تحریک آند باعث افزایش
تحریکپذیری قشر خلفی جانبی پیش پیشانی میشود
(نیتچه 1و همکاران ،)2005 ،به نظر میرسد این
مکانیسم سبب افزایش تکانشگری داوران ورزشی در
پاسخ به تحریک آنودال باشد .با توجه به اینکه
تکانشگری مفهومی است که از چهار بُعد مشخص
(آنی بودن (فوریت) ،2بدون قصد قبلی تمایل به اقدام

1. Nitsche
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بدون درنگ ،1عدم پشتکار 2و هیجان طلبی )3تشکیل
شده است ،میتواند عامل بسیار مؤثری در عملکرد
داوران ورزشی بهخصوص در ورزشهای تیمی مثل
فوتبال ،فوتسال ،بسکتبال ،هندبال و والیبال باشد که
به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن محیط ،نداشتن
برنامهریزی قبلی و پویایی و انعطافپذیر بودن رویداد،
داوران میبایست تصمیمات آنی و در عین حال
صحیحی را اتخاذ کنند؛ چون در غیر این صورت،
اعتراض بازیکنان ،مربی و تماشاگران را به دنبال خواهد
داشت .به همین خاطر در چنین رویدادهای تیمی که
جزء رویدادهای محیط باز محسوب می شوند داوران
ورزشی باید دارای تکانشگری باالیی باشند .با توجه
به تعاریف مربوط به تکانشگری که در مقدمۀ مقاله نیز
بدان اشاره شد؛ رفتار تکانشی ،رفتاری است بدون تفکر،
به طوری که فرد در مورد پیامدهای رفتاری خاص در
مورد خود و دیگران فکر نمیکند و میتواند در دو دستۀ
تکانشگری سازگارانه یا کارآمد و تکانشگری ناسازگارانه
یا ناکارآمد دستهبندی شود (کینگ 4و همکاران.)2014 ،
از این رو ،در پژوهش حاضر ،تکانشگری داوران
ورزشی به عنوان تکانشگری سازگارانه یا کارآمد مورد
اندازهگیری قرار گرفت که در آن ،داور باید در تمامی
طول جریان بازی و در موقعیتهای خاص بهسرعت
تصمیمگیری کند بدون این که از قبل به آن تصمیم
فکر کرده باشد .این احتمال وجود دارد که با توجه به
شرایط پویا و غیرقابل پیشبینی رویدادهای ورزشی در
تمامی طول جریان بازی ،چهار بُعد مشخص تکانش-
گری نقشی تسهیلکننده یا تضعیفکننده در تصمیم-
گیری و عملکرد داوران ورزشی با توجه به محیطهای
1. Lack of Premeditation or a
Tendency to Act Without
Deliberation
2. lack of Perseverance
3. Sensation-Seeking
4. King
5. Bell

اجرا مانند محیطهای باز و بسته داشته باشد .در نتیجه،
تغییرپذیری شرایط محیطی و غیرقابل پیش بینی بودن
آن ،می تواند با تحت تأثیر قراردادن نیازهای توجهی،
تصمیمگیری و در نهایت اجرای حرکتی ،روی عملکرد
و قضاوت داوران تأثیر بگذارد .نتایج این قسمت از یافته
های پژوهش با یافتههای پژوهش بل 5و همکاران
( )2020همخوانی دارد .در این مطالعه ،بل و همکاران
( )2020اثر تیدیسیاِس اعمال شده به قشر پیش-
پیشانی مغز را بر میزان خطا در تکلیف توقف سیگنال6
بررسی کردند تا تکانشگری را اندازهگیری کنند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که تیدیسیاِس برای افرادی
که از هر پنج جنبۀ تکانشگری (فوریت مثبت ،7فوریت
منفی ،8عدم پیشبینی ،9عدم پشتکار 10و جستجوی
احساس )11امتیاز کم را به دست آورده بودند ،تأثیری در
عملکرد در تکلیف توقف سیگنال نداشت .با این حال،
الگوی متفاوتی برای افرادی ظاهر شد که هم در
جستجوی احساس و هم در عدم پیشبینی ،امتیازات
باالیی کسب کردند .افرادی که در این دو جنبۀ
تکانشگری امتیاز باالتری داشتند ،رفتارهای تکانش-
گری باالتری در تکلیف توقف سیگنال داشتند که می-
تواند با تفاوتهای بین فردی در شخصیت و یا عوامل
دیگر مرتبط باشد.
یافتههای پژوهش دیگری در این زمینه نشان داد زمانی
که داوران ورزشی در ناحیۀ اِف چهار ( )F4تحت
تحریک کاتودال راست قرارگرفتند ،میزان تکانشگری
آنان افزایش یافت که با یافتههای پژوهش حاضر
همخوانی دارد .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر هم راستا

