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اثرجنسیت بر اخالل درقضاوت اخالقی با تحریک الکتریکی مستقیم ازروی 
جمجمه قشر پیش پیشانی پشتی-جانبی

هدف: مطالعات عصب شناختی در زمینة مکانیزم های زیربنایی قضاوت اخالقی رو به رشد نهاده است. 
شواهد نشان گر آن است که نواحی مختلفی مانند قشر پیش-پیشانی شکمی-میانی، قشر پیش پیشانی 
میانی و قش��ر پیش پیشانی پش��تی- جانبی مخ (DLPFC) راست در قضاوت اخالقی درگیر بوده و 
نقشی مهمی در انتخاب های سودگرایانه/غیرسودگرایانه ایفا می کنند. در پژوهش حاضر تأثیر تحریک 
الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر ناحیة DLPFC  در قضاوت اخالقی سودگرایانه با 
معماهای اخالقی شخصی (دشوار/آسان) و غیرشخصی بررسی شده است.  روش: در این پژوهش، 
دو گروه دانشجو (60 نفر، 30 زن) از طریق مداخله های آند راست/کاتد چپ و آند چپ/کاتد راست 
بررسی شدند. افراد در دو مرحلة شم و تحریک (tDCS) به دو سری تکلیف قضاوت اخالقی همتا 
ش��ده پاس��خ دادند. يافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری نشان داد که تعامل سه 
متغیر جنس×معما×مداخله معنادار است (F(611/699 ،2/084)=4/346 P=0/014) به عبارتی، اثر دو 
مداخلة آند راست/کاتد چپ DLPFC و کاتد راست/آند چپ DLPFC بر قضاوت زنان و مردان 
در معماهای اخالقی متفاوت بود. در این پژوهش نوع مداخله به تنهایی تفاوت معناداری در قضاوت 
اخالقی ایجاد نکرد. نتيجه گيري: این پژوهش در جهت گسترش یافته های پیشین تحریک مغزی نشان 
داد که تحریک مغزی زنان بیش از مردان در میزان سودگرایی اخالقی تغییر به وجود می آورد؛ یعنی 
ناحیة DLPFC به طور متفاوتی سودگرایی اخالقی زنان و مردان را کنترل می کند. تفاوت های کنشی 
در نواحی مغزی بین دو جنس شامل قضاوت اخالقی نیز می شود. همچنین به نظر می رسد که کنش 
ناحیة قشر پیش پیشانی راست در قضاوت اخالقی تنها به کنترل شناختی محدود نبوده و  با اثرگذاری 
تحریک این ناحیه بر معماهای اخالقی با تعارض باال، به یک پارچه سازی هیجان های ناشی از بافت 

اطالعات نیز مربوط است.
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 The Effect of Gender on Dorsolateral Prefrontal Cortex
 Transcranial DC Stimulation-Induced Disruption of

Moral Judgment
Objective: There	is	a	growing	interest	to	understand	the	neural	underlying	mechanisms	
of	moral	judgment.	Some	evidence	suggests	that	various	areas	of	Prefrontal	Cortex	(PFC)	
such	as	right	Dorsolateral	PFC	(DLPFC)	might	be	involved	in	moral	judgment	and	that	
these	areas	can	play	an	important	role	in	cognitive	control	processes	of	utilitarian/non-
utilitarian	 choices.	Non-invasive	 brain	 stimulation	 techniques	 such	 transcranial	Direct	
Current	Stimulation	(tDCS)	have	opened	new	windows	to	explore	the	neural	substrates	
of	those	cognitive	functions.	The	possible	regulatory	effect	of	DLPFC	on	moral	judgment	
elicited	 by	 personal	 (low	 conflict/high	 conflict)	 and	 impersonal	 moral	 delimmas	 has	
been	 investigated	 using	 tDCS.	 Method: Two	 groups	 of	 university	 students	 (n=60,	
female=30)	were	enrolled	in	the	current	investigation.	Two	parallel	moral	judgment	tasks	
were	randomly	presented	to	subjects	when	DLPFC	was	being	stimulated	(right	anode/
left	 cathode	or	 right	 cathode/left	 anode)	or	 subjects	were	 receiving	 sham	 tDCS.	Each	
task	series	comprised	personal,	impersonal	and	non-moral	dilemmas. Results: Repeated	
measure	analysis	of	variance	indicated	a	significant	interaction	between	dilemmas×	gender	
×	montage	 (F(116.699,2.084)=	 4.346,	 P=0.014).	Based	 on	 the	 results,	while	DLPFC-
tDCS	induced	different	effects	on	moral	 judgment	between	 two	sexes,	 the	differences	
between	two	types	of	stimulation	were	insignificant.	Conclusion: This	study	extends	the	
results	of	the	previous	investigations	using		anon-invasive	brain	stimulation	technique	to	
modulate	utilitarian	moral	judgment	with	the	effects	being	greater	in	women	as	compared	
tomen.	Current	insights	support	the	notion	that	the	effects	of	tDCS	on	moral	utilitarianism	
(judgment)	might	be	related	to	emotional	integration	of	moral	information	conducted	by	
the	right	DLPFC.	Taken	together,	one	may	conclude	that	the	disruption	of	DLPFC	may	
influence	moral	utilitarianism	possibly	 through	modulating	emotional	cues	 rather	 than	
cognitive	control	of	moral	information	alone	in	the	face	ofhigh	conflict	delimmas.
Keywords: moral judgment, tDCS, DLPFC, gender differences, utilitarianism.
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مطالعات تحریک مغزی ناحیة DLPFC راست مشخص 
کرده اند که این ناحیه نقش مهمی در فرونشانی گزینه های 
ظاهراً اغواگرانه (با ریس��ک باال) و تکانشی دارد؛ نسبت 
به تنبیه و هیجان های منفی حساس است و بازداری این 
منطقه از مغز باعث چشم پوشی از پیامدهای منفی و کاهش 
تمایل آزمودنی ها به رد پیشنهادهای پولی عمداً ناعادالنه 
می ش��ود (ناچ20 و هم��کاران، 2006). همچنین  بر نقش 
ناحیة DLPFC راس��ت در قض��اوت اخالقی، به عنوان 
تعدیل گر توازن بین ش��ناخت و هیجان ناش��ی از بافت 
اخالقی، از طریق یک پارچه سازی هیجان های اجتماعی 
ثانوی وش��هودی (مال و اولیویرا-س��وزا، 2007) یا غلبة 
کنترل ش��ناختی بر هیجان ش��هودی (گرین و همکاران، 
2004) تأکید ش��ده است. شایان ذکر اینکه بر اساس نظر 
مال و اولیورا-س��وزا (2007) هیجان های اخالقی رقیب 
ش��ناخت و فرایندهای منطقی در طول قضاوت اخالقی 
نبوده و به تولید آنها هم منجر نمی شوند، بلکه به احتمال 
زی��اد، با الحاق ارزش به هریک از گزینه های رفتاری در 
نظر گرفته ش��ده در طول فکر ک��ردن به معمای اخالقی، 
راهنمای اخالق می شوند. مال و اولیویرا-سوزا (2007)
برخ��الف گرین نقش ش��ناخت در قض��اوت اخالقی را 
کم رنگ می دانند و معتقدن��د هیجان ها در بروز هرگونه 
تعارض در هنگام تصمیم گیری اخالقی نقش دارند. آنها 
همچنی��ن بر این باورند که بروز تعارض بین هیجان های 
شهودی و هیجان های اجتماعی ثانوی به هنگام قضاوت 
اخالقی باعث درگیری ناحیة DLPFC می ش��ود. برای 
مثال، در معمای اخالقی "گریة کودک" (پیوست 1) طبق 
نظر گرین، س��ودگرایی اخالقی به معنای موافقت با خفه 
کردن کودک گریان بوده و در حالت رقابت بین شناخت 
و هیجان، ش��ناخت غالب و به سودگرایی اخالقی منجر 

