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Introduction: Time perception is a category stimulating intelligent human curiosity for scientific 
manipulation and cognition. The present study aimed to investigate the effects of mindfulness on 
the time perception and brain waves using the temporal bio-section task. 
Methods: This research was carried out using a randomized controlled clinical trial, which was 
lasted from autumn 2018 to 2020. One hundred forty-three students of the Science and Research 
Branch of Islamic Azad University participated voluntarily in the experiments. In a structured 
clinical interview for the DSM-5 (SCID-5-CV) psychiatric disorder, thirty-one undergraduate stu-
dents were assessed for mental health and brain disease. Their mindfulness ability was moderate 
based on the Freiburg questionnaire, and they were assigned randomly into experimental and con-
trol groups, containing sixteen and fifteen participants, respectively. The experimental and control 
groups were played a 13-minute mindfulness audio file and a neutral file. 19-channel EEG signals 
during the temporal bio-section task were recorded from participants, while the power of brain 
waves in different frequency bands in channels C3, C4, Cz, F3, F4, Fz, and Pz was calculated 
before and after presenting the independent variable in two groups.
Results: The results showed an increase in beta, delta, and theta power in different channels. Alpha 
power changes were obtained inconsistently. The gamma power and theta to beta ratio were signifi-
cantly reduced in the experimental group. Behavioral findings showed an increase in the number of 
long responses (Percentage long response) and a decrease in the bio section point (Bisection point).
Conclusion: The results revealed that the variable of mindfulness is influential in the process of cog-
nitive processing of time perception and causes overestimation in time perception by changing the 
above electrophysiological measures, which indicate a decrease in arousal, increased internal con-
centration, increased motor inhibition, and increased physical awareness and emotional regulation.
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Extended Abstract
Introduction
Time Perception is a category that stimulates human's in-

telligent curiosity for scientific manipulation and cogni-

tion. Differences in cognitive function of time perception 

in different areas such as time awareness, time perspective, 

and time estimation concerning different variables such 

as age, different emotional and mental states, different 

personality traits, and different psychiatric disorders have 

been studied.
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In this regard, the relationship between altered states of 

consciousness and time perception is one of the essential 

and new areas of attention. In this area, the altered states 

of consciousness due to meditation exercises have attract-

ed a lot of attention. The mindfulness technique is one 

of the meditation techniques that affect human cognitive 

function, including time perception.

The studies that have been done in this field are primar-

ily in the field of cognitive, behavioral, and perceptual. 

However, very little research has been done on the elec-

trophysiological mechanisms of the effect of mindfulness 

on the time perception.

This study aimed to investigate the effects of mindfulness 

on the time perception and brain waves using a bio section 

task with a controlled group experimental design.

Methods
This research was carried out through a randomized con-

trolled clinical trial, which was lasted from autumn 2018 

to 2020. 143 students of the Science and Research Branch 

of Islamic Azad University participated voluntarily in the 

experiments. In a structured clinical interview for the 

DSM-5 (SCID-5-CV) psychiatric disorder, thirty-one 

undergraduate students were assessed for mental health 

and brain disease.. Their mindfulness ability was mod-

erate based on the Freiburg questionnaire, and they were 

assigned randomly into experimental and control groups, 

containing sixteen and fifteen participants, respectively. 

The experimental and control groups were presented a 

13-minute mindfulness audio file and a neutral file to. 

19-channel EEG signals during the temporal bio section 

task was recorded from participants, while the power of 

brain waves in different frequency bands were calculated 

before and after presenting the independent variable in 

two groups in channels C3, C4, Cz, F3, F4, Fz, and Pz.

F3, Fz, F4, F3, C3, Cz, C4, and Pz channel signals from 

19 channels, in 7 conditions, and two pre-test and post-

test stages were used for analysis. ICA removed the EMG 

and EOG artifacts and blinking. Spectral analyzes in the 

range of 0.5 to 40 Hz were considered. Finally, the signals 

were visually examined, and the artifact was removed us-

ing amplitude thresholding.

The Welch power spectrum density estimation method 

performed power extraction, hamming window 400 ms, 

50% overlap, and 0.25 Hz resolution. Frequency bands, 

Delta 0.5-4, Theta 4-8, Alpha 1: 8-10, Alpha 2: 10-12, Beta 

12-30, Gamma 1: 30-35, and Gamma 2: 35-40 Hz were 

considered. Signal segments were defined from the start of 

the stimulus display to the response moment in each trial. 

500 milliseconds before the trial, and the reference inter-

val was considered. The normalized power was calculated 

from the relation (signal segment absolute power minus 

reference absolute power divided by reference absolute 

power), representing the percentage increase in power 

from the reference interval to the excitation interval.

Subjects were selected with scores (-1Z - + 1Z) on the 

Freiburg scale. An independent t-test assessed no signifi-

cant difference between the two groups. Data beyond 1.5 

times the interquartile range were defined as an outlier 

and removed. Normalized power of different frequency 

bands extracted from target channels was compared be-

tween two groups before and after presenting the indepen-

dent variable using both ANCOVA and MANCOVA tests. 

Results
Based on the findings of the ANCOVA test, mindful-

ness-based intervention decreased BP scores and in-

creased the percentage of long responses in the experi-

mental group compared to the control group.

Mindfulness intervention has increased beta power at C3, 

F4, and Fz, delta at F3, Fz and Pz, theta at C4, F4 and Fz, 

and theta-to-beta size at C4, Cz, and Pz.

Alpha power decreases in C3, F3, F4, and Fz, and increas-

es in Cz and C3; alpha 1 decreases in C4 condition 1; Fz 
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decrease in C4 condition 2 and 3; Cz and Pz decrease, and 

alpha 2 decreases in C3 condition 2 and C3 condition 7; 

C4 and F4 it has increased. Therefore, the alpha changes 

in C3 and F4 were contradictory, and it is impossible to 

make an integrated inference from the power changes of 

this wave in C3 and F4. Nevertheless, alpha power in-

creased at C4, Cz, and Pz and decreased at F3 and Fz.

Decreased gamma power was observed in F3, F4, and Fz, 

gamma 1 in F3, gamma 2 in C3, Cz, F3, F4, and Fz. As a 

result, it can be hypothesized that mindfulness may also 

improve temporal function by increasing motor inhibition. 

