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Introduction: Major	depressive	disorder	 is	one	of	 the	most	common	psychiatric	disorders	with	

cognitive,	emotional,	and	behavioral	symptoms.	The	disorder	is	associated	with	abnormalities	in	the	

cortical	activity	of	the	brain.	The	present	study	aimed	to	investigate	the	effect	of	transcranial	direct	

current	 stimulation	 (tDCS)	 on	 the	 cortical	 coherence	 patterns	 of	 patients	with	major	 depressive	

disorder.	

Methods: Thirty-six	patients	with	a	major	depressive	disorder	based	on	the	criteria	specified	in	

DSM-5	were	selected	by	purposive	sampling	procedure	based	on	including	and	excluding	criteria.	

Participants	were	assigned	randomly	to	one	of	the	research	groups	(recipient	of	direct	transcranial	

electrical	stimulation,	 receiving	false	stimulant	 (sham),	and	waiting	 list	group).	All	participants	

completed	the	Beck	depression	inventory,	and	their	brain	activity	was	recorded	using	a	19-channel	

EEG.

Results:	The	data	showed	that	tDCS	did	not	significantly	affect	interhemispheric	coherence	changes.	

However,	the	use	of	tDCS,	compared	with	the	sham	group,	caused	a	significant	reduction	in	inter-

hemispheric	coherence,	especially	in	the	slow	cortical	bands	(theta	and	alpha)	in	all	three	anterior,	

central	and	posterior	regions	of	the	brain,	as	it	has	become	more	impressive	in	the	central	regions.

Conclusion:	The	present	study’s	findings	reveal	that	transcranial	stimulation	of	the	brain	reduces	

the	pattern	of	abnormal	brain	activity,	especially	in	the	coherence	of	central	regions.	These	changes	

reduce	the	abnormal	energy	loss	in	the	brain	and	improve	the	pattern	of	information	processing	in	

patients.
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Extended Abstract
Introduction
Major	 depressive	 disorder	 is	 one	 of	 the	most	 common	

psychiatric	disorders	with	cognitive,	emotional,	and	be-

havioral	symptoms.	The	disorder	 is	associated	with	ab-

normalities	 in	 the	 cortical	 activity	 of	 the	 brain.	 Many	

neuropsychiatric	diseases,	such	as	depression	are	associ-

ated	with	abnormal	connectivity	functions	in	the	brain’s	

neural	networks.	These	abnormalities	can	be	analyzed	us-

ing	a	variety	of	tools,	including	electroencephalography	
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(EEG)	and	quantitative	electroencephalography	(QEEG).	

The	coherence	pattern	is	one	of	the	components	calculat-

ed	by	the	QEEG,	and	is	a	scale	that	examines	the	coordi-

nation	of	connectivity	across	brain	areas.	There	are	two	

types	of	coherence	abnormalities	in	depression,	including	

the	high	 intracranial	 coherence	between	bands,	 and	 the	

low	 coherence	 abnormality,	 as	 well	 as	 hemispheres	 in	

bands.	It	is	hypothesized	that	the	differences	observed	in	

the	coherence	patterns	of	depressed	patients	are	mainly	

due	to	 the	 increase	 in	functional	short-distance	connec-

tivity	in	the	left	hemisphere	and	long-distance	connectiv-

ity	in	the	right	hemisphere.	This	increase	has	been	inter-

preted	as	a	mechanism	of	adaptation	and	compensation	

to	 overcome	 the	 inefficiency	 of	 integrating	 cortical	 ac-

tivities.	Studies	have	 shown	 that	EEG-based	 functional	

connectivity	change	following	transcranial	direct	current	

stimulation	(tDCS).	The	present	study	aimed	to	investi-

gate	the	effect	of	tDCS	on	the	cortical	coherence	patterns	

of	patients	with	a	major	depressive	disorder.

Methods
A	sample	of	36	patients	was	selected	through	a	structured	

interview	by	psychiatrists	based	on	the	criteria	specified	

in	DSM-5,	by	purposive	sampling	procedure	based	on	in-

cluding	(age	range	18	to	40	years,	at	least	9th-grade	educa-

tion,	the	minimum	duration	of	three	months	from	disorder	

onset	and	right-handed)	and	excluding	criteria	(psychot-

ic	 illness,	mental	 retardation,	history	of	seizures	or	epi-

lepsy,	head	 trauma,	 concomitant	use	of	other	disorders,	

concomitant	use	of	drugs).	All	participants	were	assigned	

randomly	to	one	of	the	research	groups:	recipient	transcra-

nial	direct	electrical	stimulation	(experimental	group),	the	

group	receiving	pseudo	direct	transcranial	electrical	stim-

ulation	(sham	group),	and	the	waiting	list	group	(without	

any	intervention).	All	participants	were	matched	based	on	

age,	severity,	and	duration	of	the	disease.	All	participants	

completed	the	Beck	depression	inventory,	and	their	brain	

activity	was	recorded	using	a	19-channel	EEG.	Then,	the	

data	related	to	 the	subjects'	brain	waves	for	cortical	co-

herence	 analysis	 were	 converted	 into	 quantitative	 elec-

troencephalography	by	Neuroguide	software.	After	these	

steps,	the	subjects	of	the	experimental	group	and	the	sham	

stimulation	group	were	introduced	to	the	process	of	treat-

ment	sessions.	The	experimental	group	(tDCS)	received	

electrical	 stimulation	 by	 the	 single-site	method.	 In	 this	

stimulation,	 the	 anode	 electrode	 was	 placed	 in	 the	 left	

DLPFC	region,	and	the	cathode	electrode	was	placed	in	

the	right	DLPFC	region.	This	stimulation	was	presented	

to	the	subjects	with	a	current	of	2	mA,	for	a	duration	of	

20	minutes	and	ten	consecutive	days.	EEG	then	re-eval-

uated	subjects.	The	sham	excitation	group	was	such	that	

the	anodal	electrodes	were	placed	on	the	left	DLPFC	and	

the	cathodal	electrode	on	the	right	DLPFC.	Subjects	were	

then	 stimulated	 for	 30	 seconds,	 after	 which	 the	 device	

was	turned	off	and	received	no	stimulation.	However,	the	

electrodes	were	attached	 to	 the	subjects'	heads	until	 the	

end	 of	 twenty	minutes,	 and	 the	 subjects	were	 unaware	

of	the	lack	of	stimulation.	At	the	end	of	ten	sessions,	the	

electrical	activity	of	the	subjects	in	this	group	(stimulation	

sham)	was	re-recorded	by	an	EEG	device.	The	EEG	de-

vice	recorded	the	waiting	list	group	simultaneously	with	

the	interventions	on	the	experimental	groups	and	the	false	

stimulation	in	two	separate	phases	(ten	days)	by	the	EEG	

device.	To	 analyze	 the	 results,	 the	 researchers	 used	 the	

method	of	multivariate	analysis	of	variance	with	repeated	

measures	in	the	design	of	a	7	*	3	*	2	*	2	*	3,	in	which	

three	 expresses	between	group	variables	 (tDCS	groups,	

sham	 stimulation,	 and	waiting	 list).	Two	 represents	 the	

within	group	variable	of	experimental	condition	(pre-and	

post-test),	other	within-group	variables,	including	the	ce-

rebral	hemispheres	(right	and	left),	brain	areas	(anterior,	

central,	and	posterior),	and	different	band	of	electrical	ac-

tivity	(Delta,	Theta,	Alpha	1,	Alpha	2	and	Beta	1,	Beta	2,	

Beta	3).
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Results
At	first,	 an	attempt	was	made	 to	evaluate	 the	effective-

ness	of	tDCS	in	reducing	the	severity	of	depressive	symp-

toms	 in	participants.	The	results	of	one-way	analysis	of	

covariance	showed	that	the	tDCS	compared	to	the	sham	

group	and	waiting	list,	also	compared	to	the	pretest,	and	

significantly	reduced	the	severity	of	depressive	symptoms	

in	participants.	Although	the	sham	group	also	showed	de-

creased	in	symptoms,	these	changes	were	not	as	signifi-

cant.	Also,	multivariate	analysis	of	variance	with	repeated	

measures	was	used	to	compare	the	scores	of	intra-hemi-

spheric	and	intra-hemispheric	coherence	and	the	interac-

tion	of	its	factors.	The	results	show	that	the	main	effect	of	

activity	bands	and	brain	areas	was	significant.	The	results	

also	show	that	the	interactive	effect	of	hemisphere	*	group,	

condition	 *	 hemisphere	 *	 group,	 condition	 *	 regions,	

condition	*	hemisphere	*	band	*	group,	regions	*	band,	

condition	*	regions	*	band,	and	condition	*	hemisphere	

*	regions	*	band	were	significant.	However,	based	on	the	

significant	interactions	obtained,	the	interaction	related	to	

the	 condition	 *	 band	 *	 region	 *	 group	 is	 significant.	 It	

caused	electrical	differences	 in	different	brain	areas	be-

tween	the	experimental	groups.	They	showed	a	reduction	

in	symptoms,	but	these	changes	were	not	as	significant	as	

the	stimulus-receiving	group.	Also,	multivariate	analysis	

of	variance	with	repeated	measures	was	used	to	compare	

the	scores	of	intra-hemispheric	and	intra-hemispheric	co-

herence	and	the	interaction	of	its	factors.

The	multivariate	 analysis	 of	 variance	 test	 was	 used	 to	

follow	 this	 interactive	 effect.	The	 results	 of	 this	 analy-

sis	showed	that	direct	transcranial	electrical	stimulation	

caused	the	coherence	pattern	in	the	anterior,	central,	and	

posteriorly	in	different	electrical	bands	in	the	experimen-

tal	group	 (tDCS)	have	significant	changes	compared	 to	

the	 two	groups	of	 sham	stimulation,	and	a	waiting	 list.	

The	post	hoc	test	was	used	to	examine	more	accurately	

the	differences	between	the	mean	scores	of	experimental	

groups	(tDCS),	sham	stimulation	and	waiting	list	in	the	

hemispheric	coherence	pattern	between	groups.	The	find-

ings	of	this	analysis	showed	that	the	experimental	group	

(tDCS)	performed	better	 in	cerebral	coherence	than	the	

sham	when	receiving	extracranial	stimulation,	compared	

with	 the	 waiting	 list	 group.	 In	 other	 words,	 electrical	

stimulation	significantly	 reduces	 the	coherence	 in	brain	

bands,	especially	theta,	alpha,	and	beta	bands	in	all	three	

anterior,	central	and	posterior	regions,	except	alpha	one	

band	 in	 the	 anterior	 and	posterior	 regions	 compared	 to	

the	sham	stimulation	group	and	the	list	group.