مقدمه
قرن هاست که در رشته های مختلف مانند فلسفه و اخیراً 
روان شناسی دربارة ماهیت ژرف قضاوت اخالقی بحث 
می ش��ود. برخی روان شناسان تحولی نگر مانند کهلبرگ1 
از فلس��فة پیامدگرایی2 کانت3 پش��تیبانی کرده اند. به نظر 
ای��ن روان شناس��ان قضاوت اخالقی محصول اس��تدالل 
هش��یارانه، منطقی و ارادی بوده و این قضاوت برخاسته 
از منطق س��ودگرایانه اس��ت. هیوم4 نیز بر مبنای دیدگاه 
وظیفه شناس��ی5 بر نقش بیش تر واکنش های ش��هودی و 
عاطف��ی در هدایت قضاوت اخالق��ی تأکید می کند و بر 
این باور اس��ت ک��ه قضاوت های اخالق��ی هیجانی غیر 
س��ود گرایانه اند (هیدت6، 2007). توضیح این نکته الزم 
است که قضاوت یا انتخاب سودگرایانه کمک می کند تا 
به بیش ترین منفعت و کمترین ضرر دس��ت یابیم؛ حتی 
به قیمت آس��یب رس��اندن به دیگران. ب��ا توجه به نقش 
اس��تدالل و هیجان به عن��وان دو نیروی محرکة قضاوت 
اخالقی، دس��ته ای از پژوهش های اخی��ر در زمینة علوم 
اعصاب به تطبیق و مرتبط س��اختن نظریه های یاد ش��ده 
پرداخته ان��د؛ از آن جمله می توان ب��ه مجموعه مطالعاتی 
اشاره کرد که دربارة مدل فرآیندهای دوگانه در قضاوت 
اخالقی (گرین7، سامرویل8، نیسروم9، دارلی10 و کوهن11 
2001) ش��کل گرفته اس��ت. بر اس��اس این مدل،  قشر 
پیش پیشانی پش��تی جانبی راس��ت (12DLPFC) نقش 
مهمی در فرایندهای کنترل ش��ناخت منطقی داشته و در 
قضاوت های س��ودگرایانه نیز نقش دارد. از سوی دیگر، 
س��اختارهای پیش پیش��انی میان��ی مس��ئول واکنش های 
هیجانی ش��هودی هستند (گرین، انگل13، نیسروم، دارلی، 
کوه��ن 2004؛ کوئینگز14، یانگ15، آدولف16  2007). این 
در حال��ی اس��ت که در برخی دیگ��ر از مطالعات (مال17 
و اولیویرا س��وزا18، 2007؛ تاس��ی19 و همکاران، 2011) 
بر نقش قش��ر DLPFC راست بر تنظیم و یک پارچگی 
هیجان��ی در ط��ول قض��اوت اخالقی تأکی��د و این نظر 
بیان ش��ده اس��ت که غلبة هیجان های اجتماعی ثانوی بر 
هیجان های خودکار و شهودی به سودگرایی در قضاوت 

اخالقی می انجامد. 

1-	Kohlberg
2-	Consequentialism
3-	Kant
4-	Hume
5-	Deontology
6-	Haidt
7-	Greene
8-	Sommerville
9-	Nystrom
10-	Darley

11-	Cohen
12-	DorsoLateral	Prefrontal	Cortex
13-	Engell
14-	Koenigs
15-	Young
16-	Adolphs
17-	Moll
18-	Oliviera-suoza
19-	Tassy
20-Knoch
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مطالعه ای نش��ده و در این مورد پیش��ینة پژوهشی ای در 
دس��ترس نیست. حال این س��ئوال مطرح می شود که آیا 
تحریک مغزی ناحیة DLPFC  با اس��تفاده از فن آوری 
غیرتهاجمی tCDS میزان س��ودگرایی در پاسخ به انواع 
معماهای اخالقی را تغییر می دهد و آیا پاسخ دهی مرتبط 
با جنس به tCDS، ناش��ی از نقش تفاوت های جنسیتی 

در تفکر سودگرایانه است؟
روش

پژوه��ش حاض��ر از ن��وع ط��رح آزمایش��ی تجرب��ی با 
اندازه گیری ه��ای مک��رر بود ک��ه جامعة آم��اری آن را 
دانشجویان دانشگاه ش��هید بهشتی تشکیل می دادند. این 
مطالعه در نیم س��ال اول س��ال تحصیلی 91-1390 و با 
مش��ارکت60 دانش��جو (30 زن) اجرا ش��د. نمونه گیری 
به صورت در دس��ترس از بین دانش��جویانی انجام ش��د 
ک��ه مایل به هم��کاری بودن��د. بین س��ن و تحصیالت 
آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود نداشت. متغیر جنس 
نیز به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد. واگذاری 
ش��رکت کنند گان به دو گ��روه مداخلة آند راس��ت/کاتد 
چ��پ ناحیة DLPFC و مداخلة آند چپ/کاتد راس��ت 
ناحیة DLPFC و نیز ترتیب ش��رکت هر فرد در شرایط 
تحریک5 و شم6 به صورت تصادفی بود. به عبارت دیگر، 
افراد به ط��ور تصادفی به چهار گروه مداخالتی 15 نفره 
واگذار ش��دند. بدین ترتیب، متغیر مس��تقل نوع مداخلة 
اعمال ش��ده و متغیر وابس��ته پاسخ دهی (س��ودگرایانه/ 
غیرس��ودگرایانه) به معماهای تکلی��ف قضاوت اخالقی 
بود. بر اساس گزارش های فردی، شرکت کنند گان سابقة 
بیماری های تش��نجی و روان پزش��کی نداش��تند و همه 
فرم رضایت نامة ش��رکت در پژوه��ش را تکمیل کردند. 
ب��رای تحلیل یافته های پژوهش نیز از تحلیل واریانس با 

اندازه گیری های تکراری استفاده شد.