Conclusion
Thus, mindfulness has led to an increase in the percent-

age of long responses (Plong) and a decrease in the bio 

section points (Bp), resulting in an overestimation of 

time perception.

Mindfulness increases beta, delta, and theta power, re-

sulting in decreased arousal. The decrease in gamma, 

which indicates an increase in motor inhibition, physical 

awareness. and emotional regulation, was also proven in 

this study.

The reduction in the theta-to-beta size, indicating an 

increase in internal focus, also shows in this study that 

mindfulness overestimates time by changing the out-

ward-inward focus of attention.

Therefore, these changes seem to be the electrophysio-

logical mediators of the effect of mindfulness meditation 

on the process of cognitive processing of time perception 

in an overestimated way in time perception.

Changes in alpha power were obtained inconsistently, 

requiring further research by examining the distinctive 

effect of alpha on the hemispheres.

According to the results of this study, people estimate 

longer time intervals after performing mindfulness exer-

cises by decreasing arousal, increasing attention to inter-

nal stimuli, and increasing motor inhibition. This effect 

occurs with the increasing power of beta, delta, and theta, 

and decreasing gamma, which are possible electrophys-

iological mediators in this process. Based on the con-

tradictory alpha results, a more detailed study of alpha 

changes in the hemisphere is suggested.
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مقدمه: ادراک زمان مقوله ای است که کنجکاوی هوشمندانه بشر را برای دستکاری علمی و شناخت به راه می اندازد. این 

مطالعه با هدف بررسی اثرات ذهن آگاهی بر ادراک زمان و امواج مغزی با به کار بردن تکلیف دوقستی زمانی انجام شد.

روش کار: این پژوهش با روش آزمایشی با گروه کنترل انجام شد و از پاییز 1397 تا 1399 به طول انجامید. نمونه گیری 

از 143 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، به شیوه تصادفی انجام شد. 31 دانشجوی کارشناسی از نظر سالمت 

روانی و بیماری های مغزی توسط مصاحبه بالینی ساختاریافته )SCID-5-CV( ارزیابی شدند. توانمندی ذهن آگاهی شان 

بر مبنای پرسشنامه ذهن آگاهی Freiburg در حد متوسط بود، به دو گروه آزمایش 16 نفر و کنترل 15 نفر تقسیم شدند. 

برای گروه آزمایشی فایل صوتی 13 دقیقه ای ذهن آگاهی و کنترل فایل خنثی ارائه شد. تکلیف دو قسمتی زمان و ثبت 

توسط دستگاه آمپلی فایر Mitsar 19 کاناله، و توان امواج مغزی در باندهای فرکانسی مختلف قبل و بعد از ارائه متغیر 

مستقل در دو گروه در کانال های Fz ،F4 ،F3 ،Cz ،C4 ،C3 و Pz محاسبه شد. 

یافته ها: نتایج نشانگر افزایش بتا، دلتا و تتا در کانال های مختلف بود. تغییرات آلفا به صورت متعارض به دست آمد. 

گاما و اندازه تتا به بتا کاهش معناداری در گروه آزمایش داشتند. یافته های رفتاری نشانگر افزایش تعداد پاسخ های طوالنی 

)Percentage long response( و کاهش نقطه دوقسمتی زمان )Bisection point( بود.

نشانگر کاهش  الکتروفیزیولوژیک فوق که  اندازه های  تغییر در  با  نتایج نشان داد که متغیر ذهن آگاهی  نتیجه گیری: 

برانگیختگی، افزایش تمرکز به درون، افزایش مهار حرکتی و افزایش آگاهی بدنی و تنظیم هیجانی است در فرآیند پردازش 

شناختی ادراک زمان مؤثر بوده و موجب بیش تخمینی در ادراک زمان می شود.

دریافت: 1399/12/28                                
اصالح نهایی: 1400/07/24                                     

پذیرش: 1400/08/03
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مقدمه
ادراک زمان به تجربه ذهنی گذر زمان اشاره دارد، به هم ریختگی های 
بشناسیم  بهتر  را  زمان  ادراک  مکانیسم  تا  می کند  ما کمک  به  زمانی 
واحدهای  از  یکی  و  بنیادی  تجربه های  از  یکی  زمان  گذر  .ادراک 
ساختاری برای سایر فرایندهای شناختی و رفتاری مانند کنترل حرکات 
در زمان است. بر مبنای مدل کالسیک ادراک زمان توجه و برانگیختگی 
بر ادراک زمان تأثیر می گذارد به گونه ای که کاهش برانگیختگی به کم 

تخمینی زمان و افزایش توجه به بیش تخمینی زمان، منجر می شود. 
آرامش  و  توجه  توانایی  بر  تاثیرگذار  توانمندی های  از  یکی  همچنین 
ذهنی توانمندی ذهن آگاهی می باشد. از این رو متغیر ذهن آگاهی برای 

دستکاری ادراک زمان مناسب به نظر می رسد )1(.     
اندازه گیری فواصل زمانی پیشنهاد  بتا در  کارهای اخیر نقش نوسانات 
کرده است .با این حال، عملکرد دقیق نوسانات بتا و این که آیا دستکاری 

چکیده
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 Martin .)1( آنها زمان را تغییر می دهد یا نه هنوز مشخص نشده است
و همکاران )2018( نشان دادند نوسانات بتا با حفظ و مقایسه استاندارد 
 20 روی  بر  آنها  مطالعه ای  است.  مرتبط  زمان  مدت  برای  حافظه 
شرکت کننده انسانی با استفاده از تحریک جریان متناوب فرا جمجمه ای 
 ،)Transcranial Alternating Current Stimulation )tACS((
روی قشر جلویی مرکزی، در فرکانس های آلفا و بتا، در حین انجام یک 
عمل تقسیم بندی زمانی بصری انجام نشان داد که تحریک بتا منحصراً 
درک زمان را تغییر می دهد به طوری که مدت زمان تحریکات طوالنی تر 

گزارش می شود )2(.              
 EEG(( الکتروانسفالوگرافی  از   )2018( همکاران  و  قادری 
در  مغز  اتصال عملکردی  بررسی  برای   )Electroencephalography