Conclusion
The	results	showed	that	there	are	significant	interactions	

on	coherence	modulation	based	on	brain	areas	(anterior,	

posterior,	and	central)	in	different	bands	(delta,	theta,	al-

pha	1,	alpha	2,	beta	1,	beta	2,	and	beta	3)	and	between	

groups	(actual	stimulation,	sham	stimulation	and	waiting	

list)	after	tDCS.	The	findings	of	the	present	study	showed	

that	stimulation	of	tDCS	led	to	a	decrease	in	coherence	

in	different	bands	of	electrical	activity,	especially	theta,	

alpha	2,	and	beta	bands;	this	decrease	in	coherence	was	

more	significant	in	the	central	areas	than	in	the	anterior	

and	posterior	regions.	Based	on	the	findings	of	the	pres-

ent	 study,	 it	 should	 be	 acknowledged	 that	 transcranial	

stimulation	 has	 been	 effective	 in	 reducing	 intracranial	

coherence	of	patients	in	theta,	alpha,	and	beta	bands.

It	 has	 been	 shown	 that	 there	 is	 an	 inverse	 relationship	

between	positive	and	negative	emotions	in	brain	waves,	

with	positive	emotion	associated	with	high	beta	activity	

and	low	alpha	activity	in	the	left	frontal	cortex	and	low	

beta	 and	high	 alpha	 activity	 in	 the	 right	 frontal	 cortex.	

In	 contrast,	 in	 depression,	 when	 emotion	 is	 negative,	

high	alpha	and	beta	activity	is	reported	in	the	left	frontal	

cortex	and	low	alpha,	and	beta	activity	is	reported	in	the	

right	frontal	cortex.	In	fact,	high	alpha	activity	in	the	left	

frontal	cortex	means	less	left	frontal	cortex	activity	and	
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superior	 hemispheric	 activity,	 in	which	 people	 are	 less	

affected	by	positive	emotions,	which	indicates	that	a	bio-

logical	background	for	depression	is	provided.

These	coherence	patterns	represent	the	activity	of	brain	

regions	involved	in	specific	sensory	processing	patterns	

in	patients	in	a	way	that	plays	a	significant	role	in	autobi-

ographical	memory	and	the	relationship	between	abstract	

and	concepts.	The	excitatory	effects	of	the	anodal	elec-

trode	on	the	areas	receiving	the	stimulus	are	the	product	

of	a	change	in	the	neuron’s	excitability	due	to	the	polar-

ization	 of	 the	membrane-resting	 potassium	 and	 a	 rapid	

change	in	the	ion	density	below	the	electrode	location.		
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تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر الگوی هم توانی )کوهرنس( قشری مغز بیماران 
مبتال به اختالل افسردگی اساسی

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1400
صفحات  1-17

علی عربی1        ، غالمرضا چلبیانلو2*        ، رضا عبدی3

1. کارشناس ارشد علوم شناختي، گروه روان شناسی، دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، تبریز، ایران  
2. دانشيار علوم اعصاب، گروه روان شناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، تبریز، ایران 

3. دانشيار روان شناسی، گروه روان شناسي دانشگاه شهيد مدني آذربایجان، تبریز، ایران

مقدمه: اختالل افسردگی اساسی یکی از شایع ترین اختالالت روان پزشکی است که دارای عالیم شناختی، هيجانی و 

رفتاری می باشد. این اختالل با نابهنجاری هایی در فعاليت قشری مغز همراه می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثير 

تحریک الکتریکی مستقيم فراجمجمه ای بر الگوی هم توانی قشری در بيماران مبتال به افسردگی اساسی بود.

به   ،DSM-5 بر مبنای معيارهای تصریح شده در  افسردگی اساسی  به اختالل  بيمار مبتال  نفر  تعداد 36  روش کار: 

روش نمونه گيری هدفمند بر اساس معيارهای ورود و خروج انتخاب شده و به تصادف در یکی از گروه های مورد مطالعه 

)دریافت کننده تحریک الکتریکی مستقيم فراجمجمه ای، گروه دریافت کننده تحریک کاذب )شم( و گروه ليست انتظار( 

گمارده شدند. تمامی شرکت کنندگان در پژوهش پرسشنامه افسردگی بک را تکميل کرده و فعاليت های مغزی آنها با 

استفاده از EEG 19 کاناله ثبت گردید. 

یافته ها: نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی مستقيم فراجمجمه ای تاثير معناداری بر تغييرات هم توانی یا کوهرنس 

بين نيمکره ای ندارد. اما، استفاده از تحریک الکتریکی مستقيم فراجمجمه ای، در مقایسه با بيمارانی که این تحریک را 

دریافت نکرده بودند، باعث کاهش معنادار در هم توانی درون نيمکره ای به ویژه در باندهای آهسته مغزی )تتا و آلفا( در هر 

سه ناحيه قدامی، مرکزی و خلفی مغزی و به صورت چشمگيرتر در نواحی مرکزی شده است.

نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تحریک الکتریکی مستقيم فراجمجمه ای باعث کاهش در الگوی 

فعاليتی نابهنجار در هم توانی نواحی مرکزی می شود که این اثر باعث کاهش اتالف انرژی مغزی و اصالح الگوی پردازش 

اطالعات در بيماران می گردد.
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پذیرش: 1400/05/11
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مقدمه
 )Major depressive disorder	)MDD( افسردگی اساسی اختالل 
اختالل خواب،  لذت،  فقدان  است که  ناتوان کننده ای  و  بيماری مزمن 
به  ميل  و  تمرکز  قدرت  کاهش  افسرده،  خلق  انرژی،  و  اشتها  کاهش 
خودکشی از عالیم شایع آن می باشند )1(. پنجمين ویرایش راهنمای 
 of Mental )DSM-5(( روانی  اختالالت  آماری  و  تشخيصی 
 )Disorders, 5th Edition Diagnostic	and	Statistical	Manual

نيز وجود یک دورۀ حداقل دو هفته ای عالیم را برای تشخيص ضروری 
دانسته است که در طی آن خلق افسرده یا فقدان عالیق توام با تجربه 
حداقل چهار نشانه از قبيل تغييرات اشتها، وزن و خواب، فعاليت های 
روانی_حرکتی، کاهش انرژی، احساس بی ارزشی یا گناه، مشکالت تفکر، 
تمرکز یا تصميم گيری، افکار مکرر مرگ همراه است )2(. بررسيهاي 
مقایسهاي، حاکی از وجود بدکارکردي  در عملکردهاي رواني_حرکتي 
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سرعت  اجرایی،  کارکردهای  قبيل  از  می باشد  مبتالیان  شناختي  و 
پژوهش های  همچنين   .)3-6( تصميم گيری  و  حافظه  انواع  پردازش، 
دارای  اساسی  افسردگی  به  مبتال  بيماران  که  داده اند  نشان  نيز  دیگر 
نقایص عصب شناختی مانند بدکارکردی لب پيشانی به ویژه قشر پشتی 

جانبی پيش پيشانی )DLPFC( هستند )7(.    
بسياری از بيماری هایی که مبنای عصبی_مغزی دارند مانند افسردگی، 
مرتبط هستند  مغز  نابهنجار در شبکه های عصبی  ارتباطی  با عملکرد 
از  مختلف  ابزارهای  از  استفاده  با  می توان  را  نابهنجاری ها  این  که 
و   )Electroencephalography	 )EEG( الکتروانسفالوگرافی  جمله 
 electroencephalography )QEEG( کمی  الکتروانسفالوگرافی 
ابزار،  این  از  کلی  طور  به   نمود.  تحليل  و  تجزیه   )Quantitative
به  افسردگی  با  مرتبط  اختالالت  تحليل  و  تجزیه  و  توضيح  برای 
قشری  هم توانی  الگوی   .)8( است  شده  استفاده  گسترده ای  صورت 
محاسبه   QEEG توسط  که  است  مولفه هایی  از  یکی   )Coherence(
می شود و مقياسی است که به خوبی به بررسی هماهنگِی ارتباطات در 
تثبيت  یک شاخص  کوهرنس  بنابراین  می پردازد.  مغز  نواحی  سرتاسر 
شده از ارتباط بين دو نقطه یا گره است که به صورت نوسانی با یکدیگر 
در ارتباط اند. در مطالعات EEG، کوهرنس بين دو سيگنال ثبت شده از 
دو الکترود مختلف اندازه گيري مي شود. مطالعات متعدد نشان داده اند 
که شاخص کوهرنس در اختالالت مختلف از جمله افسردگي دستخوش 
تغيير مي گردد )9، 10(. مطالعات نشان داده اند که کوهرنس بين نواحي 
گيجگاهی و پيش پيشانی با انواع حافظه مانند حافظه فعال )11( ارتباط 
دارد. توافق نظر گسترده اي در مطالعات QEEG مبني بر افزایِش توان 
آلفا و تتا و همچنين عدم تقارن و اختالل کوهرنس در نواحي قدامي 
قطبي  یک  افسرده  بيماران  در  اغلب  مي رسد  نظر  به  که  دارد  وجود 
مشاهده می شود )12(. دو نوع از نابهنجاري هاي کوهرنس در افسردگی 
مشاهده شده است؛ یکي کوهرنس باالی درون نيم کره اي بين باندهای 
دلتا، بتا و تتا؛ دیگری، نابهنجاري کوهرنس، پایين بيِن نيم کره اي باند 
تتا و بتا )13(. همچنين در مطالعه ای مشخص شد که بيماران مبتال به 
اختالل افسردگی از بين باندهای بتا، آلفا، تتا )به ویژه نواحی خلفی( و 
گاما، کوهرنس باالتری را در باند گاما به ویژه در گامای باال نسبت به 
گروه سالم نشان دادند )14(. عالوه  بر این، Fingelkurts و همکاران 
به این نتيجه رسيدند که کوهرنس در این بيماران از فعاليت باالیی در 
ارتباطات کارکردی باندهای آلفا و تتا برخوردار است )15(. در مطالعه ای 
در  معناداری  افزایش  بهنجار،  با  مقایسه  در  افسرده  بيماران  دیگر، 
کوهرنس تمامی باندها به ویژه تتا، آلفا و بتا نشان دادند )16(. بر اساس 
شواهد پژوهشی، در بيماران مبتال به MDD افزایش کوهرنس تتا و آلفا 

در ارتباطات بسيار طوالنی بين نواحی DLPFC و بخش های آهيانه ای 
در  نيز  بتا  کوهرنس  افزایش  همچنين  می شود.  مشاهده  پس سری  یا 
نواحی بين DLPFC و گيجگاهی مشاهده می شود. افزایش کوهرنس 
درون منطقه پيشانی در باندهای تتا و آلفا با افزایش شدت افسردگی 
بيماران  خلفی  نواحی  در  بتا  کوهرنس  افزایش   .)17( هستند  مرتبط 
نيمکره  فعاليت  افزایش  و  آنها  برانگيختگی  افزایش  احتمال  با  افسرده 
فرض  چنين  اساس،  همين  بر   .)18( است  شده  فرض  مرتبط  راست 
بيماران  کوهرنس  الگوی  در  شده  مشاهده  تفاوت های  که  است  شده 
در  کوتاه  فواصل  کارکردی  ارتباطات  افزایش  از  ناشی  عمدتاً  افسرده، 
ارتباطات محدودۀ نيمکرۀ چپ و فواصل بلند در نيمکرۀ راست است. 
بر  به منظور غلبه  به عنوان مکانيسم سازگاری و جبرانی  افزایش  این 
فعاليت های قشری تفسير شده است )18(.  ناکارآمدی یکپارچه سازی 
سایر پژوهش ها نيز گزارش کرده اند که در شرایط افسردگی، کوهرنس 
آلفا و ناحيۀ پيشانی در بيماران افسرده نسبت به  باند  به خصوص در 
گروه کنترل، افزایش می یابد )16، 19(. مجموعه این شواهد پژوهشی 
نشان می دهند که کوهرنس می تواند به عنوان یک ویژگی مداخله گر در 