می ش��ود. اما بر اساس نظر مال و اولیویرا-سوزا (2007)  
و تأکی��د آنها ب��ر اهمیت هیجان ه��ا در قضاوت اخالقی 
موافقت با خفه کردن کودک برخاسته از غلبة هیجان های 
اجتماع��ی ثانوی بر هیجان های ش��هودی اس��ت؛ یعنی 
تعارض این است که قتل کودک خود را عهده دار شود یا 
مردن همة همشهری ها را. از سوی دیگر، بر اساس مطالعة 
 (1rTMS) تاس��ی و همکاران (2011)، تحری��ک مغزی
ناحی��ة DLPFC راس��ت ب��ه کاهش نق��ش فرایندهای 
کنترل ش��ناختی و غلبة هیجان های شهودی می انجامد و 
لذا منجر به کاهش س��ودگرایی و مخالفت با انجام دادن 
عمل غیراخالقی در معماهای اخالقی دش��وار می ش��ود. 
در مطالع��ه ای دیگ��ر، فوماگال��ی2 و هم��کاران (2010) 
نش��ان دادند که 3tDCS آندی ناحیة قش��ر پیش پیشانی 
شکمی- میانی (VMPFC) موجب افزایش سودگرایی 
اخالقی زنان می ش��ود. بدین ترتیب، تفاوت جنسیتی در 
فرایندهای تصمیم گیری بیان گر تفاوت های زنان و مردان 
در همدلی و رفتار پرخاش گرایانه است (آرچر4، 2004). 
بر اس��اس "مدل فرایندهای دوگان��ه"، معماهای اخالقی 
شخصی و غیرشخصی  هستند. معمای شخصی سه مالک 
دارد: 1) وارد آوردن آس��یب بدنی جدی؛ 2) فرد خاص 
آس��یب دیده؛ 3) تهدید مس��تقیم فرد. بدین ترتیب، یک 
معمای شخصی را میتوان در این جمله خالصه کرد: "من 
به تو آس��یب رساندم". شرایط "آسیب رساندن" متضمن 
آسیب وارد شده اس��ت. "من" عامل و کنندة کار را بیان 
می کند و "تو" نیز نش��ان می دهد که قربانی باید حضور 
داشته باشد. معماهای فاقد این مالک ها غیرشخصی تلقی 
می ش��وند (گرین و هیدت، 2002). منظور از فرایندهای 
دوگانه پاس��خ های س��ودگرایانة برخاس��ته از پاسخ های 
کنترل ش��دة ش��ناختی و پاس��خ های غیرس��ودگرایانه یا 
هیجانی ناش��ی از فرایندهای خودکار هیجانی اس��ت. با 
توجه به اینک��ه در نظریة فرآیندهای دوگانة گرین میزان 
دشواری و شخصی و غیرشخصی بودن معماها متفاوت 
اس��ت، نقش ناحیة DLPFC در پاس��خ دهی به آنها نیز 
متغیر اس��ت. از س��وی دیگر،  در زمینة بررسی قضاوت 
DLPFC روی ناحیة tDCS اخالقی از طریق اعم��ال

1-	Repetitive	transcranial	magnetic	stimulation
2-	Fumagalli
3-	Transcranial	direct	current	stimulation
4-	Archer
5-	Stimulation	condition
6-	Sham	condition
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از دس��تگاه Activadose Iontophoresis س��اخت 
ش��رکت Activa Tek استفاده ش��د. tDCS به وسیلة 
الکترودهای کربنی آند و کاتد در ابعاد 5 ×5 با پوش��ش 
اس��فنجی و آغش��ته به محلول سدیم کلرید، به مدت 20 
دقیقه، با ش��دت جریان دومیلی آمپر و به صورت جریان 
ثابت هم زمان در ناحیةDLPFC راست و چپ تحریک 
شد. پژوهش ها نشان می دهند که الکترود آند به افزایش 
و الکترود کاتد به کاهش فعالیت نواحی س��طحی قش��ر 
م��خ منجر می ش��ود (نیتچ5 و پاول��وس6، 2001). در این 
مطالع��ه، ب��رای اثربخش تری��ن مداخل��ة تحریک مغزی 
از روش تحریک (تس��هیل و بازداری) اس��تفاده شد. بر 
این اس��اس، طبق پیشینة پژوهش��ی (فکتیو7 و همکاران، 
2007)، تحریک دوس��ویة ناحیة DLPFC به برقراری 
تعادل بین فعالیت دو نیم کره منجر ش��ده و در نتیجه اثر 
اعمال ش��ده از طری��ق tDCS با تغییر نس��بی و متعادل 
DLPFC دوس��ویه انجام می شود؛ یعنی افزایش فعالیت 
DLPFC یک نیم کره و فرونشانی برانگیخته گی قشری 
DLPFC دگرسو. در این شرایط اثر متقابل دو نیم کره در 
طول انجام تکلیف نیز کنترل می ش��ود. از این رو، در این 
 DLPFC پژوهش مداخلة آند راس��ت/کاتد چپ ناحیة
  DLPFC و نی��ز مداخلة آن��د چپ/کاتد راس��ت ناحیة
در  ش��رایط تحریک در برابر شم در نظر گرفته شد. 30 

ارزار پژوهش
1- ررنام��ۀ كامپيوتری تکليف  ی��اور اخا ی: این 
  1MATLAB برنامه که با استفاده از محیط برنامه نویسی
نوشته شده بود شامل14 معمای اخالقی است. از این 14 
معما، هفت معما ش��خصی (پنج معمای شخصی دشوار 
و دو معمای شخصی آس��ان)، چهار معما غیرشخصی و 
س��ه معما غیرمرتبط با اخالق است. معماهای اخالقی با 
اس��تفاده از گوش��ی به دو گوش آزمودنی ارائه  و از وی 
خواسته می شد با این تصور که در شرایط توصیف شده 
در معما قرار دارد، پس از اتمام معما (با جمله آیا اگر شما 
در این ش��رایط بودید حاضر می ش��دید .....؟) با استفاده 
از دو کلید مش��خص ش��ده روی صفحه کلید به سئوال 
مطرح ش��ده پاس��خ (موافق/مخالف) بدهد. پاسخ موافق 
سودگرایانه و پاسخ مخالف غیرسودگرایانه بود. در پاسخ 
ب��ه معمای اخالق��ی، افراد بی��ن دو وضعیت ارزش های 
اخالق��ی و الزامات دیگر (مانند نجات و فرار از دس��ت 
دشمن) دچار تعارض می ش��وند. بیش ترین تعارض در 
رویارویی با معماهای ش��خصی دشوار به وجود می آید. 
مدت زمان پاسخ به تکلیف با توجه به نقش تفاوت های 
ف��ردی در تصمیم گیری حدود 15 دقیقه طول می کش��د. 
در این پژوهش دو س��ری تکلیف قضاوت اخالقی برای 
ارائه در هر یک از ش��رایط تحریک و شم در نظر گرفته 
ش��د که بر اساس  مطالعة مقدماتی ضیایی2، پوراعتماد3 و 

حسن زاده4 (2010) همتا شده بودند.
2- دس��تگاه تاري��ی الکتريک��ی م ��تديل اخ روی 
 DLPFC ب��رای تحریک ناحی��ة :)tDCS( تمجم��ه

جدول 1- اطالعات جمعيت شناختی

ميانگين سنی±SEMتعدادجنسمداخله

آند راست/کاتد چپ
0/23± 1519/53زن

0/72± 1520/73مرد

0/38±3020/13کل

آند چپ/ کاتد راست
0/32±1520/53زن

1/06±1522/26مرد

0/56±21/40 30کل

1-	Matrix	Laboratory
2-	Ziaei
3-	Pouretemad
4-	Hassan	zade
5-	Nitsche
6-	Paulus
7-	Fecteau
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گرفت (داس��یلوا1 و همکاران، 2011). ش��ایان ذکر است 
که در شرایط شم، نحوة قرارگیری الکترودها روی ناحیة
DLPFC مانند ش��رایط تحریک بود، ب��ا این تفاوت که 
برای احساس خارش اولیه، جریان فقط در 30 ثانیة اول 

وارد و سپس در طول آزمایش قطع می شد.