طول مدت طوالنی تر )یعنی 15 دقیقه( استفاده کردند. نتایج نشان داد 
که شرکت کنندگانی که زمان را بیش از حد تخمین زده بودند، فعالیت 
نشان  الکترود  محل  در چندین  را  هرتز(  تا 30   18( بتا  از  پایین تری 

دادند )3(.      
Droit-Volet و همکاران )2019( کم تخمینی زمانی را برای بازه های 

کوتاه مدت 15 تا 50 ثانیه و بیش تخمینی زمانی را برای بازه های طوالنی 
 ،)Meditation( مدت 2 تا 6 دقیقه، پس از 15 دقیقه اول یک تمرین مراقبه
نشان دادند. اگرچه شرکت کنندگان همیشه گزارش می دادند که زمان با 
آماری  تحلیل های  و  تجزیه  می گذرد.  کنترل  تمرین  از  مراقبه سریع تر 
تأثیر  بیشتر نشان داد که تمرکز بر لحظه کنونی به طور قابل توجهی 
تمرین را در برآورد زمان برای مدت زمان طوالنی ایجاد می کند. وارونگی 
در برآورد زمان بین دو مقیاس زمانی بر اساس مکانیسم های مختلف زیر 
بنای قضاوت در مورد کوتاه مدت و طوالنی، یعنی مکانیسم های شناختی 

توجه و حافظه به ترتیب توضیح داده شد )4(.
کورتیکو-تاالمو-بازال  مدارهای  عملکرد  در  مکمل  نقش  گاما  و  بتا 
پوتامن  از  حاصل  بتای  دارند.  حرکتی  رفتار  طی  گانگلیا-کورتیکال 
با  بتا  بنابراین  بود.  بزرگتر  طوالنی تر  زمان های  تولید  حین  میمون ها 
دارد  ارتباط  یا هدایت درونی مراحل حرکتی،  تولید شده،  زمان  طول 
)5(. بتا FCZ بعد از نقطه شروع تولید زمان، در تولید زمان های 2/5 
ثانیه ای، پیش بینی کننده مدت زمان تولید شده بود، بتای باالتر نشانگر 
تولید زمانی طوالنی تر بود )6(. توان بتا در شرایط تخمین زمان نسبت 
نواحی  در  عمدتاً  بتا  باالتر  توان  داشت.  باالتری  توان  رنگ  تخمین  به 
حسی و توجه کورتیکال مرتبط با پردازش زمان مشاهده شد )7(. نهایتا 
این که توان موج بتا حاصل از پوتامن، در سنتروفرونتال چپ، شاخصی 

از پردازش های مرتبط با ادراک زمان در نظر گرفته می شود.
یکی از روش های تمرینی که می تواند تغییر در ادراک زمان را بوجود 

آورد ذهن آگاهی می باشد، ذهن آگاهی توانایی آگاهی، توجه و به خاطر 
آوردن است. مراقبه کنندگان، با آگاهی غیر قضاوت گرایانه بر حس ها و 
احساسات برخاسته از محرک های درونی و بیرونی در لحظه حال متمرکز 
می شوند )8(. ذهن آگاهی ادراک زمان را ثانوی بر تمرکز توجه فرد بر 
تغییر  بودن و زندگی کردن در لحظه حال،  برای  لحظه حال، تشویق 
می دهد. هدف از تمرینات بهبود آگاهی فراشناختی، کاهش نشخوارهای 
ذهنی با کاهش درجاماندگی شناختی و افزایش توجه با بهبود عملکرد 
حافظه کاری می باشد )9(. ذهن آگاهی موجب افزایش و تقویت، منابع 
و مهارت های توجهی می شود )11(. متخصصین ذهن آگاهی نسبت به 
افراد معمولی، می توانند تصویرهای دو وضعیتی را برای زمان طوالنی تری 
در ذهن نگهدارند )10(. آنها می توانند همزمان به یک تکلیف بیرونی و 
اطالعات زمانی توجه نمایند، این وضعیت باعث باز شدن سویچ ساعت 
درونی و جمع شدن پالس های بیشتر )مدل ساعت درونی(، و افزایش 
توجه درونی موجب افزایش اندازه واحدهای زمانی ذهنی )مدل اصالح 
شده Glicksohn(، و مجموعا بیش تخمینی زمان می شود )13(. بیش 
تخمینی زمانی به دنبال ذهن آگاهی نیز برطبق مدل ساعت درونی، و 

تغییر منابع توجهی تفسیر شده است )12(.
Molly و همکاران )2021( تأثیر مراقبه ذهن آگاهی بر حافظه کوتاه 

مراقبه ذهن آگاهی 8 دقیقه ای  با مداخله  فعال بصری  و حافظه  مدت 
بیشتری  افزایش  ذهن آگاهی  مراقبه  در  شرکت کنندگان  دادند.  نشان 
نشان  مداخله  از  بعد  تا  قبل  از  بصری  مدت  کوتاه  حافظه  ظرفیت  در 
دادند. عالوه بر این، تنها مراقبه ذهن آگاهی منجر به افزایش قابل توجه 

عملکرد شد )14(.
طوالنی تر شدن زمان ادراکی، در مراقبه کنندگان با تجربه و عدم تأثیر 
آن در مبتدیان برای زمان های 4 تا 8 ثانیه ای مشاهده شده است )15(. 
زمان  تولید  تسک های  در  را  طوالنی تری  زمان های  حرفه ای  مراقبین 

نشان دادند )12(.
مکانیزم یکپارچه واحدی برای ادراک و عمل، در پردازش های واحدهای 
ایده  کارکردی،  عصبی  تصویرسازی  دارد.  وجود  ثانیه،   2-3 تا  زمانی 
مکانیسم های اختصاصی زمان بندی مبتنی بر طول مدت زمان را تایید 
و  ثانیه،   2 تا  فاصله های  زمان بندی  در  مغز  حرکتی  سیستم  می کند. 
بازه های  زمان بندی  در  مزیال  و  فرونتال  نظیر  کورتیکال  مناطق  سایر 
طوالنی تر، نسبت به سایر مناطق فعال تر می باشند. بنابراین مناطق مغزی 
فعال برای بازه های زمانی پایین تر – و باالتر از ثانیه متفاوت هستند. 
نوروترانسمیتری  فعالیت های  با  مرتبط  ژنتیکی  ریختی  چند  مطالعات 
ادراک  برای  نوروترانسمیتری  و  نوروآناتومیک  داده، سیستم های  نشان 