پویایی مغز به شمار آید )16(.             
امروزه درمانگران با استفاده از اطالعاتي که از مغز به دست می آورند به 
سمت درمان های غيرتهاجمی پيش رفته اند. یکی از این روش ها، تحریک 
 current	 stimulation )tDCS( فراجمجمه ای  مستقيم  الکتریکي 
Transcranial direct( است که یک مداخله غير دارویي و غيرتهاجمی 
اميدوارکننده براي درمان اختالل افسردگي اساسي است که با تحریک 
DLPFC، منجر به تغييرات خلق به حالت مثبت می شود )20(. در این 
باعث  ميلی آمپر،  تا حدود 2  الکتریکی  پيوسته  با هدایت جریان  روش 
ایجاد تغيير در فعاليت الکتریکی و ميزان تحریک پذیری نورون های مغزی 
ایجاد  شناختی  پردازش های  و  مغزی  فعاليت های  در  بهبودی  و  شده 
می شود )21(. تاثيرات بلند مدت tDCS از طریق تغييرات در کارآمدی 
  N-Methyl- )NMDA( گيرنده های ان متيل دی آسپارات گلوتاماتی
ولتاژی  گيرنده  نوعی  گيرنده  این  که  می دهد  رخ   )D-aspartic acid
وابسته به ليگاند است که پاسخ پس سيناپسی آهسته ای ایجاد می کند، اما 
تحقيقات نشان داده است که tDCS باعث تغييرات کوتاه مدت در ميزان 
تحریک پذیری نورونی شده و حتی این تغيير در آستانه تحریک پذیری 
این  که  می ماند  باقی  نيز   tDCS با  درمان  جلسات  فاصله  در  نورونی، 
تاثيرات نيز، به دليل ایجاد تغييرات در پتانسيل آرامش فعاليت الکتریکی 
قشر مغز رخ می دهند. به ویژه بيشترین تغيير در افزایش باند آلفا و بتا به 

دنبال تحریک آنودال tDCS رخ می دهد )22(.    
مطالعات اوليه در مورد اثربخشی tDCS بر اختالالت خلقی نشان دادند 
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که استفاده از یک جریان 0/5 ميلی آمپر بر الکترود آند در باالی چشم 
تحقيقات  از  مجموعه ای  ادامه  در   .)23( می شود  خلق  افزایش  باعث 
 )DLPFC( تمرکز خود را بر روی ناحيه خلفی جانبی قشر پيش پيشانی
متمرکز کردند که بر این است یافته ها نشان دادند که استفاده از تحریک 
tDCS بر روی منطقه F3 در تقسيم بندی 20-10 بين المللی که معادل 

موثر  بسيار  افسردگی  بيماران  بهبود  در  می باشد،   tDCS نقطه  همان 
بوده است )24، 25(. تحقيقات بعدی نيز استفاده از آن را برای کاهش 
اگر  که  شد  عنوان  ویژه  به  کردند  گزارش  مفيد  افسردگی  نشانه های 
استفاده  روزانه  صورت  به  دقيقه   20 مدت  به  ميلی آمپر   2 جریان  از 
شود، ضمن کاهش چشمگير عالیم می گردد بلکه مانع مقاومت درمانی 
 tDCS مبتالیان می شود )26، 27(. حتی تحقيقات جدید براثرگذاری
به صورت کاهش نشانگرهای زیستی از جمله اینترلوکين های 6 و 8 در 

افسرده ها صحه گذاشته اند )28(.
کارکردی  اتصاالت  که  دادند  نشان  تحقيقات  برخی  راستا،  همين  در 
مبتنی بر EEG به دنبال tDCS تغيير می یابند )29، 30(. این یافته ها 
سازمان دهی مجدد کارکردی و توانایی سوگيری شبکه های قشری را 
آنودال  تحریک  که  است  داده  نشان  تحقيقات  نتایج  می دهند.  نشان 
قشر پيش پيشانی جانبی چپ، باعث ارتقاء کارآیی شناختی_رفتاری، 
بهره برداری از سطوح باالتر عملکردهای شناختی، مانند حافظه فعال، 
پژوهش های  برنامه ریزی می شود )31، 32(.  توانایی  و  سيالی کالمی 
tDCS بر افسردگی نشان داده اند  صورت گرفته در خصوص تاثيرات 
که تحریک آنودال DLPFC چپ و تحریک کاتودی DLPFC راست 
منجر به تجربه بيشتر هيجانات مثبت و بهبود حافظۀ فعال و بازداری 
همچنين،   .)34  ،33( است  شده  افسردگي  به  مبتال  افراد  در  پاسخ 
قشر  الکتریکی  فعاليت  در  تغييراتی  ایجاد  باعث   tDCS از  استفاده 
به ویژه در حوزه کوهرنس می شود، به نحوی که نتایج نشان داده اند 
لوب  فعاليت دو طرفه  و  نيمکره چپ  در  بتا  باند  ميزان کوهرنس  که 
آهيانه ای، پس سری و پيشانی چپ افزایش می یابد، همچنين کوهرنس 
tDCS تغييراتی  اعمال  از  بعد  نواحی آهيانه ای و پيشانی  تتا در  باند 
افزایش  به  نيز منجر   tDCS نشان داده است )35(. تحریک کاتودال 
می شود  نيمکره  دو  هر  حرکتی  منطقه  در  نيم کره ای  بيِن  توانی  هم 

.)36(
مطالعات صورت  اساس  بر  باال،  در  شده  ذکر  پژوهش های  به  توجه  با 
گرفته چنين استنباط می شود که استفاده از tDCS اثرات مثبتی در 
دیگر  از سوی  دارد،  به همراه  اساسی  افسردگی  اختالل  کاهش عالیم 
اختالل افسردگی اساسی با تغييرات بارز در الگوهای فعاليت قشری به 
ویژه تغييرات بارز در حوزه کوهرنس مغزی مشخص می شود. همچنين 

تحریک  ارایه  که  بودند  واقعيت  این  بيانگر  نيز،  پژوهشی  یافته های 
کوهرنس،  جمله  از  قشری  فعاليت  الگوی  در  تغيير  ایجاد  با   ،tDCS

آیا  که  است  این  به ذهن خطور می کند  که  لذا سوالی  می باشد.  توام 
به کارگيری tDCS باعث ایجاد تغيير در کوهرنس قشری درون و بين 
نيمکره ای باندهای مختلف مغزی در بيماران مبتال به اختالل افسردگی 

اساسی می شود؟

روش کار
اختالل  به  مبتال  بيماران  کليه  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
متخصصان،  به   1397 سال  در  که  بود  تبریز  شهر  اساسی  افسردگی 
ميان  از  بودند.  نموده  مراجعه  تبریز  مشاوره شهر  مراکز  یا  درمانگاه ها 
بر  روان پزشکی  متخصصان  توسط  نفر   36 تعداد  به  نمونه ای  آنان، 
نمونه گيری  روش  به   ،DSM-5 در  شده  تصریح  معيارهای  مبنای 
هدفمند با رعایت معيارهای ورود )شامل دامنه سنی 18 تا 40 سال، 
حداقل تحصيالت سيکل، حداقل مدت ابتالی 3 ماه و راست برتری( و 
معيارهای خروج )شامل داشتن بيماری های سایکوتيک، عقب ماندگی 
ذهنی، سابقه تشنج یا صرع، ترومای سر، ابتالی همزمان به اختالالت 
به  و  انتخاب شده  دارو(  مواد، مصرف هم زمان  دیگر، مصرف هم زمان 
تصادف در یکی از گروه های پژوهش )دریافت کننده تحریک الکتریکی 
مستقيم فراجمجمه ای، گروه دریافت کننده تحریک الکتریکی مستقيم 
فراجمجمه ای به صورت کاذب )گروه شم( و گروه ليست انتظار )بدون 
اساس  بر  شرکت کنندگان  تمامی  شدند.  گماشته  مداخله((  نوع  هيچ 
بر  شدند.  همتاسازی  همدیگر  با  بيماری  مدت  و  شدت  سنی،  دامنه 
به  قرعه کشی  طریق  از  پژوهش  در  مشارکت  داوطلبان  اساس،  همين 
واریانس  تحليل  شدند.  گمارده  پژوهش  گروه های  از  یکی  در  تصادف 
مداخله،  انجام  از  قبل  داد  نشان  فوق  متغيرهای  مورد  در  راهه  یک 
متغيرهای  نظر  از  گروه  در سه  بين شرکت کنندگان  معناداری  تفاوت 
 )F=0/43  ،P≥0/05( بيماری  آغاز  مدت   ،)F=1/38  ،P≥0/05( سن 
بيماران  کليه  نداشت.  وجود   )F=1/08 ،P≥0/05( افسردگی  و شدت 
انتخاب شده به صورت آگاهانه و پس از تکميل فرم رضایت مندی، وارد 
پژوهش شدند. در روند پژوهش 6 نفر از آزمودنی ها در طی چند روز از 
ادامۀ همکاری انصراف دادند که 1 نفر از آنها مربوط به گروه آزمایشی 
tDCS و 2 نفر مربوط به گروه تحریک شم و 3 نفر هم مربوط به گروه 

کنترل بودند. در مجموع 30 بيمار )23 زن، 7مرد و با ميانگين سنی 
28/12( که 11 نفر از آنها در گروه tDCS، 10 نفر در گروه تحریک 
شم و 9 نفر هم در گروه کنترل جهت حضور در پروتکل درمانی گمارده 

شدند.
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ابزارهاي پژوهش
 Inventory( )BDI-II( دوم  بک-ویرایش  افسردگی  پرسشنامه 
بازنگری شده پرسشنامه  این پرسشنامه شکل   :)Beck	Depression
شده  تدوین  افسردگی  شدت  سنجش  جهت  که  است  بک  افسردگی 
تا 36  از 0  این پرسشنامه 21 آیتم دارد. مجموع نمره ها  است )37(. 
نوسان دارد و یک نمره کلی را به دست می دهد. نتایج پژوهش Beck و 
همکاران نشان داد که این پرسشنامه ثبات درونی باالیی دارد. در ایران 

ضریب آلفا 0/87 برای این پرسشنامه گزارش شد )38(.