آزمودنی (15 زن) در ش��رایط شم و تحریک مداخلة آند 
راس��ت/کاتد چ��پ DLPFC و 30 آزمودنی (15 زن) 
در شرایط ش��م و تحریک مداخلة آند چپ/کاتد راست 
DLPFC دریافت کردند (جدول 1). نحوة تعیین ناحیة
DLPFC راس��ت و چپ از طریق اندازه گیری صورت 

1-	Dasilva

شکل1- دیاگرام اجرای آزمایش

 2mA            20min           online tDCS         
  

 

  

 تکلیف قضاوت اخالقي

 

  

 تکلیف قضاوت اخالقي

 

همان طور که ش��کل 1 نش��ان می دهد، شرکت کنند گان 
تکلیف قضاوت اخالق��ی را پنج دقیقه پس از آغاز وارد 
آمدن جریان به وس��یلة tDCS به صورت هم زمان (آن 
الی��ن) و به م��دت 15 دقیقه انجام دادن��د. داده های هر 
آزمودنی با توجه به نوع مداخله (آند راس��ت/کاتد چپ 
 ،(DLPFCو آندچپ/کاتدراست ناحیة DLPFC ناحیة
ش��رایط (ش��م، تحریک)، جنس، نمرة هر معما (صفر= 
غیرس��ودگرایانه و یک= سودگرایانه) در هر یک از انواع 
معماهای اخالقی (ش��خصی آس��ان، ش��خصی دش��وار، 
غیرش��خصی و غیراخالقی) ثبت و با اس��تفاده از آزمون 
تحلیل واریانس ب��ا اندازه گیری های تک��راری تجزیه و 
تحلیل شد. شرکت کنند گان این پژوهش پیش از شرکت 
در آزمایش از روند کار آگاه ش��ده و با موافقت کامل در 
دو مرحلة آزمایش شرکت کردند. باید در نظر داشت که 
به دلیل ماهیت کام��اًل غیرتهاجمی tDCS تا کنون هیچ 
عارضة جدی و خطرناکی در مورد استفاده از این روش 
گزارش نشده است، اما به طور کلی توصیه می شود پیش 

از اس��تفاده از آن عوارض پوستی مانند خارش، عوارض 
عصب��ی احتمالی حاص��ل از تحریک مناطق حس��اس و 
همچنین ش��رایط بیم��اران خاص (ص��رع و ...) در نظر 

گرفته شود. 
يافته ها

با اس��تفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های 
تک��راری، از آنجا که فرض همگن��ی ماتریس واریانس- 
کوواریانس از طریق آزمون کرویت موشلی فرض کرویت 
را تایید نکرد، برای تفس��یر نتای��ج از نتایج آزمون گرین 
هاوس- گیس��ر استفاده شد. شایان ذکر است که متغیرها 
از لح��اظ چولگی و درجة اوج نموداری بین 2+ تا 2- و 
به عبارت دیگر نرمال بودند. همچنین تفاوت مداخله بین 
سودگرایی در معماها دردو گروه و در هر دو شرایط شم 
 0/116)=119/950،p> و تحریک معنادارب��ود (0/001 
،F(2). ای��ن یافته نش��ان می ده��د که بر اس��اس میزان 
تعارض بیش تر در معماهای اخالقی شخصی و تعارض 

5min

تکليف  یاور اخا ی
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ش��رایط تحریک، در معماهای ش��خصی دشوار کاهش 
سودگرایی زنان بیش از مردان است. همچنین در شرایط 
تحریک، افزایش سودگرایی غیرمرتبط با اخالق در زنان 
و عدم تغییر این نوع س��ودگرایی در م��ردان قابل توجه 

است.
در مداخل��ة آند چپ/کاتد راس��ت ناحیة DLPFC نیز 
مش��اهده می ش��ود که تداخل در ناحی��ة DLPFC اثر 
بیش تری بر زنان داش��ته است. به عبارت دیگر، افزایش 
سودگرایی اخالقی زنان در این نوع مداخله در معماهای 
اخالقی ش��خصی، شخصی آسان و شخصی دشوار بیش 

از مردان بوده است (جدول 3).

مقایس��ة زوجی با آزمون تعقیبی بونفرونی نش��ان داد که 
درهر دو مداخلة ناحیة DLPFC، هم درشرایط تحریک 
و هم در ش��رایط شم، تفاوت س��ودگرایی بین معماهای 
اخالقی ش��خصی و غیرش��خصی و همچنی��ن معماهای 
اخالقی و معماهای غیر مرتبط با اخالق معنادار است، اما 
بین ش��رایط تحریک و شرایط شم در دو مداخله تفاوت 

معناداری وجود ندارد.
با توجه ب��ه اینکه تعامل معما × جنس× مداخله (0/01= 
F(2، 0/116) =4/346 p) معن��ادار بوده اس��ت، با توجه 
به نمودارها به توصیف و تبیین آن پرداخته می ش��ود. در 
ارتباط با نقش جنس��یت، چنانچ��ه در نمودارهای 3 و 5 
مش��اهده می ش��ود، در مداخلة آند راست/کاتد چپ در 

نداش��تند. همچنین در تعامل معما×جنس، معما×مداخله 
نیز تفاوت معناداری مش��اهده نش��د، در حالی که تعامل 
معما× جنس× مداخله اثر معناداری بر میزان س��ودگرایی 
  P= 0/01 اف��راد در تکلی��ف قض��اوت اخالقی داش��ت

F(2، 0/116) =4/346) (جدول 2).

کمتر در معماهای اخالقی غیرشخصی، میزان سودگرایی 
هر دو گروه معما متفاوت اس��ت. همچنین دو جنس در 
دو مداخل��ة آند راس��ت/کاتد چپ و کاتد راس��ت/ آند 
چپ در ش��رایط شم و تحریک در تعامل شرایط×معما ؛ 
معناداری  تفاوت  شرایط×مداخله؛ شرایط×مداخله×معما 

جدول2- یافته های آزمون تحليل واریانس با اندازه گيری تکراری

معنی داریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغييرات

2/0171/0002/0170/0000/988شرایط

0/1221/0000/1221/3580/249شرایط×جنس

0/1191/0000/1191/3200/256شرایط× مداخله

0/0301/0000/0300/3280/569شرایط×مداخله×معما

5/05056/0000/090خطا )شرایط(

26/9212/08412/919119/9500/000معما

0/1892/0840/0900/8400/438معما×جنس

0/1612/0840/0770/7170/496معما×مداخله

0/9762/0840/4684/3460/014معما×جنس×مداخله

12/569116/6990/108خطا )معما(

0/1202/5050/0480/6350/566معما×شرایط

0/1822/5050/0720/9630/400شرایط×معما×جنس

0/2662/5050/1061/4140/245شرایط×معما×مداخله

0/0812/5050/0320/4290/697شرایط×معما×جنس×مداخله

10/551140/2800/075خطا )شرایط×معما(
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نمودار1- درصد سودگرایی در پاسخگویی به معماهای 
تکليف قضاوت اخالقی