بازه های زمانی متفاوت، مختلف می باشند )16(.
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مکانیسم دقیق ادراک زمان و شواهد عینی تبیین ادراک زمان، مقوله ای 
زمانی  بازه  مبنای  بر  مکانیسم  این  است.  ناشناخته  تاحدی  و  پیچیده 
مورد ارزیابی نیز متفاوت هستند. از طرفی تاثیر تمرین ذهن آگاهی برای 
افرادی که سابقه این تمرینات را دارند، بر مبنای طول دوره تمرینات و 
در نتیجه اثرات صفت و همچنین سن، جنس، و عوامل متعدد در افراد 
مختلف متفاوت می باشد. تاکنون مطالعاتی برای ارزیابی متمایز اثرات 
صفت و حالت مراقبه طراحی نشده  است. بخشی به دلیل چالش های 
اجرایی، سختی پیدا کردن گروه کنترل، پیچیدگی برخواسته از توالی 
پدیدار  مراقبه  در  صفت  و  حالت  بین  اثرات  دنبال  به  که  هم افزایی 
افراد و سختی  اثرات متفاوت آن در  می گردد و بخشی دیگر به دلیل 
برای  دلیل  همین  به  است.  بوده  مناسب  کنترل  نمونه  نمودن  فراهم 
کنترل متغیرهای هم افزایی ناشناخته، به ارزیابی اثرات مراقبه به دتبال 
فقط یک جلسه تمرین و سپس بالفاصله ارزیابی ادراک زمان و امواج 

مغزی پرداختیم.
از این رو آزمودنی های این پژوهش از افرادی که تاکنون سابقه تمرینات 
در  برای ذهن آگاهی  آنها  بنیادی  توانایی  و  اند،  نداشته  را  ذهن آگاهی 
حد متوسط بودند، انتخاب شدند. و برای کنترل اثرات درازمدت درمانی 
بالفاصله  امواج مغزی  تغییرات  و ثبت  تمرین  مراقبه، فقط یک جلسه 
مقاالت  در  زمان  ادراک  از  عنوان شاخصی  به  بتا  گرچه  پرداخته شد. 
مختلف مطرح شده است. اما همبسته های الکتروفیزیولوژیک اثر مراقبه 
بر ادراک زمان نامشخص می باشند. از این رو با توجه به تأثیر متفاوت 
بازه  و  بودن  مبتدی  یا  اساس حرفه ای  بر  زمان  ادراک  بر  ذهن آگاهی 
با  مراقبه،  اثرات  ارزیابی  پژوهش  این  از  هدف  ارزیابی،  مورد  زمانی 
آزمودنی های مبتدی و بررسی ادراک زمان در بازه های زمانی کوتاه با به 
کارگیری تکلیف دو بخشی زمانی در حین ثبت و بررسی همبسته های 

الکتروفیزیولوژیک اثر مراقبه بود.   

روش کار
پژوهش حاضر به روش آزمایشی با گروه کنترل و اندازه گیری قبل و بعد 
از ارائه متغیر مستقل انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر 
دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودند. نمونه گیری به طور تصادفی انجام 
شد. معیارهای ورود به مطالعه سن )24-18 سال(، جنسیت )مؤنث(، 
سطح تحصیالت )باالتر از دیپلم(، راست دستی، دید طبیعی یا اصالح 
شده با عینک و یا سایر روش های اصالح قدرت بینایی، عدم ابتالء به 
اختالالت مغز و اعصاب بر مبنای گزارش آزمودنی مبنی بر عدم مراجعه 
قبلی و اختالالت روان پزشکی عمده بود. از میان 143 نفر که ابتدا به 
طور تصادفی انتخاب شده بودند. 31 نفر دانشجوی کارشناسی که از نظر 

سالمت روانی و بیماری های مغزی با مصاحبۀ بالینی ساختاریافته  برای 
 .)17( شدند  ارزیابی  سالم   ،)SCID-5-CV( DSM-5 اختالل های 
و  بوده  نرمال  توزیع  دارای  نفره   30 نمونه های  کوکران  نظر  اساس  بر 
یافته های این چنین نمونه هایی از اعتبار بیرونی برخوردار است )18(. از 
این رو این 31 نفر که از نظر توانمندی ذهن آگاهی بر مبنای پرسشنامه  
بودند،  متوسط   )Freiburg Mindfulness Inventory( ذهن آگاهی 
به دو گروه آزمایش 16 نفر و کنترل 15 نفر تقسیم شدند. برای گروه 
فایل صوتی  کنترل  و  ذهن آگاهی  دقیقه ای   13 فایل صوتی  آزمایشی 
خنثی ارائه شد. تکلیف دو قسمتی زمان و ثبت EEG در 19 کانال از 
طریق کاله Electro–cap مطابق با استاندارد بین المللی 20-10 و در 
WinEEG و سایتسک نسخه )1/55/19(  و  مونتاژ متوسط دو گوش 
انجام شد )21-19(. توان امواج مغزی در باندهای فرکانسی دلتا، تتا، 
آلفا، بتا و گاما قبل و بعد از ارائه متغیر مستقل در دو گروه در کانال های 
Fz ،F4 ،F3 ،Cz ،C4 ،C3 و Pz محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری با 

 SPSS-24 با استفاده از نرم افزار MANCOVA و ANCOVA روش
انجام شد.

روان پزشکی  اختالل های  برای  ساختاریافته  بالینی  مصاحبه 
)SCID-5-CV) DSM-5

اختالالت  ارزیابی  به  نیمه ساختاریافته است که  SCID یک مصاحبه 

اصلی روان پزشکی )محور 1 در DSM-5( می پردازد و تشخیص هایی 
بر مبنای DSM-5 را فراهم می آورد. اجرای آن نیازمند قضاوت بالیني 
مصاحبه گر در مورد پاسخ هاي مصاحبه شونده است و به همین دلیل 
آسیب شناسي  زمینه  در  بالیني  تجربه  و  دانش  واجد  باید  مصاحبه گر 

روان باشد )17(.