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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با نتایج مطالعۀ چنگ و لی )2016( 1در شرکتکنندگان
سالم بود که در آن به بررسی اثر تکانشگری بر تعدیل
عصبی قشر پیش پیشانی 2در تغییر تصمیمگیری
ریسکپذیر پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
تحریک الکتریکی آنودال راست و کاتودال راست نسبت
به تحریک شَم درکاهش رفتارهای ریسک پذیر مؤثر
است و اندازۀ این اثر در افرادی که دارای تکانشگری
باالتری بودند بیشتر بود .با توجه به اینکه تحریک
کاتودال برخالف تحریک آنودال نقش مهاری دارد،
چنین استنباط میشود که پیامهای تکانشگری می-
توانند در وضعیتهای خاص اثر متفاوتی (تسهیل،
بازدارندگی و یا بیاثر) داشته باشند .از سوی دیگر،
اثرات تی دی سی اِس ممکن است به تفاوتهای
فردی (استرس ،هیجان )...،در ویژگیهای شخصیتی
افراد بستگی داشته باشد که این اثرِ تعدیل کننده ،در
پژوهش حاضر در مورد تی دی سی اِس و تکانشگری
مورد آزمایش قرار نگرفته است.
همچنین ،توجه به این نکته ضروری است که ارائۀ
تعریف دقیقی از تکانشگری ،بهدلیل اختالف نظرهای
بسیار در تکانشی یا غیرتکانشی خواندن یک رفتار،
دشوار است .از این رو ،تکانشگری بهنوعی یک مفهوم
انتزاعی است و در برگیرندۀ ابعاد مختلفی نظیر فوریت،
عدم پیشبینی ،بدون برنامهریزی قبلی بودن ،عدم
پشتکار و جستجوی احساس است و هریک از این ابعاد
نیز به نوبۀ خود قابل بحث است (کینگ و همکاران،
 .)2014به همین خاطر ،بارات ( )1993تکانشگری را
به عنوان واکنش بازدارنده و اختالالتِ پردازش سریع
اطالعات ،ماجراجویی و بدون تأخیر تعریف میکند ،در
حالی که باری و رابینز )2013( 3تکانشگری را نقصان
کنترل مهاری و در نتیجه ،اختالل در فرایند تصمیم-
گیری و پاسخ آنی توصیف میکنند .ایزنک و ایزنک4

1. Cheng & Lee
2. prefrontal cortex

( )1977نیز تکانشگری را افزایش خطرپذیری و فقدان
برنامهریزی توصیف میکنند .بنابراین ،مطابق با اهداف
پژوهشها و خصیصههای مختلف تکانشگری از جمله
رفتارهای ریسکپذیر ،زمان پاسخ و  ...تکانشگری
میتواند افزایش یا کاهش یابد .بهطوریکه در تحقیق
حاضر ،قضاوت داوران ورزشی در ورزشهای گروهی
مثل فوتبال ،فوتسال ،والیبال ،بسکتبال و هندبال به
دلیل غیرقابل پیش بینی بودن محیط و سریع بودن
جریانِ بازی و همچنین جابهجایی سریع بازیکنان در
زمین ،با ریسکپذیری زیاد همراه است ،چرا که داوران
برای گرفتن تصمیم درست و به موقع در تمامی طول
جریان بازی ،تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی زیادی
هستند .در چنین شرایطی علیرغم محدودیت زمانی،
تصمیمات گرفته شده توسط یک داور میتواند نتیجۀ
نهایی یک بازی را تحت تأثیر قرار دهد .به این ترتیب،
بارها اتفاق افتاده که داور ،عامل شکست یک بازیکن
یا تیم محسوب میشود و بهخاطر تأثیرگذاری بر نتیجۀ
یک بازی به علت اعمال نکردن قوانین و یا طرفداری
از رقیب ،متهم شناخته میشود .بنابراین ،قضاوت
ضعیف داوران ،از ارزش رویداد میکاهد و نه تنها ،لذّت
بازیکنان ،مربیان و تماشاگران را کاهش میدهد؛ بلکه
احساسات و غرور یک ملّت را نیز تحت تأثیر قرار می-
دهند و اغلب ،مورد بازخواست افکار عمومی قرار می-
گیرند .بنابراین میتوان گفت که داوران ورزشی عالوه
بر اینکه تکانشگری باالیی داشته باشند باید ریسک
پذیر نیز باشند.
از سوی دیگر ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که
در تحریک الکتریکی بین داوران ورزشی با سبکهای
رهبری تحولگرا و غیرتحولگرا تفاوت معناداری وجود
ندارد .علیرغم اینکه داوران ورزشی در زمینۀ توانایی-
های مغزی یا بهطورخاص ،کارکردهای اجراییشان،