مداخله آند راست/ کاتد چپ

تحریك شم

شخصیشخصی آسانشخصی دشوارغير شخصیغير اخالقی

65
756866

3728
202533/525/4

مداخله آند چپ/ کاتد راست

تحریك شم

7475
6363

2732
2016

2428

شخصی شخصی آسان شخصی دشوار غير شخصی غير اخالقی

 نمودار2- درصد سودگرایی در پاسخگویی به معماهای
 تکليف قضاوت اخالقی

مداخله آند راست/ کاتد چپ تحریك

زنان

25/625/1 16/6
23/3 29/3 26/6

71/6
61/6

86/2

64

مردان

شخصی شخصی آسان شخصی دشوار غير شخصی غير اخالقی

مداخله آند راست/ کاتد چپ شم

33 34

64/1

16/6

66/3

33/3

66/6

40

70

34/6

زنان مردان

شخصی شخصی آسان شخصی دشوار غير شخصی غير اخالقی

نمودار3- درصد سودگرایی در مداخله آند راست/کاتد چپ
 در شرایط تحریك

 نمودار5- درصد سودگرایی در مداخله آند راست/کاتد چپ 
در شرایط شم

شخصی شخصی آسان شخصی دشوار غير شخصی غير اخالقی

زنان مردان

مداخله آند چپ/ کاتد راست شم

17/9
30/2

10
23/3

21/3

33/3

65
61/6 59/6 65

شخصی شخصی آسان شخصی دشوار غير شخصی غير اخالقی

زنان مردان

مداخله آند چپ/ کاتد راست تحریك

26/5 31/2
20

28
20

36

68/3
58/3 66/2

84/2

نمودار4- درصد سودگرایی در مداخله آند چپ/کاتد راست
 در شرایط تحریك

 نمودار6- درصد سودگرایی در مداخله آند چپ/کاتد راست 
در شرایط شم
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می دهن��د که در میزان س��ودگرایی اخالقی در معماهای 
اخالقی ش��خصی ب��ا تعارض باال، اث��ری عکس مداخلة 
آند راس��ت/کاتد چپ ناحیة DLPFC داش��ته است؛ به 
طوری که کاهش کنش ناحیة قش��ر پیش پیش��انی پشتی 
جانبی راس��ت در مداخلة آند چپ/ کاتد راس��ت ناحیة  
DLPFC باعث افزایش نس��بی سودگرایی اخالقی شده 
اس��ت که این امر می تواند به اثرگ��ذاری تحریک مغزی 
بر کنش یک پارچه س��ازی هیجانی این ناحیه در قضاوت 

اخالقی مربوط باشد.
دربارة اثر جنس بر تعامل با مداخله بر میزان سودگرایی، 
 DLPFC در مداخل��ة آن��د راس��ت/کاتد چپ ناحی��ة
درش��رایط تحریک، تغییرپذیری سودگرایی زنان بیش از 
مردان بوده اس��ت. در مداخلة آند چپ/کاتد راس��ت نیز 
شاهد س��ودگرایی بیش تر زنان بوده ایم. ازسوی دیگر، با 
توجه به پیش��ینة پژوهش��ی می دانیم tDCS آندی ناحیة 
قشر پیش-پیشانی ش��کمی سودگرایی زنان را در تمامی 
معماهای شخصی و غیرشخصی و معماهای غیرمرتبط با 
اخالق افزایش می دهد، ولی در میزان س��ودگرایی مردان 
تغییری ایجاد نمی کند (فوماگالیو همکاران، 2010). نتیجه 
این که یافتة این مطالعه دربارة اثر متفاوت tDCS مغزی 
بر س��ودگرایی اخالقی در دو جنس  با پیشینة پژوهشی 
هم خوان اس��ت. زنان و مردان در طول زندگی تظاهرات 
رفتاری متفاوتی دارند؛ رفتار نوع دوس��تانة مردان نیازمند 
تغییر نیست، در حالی که این رفتار زنان به دلیل مراقبت 

با مشاهدة جدول باال و نمودارها، مداخله آند راست/کاتد 
چپ نیز نشان می دهد که تغییرپذیری زنان در سودگرایی 
اخالقی شخصی در شرایط تحریک در مقایسه با شرایط 

شم بیش از مردان اثر پذیرفته است.
نتيجه گيري

نتایج این پژوهش نش��ان داد ک��ه تحریک الکتریکی مغز 
از طری��ق اثرگذاری برانگیخته گی قش��ر م��خ در  ناحیة 
کرتکس پیش-پیش��انی پشتی جانبی بر میزان سودگرایی 
در قضاوت اخالقی تغییراتی ایجاد می کند. در این مطالعه، 
tDCS ناحیة DLPFC در میزان پاسخ های سودگرایانه 
به معماهای اخالقی در مقایس��ه با معماهای غیرمرتبط با 
اخ��الق تفاوت های مرتبط با جن��س به وجود آورد. این 
یافته ممکن اس��ت در توصی��ف چگونه گی تفاوت های 
مرتبط با جنس در اس��تدالل سودگرایانة بشر مفید باشد. 
مطالعة حاضر همس��و با پیش��ینة پژوهشی، بر حساسیت 
مغ��زی زنان به تحریک عصبی اش��اره دارد. با مش��اهدة 
تغییرپذیری بیش تر س��ودگرایی اخالقی زنان نس��بت به 
مردان، ش��اید بتوان گفت سودگرایی اخالقی زنان ممکن 
اس��ت به دلیل تفاوت های جنس��یتی و احتماالً وظایف 
تحولی پیرامون نوع دوس��تی (در مقایس��ه با مردان)، در 
اثر مداخله در قش��ر DLPFC  انعطاف پذیری بیشتری 
داشته باش��د. همچنین اگرچه این مطالعه در مداخلة آند 
چپ/ کاتد راست ناحیة DLPFC تفاوت معناداری بین 
شرایط ش��م و تحریک نش��ان نداد، ولی نمودارها نشان 

جدول3- ميانگين پاسخ های سودگرایانه به تفکيك گروه های پژوهشی

ميانگين پاسخ های سودگرایانه)%( 
درشرایط تحریك

ميانگين پاسخ های سودگرایانه)%( 
درشرایط شم

شخصیجنسنوع مداخله
شخصی
 آسان

شخصی 
دشوار

شخصیغیراخالقیغیرشخصی
شخصی
 آسان

شخصی 
دشوار

غیراخالقیغیرشخصی

آند راست/
کاتد چپ

25/116/629/361/686/23316/6407066/3زن
25/623/326/671/6643433/334/666/664/1مرد
25/4202866/67533/52537/368/365/2کل