 Freiburg پرسشنامه ذهن آگاهی
در  ذهن آگاهی  سنجش  برای  پرسشنامه  این  سوالی   14 کوتاه  فرم 
جمعیت عمومی می باشد. ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/92 
تتای ترتیبی 0/93 و ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله چهار هفته 0/83 
به دست آمد. در این پژوهش پایایي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ 

0/71 با روش دونیمه سازي 0/66 به دست آمد )19(.

تکلیف دوقسمتی زمانی 
آزمودنی ها محرک های زمانی ارائه شده را با دو محرک مرجع "کوتاه" و 
"بلند" مقایسه و به دو طبقه "کوتاه" و "طوالنی" طبقه بندی می نمایند 
)22(. این تکلیف شامل دو مرحله یادگیری و یک مرحله آزمون می باشد. 
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شکل 1. مرحله اول یادگیری

50 درصد ارایه و با پاسخ صحیح 100 درصد این مرحله به پایان می رسد )شکل 2(.2( مرحله دوم: 10 بار محرک های 400 و 1600 میلی ثانیه، به طور تصادفی و با احتمال 

شکل 2. مرحله دوم یادگیری

مرحله آزمون: بلوک 126 کوشش، 18 کوشش از هر محرک )400، 
ارائه  600، 800، 1000، 1200، 1400 و 1600 میلی ثانیه( تصادفی 
می شود آزمودنی ها با مقایسه محرک های ارائه شده با محرک های مرجع، 

آنها را به کوتاه یا طوالنی طبقه بندی و با کلیک متناسب با انگشت اشاره 
راست پاسخ می دهند. در حین اجرای تکلیف ثبت الکتروانسفالوگرافی 

انجام می شود )شکل 3(.
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شکل 3. مرحله آزمایش

BP جدول 1. اطالعات توصیفی به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون

EEG ثبت سیگنال های
ثبت با رایانه مرتبط با آمپلی فایر Mitsar، الکتروکپ 19 کاناله، مطابق 
با سیستم استاندارد بین المللی 20-10 الکترودهای A1 و A2 متصل به 
الله گوش راست و چپ به عنوان الکترود رفرانس، و مونتاژ متوسط دو 
گوش انجام شد. نرخ نمونه برداری 256 هرتز، الکترود مرجع FCz، فیلتر 

آنالین 0/5 تا 50 هرتز، مقاومت کمتر از 5 کیلو اهم نگه داشته شد.

EEG پردازش سیگنال
سیگنال های کانال های C4 ،Cz ،C3 ،F4 ،Fz ،F3 و Pz از 19 کانال، 
تحلیل  برای  پس آزمون  و  پیش آزمون  مرحله  دو  و  کاندیشن،   7 در 
 ICA و پلک زدن، به روش EMG ،EOG استفاده شد. آرتیفکت های
بود.  نظر  مد  هرتز   40 تا   0/5 بازه  در  طیفی  تحلیل های  شد.  حذف 
سیگنال ها، نهایتا مورد بررسی چشمی و حذف آرتیفکت با استفاده از 

آستانه گذاری دامنه، قرار گرفت.
پنجره   ،Welch توان  طیف  چگالی  تخمین  روش  با  توان  استخراج 
همینگ 400 میلی ثانیه، همپوشانی 50 درصد، رزولوشن 0/25 هرتز 
انجام شد. باندهای فرکانسی، دلتا 4-0/5، تتا 8-4، آلفا 1: 10-8، آلفا 
2: 12-10، بتا 30-12، گاما 1: 35-30 و گاما 2: 40-35 هرتز در نظر 

گرفته شد. قطعات سیگنال از لحظه شروع نمایش محرک تا لحظه پاسخ 
در هر ترایال تعریف شد. 500 میلی ثانیه پیش از ترایال، بازه رفرنس 
محسوب شد. توان نرماالیز شده از رابطه )توان مطلق تحریک منهای 
درصد  نشانگر  که  رفرنس(  مطلق  توان  بر  تقسیم  رفرنس  مطلق  توان 

افزایش توان از بازه رفرنس به بازه تحریک است، محاسبه شد.

ارزیابی آماری
آزمودنی ها با نمرات )1Z - +1Z-( در مقیاس Freiburg انتخاب شدند. 
عدم تفاوت معناداری دو گروه با آزمون t مستقل ارزیابی شد. تحلیل 
 ،Interquartile آماری بالیند، داده های دورتر از 1/5 برابر فاصله توزیع
حذف شدند. توان نورماالیز باندهای فرکانسی در کانال های منظور برای 
بازه های زمانی و گروه ها قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل محاسبه و با 

ANCOVA و MANCOVA بررسی شد.

یافته ها
اطالعات توصیفی به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه 
کنترل و آزمایش در متغیر  ))Bisection point )BP( در جدول 1 

آمده است. 

واریانسانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلارزیابیگروه

آزمایش
660/171996/920843/84082/6996/839/165میانگین پیش آزمون ها

689/9881/045/000875/54179/5736/331/838میانگین پس آزمون ها

کنترل
499/8801/000/000778/510137/09118/794/023پیش آزمون

592/7141/243/500884/111175/25330/713/454پس آزمون
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اطالعات توصیفی به دست آمده در پیش آزمون )میانگین هفت موقعیت( 
و پس آزمون )میانگین هفت موقعیت( در دو گروه کنترل و آزمایش در 

متغیر PLong و اندازه توان موج بتا در کانال های مختلف ارزیابی شده 
در جدول 2 آمده است.  

PLong جدول 2. اطالعات توصیفی به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون

کنترلآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونکاندیشن

4000/0140/0240/0060/027 میلی ثانیه

6000/0790/1870/0600/123 میلی ثانیه

8000/4160/5740/3700/468 میلی ثانیه

10000/7310/8360/7320/811 میلی ثانیه

12000/8250/9400/8280/916 میلی ثانیه

14000/8940/9610/9260/969 میلی ثانیه

16000/9530/9870/9590/976 میلی ثانیه

0/5590/6440/5540/613میانگین کل

 .F=5/894 ،P=0/022 ضریب ایتا: 17 درصد و :Bp تحلیل کوواریانس
 :Plong کوواریانس  تحلیل  بود.  پایین تر  آزمایش  گروه  میانگین 
کاندیشن های  در  و  درصد   51 ایتا:  ضریب   ،F=2/414 و   P=0/068

F=8/273 :5 و F=0/932 :6 ،P=0/009 و  P=0/007، معنادار بود و 
میانگین گروه آزمایش باالتر بود. بنابراین مراقبه منجر بیش تخمینی در 

ادراک زمان بر مبنای کاهش Bp و افزایش Plong می شود. 