دستگاه  مدل   :)tDCS( فراجمجمه ای  الکتریکی مستقیم  تحریک 
NEUROSTIM2 بود. این دستگاه دارای الکترود کاتودی در ابعاد )2×6 

cm( و الکترود آنودی در ابعاد )cm 2×1.5( می باشد. شدت جریان خروجی 
این دستگاه از 0/1 تا 2 ميلی آمپر قابل تنظيم می باشد. این دستگاه طوری 
طراحی شده است که قادر به کنترل دائم امپدانس الکترودها بوده و مانع از 

هر گونه خطر سوزش و آسيب دیدگی پوست سر می گردد.

الکتریکي  سيگنال هاي  ثبت  جهت   :)EEG( الکتروانسفالوگرافی 
 Linkears و با مونتاژ Mitsar مغز از دستگاه 21 کاناله با آمپلی فایر
استفاده شد. چيدمان الکترودها بر اساس استاندارد 20-10 انجام شد. 
نرخ نمونه برداری 500 هرتز و دامنه امواج بين 0/5 الی 40 هرتز انتخاب 
 Pz, Fp1, Fp2, F3, F4, F7 گردید. الکترودهای مورد استفاده شامل
 P3, P4, Cz, O1, O2, F8, Fz, FT9, FT10, T3, T4, T5, T6
اساس  بر  و   Neuroguide نرم افزار  از  استفاده  با  خام  داده هاي  بود. 
اطالعات مربوط  و  به صورت کمي درآمده  فوریه،  تبدیل  ریاضي  مدل 
به هم توانی هر یک از باندهای مغزی در سه ناحيه مغزی شامل نواحی 
قدامی )مجموعه الکترودهای Fp و F(، مرکزی مجموعه )الکترودهای 
T و C( و خلفی ) مجموعه الکترودهای P و O( در دو نيمکره راست 
و چپ استخراج شد. بر اساس نتایج حاصل، باندهای فرکانسي شامل 

موارد زیر مي باشند:
باند دلتا دامنه فرکانس 1 الي 4 هرتز، باند تتا دامنه فرکانس 4 الي 8 
هرتز، باند آلفا دامنه فرکانس 8 الي 12 هرتز باند آلفا )فرکانس 8 الي 10 
هرتز باند آلفاي 1 و فرکانس 10 الي 12 هرتز باند آلفاي 2(، باند بتا دامنه 
فرکانس 13 الي 30 هرتز باند بتا )فرکانس  13 الي 15 هرتز باند بتا 1، 

فرکانس 18-15 هرتز باند بتا 2 و فرکانس 18 الي 30 هرتز باند بتا 3(.

روش اجرا
پس از تشخيص اوليه توسط روان پزشک و مصاحبۀ بالينی توسط یک 

نفر کارشناس ارشد روان شناسی بالينی و انجام آزمون افسردگی بک، 
آزمودنيها به صورت تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند؛ گروه تحت آموزش 
فعاليت  ابتدا  در  انتظار.  ليست  گروه  و  کاذب  تحریک  گروه   ،tDCS

EEG ثبت  الکتریکی مغزی آزمودنی های هر 3 گروه، توسط دستگاه 
شد و بعد از آن داده های مربوط به امواج مغزی آزمودنی ها جهت تجزیه 
 QEEG به   Neuroguide نرم افزار  و تحليل کوهرنس قشری، توسط 
تبدیل شد. بعد از این مراحل نوبت به مداخالت درمانی رسيد؛ در ابتدا 
جلسات  فرایند  با  کاذب  تحریک  گروه  و  آزمایشی  گروه  آزمودنی های 

درمانی آشنا شدند.
موضعی  تک  روش  با  را  الکتریکی  تحریک   ،)tDCS( آزمایشی  گروه 
دریافت نمودند. در این تحریک الکترود آنودی در ناحيۀ DLPFC چپ 
و الکترود کاتودی در ناحيۀ DLPFC راست قرار گرفت. این تحریک 
در طی 10  و  دقيقه  زمان 20  مدت  با  ميلی آمپر،   2 با شدت جریان 
روز مداوم به آزمودنی ها ارائه شد. بعد از آن آزمودنی ها مجدداً توسط 
دستگاه EEG مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه تحریک کاذب )شم( به 
این ترتيب بود که الکترودهای آنود بر روی DLPFC چپ و الکترود 
برای  آزمودنی ها  سپس  گرفت.  قرار  راست   DLPFC روی  بر  کاتود 
مدت 30 ثانيه تحریک را دریافت می کردند و بعد از این مدت دستگاه 
تا  الکترودها  اما  نمی کردند؛  دریافت  تحریکی  هيچ  و  می شد  خاموش 
از عدم  پایان بيست دقيقه به سر آزمودنی ها متصل بود و آزمودنی ها 
دریافت تحریک، اطالعی نداشتند. در پایان ده جلسه، نيز مجدداً فعاليت 
 EEG الکتریکی آزمودنی های این گروه )تحریک شم( توسط دستگاه
ثبت شد. گروه ليست انتظار نيز، هم زمان با مداخالت صورت گرفته بر 
گروه های آزمایشی و تحریک کاذب در دو مرحلۀ با فاصله از هم )10 

روز( توسط توسط دستگاه EEG ثبت فعاليت مغزی شدند.
شماره  به  اخالقی  کد  تایيدیه  دارای  حاضر  که  است  ذکر  به  الزم 
IR.TBZMED.REC.1396.385 کميته اخالق پزشکی و همچنين 

از   IRCT20180704040344N1 شماره  به  بالينی  کارآزمایی  کد 
مرکز ملی کارآزمایی بالينی ایران می باشد.

تجزیه و تحلیل آماری
با  متغيره  چند  واریانس  تحليل  روش  از  نتایج،  تحليل  و  تجزیه  برای 
استفاده شد  قالب یک طرح 7*3*2*2*3  اندازه گيری های مکرر در 
که در این طرح، 3 بيانگر متغير بين گروهی )گروه های tDCS، تحریک 
کاذب و ليست انتظار(، 2 بيانگر متغير درون گروهی موقعيت آزمایشی 
)پيش آزمون و پس آزمون(، 2 متغير درون گروهی نيمکره های مغزی 
مغزی  نواحی  گروهی  درون  متغير  نشان دهندۀ   3 چپ(،  و  )راست 
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 2 جدول  در  پژوهش  متغيرهای  توصيفی  آماره های  به  مربوط  نتایج 
 tDCS آورده شده است. در ابتدا تالش شد ميزان اثربخشی استفاده از
گروه  سه  در  افراد شرکت کننده  در  افسردگی  عالیم  کاهش شدت  بر 

پژوهشی مورد بررسی قرار گيرد که برای این منظور از آزمون تحليل 
کوواریانس یک راهه استفاده شد که نتایج مربوط به این یافته در جدول 

3 نشان داده شده است.

جدول 1. اطالعات جمعيت شناختی نمونه

فعاليت  متفاوت  باندهای  نشان دهنده   7 و  و خلفی(  )قدامی، مرکزی 
 )3 بتا   ،2 بتا   ،1 بتا  و   2 آلفا   ،1 آلفا  تتا،  )دلتا،  مغزی  الکتریکی 

می باشد.

یافته ها
به اختالل  افراد مبتال  از  نفر  همان گونه که گفته شد، در مجموع 30 
جمعيت  اطالعات  داشتند.  مشارکت  حاضر  پژوهش  در  افسردگی 

شناختی نمونه پژوهشی در جدول 1 نشان داده شده است: 

جمع کلکنترلشمtDCSمتغیرهاردیف

8/37/38/130مرد/زنتعداد نمونه

28/12 )6/64(29/42 )15/70(26/75 )5/62(31/11 )7/70(میانگین )انحراف معیار(سن نمونه

5/01 )0/66(5/43 )0/72(4/38 )0/63(5/23 )0/65(میانگین )انحراف معیار(مدت بیماری

25/50 )3/92(25/90 )4/77(  24/88 )3/52( 25/74 )3/48(میانگین )انحراف معیار(شدت بیماری

tDCS جدول 2. الف( آماره های توصيفی )ميانگين و انحراف معيار( متغيرها در دو موقعيت پيش و پس از ارایه

پیش آزمون
 

گروه
میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپیش آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(

Tdsc)0/657( 0/517Tdsc)0/44( 0/324Tdsc)0/866( 0/184Tdsc)1/14( -0/690

1/355)0/68(کاذب1/145 )0/91(کاذب0/653 )0/73(کاذب1/11 )0/94(کاذب

0/461 )0/95(انتظار0/524 )1/34(انتظار0/808 )0/49(انتظار0/373 )1/04(انتظار

Tdsc)0/60( 0/719Tdsc)0/51( 0/471Tdsc)0/98( 0/039Tdsc)1/26( -0/920

1/145 )0/62(کاذب1/175 )0/57(کاذب0/918 )0/68(کاذب1/06 )1/07(کاذب

0/756 )0/63(انتظار0/592 )1/43(انتظار1/205 )0/72(انتظار0/932 )1/16(انتظار

Tdsc)0/60( 0/808Tdsc)0/64( -0/012Tdsc)1/01( -0/507Tdsc)0/41( 0/357

0/844 )0/38(کاذب1/175 )0/57(کاذب0/540 )0/76(کاذب0/871 )0/72(کاذب

0/558 )0/60(انتظار0/592 )1/43(انتظار0/754 )0/44(انتظار0/467 )0/72(انتظار

Tdsc)0/81( 0/537Tdsc)0/85( 0/271Tdsc)0/85( -0/629Tdsc)0/25( 0/492

0/777 )0/42(کاذب0/790 )0/66(کاذب0/788 )0/70(کاذب0/961 )0/76(کاذب

0/671 )0/67(انتظار0/486 )0/81(انتظار0/904 )0/59(انتظار0/457 )0/93(انتظار
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پیش آزمون
 

گروه
میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپیش آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(

Tdsc)0/74( 0/646Tdsc)0/60( -0/123Tdsc)1/47( -0/450Tdsc)1/24( 0/067

0/803 )0/91(کاذب1/093 )1/16(کاذب1/401 )0/42(کاذب1/627 )0/91(کاذب

0/593 )1/138(انتظار0/888 )0/68(انتظار0/862 )0/87(انتظار0/803 )1/19(انتظار

Tdsc)0/58( 0/650Tdsc)0/85( -0/037Tdsc)1/38( -0/334Tdsc)1/31( -0/615

0/887 )0/76(کاذب0/899 )1/22(کاذب1/318 )0/44(کاذب1/591 )1/06(کاذب

0/772 )0/49(انتظار0/759 )0/67(انتظار1/231 )0/46(انتظار0/751 )0/97(انتظار

Tdsc)0/59( 0/765Tdsc)0/66( -0/014Tdsc)1/53( -0/221Tdsc)0/65( -0/191

0/976 )0/73(کاذب0/889 )1/37(کاذب1/363 )0/61(کاذب1/845 )1/02(کاذب

0/820 )0/87(انتظار0/759 )0/67(انتظار1/392 )0/53(انتظار0/936 )1/01(انتظار
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پیش آزمون
 