آند چپ/
کاتد راست

26/5202868/366/217/91021/366/559/6زن
31/2203658/384/230/223/333/361/688/6مرد
28/8203263/375/22416/627/36374/1کل
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ناحیة DLPFC راست در مداخلة آند راست/کاتد چپ 
و کاهش تقریبی میزان س��ودگرایی در معماهای اخالقی 
با تع��ارض باال بوده اند و با کاهش کن��ش این ناحیه در 
مداخلة کاتد راست/آند چپ و افزایش تقریبی سودگرایی 
در معماه��ای اخالقی با تعارض باال چ��ه فرایندهایی با 
سرکوب تکانه های هیجانی در طول تصمیم گیری ارتباط 

مستقیم داشته اند.  
برای پاسخ دهی به این سئوال، همان گونه که در مطالعات 
پیش��ین (مال و اولیویرا-سوزا، 2007؛ تاسی و همکاران، 
2011) اش��اره ش��ده است، قش��ر پیش پیش��انی راست 
عالوه بر کنش منطقی و ش��ناختی، در یک پارچه سازی 
هیجان های ناش��ی از بافت در معماهای اخالقی و تنظیم 
هیجانی نی��ز نقش مهمی ایفا می کند. بدین ترتیب به نظر 
می رس��د در مطالع��ة حاضرافزایش کنش ای��ن ناحیه با 
تحری��ک آندی، به اثرگذاری هر چند اندک بر کنش های 
دیگر آن مانند افزایش توانایی یک پارچه س��ازی هیجان 
در باف��ت معماهای اخالق��ی و افزایش بار هیجانی و در 
نتیجه کاهش تقریبی سودگرایی اخالقی منجر شده است.
این در حالی اس��ت که در مداخلة آند چپ/کاتد راست 
ناحیة DLPFC نیز به نظر رسید، کاهش عملکرد ناحیة
DLPFC راس��ت در ش��رایط با تعارض ب��اال فرد را به 
سودگرایی بیش تر هدایت می کند؛ یعنی شاید بتوان گفت 
ش��ناخت بر هیجان غلبه کرده اس��ت. این یافته با مطالعة 
تاس��ی و همکاران (2010) در رابطه با قضاوت اخالقی 
فاعلی ناهم خوان و با یافته های همان پژوهش در تداخل 
در DLPFC راست و افزایش سودگرایی اخالقی عینی 
هم خوان است. تاس��ی و همکاران (2011) در مطالعات 
خود بین س��ودگرایی اخالقی عینی و سودگرایی اخالقی 
فاعلی تمایز قایل ش��دند. از ای��ن رو در پژوهش حاضر 
نمی توان بر نقش هیجان ه��ای اجتماعی ثانوی در میزان 
سودگرایی در قضاوت اخالقی تأکید کرد. به نظر می رسد 
با توجه به وجود پیشینة پژوهشی ناکافی در زمینة تداخل 

م��ادری باید تغییر کند. نتیجه اینکه تغییرپذیری مغز زنان 
در سودگرایی در زمینة نوع دوستی بیش تر از مردان است 
(فوماگالی و همکاران، 2010). شاید چون گرایش رفتار 
نوع دوستی در زنان با اندازة بزرگ تر بخش هایی از قشر 
پیش پیش��انی همبسته است (فوربس1 و گرفمن2، 2010) 

از این رو از تحریک مغزی اثر بیشتری پذیرفته است.
مطالعات تصویربرداری عصبی مرتبط با قضاوت اخالقی 
نیز به فعالیت بیش تر اینس��وال و س��ینگولیت پشتی زنان 
و فعالی��ت بیش تر قش��ر آهیانه در مردان (هارنس��کی3، 
آنتونینکو4، شین5، کیهل6 2008) اشاره کرده است. بدین 
ترتیب ممکن اس��ت tDCS ناحیة قش��ر پیش پیش��انی 
پش��تی-جانبی زنان به دلیل ارتباط با اینس��وال (از طریق 
 DLPFC ارتب��اط با س��ینگولیت جلویی که به هم��راه
راست در سودگرایی اخالقی درگیرند (گرین و همکاران، 
2001)) غیرمس��تقیم اثرگذار بوده باش��د؛ به گونه ای که 
فعالی��ت ناحیة اینس��وال در نیم کرة راس��ت نی��ز به طور 
مثبت با حساس��یت اخالقی زنان مرتبط اس��ت. افزایش 
فعالیت این ناحیه منجر به نمره دهی بیش تر به خش��ونت 
و به عب��ارت دیگر س��ودگرایی اخالقی کمتر می ش��ود 
(هارنس��کی و همکاران، 2008). در مجموع شاید بتوان 
کاهش س��ودگرایی اخالقی در مداخلة آند راس��ت/کاتد 
چپ ناحیة DLPFC را با افزایش غیرمس��تقیم فعالیت 
نواحی اینس��وال و درنتیجه کاهش س��ودگرایی اخالقی، 
و افزایش س��ودگرایی اخالقی در مداخلة آند چپ/کاتد 
راس��ت ناحیة DLPFC را با کاهش غیرمستقیم فعالیت 
نواحی اینسوال و عدم درگیری آن با اجتناب از خشونت 
اخالقی و ب��ه عبارت دیگر عدم دخال��ت در جلوگیری 
از خش��ونت اخالقی مرتبط دانست. قش��ر پیش پیشانی 
پش��تی-جانبی راست در محاسبة ارزش جوانب مختلف 
ی��ک گزینه در رفاه دیگران نق��ش دارد (مال و اولیویرا-
سوزا، 2007) . از سوی دیگر، فرایندهای کنترل شناختی 
و هیجان ه��ای اجتماع��ی ثان��وی و یک پارچه س��ازی 
هیجان های اخالقی ناش��ی از بافت، همگی از کنش های 
دیگر این ساختار هس��تند (همان منبع)؛ حال این سئوال 
مطرح می ش��ود که چه فرایندهای��ی درگیر افزایش کنش 

1-	Forbes
2-	Grafman
3-	Harenski

4-	Antonenko
5-	Shane
6-	Kiehl
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فاطمه كشوری و همکاران

ب��ه نظریة مال و اولیویرا-س��وزا (2007) اش��اره کرد که 
ب��ر اس��اس آن، ناحیة DLPFC راس��ت به طور خاص 
هیجان های تولید ش��ده در باف��ت معما (مثاًل هنجارهای 
پیچیده عدالت) را ارزیابی و یک پارچه می کند؛ در نتیجه 
تداخ��ل در کنش آن باعث کاهش وزن هیجانی در طول 