نمودار 1. توان نرماالیز شده بتا در کانال های مختلف بعد از ارائه متغیر آزمایشی،گروه کنترل خطوط پیوسته و آزمایش نقطه چین
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جدول 3. خالصه تحلیل کوواریانس چندمتغیره اثر مراقبه ذهن آگاهی بر ترکیب وزنی توان امواج در کانال های مختلف

مجذور ایتا سهمیdfP خطاdf مفروضFاثر پیالیتوان امواج

بتا

C30/6143/6367160/0150/614

C40/3651/3157160/3060/365

Cz0/3020/9907160/4720/302

F30/1790/4987160/8220/179

F40/2990/9747160/4820/299

Fz0/4041/5507160/2210/404

Pz0/3111/0317160/4480/311

Fz0/5893/2717160/0240/589دلتا

C40/6674/5747160/0060/667تتا

C40/7256/0187160/0010/725آلفا 1

C30/5903/2857160/0230/590آلفا 2

جدول 4. خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیره اثر مراقبه بر توان امواج در کاندیشن ها و کانال های مختلف

ضریب ایتاFPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیکاندیشنتوان امواج

بتا
C3

310/1975/5050/0280/200

610/2577/7060/0110/259

710/1815/6120/0270/203

F4610/2264/0720/0560/156

Fz410/3118/2030/0090/272

دلتا

F33129/0247/3830/0130/251

Fz2189/4378/7570/0070/285

51139/8918/1670/0090/271

Pz1144/3146/2970/0200/223

تتا
C4

 211/1354/0710/0560/156

411/8874/7410/0400/177

612/8666/0980/0220/217

F4214/0025/8090/0250/209

Fz213/48010/7540/0030/328
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ضریب ایتاFPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیکاندیشنتوان امواج

آلفا

C3

 210/9184/1340/0540/158

313/8886/1000/0220/217

Cz711/3444/8170/0390/180

F3111/6424/7360/0410/177

F4112/6077/5700/0120/256

Fz413/79311/3980/0030/341

آلفا 1

C4

117/5469/2580/0060/296

2112/6976/8590/0160/238

3110/2926/7040/0170/234

Cz714/7734/1220/0550/158

Fz516/0655/5870/0270/203

Pz212/4456/5410/0180/229

آلفا 2

C3
3111/1457/6430/0110/258

7111/07817/3700/0000/441

C43116/03511/2520/0030/338

F4513/3687/2140/0130/247

گاما

F3
210/2405/7070/0260/206

710/2805/2290/0320/192

F4410/28311/2820/0030/339

Fz610/2506/3530/0190/224

F3گاما 1
610/3806/4650/0190/227

710/9254/2020/0520/160

گاما 2

C3410/9814/5080/0450/170

Cz410/8365/4760/0290/199

F3510/5878/5190/0080/279

F4
211/0058/6840/0070/283

410/6065/3710/0300/196

Fz
410/8787/1450/0140/245

510/4867/5050/0120/254
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ضریب ایتاFPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیکاندیشنتوان امواج

اندازه تتا به بتا

C43119/6220/2620/0117/806

Cz
11205/1180/2180/0216/129

21298/8010/2410/0156/985

Pz5153/6270/2290/0186/535

طبق جدول 3 مداخله ذهن آگاهی موجب افزایش توان بتا در F4 ،C3 و 
Fz، دلتا در Fz ،F3 و Pz، تتا در F4 ،C4 و Fz و  همچنین طبق جدول 

4 موجب افزایش اندازه تتا به بتا در Cz ،C4 و Pz شده است. 
و  بود  متعارض  به صورت   F4 و   C3 در  آلفا  تغییرات   4 طبق جدول 
 F4 و C3 نمی توان استنباط یکپارچه ای از تغییرات توان این موج در
مطرح نمود. اما توان آلفا در Cz ،C4 و Pz افزایش و در F3 و Fz کاهش 
داشته است. کاهش توان گاما در F4 ،F3 و Fz، گاما 1 در F3، گاما 2 

در F4 ،F3 ،Cz ،C3 و Fz مشاهده شد.

بحث
در این پژوهش با کنترل سن، تحصیالت، سالمت روانی، نداشتن سابقه 
ذهن آگاهی و اجرای یک جلسه مراقبه و محاسبه تغییرات توان ایجاد 
شده نسبت به خط پایه الکتروفیزیولوژیک به بررسی اثرات ذهن آگاهی 

پرداختیم.
 F4 ،F3 و کاهش آلفا Cz و آلفا Fz و F4 ،C4 نتایج ما نشانگر افزایش تتا
و Fz و تغییرات متعارض آلفا Cz بودند. این یافته ها هماهنگ با افزایش 
به دنبال ذهن آگاهی در وضعیت  بتا  و  آلفا خلفی_مرکزی،  تتا قدامی، 
"حالت" و کاهش استرس حین استراحت و نگاه به فیلم های هیجانی در 

وضعیت "صفت" و ناقرینگی در فرونتال با انحراف به چپ بود. همچنین 
مراقبه موجب سازمان دهی فعالیت نیمکره ای فرونتال و واکنش پذیری 

هیجانی با افزایش آلفا و تتا می شود )11(. 
کاهش گاما F4 ،F3 و Fz همسو با نتایج Aftanas و همکاران )2005( 
به  نسبت  مراقبه کنندگان  در  فرونتال  گاما  القای  مشاهده  عدم  و 

غیرمراقبه کنندگان به دنبال کلیپ های پر استرس بود )23(.   
سرکوبی بیشتر توان آلفا با توجه دیداری_فضایی در کورتکس بینایی 
لب مقابل نسبت به همسو و برتری جانبی آلفا طی توجه فضایی جسمی 
حسی مشاهده شده  است. اما Kulashekhar و همکاران )2016( اثر 
سرکوبی آلفا را مشاهده نکردند و بیان نمودند که احتماالً سرکوبی آلفا 
توجه  تکلیف های  در  اختصاصی  طور  به  و  نیست  عمومی  پدیده  یک 

انتخابی فضایی یا مهار اطالعات نامرتبط با تکلیف مشاهده می شود )7(. 
در این پژوهش نیز توان آلفا با مراقبه در گروه آزمایش نسبت به کنترل 
در C3 و F4 به صورت متعارض، در Cz ،C4 و Pz افزایش و در F3 و 

Fz کاهش داشت و نتایج یکپارچه به دست نیامد. 