3. Bari and Robbins
4. Eysenck & Eysenck
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همانند نیستند میتوان گفت که تفاوت در متغیرهای
سبکرهبری (تحولگرا و غیرتحولگرا) ممکن است در
سایر ویژگیهای رفتاری مثل تصمیمگیری ریسک-
پذیر ،زمان واکنش ،ویژگیهای شخصیتی و یا سایر
تفاوتهای رفتاری تاثیرگذار باشد .از سوی دیگر،
ممکن است تغییر در شدت تحریک ،مدت زمان
تحریک ،تعداد جلسات تحریک و یا فعالیت الکتریکی
مناطق خاصی از مغز سبب بروز تغییراتی در متغیرهای
مربوط به سبک رهبری شده و تفاوتهایی را در پاسخ
این دو نوع سبک رهبری (تحولگرا و غیرتحولگرا) به
تحریک الکتریکی مغز نشان دهد که این امر به انجام
تحقیقات دیگری نیاز دارد .از آنجا که این تغییرات
رفتاری به بیوفیزیک تیدیسیاِس (قطبیت ،جریان،
زمان) و نوروفیزیولوژی (نواحی هدف در مغز ،عملکرد،
اتصاالت عصبی) بستگی دارد ،چنین روش مدوالسیون
عصبی میتواند مناطق مورد هدف از قشر مغز انسانی
را به چالش بکشاند .بنابراین ،مقدار جریان القاء شده بر
نواحی مغزی ممکن است در افراد متفاوت باشد ،عالوه
بر این نواحی مغزی و تجمع نورونی در زیر الکترود در
عملکرد شناختی تأثیر دارد .سرانجام تحریک نواحی
ویژۀ مغزی باعث ایجاد تغییرات گسترده در فعالیت مغز
میگردد که میتواند تأثیر چندگانه بر عملکردهای
شناختی به طور همزمان بگذارد (ریردون 2016 ،1و
بوردوچی و همکاران .)2016 ،2در حقیقت ،این اولین
مطالعهای است که به بررسی ترکیبی از تیدیسیاِس
و تکالیف شناختی -حرکتی در داوران ورزشی می
پردازد که در این مطالعه ،تیدیسیاِس به عنوان یک
مداخله برای تکانشگری داوران ورزشی بر مبنای
سبکهای رهبری بهکار گرفته شده است.
بنابراین ،مقایسۀ یافتههای ما با یافتههای دیگر
پژوهشهای علوم اعصاب شناختی که از تیدیسیاِس