گروه
میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپیش آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(

Tdsc)0/99( 0/831Tdsc)0/42( 0/293Tdsc)0/81( 0/346Tdsc)0/94( -0/233

0/715)0/30(کاذب1/071 )0/96(کاذب1/303)0/42(کاذب1/534 )0/71(کاذب

0/863 )0/30(انتظار0/489 )0/70(انتظار0/911 )0/63(انتظار1/175 )0/69(انتظار

Tdsc)0/69( 0/609Tdsc)0/31( 0/334Tdsc)0/80( 0/385Tdsc)0/79( -0/029

0/945 )0/52(کاذب1/193 )0/87(کاذب1/112 )0/70(کاذب1/387 )0/54(کاذب

1/347 )0/64(انتظار1/263 )0/94(انتظار1/063 )0/72(انتظار1/231 )0/85(انتظار

Tdsc)0/54( 0/274Tdsc)0/87( -0/738Tdsc)0/66( 0/586Tdsc)0/30( 0/026

0/364 )0/75(کاذب0/837 )0/65(کاذب0/475)0/54(کاذب0/810 )0/68(کاذب

0/562 )0/61(انتظار0/666 )0/91(انتظار0/015 )0/62(انتظار0/515 )0/60(انتظار

Tdsc)0/38( 0/538Tdsc)0/82(-0/733Tdsc)0/88( 0/090Tdsc)0/52( 0/263

0/906 )0/54(کاذب1/003 )0/75(کاذب0/746 )0/81(کاذب1/014 )0/93(کاذب

0/746 )0/70(انتظار0/748 )0/70(انتظار0/383 )0/57(انتظار1/133 )0/50(انتظار

Tdsc)0/66( 0/532Tdsc)0/76( 0/393Tdsc)0/76( 0/097Tdsc)0/49( 0/377

1/618 )0/39(کاذب1/721 )0/68(کاذب1/404 )0/48(کاذب1/77 )0/76(کاذب

0/747 )1/59(انتظار1/137 )0/77(انتظار0/745 )1/26(انتظار1/44 )0/56(انتظار
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پیش آزمون
 

گروه
میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپیش آزمون

میانگین

)انحراف معیار(
گروهپس آزمون

میانگین

)انحراف معیار(

Tdsc)0/60( 0/600Tdsc)0/77( 0/263Tdsc)0/74( 0/351Tdsc)0/49( 0/168

1/104 )0/85(کاذب1/715 )0/86(کاذب1/216 )0/46(کاذب1/620)0/72(کاذب

0/895 )0/79(انتظار1/190 )0/59(انتظار1/055 )0/89(انتظار1/259 )0/54(انتظار

Tdsc)0/55( 0/710Tdsc)1/35( -0/330Tdsc)0/69( 0/272Tdsc)0/48( 0/408

1/275 )0/79(کاذب1/888 )0/54(کاذب0/739)0/90(کاذب1/726 )0/77(کاذب

0/836 )0/84(انتظار1/303 )0/47(انتظار0/735 )0/56(انتظار1/164 )0/62(انتظار
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tDCS جدول 3. نتایج تحليل کوواریانس برای مقایسه بين گروه ها در شدت افسردگی بعد از استفاده از

FPدرجه آزادی    مجموع مجذورات    پس آزمون     پیش آزمون       گروه

      tDCS 3/68 ± 21/21       3/48 ± 25/74        تحریک

10/390/05       162/842          3/94 ± 22/45       3/52 ± 24/88       تحریک شم

4/10 ± 23/13       4/77 ± 25/90                لیست انتظار

نتایج جدول 3 نشان می دهد که اعمال tDCS در مقایسه با گروه شم و 
ليست انتظار، همچنين در مقایسه با پيش آزمون، باعث کاهش معنادار 
در شدت عالیم افسردگی در شرکت کنندگان شده است. هرچند گروه 
شم نيز کاهشی در عالیم نشان داده اند اما این تغييرات به ميزان گروه 

به  دست  نتایج  همچنين،  است.  نبوده  معنادار  تحریک  دریافت کننده 
برای  مکرر  اندازه گيری های  با  متغيری  چند  واریانس  تحليل  از  آمده 
تعامل  و  نيمکره ای  درون  و  نيمکره ای  بين  کوهرنس  نمرات  مقایسۀ 

عامل های آن در جدول 4 نشان داده شده است.

جدول 4. تحليل واریانس با اندازه گيری های مکرر برای کوهرنس بين نيمکره ای و درون نيمکره ای - آزمون گرین هازور

FPمیانگین مجذورات  درجه آزادی   مجموع مجذورات   عامل

22/6361/0022/6363/340NSموقعیت

5/8152/002/9080/429NSموقعیت*گروه

0/0231/000/0230/051NSنیمکره

4/3202/002/1604/8410/05نیمکره*گروه

54/1311/32527/0669/7650/01نواحی

2/5182/6500/9500/227NSنواحی*گروه

46/2802/48718/61110/8040/01باند

16/6724/9733/3521/946NSباند*گروه

0/0051/000/0050/012NSموقعیت *نیمکره

ادامه جدول 2. ب(
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FPمیانگین مجذورات  درجه آزادی   مجموع مجذورات   عامل

2/9602/001/4803/8280/05موقعیت *نیمکره*گروه

21/4451/62813/1728/5800/01موقعیت * نواحی

4/723/2561/4500/945NSموقعیت *نواحی*گروه

0/2291/9550/1170/356NSنیمکره*نواحی

1/8953/9100/4851/472NSنیمکره*نواحی*گروه

0/2021/8360/1100/245NSموقعیت *نیمکره*نواحی

3/3143/6710/9032/013NSموقعیت *نیمکره*نواحی*گروه

0/9083/2980/2750/444NSموقعیت * باند

7/4586/5961/1311/824NSموقعیت *باند*گروه

0/2403/6090/0660/260NSنیمکره*باند

1/1277/2190/1560/612NSنیمکره*باند*گروه

1/0752/3840/4511/685NSموقعیت *نیمکره* باند

2/8704/7680/6022/2490/05موقعیت*نیمکره*باند*گروه

25/8322/9798/6723/9220/05نواحی*باند

18/8675/9572/8311/280NSنواحی*باند* گروه

20/4784/7514/3104/7850/01موقعیت *نواحی*باند

15/8899/5021/6721/8560/05موقعیت*نواحی*باند*گروه

1/7673/9080/4520/999NSنیمکره*نواحی*باند

3/5107/8150/4490/992NSنیمکره*نواحی*باند*گروه

4/2194/3450/9712/6270/05موقعیت *نیمکره*نواحی*باند

3/9048/6890/4491/216NSموقعیت*نیمکره*نواحی*باند*گروه

فوق  تحليل  نتایج  می شود،  مشاهده   4 جدول  در  که  همان گونه 
نواحی  و  فعاليتی،  باندهای  به  مربوط  اصلی  اثر  که  می دهد  نشان 
اثر  که  می دهند  نشان  فوق  نتایج  همچنين  می باشد.  معنادار  مغزی 
و  موقعيت*نواحی  و  موقعيت*نيمکره*گروه  و  نيمکره*گروه  تعاملی 
و  موقعيت*نواحی*باند  و  نواحی*باند  و  موقعيت*نيمکره*باند*گروه 
یافته های  به  توجه  با  می باشد.  معنادار  موقعيت*نيمکره*نواحی*باند 
الکتریکی  تحریک  تاثيرگذاری  بر  مبنی  پژوهش  اصلی  فرضيۀ  جدول، 
مستفيم فراجمجمه ای بر کوهرنس درون و بين نيمکره ای در مناطق 
گروه  سه  بين  در  مغز  الکتریکی  فعاليت  مختلف  باندهای  در  مختلف 

به دست  معنادار  تعامل های  اساس  بر  اما  نمی باشد.  معنادار  آزمایشی 
می باشد  معنادار  موقعيت*نواحی*باند*گروه  به  مربوط  تعامل  آمده، 
که این تحليل نشان می دهد تحریک الکتریکی مستقيم فراجمجمه ای، 
الگوی کوهرنس متفاوت بين نيمکره ای ایجاد نکرده، بلکه تغييراتی در 
سطح درون نيمکره ای در باندهای متفاوت الکتریکی در نواحی مختلف 

مغزی در بين گروه های آزمایشی ایجاد کرده است.
برای پيگيری این اثر تعاملی از آزمون تحليل واریانس چندراهه استفاه 
شد که نتایج این تحليل نشان داد با مجذوز اتا 0/93 و مقدار F برابر با 
19/18، تحریک الکتریکی مستقيم فراجمجمه ای باعث شده است که 
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الگوی کوهرنس در نواحی قدامی، مرکزی و خلفی در باندهای متفاوت 
تحریک  گروه  دو  با  مقایسه  در   )tDCS( آزمایشی  گروه  در  الکتریکی 
کاذب و ليست انتظار، تغييرات معناداری داشته باشد. برای بررسی دقيق 
تر تفاوت ميانگين نمرات گروه های آزمایشی )tDCS(، تحریک کاذب و 
ليست انتظار در الگوی کوهرنس درون نيمکره در بين گروه ها از آزمون 
که  داد  نشان  تحليل  این  یافته های  طبق  شد.  استفاده  توکی  تعقيبی 
گروه آزمایشی )tDCS( زمانی که تحریکات مغزی فراجمجه ای دریافت 
می کنند، در مقایسه با گروه کاذب عملکرد بهتری در کوهرنس مغزی از 
خود نشان می دهند، همين امر در مقایسه با گروه ليست انتظار صدق 
می کند، به عبارت بهتر، تحریک الکتریکی باعث کاهش معنادار کوهرنس 
در باندهای مغزی به ویژه باندهای تتا، آلفا و بتا در هر سه ناحيه قدامی، 
باند آلفا 1 در ناحيه قدامی و ناحيه خلفی در  مرکزی و خلفی به جز 

مقایسه با گروه تحریک کاذب و گروه ليست انتظار، شده است.  