در  بتا  توان  افزایش  با  هماهنگ   Fz و   F4 ،C3 در  بتا  توان  افزایش 
فاصله های ایجاد شده طوالنی تر حاصل از ضربه های متوالی در میمون ها، 
توسط Bartolo و همکاران )2015( )5(، همبستگی افزایش توان بتا، 
با طول زمان تولید شده، در تولید زمان 2/5 ثانیه ای Kononowicz و 
همکاران )2015( )6(، و افزایش سینکرونیزاسیون بتا در تخمین زمان 
پژوهش  این  )1(. گرچه در  بود  و همکاران )2014(   Allman توسط 

افزایش بتا در Pz مشاهده نشد.
تخمین  با  بتا،  نوسانات  ارتباط   )2016( همکاران  و   Kulashekhar

و  بازیابی  رمزگذاری،  با  گاما  و  آلفا  نوسانات  و  کوتاه،  زمانی  فاصله ای 
نگهداری اطالعات در حافظه، را نشان دادند )7(. و این نتایج هماهنگ با 
افزایش توان بتا F4 ،C3 و Fz می باشد. اما تغییرات گاما و آلفا )کاهش 
کاهش  و   Pz و   Cz ،C4 آلفا  افزایش   Fz و   F4 ،F3 ،Cz ،C3 گاما 
روش شناختی  و  ارزیابی  به محدودیت های  توجه  با  را   )Fz و   F3 آلفا 
طرح نمی توان به درستی مرتبط با حافظه دانست. زیرا در این پژوهش 
زمانی  قسمتی  دو  تکلیف  بود، گرچه  نشده  ارائه  برای حافظه  تمرینی 
با بازه های مرجع و عملکرد  مستلزم مقایسه بازه های زمانی محرک ها 
حافظه می باشد. اما نمی توان متمایز نمود، که تغییرات آلفا و گاما ثانوی 
از  یا شاخصی  و  مراقبه  دنبال  به  یادآوری  و  حافظه  عملکرد  بهبود  بر 
این پاسخ طرح پژوهشی که قادر به  بهبود عملکرد زمانی است. برای 
اثر  یا حذف  و  کنترل  با  زمان  ادراک  بر  اثر ذهن آگاهی  تفکیک سهم 

عملکرد حافظه ضروری است.
توان  فاصله ها و همبستگی منفی  تتا در زمان بندی  و  توان دلتا  نقش 
تتا و تولید زمان در شروع فاصله های زمانی نشان داده شده است. توان 
تتا در سنتروفرونتال، در وضعیت آمادگی حرکتی و پیش بینی زمانی، با 
تنظیم تحریک کورتیکال، افزایش می یابد. در تکلیف های تولید زمان، 
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توان تتا بزرگ تر نشانگر افزایش حالت انتظار در شروع فاصله های زمانی 
با  تتا همراه  توان  واحد  افزایش هر  است.  بوده  پاسخ  آستانه  و کاهش 
کاهش حدود 15 میلی ثانیه در فاصله های زمانی تولید شده بوده است 
)5(. ایده تحریک پذیری و مهار کورتیکال و آستانه پاسخ بسیار درهم 
تنیده هستند و توان تتا و بتا ممکن است شاخصی از مهار کورتیکال 
باشند. همچنین فاز تتا و توان بتا در کنترل سطح تحریک پذیری مرتبط 
با انتظار زمانی، سهم دارند )2(، این یافته  تأیید بیشتری برای این ایده 

شد که توان باند تتا و بتا عملکرد زمانی را مشخص می کنند )6(.
Droit-Volet و همکاران )2019( کم تخمینی زمانی را برای بازه های 

بازه های  برای  را  زمانی  تخمینی  بیش  و  ثانیه   50 تا   15 مدت  کوتاه 
طوالنی مدت 2 تا 6 دقیقه، پس از 15 دقیقه اول یک تمرین مراقبه، 
نشان دادند. این یافته مغایر با نتایج پژوهشگر مبنی بر بیش تخمینی 
تفاوت  یافته ها  اختالف  مبنای  می رسد  نظر  به  اما  می باشد.  زمانی 
فاصله های  مورد  در  شرکت کننده  زمان  قضاوت  ثبت  روش شناختی 
زمانی و حس ذهنی گذر زمان و چگونگی طراحی تکلیف دو قسمتی 
زمانی می باشد. ضمنا بر مبنای نظری اثر ذهن آگاهی مبتنی بر آرامش 
 Droit-Volet ذهنی و در نتیجه حس کندی گذر زمان در ذهن، نتایج
نتایج  با  مغایر  یافته  این  بوده،  ذهن  در  زمان  سریع تر  گذر  از  حاکی 
درمانگر بر مبنای امواج مغزی و افزایش دلتا و تتا و آلفا می باشد. گرچه 
مغزی حاکی  امواج  ولی  نکردیم.  ارزیابی  را  ذهنی  زمان  گذر  ما حس 
تعداد  افزایش  می باشد.  ذهن آگاهی  تمرین  دنبال  به  ذهنی  آرامش  از 
بیش  اثر  از  زمانی حاکی  دوقسمتی  نمره  کاهش  و  پاسخ های طوالنی 

تخمینی زمانی به دنبال مراقبه می باشد )4(.
و   Cz ،C4 آلفا  و   Fz و   F4 ،C4 تتا  و   Pz و   Fz ،F3 دلتا  افزایش 
Pz نشانگر کاهش تحریک پذیری مغز به دنبال مراقبه و بهبود عملکرد 