1. Reardon
2. Borducchi et al

به عنوان روش غیرتهاجمی در تکانشگری استفاده
نمودهاند کمی دشوار به نظر میرسد .زیرا هیچکدام از
این پژوهشها ،تأثیر تیدیسیاِس را بر روی تکانش-
گری داوران ورزش بر مبنای سبکهای رهبری مورد
مطالعه و هدف قرار ندادهاند .از طرفی پروتکل بهکار
رفته در پژوهش حاضر از نوع تحریک یکطرفۀ مغزی
با استفاده از مدلهای مختلف تحریک (آنودال ،کاتودال
و شم) بود ،در حالیکه در پژوهشهای قبلی عمدتاً
تحریک الکتریکی دوطرفه مورد استفاده قرار گرفته بود.
همچنین ،تفاوت شرکتکنندگان ،به طور بالقوه،
ناسازگاری را در تعمیم نتایج پژوهشها به همراه خواهد
داشت .ناهمگنی نمونههای بهکار رفته در پژوهشهای
مختلف ،محدودیتهایی را برای امکان تعمیم نتایج در
شرکتکنندگان ورزشکار نسبت به افراد سالم عادی و
جمعیّت بالینی بهوجود خواهد آورد (وینوگرادف 3و
همکاران .)2012 ،همچنین ،مدت زمان تحریک ،شدت
تحریک ،نوع تحریک و تعداد جلسات تحریک برای
نمونههای آماری مختلف به دلیل هدف مورد مطالعه
در پژوهشها نیز میتواند متفاوت باشد که این امر نیز
مقایسه و تعمیمپذیری یافتههای جدید را با مشکل
مواجه میسازد .بنابراین ،انجام مطالعات بیشتری جهت
بررسی این احتماالت ضروری بهنظر میرسد.
از نتایج این گونه پژوهشها میتوان دریافت که:
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای باعث بهبود
ویژگی تکانشگری داوران ورزشی میشود.
از بین مدلهای مختلف تحریک الکتریکی ،تحریک
آنودال راست و کاتودال راست بر روی قشر خلفی جانبی
پیش پیشانی راست 4در مقایسه با شَم باعث افزایش
تکانشگری در داوران ورزشی شد.
بنابراین ،نتایج این پژوهش حاکی از آن است که داوران
تکانشگر ،تصمیمات سریعتری اتخاذ میکنند و در

3. Vinogradov
4. r-DLPFC
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موقعیتهای مختلف بازی ،عکسالعمل بهتری نشان
میدهند و برای انجام این فرایندها نیاز به برنامه ریزی
قبلی ندارند .از این رو ،داورانی که دارای تکانشگری
پایینی هستند عملکردشان کمتر موفقیتآمیز خواهد
بود .چراکه این افراد در چنین اوضاعی به فکر کردن و
پاسخ دادن سریع نیاز دارند .به همین دلیل ،باال بودن
تکانشگری داوران ،آنها را برای پاسخدهی در این
موقعیتها مستعدتر میکند .این فرایند احتماالً به این
صورت است که آنها دارای ریسکپذیری باالیی بودند
و تصمیمات خود را با درگیری ساز وکارهای توجهی و
شناختی اندک در کمترین زمان ممکن به انجام می-
رسانند.
حائز اهمیت است که یافتههای تجربی مطالعۀ حاضر
نیز در مورد استفاده از تی دی سی اِس در زمینۀ ورزش
به توسعۀ کارکردهای اجرایی و شناختی در ورزش
کمک می کند و نشان میدهد که فرایندهای شناختی
حرکتی از طریق تحریک الکتریکی یک طرفه ،عملکرد
داوران ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهد .همانطور که
مطالعات گذشته نیز نشان دادهاند که از تی دی سی
اِس برای بهبود عملکرد ورزشی (فریز و همکاران،
 )2019و عملکرد بدنی در ورزش میتوان استفاده کرد
(کمالی و همکاران.)2019 ،



پیشنهادات

•

•

•

•

پیشنهاد میشود که در آینده ،این پژوهش با
تحریک الکتریکی دوطرفه نیز انجام گیرد و نتایج
آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.
انجام پژوهشهای مشابه بر روی داوران ورزش-
های انفرادی و همچنین روی نمونه های دیگر به
ویژه مربیان ،ورزشکاران
پیشنهاد میشود که تأثیر تیدیسیاِس بر روی
تکانشگری داوران ورزشی زن نیز انجام شود و
نتایج دو پژوهش با هم مقایسه گردد.
همچنین تأثیر تیدیسیاِس بر روی سایر
متغیرهای رفتاری-شناختی داوران ورزشی با
استفاده از روش تحریک الکتریکی دو طرفه و یک
طرفه انجام شود و نتایج آن دو باهم مقایسه گردد.

تشکر و قدردانی
در پایان از همۀ داوران رشتههای ورزشی فوتبال،
فوتسال ،والیبال ،هندبال و بسکتبال استان کرمانشاه که
در این مطالعه شرکت نمودند تشکر و قدردانی میشود.
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