بحث
نتایج پژوهش حاضر هم راستا با پژوهش های پيشين )28-23( نشان 
باعث  مداخله ای  ابزار  یک  عنوان  به   tDCS از  استفاده  که  می دهد 
کاهش در شدت عالیم افسردگی در مبتالیان به این بيماری می گردد. 
مکانيسم های زیستی این تاثيرگذاری در بخش مقدمه به صورت کلی 
در  بهبود  تاثيرگذاری،  این  تظاهرات  مهم ترین  از  یکی  اما  شد،  اشاره 
فعاليت  در  تغيير  طریق  از  مبتالیان  اطالعات  پردازش  شيوه های 
الکتروفيزیولوژیک مغزی و تعدیل الگوهای مربوط به کوهرنس یا انسجام 
تعامل  که  داد  نشان  نتایج  راستا،  همين  در  می باشد.  قشری  فعاليت 
باندهای  معنادار بر اساس منطقه مغزی )قدامی، خلفی و مرکزی( در 
گروه ها  در  و   )3 بتا  و   2 بتا   ،1 بتا   ،2 آلفا   ،1 آلفا  تتا،  )دلتا،  مختلف 
)آزمایشی، تحریک کاذب و ليست انتظار( پس از اعمال tDCS معنادار 
بوده، اما کوهرنس بين نيمکره ای تفاوت معناداری را نشان نداده است. 
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تحریک tDCS منجر به کاهش 
کوهرنس در باندهای متفاوت فعاليت الکتریکی علی الخصوص باند تتا، 
آلفا 2 و بتا شده است؛ که این کاهش کوهرنس در نواحی مرکزی نسبت 
تاکنون  که  هرچند  است.  بوده  خلفی چشمگيرتر  و  قدامی  مناطق  به 
پژوهشی مشابه پژوهش حاضر مبنی بر تاثير تحریک tDCS بر ميزان 
الگوی کوهرنس در بيماران افسرده اساسی انجام نشده است؛ اما با توجه 
به پژوهش های گذشته می توان گفت که در افسردگی تغييراتی در ميزان 
کوهرنس ایجاد می شود؛ که این تغييرات با مقایسۀ برخی پژوهش های 
از اعمال tDCS همسو است  با یافته های پژوهش حاضر قبل  گذشته 
)15، 17(. بر اساس یافته های پژوهش حاضر باید اذعان داشت تحریکات 

فراجمجمه ای در کاهش کوهرنس درون نيمکره ای بيماران در باندهای 
تتا، آلفا و بتا موثر بوده است. این یافته در پژوهش های گذشته نيز مورد 

تاکيد قرار گرفته بود )15-18(.
امواج مغزی  ثبت  برای  الکترونسفالوگرافی  توسط  در پژوهش هایی که 
بيماران افسرده انجام گرفته، مشخص شده که یک ارتباط معکوس بين 
هيجانات مثبت و منفی در امواج مغزی حاکم است، به این صورت که 
هيجان مثبت با فعاليت باالی بتا و فعاليت پایين آلفا در قشر پيشانی 
چپ و فعاليت پایين بتا و آلفای باال در قشر پيشانی راست مرتبط است؛ 
در حالی که در افسردگی وقتی هيجان منفی است، فعاليت باالی آلفا و 
بتای پایين در قشر پيشانی چپ و فعاليت پایين آلفا و بتای باال در قشر 
پيشانی راست گزارش شده است )39(. در واقع باال بودن فعاليت آلفا 
در قشر پيشانی چپ به معنای فعاليت کمتر قشر پيشانی چپ و برتری 
فعاليت نيمکرۀ است که در این وضعيت افراد کمتر تحت تاثير هيجانات 
مثبت قرار می گيرند که این موضوع نشان دهندۀ فراهم بودن یک زمينۀ 
بيولوژیکی برای افسردگی است. پژوهشگران با بررسی عدم تقارن موج 
آلفا به سمت نيمکره دیگر )معادل با برتری نيمکره دیگر( در بيماران 
افسرده اساسی دریافتند که یک ارتباط بين عدم تقارن آلفای نيمکرۀ 
افسردگی  در  منفی  هيجانات  و  راست(  نيمکرۀ  برتری  با  )معادل  چپ 
وجود دارد. به این معنی که فعاليت نيمکرۀ چپ که در هيجانات مثبت 
نقش دارد کاهش یافته است و فعاليت نيمکره راست که در هيجانات 
منفی نقش دارد افزایش یافته است )40(. پژوهش ها نشان داد که عدم 
افسردگی رابطۀ معکوس دارد  با  آلفای قشر پيشانی راست  باند  تقارن 

.)41(
بلکه  پيشانی  در  تنها  نه  افسردگی  مغزی  بدکارکردی  که  واقعيت  این 
در سایر نواحی مغزی توزیع شده است، نشان دهنده این موضوع است 
بلکه،  نمی کنند  واسطه گری  را  افسردگی  تنها  نه  پيشانی  نواحی  که 
فعاليت سایر مدارهای عصبی مربوطه که در کنترل پاسخ های هيجانی 
اوليه نقش دارند، تعدیل می کنند. این الگوهای کوهرنسی نشان دهنده 
الگوهای پردازش حسی خاص در  فعاليت بخش های مغزی درگير در 
بيماران مبتال می باشد به نحوی که نقش بارزی در حافظه سرگذشتی 
و ارتبط بين مفاهيم انتزاعی و طبقه ای ایفا می کنند )18(. این شبکه 
پردازش اطالعات معنایی و مفهومی در مبتالیان به افسردگی اساسی 
دچار تغييرات می شود. افزایش کوهرنس فعاليتی تتا در نواحی قدامی، 
با ميزان فعاليت سيستم ليمبيک و به ویژه سينگوليت قدامی مرتبط 
است )42( و این افزایش یک عالمت سازشی بوده و واکنشی جبرانی 
به کاهش فعاليت سينگوليت قدامی و ناکارآمدی کلی دستگاه ليمبيک 
می باشد )18(. افزایش فعاليت کوهرنس در تتا و آلفا در نواحی قدامی 
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و خلفی نشان دهنده نقش بسيار مهم آنها در پاتوژنز افسردگی و شدت 
آن می باشد.

توانایی تحریک های خارجی مانند tDCS بر روی نوسانات و تغييرات 
فعاليت های الکنریکی مغز در مطالعات متعددی نشان داده شده است 
)43(. مطالعات پيشين چنين فرض کرده اند که تحریک آنودال باعث 
آمادگی نورون های مغزی برای پتانسيل زایی طوالنی مدت آنها می شود، 
نوروتروفيک  عامل  و   NMDA گيرنده های  فعاليت  که  اثراتی  مانند 
مشتق شده مغزی ایجاد می کنند )44(. این تغييرات به همراه هدایت 
تغييرات  ایجاد  باعث  تحریک،  محل  در  پتاسيم  و  سدیم  کانال های 
نتایح پژوهش حاضر مبنی  tDCS می شوند.  از  بعد  الکتریکی  فعاليت 
مرکزی  نواحی  در  آلفا  و  تتا  مانند  آهسته  امواج  کوهرنس  کاهش  بر 
تنظيم  باعث   tDCS تحریک  تجمعی  اثر  که  می دهد  نشان  خلفی،  و 
انتخابی  اثر  پيشين  پژوهش های   .)45( تحریک پذیری قشری می شود 
همزمانی باند آلفا بعد از تحریک tDCS را نشان دادند که نشانه ای از 
همان گونه   .)20( بود  بيماران  در  هوشياری  و  آرامش  وضعيت  تنظيم 
که گفته شد، آلفا با کارکردهای مختلف ناحيه پره فرونتالی و پاریتالی 
فعاليت  به  مربوط  ارتباطی  مدار  نواحی همان  این  است )22(،  مرتبط 
شناختی به ویژه توجه می باشد که مربوط به مدار فرونتو پاریتالی است 
تحریک پذیری  در  تغيير  که  می دهد  نشان  فعاليتی  الگوی  این   .)46(
نورون هایی  کليه  فعاليت  بر  تاثيرگذاری  باعث  منطقه  یک  نورون های 
است که به نحوی ارتباط کارکردی با نورون های منطقه تحریک شده 
دارند. همچنين مشاهده چنين الگوی فعاليتی نشان دهنده امواج آلفای 
مهاجر )travelling alpha waves( می باشد که بيانگر تغيير گسترده 
دریافت  است.  الکتریکی  تحریک  انتشار  دنبال  به  قشری  فعاليت  در 
و  شناختی  فعاليت  برای  مغز  بيشتر  آمادگی  باعث   tDCS با  تحریک 
یکپارچگی اتصاالت طوالنی مغز می شود )47(. اثرات تحریک کنندگی 
در  تغيير  محصول  تحریک،  دریافت کننده  مناطق  بر  آنودال  الکترود 
استراحت  پتانسيل  شدن  بيش قطبی  واسطه  به  نورون  تحریک پذیری 

غشا و تغيير سریع در تراکم یون ها در زیر محل الکترودها می باشد.
برخی  با  آزمایشی  پژوهش های  سایر  همانند  نيز  حاضر  پژوهش 
محدودیت ها مواجه بود که می توان به چند مورد از مهم ترین آنها اشاره 
نمود. محدودیت اول پژوهش، دسترسی به تعداد کافی از بيماران بود 
به  بود.  مراجعه  دنبال  به  دارو  مصرف  عدم  و  آنها  مراجعه  اول  بار  که 
عبارت بهتر، بسياری از مراجعه کنندگان و داوطلبان پس از اطالع از این 
قاعده که نباید در طول دوره پژوهش، درمان دارویی دریافت نمایند، از 
همکاری اجتناب می کردند. در مورد شرکت کنندگان در پژوهش نيز، 
علی رغم تعهد اخالقی مبنی بر عدم مصرف دارو، کنترل این که واقعا 

هيچ نوع دریافت دارویی نداشته باشند، مقدور نبوده و صرفا منوط به 
اظهار کالمی شرکت کنندگان بود. یکی از مهم ترین موضوعات در این 
باعث می شد،  که  می باشد  افسرده  افراد  در  تمایالت خودکشی  حوزه، 
افراد دارای افکار و گرایشات خودکشی، از انتخاب شدن به عنوان نمونه 
حذف گردند. محدودیت دوم، مربوط به محدودیت زمانی مدت اجرای 
پژوهش بود که بهتر بود پروتکل های مختلف درمانی با شدت جریان 
متفاوت یا محل های تحریک مختلف با پروتکل اجرا شده در این پژوهش 
به  بيماران  به  به دليل عدم دسترسی  مقایسه شوند. محدودیت سوم، 
نبود.  فراهم  افسردگی  انواع اختالالت  بين  امکان مقایسه  تعداد کافی، 
اميد است در پژوهش های آتی بتوان محدودیت های فوق را با دقت نظر 

بيشتر رفع نموده و موضوعات فوق نيز مورد بررسی قرار گيرند.
     