تصمیم گیری می شود. 
tDCS در میان س��ایر دالیل احتمالی، در کنار اثرگذاری
بر برانگیخته گی قش��ری، تحریک مغزی ق��ادر به ایجاد 
تغییرات عصب-ش��یمیایی در مغز است که ممکن است 
ش��امل چندین انتق��ال دهندة عصبی باش��د (فوماگالی و 
همکاران،2010 ). یافته های کراکت و همکاران (2010)
نش��ان می دهد که افزایش س��روتونین به وس��یلة داروی 
س��یتالوپرام (کراکت1، کالرک2، هوس3، رابینز4 ، 2010) 
در افراد س��الم باعث کاهش سودگرایی اخالقی می شود. 
یافته ه��ای فوماگالی و همکاران (2010) نیز به تعامل اثر 
تحری��ک الکتریک��ی و یون های مغزی اش��اره دارد. این 
احتمال وجود دارد که در مداخلة آند راس��ت/کاتد چپ 
ناحی��ة DLPFC در مطالعة حاضر، س��روتونین به دلیل 
س��اختار آنیون��ی در طول ح��رکات ذرات معلق مایع به 
وس��یلة نیروی برق به سمت الکترود آند حرکت کرده و 
 DLPFC در نتیجه با افزایش میزان سروتونین در ناحیة
راس��ت س��ودگرایی افراد در پاس��خ دهی ب��ه معماهای 
اخالقی کمتر ش��ود و در مداخلة آند چپ/کاتد راس��ت 
ناحیة DLPFC نیز با دور ش��دن آنیون های سروتونین 
از الکترود کاتد و در نتیجه کاهش س��طح سروتونین در 

ناحیة DLPFC راست سودگرایی افزایش یابد. 
در نهای��ت پژوه��ش حاضر با تأیید و گس��ترش مطالعة 
تحریک مغزی در بررس��ی قض��اوت اخالقی (فوماگالی 
و همکاران، 2010) آش��کار ساخت که در تعدیل ناحیة
DLPFC  نی��ز زن��ان بی��ش از م��ردان از tDCS اث��ر 
می گیرن��د. همچنین یافته های این پژوهش با آن دس��ته 
از پژوهش ه��ا که ب��ر نقش ناحی��ة DLPFC در تنظیم 

در ناحیة DLPFC، برای آش��کار شدن تفاوت دو زاویة 
دید در قض��اوت اخالقی، به پژوهش ه��ای دیگری نیاز 

است.
همچنی��ن باید به تف��اوت ابزار تحریک مغ��زی در این 
پژوهش و س��ایر پژوهش ها اشاره داشت. در این مطالعه 
از tDCS و در مطالع��ة تاس��ی و هم��کاران (2010) از 
rTMS استفاده شده است که شاید تحریک بازدارند گی 
rTMS با فرکانس پایین، قوی تر از اثر tDCS باش��د. به 
نظر می رسد tDCS مداخلة تعدیل کنندة عصبی باشد، در 
حالی که rTMS هم تعدیل گر عصبی و هم تحریک کنندة 
عصبی اس��ت و در نتیجه اث��ر فیزیولوژیکی متفاوت این 
دو نوع مداخله به آثار رفتاری متفاوت منجر ش��ده است 
(فکتیو و همکاران، 2007). همچنین در پژوهش حاضر، 
هم زمان با اثرگذاری بر DLPFC راس��ت، همان ناحیه 
در نیمکرة چپ اثری عکس می گرفت. قاعدتًا یافته های 
مشاهده ش��ده نتیجة تحریک و بازدارند گی هم زمان دو 

ناحیة مشابه در دو نیم کره است.
ازس��وی دیگر، ب��ا اینکه تفاوت اث��ر تحریک مغزی بین 
مداخله ها معنادار نبود، اما به نظرمی رسد پژوهش حاضر 
با مطالعة ناچ وهمکاران (2006) مبنی بر اینکه تداخل در
DLPFC راست منجر به پذیرش پیشنهادهای ناعادالنه 
می ش��ود همسوس��ت؛ زیرا پذیرش پیش��نهادهای مادی 
ناعادالنه دس��ت آوردی مادی دارد و ل��ذا نوعی انتخاب 
س��ودگرایانه اس��ت (فوماگالی وهمکاران، 2010). پس 
 DLPFC افزایش تقریبی س��ودگرایی با کاه��ش کنش
راس��ت (تحریک کاتدی) در این مطالع��ه با مطالعة ناچ 
و هم��کاران (2006) همس��ویی دارد. از آنجا که کاهش 
تکانه های عصبانیت در حین پیشنهاد ناعادالنه به افزایش 
عملکرد س��ودگرایانه این افراد منجر ش��ده است (تاسی 
وهمکاران، 2010)، پس می توان اینگونه استنباط کرد که 
افزایش نسبی س��ودگرایی در قضاوت اخالقی درشرایط 
ب��ا تعارض باال نیز با کاهش نق��ش تکانه های هیجانی و 
در نتیجه بر همخوردن رقابت بین ش��ناخت و هیجان به 
نفع شناخت و در نتیجه افزایش سودگرایی مرتبط است. 
اما به طور خاص و در رابطه با س��ودگرایی اخالقی باید 

1-	Crokett
2-	Clark
3-	Hause
4-	Robins
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مرخص ش��ود. به خاطر اعتمادی که بین شما و او شکل 
گرفته است به ش��ما می گوید که می خواهد تا جایی که 
می تواند افراد را مبتال بکند. از آنجا که ش��ما در ش��رایط 
اعتماد بین پزش��ک و بیمار گیر افتاده اید راه قانونی برای 
جلوگیری از نقش��ه اش را ندارید. به نظرتان می رسد که 
می توانید داروی او را با س��م مهلکی آلوده کنید تا کشته 
ش��ود و این شانس را نداشته باش��د که افراد بیشتری را 
مبتال کند. اگر در این شرایط بودید حاضر می شدید او را 

بکشید تا از شیوع ایدز جلوگیری کنید؟
معمای ترويج واك ن: (غیرشخصی)

ش��ما در یک مرکز بهداش��ت کار می کنی��د. می خواهید 
تصمی��م بگیرید آیا این مرکز مصرف واکس��ن تازه وارد 
ش��ده را تبلیغ کند یا نه. مردمی که از این واکسن استفاده 
کنن��د در برابر بیماری مهلکی ایمنی پیدا خواهند کرد اما 
تعداد کم��ی از افراد در اثر زدن این واکس��ن به بیماری 
مبتال می شوند. همه ش��واهد موجود پیشنهاد می کند که 
ش��انس بیمار شدن در اثر عدم واکسیناسیون خیلی بیشتر 
از بیمار ش��دن ناشی از واکسن زدن اس��ت. اگر در این 
شرایط بودید حاضر می شدید برای توسعه سالمت ملی 

نمایندگی را سمت ترویج این واکسن تشویق کنید؟
 

هیجان ناشی از بافت تأکید دارند (مال و اولیویرا-سوزا، 
2007؛ تاس��ی و همکاران، 2011) همسوست. در ارتباط 
ب��ا نق��ش tDCS در تغییر و تعدیل کنش ه��ای پیچیدة 
ش��ناختی (مانند قض��اوت اخالقی) نیز به نظر می رس��د 
بررس��ی مکانیزم اثرگذاری تحریک مغزی بر گیرنده ها و 
انتقال دهنده های عصبی یافته های گس��ترده تری پیرامون 
نقش زیربنایی عصب داروشناختی اخالق در اختیار قرار 
می دهد. همچنین بررس��ی اثرگ��ذاری تحریک مغزی در 
فراینده��ای زیربنایی مرتبط با قض��اوت اخالقی و نقش 
آن در زمینة میزان س��ودگرایی، به روش��ن شدن هر چه 
بیش��تر فرایندهای درگیر در اخالق و س��ودگرایی کمک  