زمانی و افزایش پاسخ های طوالنی  است. اما این که دقیقاً این افزایش 
در چه زمانی و مرتبط با چه مرحله ای از فرایندهای پردازشی ادراکی، 
شناختی، و یا حرکتی مختلف همایند با تسک رخ داده، نیاز به تحلیل 
طیفی زمانی سیگنال های ثبت شده در حین اجرای تسک دارد. افزایش 
که  می شود  تفسیر  گونه  این  مغز  در  مراقبه  دنبال  به  آلفا  تتا،  دلتا، 
درونی،  مدل ساعت  با  متناسب  برانگیختگی  کاهش  با  مراقبه  احتماال 
باعث کاهش سرعت پالس ها و با افزایش آگاهی بدنی و افزایش توجه و 
تمرکز به درون و در نتیجه افزایش اندازه واحدهای زمانی و در مجموع 
افزایش تعداد پاسخ های طوالنی شده است. افزایش اندازه تتا به بتا، در 
F4 ،F3 ،C3 و Fz نیز نشانگر کاهش تمرکز بیرونی و افزایش تمرکز 

توجه به درون بوده، و این ایده را تأیید می کند.
گاما-باال  نوسانات  دادند  نشان   )2016( همکاران  و   Kulashekhar

)120-70( و گاما-پایین )60-30( برجسته ترین همبسته ادراک زمان 
می باشد )7(. در این پژوهش نیز کاهش گاما 1 )F3 )30-35 و کاهش 
گاما F4 ،F3 ،Cz ،C3 )35-40( 2 و Fz مشاهده شد، و می توان این 
احتمال را مطرح ساخت که مراقبه با کاهش گاما و در نتیجه افزایش 

مهار حرکتی موجب بهبود عملکرد زمانی می شود.
با توجه به اثر بیش تخمینی مراقبه )افزایش تعداد پاسخ های طوالنی 
و کاهش نمره  دوقسمتی زمانی( این یافته بر مبنای اثر توجه  و کاهش 
برانگیختگی بدین گونه تفسیر می شود. کاهش استرس و برانگیختگی و 
فعال شدن مناطق متعدد مغزی مرتبط با ارزیابی و نظارت بر توجه در 
طول تمرین مراقبه موجب بهبود منابع توجه  برای پردازش های زمانی 
و همچنین تغییر جهت توجه به دنیای درونی شده که احتماالً موجب 
سرعت  کاهش  علی رغم  ذهنی،  زمانی  واحدهای  اندازه های  افزایش 
پالس ها می شود. افزایش شاخص توجه )تتا به بتا( موید کاهش تمرکز 

به محرک های بیرونی و افزایش توجه به محرک های درونی می باشد.
اندازه نسبتاً کوچک نمونه آماری، حذف افراد با توانمندی باال و پایین 
ذهن آگاهی از نمونه، عدم بررسی پایای اثر مشاهده شده در طول زمان، 
و عدم توانایی تمایز اثرات صفت و حالت ذهن آگاهی در ادراک زمان را 
می توان از محدودیت های طرح شمرد. همچنین با توجه به تغییر ادراک 
زمان و اثرات مراقبه با توجه به سن، محدودیت بازه سنی آزمودنی ها 
نیز یکی دیگر از محدودیت های این طرح بود. در نهایت این که به نظر 
می رسد پژوهش های بیشتری با تعداد بیشتر آزمودنی ها و کنترل های 
ادراک زمان نظیر  با  توانمندی های شناختی متناظر مرتبط  بیشتر در 
حافظه، هوش هیجانی، توانایی آگاهی بدنی، توجه و تمرکز و ... برای 
ارزیابی دقیق اختصاصی اثر ذهن آگاهی بر فرایند شناختی ویژه مرتبط 
زمان  ادراک  بر  ذهن آگاهی  ویژه  اثر  آشکارسازی  برای  زمان  ادراک  با 

ضروری است.  
     

نتیجه گیری
ذهن آگاهی منجر به افزایش توان بتا، دلتا و تتا و کاهش برانگیختگی 
می شود. همچنین کاهش اندازه تتا به بتا که نشانگر افزایش تمرکز به 
و  بدنی  آگاهی  و  مهار حرکتی  افزایش  نشانگر  گاما که  وکاهش  درون، 
تنظیم هیجانی می باشد، در این پژوهش به اثبات رسید. از این رو به نظر 
می رسد این تغییرات، واسطه های الکتروفیزیولوژیک اثر مراقبه ذهن آگاهی 
در  تخمینی  بیش  صورت  به  زمان  ادراک  شناختی  پردازش  فرآیند  بر 
ادراک زمان با توجه به افزایش تعداد Plongها و کاهش نقطه دو قسمتی 
زمان، باشند. تغییرات توان آلفا به صورت متعارض به دست آمد که نیاز به 

پژوهش های دیگری با بررسی اثر متمایز آلفا در نیمکره ها دارد.
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مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

از کلیه آزمودنی ها فرم رضایت نامه اخالقی مصوب دانشگاه تبریز گرفته 
شناسه ای  تبریز  دانشگاه  روان شناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده  شد. 

مبتنی بر کد اخالق برای تحقیقات در حال حاضر ارائه نمی دهد.   

مشارکت نویسندگان 
محمدعلی نظری، محمدرضا فیضی درخشی و تورج هاشمی در مرحله 
کلیه  صبوری  شهناز  نمودند.  مشارکت  پژوهش  طراحی  و  ایده پردازی 

مراحل اجرا و نمونه گیری و نوشتن را انجام دادم.   

منابع مالی
این پژوهش با هزینه های شخصی انجام شده است.  

تشکر و قدردانی
)مورخ  است  مقاله  این  نخست  نویسنده  دکتری  رساله  حاضر  مقاله 
97/8/28 با شماره 17/33419(، به این جهت، از همکاری همه افرادی 
که در پیشبرد این مطالعه همکاری داشتند، خانم مریم حوری پسند 
بودند. زینب  اجرای آن همراه  در ساختن تکلیف دو قسمتی زمانی و 
خداکرمی برای پردازش سیگنال و استخراج داده ها، بهزاد قلی زاده در 
پردازش آماری و خانم هما هاشمی در تایپ و ویراستاری یاری رساندند. 
برای  تبریز  دانشگاه  روان شناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده  از  همچنین 

راهبری این پژوهش، کمال تقدیر و تشکر را دارم.        

تعارض منافع
به  مقاله  انتشار  طریق  از  که  منافع  در  تعارضی  هیچ گونه  نویسندگان 

دست می آید را ندارند.    
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