نتیجه گیری
بر اساس یافته های پژوهش حاضر، MDD را می توان یک اختالل در 
تنظيم تاالموکورتيکال مطرح ساخت، به این ترتيب که در آن ليمبيک 
فعاليت مواجه می باشد که  افزایش  با  پره فرونتال  فعاليت و  با کاهش 
این موضوع با افزایش مداوم امواج تتا و آلفا مشخص می شود. افزایش 
کوهرنس حالت استراحت پایه در بيماران افسرده نشان می دهد آنان با 
هدر رفت انرژی در قالب سبک های پردازشی نامناسب مواجه هستند، اما 
با اعمال تحریک از طریق tDCS می توان این الگوی معيوب و ناکارآمد 
فعاليتی را اصالح نمود، به نحوی که تحریک الکتریکی فراجمجمه ای 
باعث افزایش فعاليت بخش های ليمبيک از قبيل سينگوليت قدامی و 
اصلی  کانون  که  مرکزی  با  قدامی  نواحی  بين  ارتباطات  شبکه  اصالح 
به واسطه  الگوی اصالح شده  این  مدارهای توجهی هستند، می گردد. 
تغييرات کاهشی در الگوی کوهرنس امواج مغزی قابل استنباط می باشد.     
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مشارکت نویسندگان 
سيد علی عربی )نویسنده اول( ارایه طرح اوليه پژوهش، گردآوری اطالعات 
و تهيه چارچوب اوليه مقاله 35 درصد. غالمرضا چلبيانلو )نویسنده دوم 
و مسئول( تحليل داده ها، نگارش مقاله، انجام کليه مکاتبات، اصالحات 
مقاله و نظارت بر مراحل اجرای پژوهش 40 درصد. رضا عبدی )نویسنده 

سوم( کمک به نگارش مقاله و نظارت بر اجرا 25 درصد.  

منابع مالی
یا موسسه ای حمایت مالی دریافت  از طرف هيچ گونه نهاد  این مقاله 

نکرده و تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تامين شده است.  

تشکر و قدردانی
دانشگاه  شناختی  علوم  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  براساس  مقاله  این 

شهيد مدنی آذربایجان سيد علی سيد عربی و به راهنمایی دکتر غالمرضا 
چلبيانلو و مشاوره دکتر رضا عبدی تدوین شده است. نویسندگان مقاله 
وظيفه خود می دانند تا از تمامی بيماران شرکت کننده در این پژوهش 
که در نهایت همکاری، امکان انجام پژوهش را فراهم ساختند کمال تقدیر 
و تشکر را می نمایند. همچنين از پرسنل محترم مرکز درمان های علوم 
اعصاب بزرگمهر که در زمينه ثبت فعاليت های مغزی و انجام مداخالت، 
مساعدت های الزم را داشتند، سپاسگزاری می نمایيم. از معاونت محترم 
پژوهشی و مدیر محترم تحصيالت تکميلی دانشگاه شهيد مدنی نيز به 

دليل حمایت از اجرای پایان نامه حاضر تشکر می نمایيم.        

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر اعالم می کنند که هيچ گونه تعارض منافعی در 

نگارش این پژوهش وجود دارد.   
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Introduction: Several	studies	have	examined	visual	illusion's	effect	on	motor	performance	and	

the	cognitive	task	of	estimating	target	size	in	normal	individuals.	However,	research	that	has	used	

this	approach	on	the	cognitive	function	of	children	with	autism	and	the	underlying	neurological	

mechanisms	has	been	neglected.	According	to	the	neurological	approach,	the	present	study	aimed	

to	investigate	the	effects	of	Ebbinghaus	visual	illusion	on	changes	in	perception	of	target	size	and	

brain	waves	in	children	with	autism.	

Methods: The	research	was	semi-experimental	with	pre-test	and	post-test	design	with	three	groups	

(two	experimental	groups	and	one	control	group).	The	study's	statistical	population	included	all	

right-handed	children	with	autism	aged	eight-ten	years	old	in	Mashhad.	Thirty-three	children	with	

autism	were	selected	by	the	available	sampling	method	and	randomly	divided	into	three	groups	of	

11	people.	The	research	instruments	included	visual	illusion	targets	for	training	and	an	EEG	device	

for	recording	brain	waves.	Analysis	of	covariance	and	analysis	of	variance	with	repeated	measures	

was	used	to	analyze	the	data.

Results:	Visual	illusion	significantly	affect	changes	in	target	size	and	alpha	brain	waves	so	that	the	

larger	perceived	group	was	more	associated	with	alpha	wave	reduction.

Conclusion:	Due	to	the	identification	of	the	neural	mechanism	underlying	visual	illusion,	it	can	be	

used	as	an	effective	training	method	in	perceptual	problems	in	children	with	autism.
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Extended Abstract
Introduction
Perception	of	the	size	of	human	vision	(The	size	of	Ebb-

inghaus	illusion	circles)	is	not	an	objective	reflection	of	the	

physical	size	of	objects;	and	instead,	it	is	more	due	to	the	

interaction	of	external	sensory	 information	and	 internal	

state.	The	results	show	that	the	processing	of	visual	size	

illusion	is	somewhat	inherent,	and	the	amount	of	visual	

size	illusion	is	related	to	the	inherent	activity	of	the	human	

brain.	During	awakening,	human	EEG	activity	can	reflect	
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cortical	functions	in	the	absence	of	sensory	input.	One	of	

the	EEG	waves	directly	related	to	visual	size	perception	

is	the	alpha	wave;	most	visual	illusion	studies	have	used	

this	wave	for	their	studies.	The	results	of	brainwave	re-

search	on	visual	illusion	have	shown	that	alpha-band	sup-

pression	is	significantly	associated	with	perceptual	errors.	

In	other	words,	the	decrease	in	the	alpha	wave	is	strongly	

associated	with	the	overestimation	of	the	target	size	in	the	

visual	field.	This	research	is	more	common	in	the	general	

public	and	does	not	include	specific	individuals	such	as	

children	with	autism.	On	the	other	hand,	according	to	the	

week	 central	 cohesion	 theory,	 children	with	 autism	 are	

not	sensitive	to	visual	 illusion.	However,	 there	are	con-

tradictions	between	the	researches	in	this	field.	Therefore,	

the	present	study’s	hypothesis	is	that	children	with	autism	

are	susceptible	to	visual	illusion	and	the	reduction	in	the	

alpha	wave	of	the	visual	area	about	visual	perception	can	

also	be	generalized	to	the	autistic	population.

Methods
According	to	the	predicted	goals,	the	present	study	was	

of	a	quasi-experimental	 type	with	pre-test	and	post-test	

design	with	three	control	and	experimental	groups.	This	

study	 included	 pre-test	 and	 post-test	 stages.	A	 total	 of	

33	children	with	autism	ranging	in	age	from	eight	to	ten	

years	(33	boys;	mean	age:	9.04,	standard	deviation	0.75	

and	 right-handed)	were	 selected	 by	 available	 sampling	

method	to	participate	in	the	study	and	randomly	selected	

in	 the	 three	 groups	 of	 11	 people	was	 divided	 (two	 ex-

perimental	groups,	one	control	group).	The	goal	used	to	

perceive	the	target	size	was	Ebbinghaus	visual	 illusion.	

These	 goals	 are	 perceived	 as	 either	 larger	 or	 smaller.	

Then,	the	subjects	first	estimated	the	central	target	in	the	

condition	without	visual	illusion.	They	then	performed	a	

throwing	200	throw	trial	under	visual	illusion	conditions	

and	 re-estimated	 the	 target	 size	 (in	 the	 presence	 of	 vi-

sual	illusion).	Brain	data	collection	was	performed	by	a	

32-channel	Mitsar-202	brainwave	recording	device	made	

in	Russia.	Besides,	data	catch	channels	 include	O1-O2.	

Accordingly,	 the	EEG	data	were	measured	in	two	stag-

es:	pre-test	and	post-test.	In	the	pre-test	stage,	alpha-band	

activity	(8-12Hz)	in	the	O1-O2	region	was	measured	in	

the	two	channels.	The	electrode	junction	was	located	in	

the	occipital	region.	The	reason	for	choosing	this	area	is	

that	this	area	of	the	brain	has	been	used	to	record	waves	

in	 research	 on	 visual	 error.	At	 the	 end	 of	 the	 training	

protocols	(200	throw	trails	with	visual	and	control	error	

conditions),	the	alpha	band	activity	was	measured	again	

in	the	O1-O2	area.	Statistical	tests	of	mixed	analysis	of	

variance	with	repeated	measures	and	analysis	of	covari-

ance	were	used	to	analyze	the	data.	

Results
The	study’s	results	 in	 the	perceptual	 task	section	of	 the	

target	 size	 revealed	 that	 the	 groups	 perceived	 the	 size	

of	 the	 center	 circle	 differently.	 Overall,	 these	 results	

suggested	 that	 training	with	visual	 illusion	has	affected	

perceptual	task	changes	in	target	size;	because	there	was	

a	 significant	 difference	 between	 the	 research	 groups	 in	

estimating	 the	 target	 size.	Thus,	when	 the	 center	 circle	

was	surrounded	by	smaller	circles,	its	perceived	size	was	

larger	than	when	it	was	surrounded	by	larger	circles,	and	

when	the	center	circle	was	surrounded	by	larger	circles;	

its	perceived	size	was	smaller	than	when	it	was	surround-

ed	by	smaller	circles.	Also,	the	results	of	the	ANCOVA	

test	 showed	 that	 training	with	visual	 illusion	has	a	 sig-

nificant	 effect	 on	 changes	 in	 the	 pattern	 of	 alpha	 brain	

waves.	 Also,	 the	 results	 of	 between-group	 differences	

showed	 that	 there	was	 a	 significant	 difference	 between	

the	 research	 groups	 and	 the	 visual	 illusion	 groups	 that	

perceived	the	 target	as	 larger	and	smaller	 than	 the	con-

trol	group,	which	led	to	a	more	significant	reduction	in	

the	 alpha	wave	 from	pre-test	 to	 post-test.	Also,	 among	

the	visual	illusion	groups,	the	larger	perceived	visual	il-
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lusion	group	showed	a	significant	decrease	in	alpha	wave	

compared	to	the	perceived	smaller	visual	illusion	group.	

Thus,	it	can	be	said	that	a	target	surrounded	by	smaller	

circles,	 which	 show	 a	 larger	 target,	 is	more	 associated	

with	a	decrease	in	the	alpha	wave	of	the	visual	area.	

Conclusion
The	 results	of	 this	 study	showed	 that	children	with	au-

tism,	like	normal	people	and	their	peers,	are	sensitive	to	

visual	 illusion	as	a	cognitive	 task.	These	 results	pose	a	

further	challenge	to	the	theory	of	weak	central	cohesion.	

Regarding	the	neural	part,	the	results	showed	that	visual	

illusion	has	significantly	affect	alpha	brain	wave	chang-

es;	this	effect	was	shown	to	be	a	more	significant	reduc-

tion	 in	 the	alpha	wave	 in	 the	group	of	 larger	perceived	

visual	illusion.	Therefore,	the	results	of	this	study	can	be	

used	by	people	who	work	with	children	with	autism	in	

the	field	of	perceptual	processing.	Children	with	autism	

are	less	susceptible	to	visual	errors,	which	prove	the	the-

ory	 of	 poor	 central	 cohesion.	Visual	 errors	 are	 used	 as	

an	accurate	and	valid	tool	to	diagnose	autism.	Therefore,	

according	to	these	results,	it	is	necessary	to	develop	ear-

ly	therapies	to	strengthen	central	cohesion	in	children	at	

risk	 of	 autism.	Therefore,	 the	 current	 research’s	 results	

suggest	 to	educators	and	people	with	autism	 that	 train-

ing	and	intervention	with	any	of	the	visual	conditions	can	

be	improved	the	field	of	cognitive	task	learning	in	chil-

dren	with	autism	and	can	be	helped	to	central	cohesion	

of	 these	people.	Of	 course,	 it	 should	be	noted	 that	 this	

research	is	the	first	research	conducted	in	this	field,	and	

the	need	for	more	research	with	different	protocols	is	felt	

in	these	people	and	other	disorders.