خواهد کرد.
سپاس گزاری

 پژوهش گ��ران ای��ن پژوه��ش از هم��کاری مس��ئوالن 
آزمایش��گاه روان شناس��ی دانش��کدة عل��وم تربیت��ی و 
روان شناسی دانش��گاه شهید بهشتی وش��رکت کنند گان 
ب��رای اجرای پژوهش و نیز  س��رکار خانم ضیایی برای 

کمک به تهیة مواد آزمون تشکر می کنند.
پيوسی: نمونه هايی اخ معماهای اخا ی

معمای گريه كودک: (شخصی دشوار)
در نظر بگیرید دش��منان به ش��هر حمله کرده اند. شما و 
چند نفر از همش��هری هایتان در گوشه ای پنهان شده اید. 
صدای پای سرباز را می شنوید که به شما نزدیک می شود 
و اگر شما را پیدا کند، همه را خواهد کشت. ناگهان بچه 
شما شروع می کند به گریه کردن. اگر سرباز صدای بچه 
را بشنود، ش��ما را پیدا می کند و شما و همشهری هایتان 
را می کش��د. تنها راه��ی که دارید این اس��ت که جلوی 
ده��ان بچ��ه را بگیرید و او را خفه کنی��د تا صدای او به 
س��رباز نرس��د. اگر هیچ کاری نکنید س��رباز شما را پیدا 
می کند و همه تان را می کش��د. اگر در این شرایط بودید 
حاضر می ش��دید که بچه تان را خفه کنید تا جان خود و 

همشهری هایتان را نجات دهید؟
معمای ايدخ: ( شخصی آسان)

در نظ��ر بگیرید پزش��ک هس��تید. یکی از بیماران ش��ما 
تش��خیص ایدز گرفته اس��ت و می خواهد از بیمارستان 

دریافت مقاله: 91/4/25 ;  پذیرش مقاله: 91/9/28



تازه های علوم شناختی، سال 14، شماره 4، 1391 ]1-12[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 14, No. 4, 2013

12
12

فاطمه كشوری و همکاران

and	control	in	moral	judgment.	Neuron,	44,	389–400.

Haidt,	 J.	 (2007).	 The	 emotional	 dog	 and	 itsrational	
tail:	 a	 social	 intuitionist	 approach	 to	 moral	 judgment.	
Psychological Review,108,	814–83.

Harenski,	C.	L.,	Antonenko,	O.,	Shane	M.	S.,	Kiehl,	K.	A.	
(2008).	Gender	differences	in	neural	mechanisms	underlying	
moral	 sensitivity.	Social Cognitive Affect Neuroscience,	 3,	
313–321.

Knoch,	D.,	Gianotti,	L.	R.,	 Pascual-Leone,	A.,	Treyer,	V.,	
Regard,	 M.,	 et	 al.	 (2006).	 Disruption	 of	 right	 prefrontal	
cortex	 by	 low-frequency	 repetitive	 transcranial	 magnetic	
stimulation	 induces	 risk-taking	 behavior.	 Journal of 
Neuroscience,	26,	6469–6472.

Koenigs,	 M.,	Young,	 L.,	Adolphs,	 R.	 (2007).	 Damage	 to	
the	prefrontal	cortex	increases	utilitarian	moral	judgments.	
Nature,	446,	908–11.

Moll,	 J.,	 Oliviera-	 souza,	 R,.	 (2007).	 Moral	 judgments,	
emotions	 and	 the	 utilitarian	 brain.	 Trends in Cognitive 
Sciences,	11,	319-321.	

Nitsche,	 M.	A.,	 Paulus,	W.	 (2001).	 Sustained	 excitability	
elevations	 induced	 by	 transcranial	 DC	 motor	 cortex	
stimulation	in	humans.	Neurology,	57,	1899–1901.

Tassy,	S.,	Oullier,.	O.,	Duclos,Y.,	Coulon,	O.,	Mancini,	 J,.	
Christine,	 Deruelle,	Attarian,	 Sh.,	 Felician,	 O.,Wicker,	 B.	
(2011).	Disrupting	 the	 right	 prefrontal	 cortex	 alters	moral	
judgment.	Social Cognitive and Affective Neuroscience,	18,	
235-242.

Ziaei,	M.,	Pouretemad,	H.	R.,	Hassanzadeh	T,	M.	R.	(2010).	
Is	moral	judgment	culture	dependant?. Journal of behavioral 
sciences,	4,	225-231.

منــابع
Archer,	 J.	 (2004).	 Sex	 differences	 in	 aggression	 in	 real-
world	settings:	A	meta-analytic	review.	Review of General 
Psychology,	8,	291–322.

Crockett,	M.,	Clark,	L,.	Hauser,	M.,	Robins,	T.W.	 (2010).	
Serotonin	 selectively	 influences	 moral	 judgment	 behavior	
through	 effects	 on	 harm	 aversion.	 Psychological and 
cognitive science,	1073,	1-6.

DaSilva,	 A.,	 Volz,	 M.S.,	 Bikson,	 M.,	 Fregni,	 F.	 (2011).	
Electrode	Positioning	and	Montage	in	Transcranial	 	Direct	
Current	Stimulation.	Journal of Visualized Experiments,	51,	
1-11.

Fecteau,	S.,	Knoch,	D.,	Fregni,	F.,	Sultani,	N.,	Boggio,	P.,	et	
al.		(2007).	Diminishing	risk-taking	behavior	by	modulating	
activity	in	the	prefrontal	cortex:	a	direct	current	stimulation	
study.	Journal of  Neuroscience,	27,	12500–12505.

Forbes,	C.	E.,	Grafman,	 J.	 (2010).	The	 role	of	 the	human	
prefrontal	 cortex	 insocial	 cognition	 and	 moral	 judgment.	
Annual Review of Neuroscience,	33,	299–324.

Fumagalli,M.,	 Vergari,	 M.,	 Pasgualetti,	 P.,	 Marseglia	 S.,	
Mameli,	 F.,	 Ferrucci,	 R.,	 Markik-sposta,	 S.,	 Stefano,	 Z.,	
Sartori,	G.,	 Peravettoni,	G.,	Barbieri,	 S.,	 Cappa,	 S.,Priori,	
A.	 (2010).	 Individual	 differences	 in	 moral	 judgment	
competence	 influence	neural	correlates	of	 socio-normative	
judgments.	Plosone,	5,	886-	895.

Greene,	J.	D.,	Haidt,	J.	(2002).	How	(and	where)	does	moral	
judgment	work?	Trends of Cognitive Science,	6,	517–523.

Greene,	J.	D.,	Sommerville,	R.	B.,	Nystrom,	L.E.,	Darley,	
J.	 M.	 and	 Cohen,	 J.	 D.	 (2001).	 An	 fMRI	 investigation	
ofemotional	engagement	 in	moral	 judgment.	Science,	293,	
2105–2108.

Greene,	J.	D.,	Nystrom,	L.	E.,	Engell,	A.	D.,	Darley,	J.	M.,	
&	Cohen,	J.	D.	(2004).	The	neural	bases	of	cognitive	conflict	