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines

The	present	study	included	ethical	principles,	such	as	ob-

taining	informed	consent,	the	principle	of	confidentiality	

of	participants	to	keep	their	information	confidential,	and	

the	 coding	 of	 participants'	 names.	 The	 study	 also	 pro-

vided	sufficient	information	on	conducting	the	research.	

In	addition,	participants	were	free	to	withdraw	from	the	

study.	

Authors’ contributions

Article	writing:	Mohammad	Hossein	Zamani;	Analysis	

of	statistical	findings	and	scientific	and	literary	editing	of	

the	article:	Hamidreza	Taheri	and	Alireza	Saberi,	Brain	

wave	analysis	and	EEG	findings:	Majid	Qashouni.	

Funding

The	 amount	 of	 ten	million	Rails	 from	 the	financial	 re-

sources	of	Ferdowsi	University	was	allocated	for	this	re-

search.						

Acknowledgments

We	would	like	to	 thank	all	 the	participants	 in	 this	study	

and	all	the	teachers,	principals,	and	staff	of	the	exceptional	

schools	in	Mashhad	who	cooperated	with	us	in	compiling	

the	present	 study's	findings.	 It	 should	be	noted	 that	 this	

article	 is	 taken	 from	 the	doctoral	 dissertation	with	 code	

52136	at	Ferdowsi	University	of	Mashhad.

Conflict of interest

The	authors	of	the	present	article	declared	that	there	is	no	

conflict	of	interest	in	conducting	this	research.

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 23، شماره 4، زمستان 1400مجله تازه های علوم شناختی

21

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

Figure	1.	Average	alpha	wave	scores	of	the	visual	area	before	training,	after	training	with	visual	illusion	

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


تأثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر تغییرات ادراک سایز بینایی و الگوی امواج مغزی در کودکان اوتیسم: 
بررسی یک دیدگاه عصب شناختی

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1400
صفحات  18-32

محمد حسین زمانی1        ، حمیدرضا طاهری تربتی2*        ، علی رضا صابری کاخکی3، مجید قشونی4 

1. دانشجوی دکتری یادگيری حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2. استاد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3. دانشيار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4. استادیار گروه مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران

مقدمه: مطالعات چندی به بررسی تاثير خطای بينایی بر عملکرد حرکتی و تکليف شناختی تخمين سایز هدف در افراد 
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عصب شناختی پرداخته باشد؛ مغفول مانده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات خطای بينایی ابينگهاوس 

بر تغييرات ادراک سایز هدف و امواج مغزی در کودکان اوتيسم با توجه به رویکرد عصب شناختی بود.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با 3 گروه )2 گروه تجربی و یک گروه گواه( 

بود. جامعه آماری پژوهش شامل کليه کودکان اوتيسم 10 ساله پسر راست دست در سال 1400 شهرستان مشهد بود. 33 

کودک اوتيسم با روش نمونه گيری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 11 نفری )2 گروه 

تجربی و یک گروه گواه( جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل هدف خطای بينایی جهت تمرین و دستگاه الکتروانسفالوگرام 

ثبت امواج مغزی بود. از آزمون های آماری تحليل کوواریانس و تحليل واریانس با اندازه گيری تکراری جهت تحليل داده ها 

استفاده شد. 

یافته ها: خطای بينایی بر تغييرات سایز هدف و تغييرات امواج مغزی آلفا تاثير معناداری دارد )P>0/05(. همچنين گروه 

بزرگ تر ادراک شده ارتباط بيشتری با کاهش موج آلفا داشت.

نتیجه گیری: با توجه به مشخص شدن مکانيسم عصبی زیربنای خطای بينای که کاهش در موج آلفا ناحيه بينایی 

می باشد، می توان از آن به عنوان یک روش تمرینی موثر در مشکالت ادراکی کودکان اوتيسم بهره برد.
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مقدمه
ادراک اندازه بينایی انسان انعکاسی عينی از اندازه فيزیکی اشيا نيست، 
درونی  حالت  و  بيرونی  حسی  اطالعات  تعامل  از  ناشی  بيشتر  بلکه 
درگير  شناختی  مکانيسم های  که  داده اند  نشان  قبلی  مطالعات  است. 
در پردازش ادراک اندازه بينایی وابسته به زمينه، همان طور که توسط 
خطاهای اندازه بينایی نشان داده شده است، حداقل می توانند تا حدی 
ماهيت ذاتی داشته باشند. قابل توجه است که، خطاهای اندازه بصری را 

می توان در حيواناتی مشاهده کرد که در یک روش یکسان با انسان ها 
خطای اندازه را تجربه می کنند )1(، و این پيشنهاد می کند که درک 

خطاهای اندازه بينایی ذاتا با تکامل تدریجی حاصل شود )2-4(.     
بنابراین، اگر پردازش خطاهای اندازه بينایی تا حدی ذاتی باشد، ميزان 
خطاهای اندازه بصری باید ارتباطی با فعاليت ذاتی مغز انسان نشان دهد. 
فعاليت الکتروانسفالوگرام )))EEG	Electroencephalography( انسان 
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در هنگام بيداری می تواند عملکردهای قشر مغز را در غياب ورودی حسی 
منعکس کند )5(. فعاليت خود به خودی EEG در باند آلفا )8 تا 12 
هرتز( به عنوان یک ریتم در نظر گرفته می شود، که منعکس کننده فعاليت 
قشری، هوشياری و تحریک مداوم است و بيشتر پژوهش ها خطای بينایی 
از این موج برای بررسی های خود استفاده کرده اند )6، 7(. نتایج تحقيقات 
امواج مغزی در ارتباط با خطای بينایی نشان داده است که سرکوب باند 
و   Faivre نمونه،  برای  دارد.  ادراکی  خطاهای  با  معناداری  ارتباط  آلفا 
همکاران )2017( نشان دادند که در حين خطای بينایی دست رابر باند 
آلفا به صورت قوی در شرکت کنندگان سرکوب شد )8(. همچنين، قدرت 
نوسان آلفا در سایر خطاهای بينایی و چند حسی، با تعدیل تحریک پذیری 
نورون های قشر حسی و تنظيم اتصاالت قشر مغز درگير بود )9(. نشان 
داده شده است که قدرت باند آلفا باعث تحریک پذیری قشر بينایی شده؛ و 
اگر قدرت باند آلفا در قشر بينایی پایين باشد، تحریک پذیری قشر بينایی 
باال می رود؛ بنابراین چنين چيزی قشر بينایی را به ادراک گمراه کننده در 
خطاها حساس تر می کند )9(. همچنين Lange و همکاران )2014( در 
مورد نقش نوسانات آلفا بر ادراک خطا نشان دادند که باند آلفا حالت های 
نتایج  این  از  جدای  می کند.  تعيين  خطا  ادراک  با  ارتباط  در  را  مغز 
Lange و همکاران )2014( نشان داد که نوسانات مداوم آلفا )سرکوب یا 
کاهش آن( بر ادراک خطاهای مختلف )بينایی و شنوایی( تاثير دارد. در 
جدیدترین پژوهش انجام شده در این زمينه؛ Chen و همکاران )2020( 
خطای  سایز  ادراک  در  فردی  تفاوت های  و   EEG تغييرات  بررسی  به 
بينایی ابينگهاوس پرداختند. در این پژوهش دایره استاندارد )شرایط گواه 
بدون خطای بينایی( و دایره آزمون )خطای بينایی ابينگهاوس کوچک تر و 
بزرگ تر( برای 200 ميلی ثانيه به طور پی در پی ارائه شدند، و ترتيب آنها 
در سرتاسر آزمایش متعادل سازی شده بود. تکليف شرکت کنندگان این 
بود که با فشار دادن یک دکمه دایره ای را که بزرگ تر است انتخاب کنند. 
همچنين در این تحقيق تغييرات فعاليت عصبی باند آلفا )12-8 هرتز( در 
نواحی بينایی و گيجگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقيق نشان 
داد که خطای بينایی بزرگ تر ادراک شده با فعاليت موج آلفا پایين تر در 
تحقيق یک  این  نتایج  مرتبط می باشد.  و گيجگاهی  بينایی  ناحيه های 
توضيح عصبی برای تفاوت فردی در عملکرد شناختی شرکت کنندگان 
ارائه می دهد. در تحقيق  )ابينگهاوس(  بينایی  تکاليف خطای  عادی در 
Chen و همکاران )2020( تغييرات امواج مغزی آلفا استراحت در ارتباط 
با یک تکليف شناختی )تخمين سایز خطای ابينگهاوس( تحت تاثير ارائه 
تغييرات سایز  اما در تحقيق حاضر،  بود.  نمایشگر  بر روی  یک محرک 
هدف و تغييرات امواج آلفا تحت تاثير یک دوره تمرین پرتابی با خطای 
بينایی بررسی شد تا مشخص شود که آیا تمرین با شرایط خطای بينایی 

بر تکليف شناختی )تخمين سایز هدف( و تغييرات امواج مغزی اثرگذار 
بوده یا نه؟ همچنين نتایج تحقيقات انجام شده در این زمينه در مورد 
افراد عادی بوده و جامعه هدف آنها افراد دارای اوتيسم نمی باشد. نتایج 
تحقيقات قبلی در زمينه افراد دارای اختالالت روان پزشکی دیگر، از قبيل 
سندرم X شکننده )10(، اسکيزوفرنی )11(، آلزایمر و اختالالت شناختی 
مالیم )12(، و اختالل بيش فعالی/نقص توجه )13( نشان از کاهش فعاليت 
آلفا حالت-استراحت می باشد. اما، ما در این تحقيق نوسانات موج آلفا را 
هم در حالت پيش آزمون )قبل از تمرین با شرایط خطای بينایی( و هم 
در حالت پس آزمون )بعد از تمرین با شرایط خطای بينایی( در کودکان 
اوتيسم اندازه گيری کردیم؛ تا این فرضيه را بررسی کنيم که آیا در موج 
آلفا تحت تاثير خطای بينایی کاهشی ایجاد می شود. همچنين، آیا تمرین 
با خطای بينایی می تواند بر نتایج تکليف شناختی تخمين سایز هدف 
اثرگذار باشد. این تحقيق، جزو اولين تحقيق های انجام شده در زمينه 
خطای بينایی و ادراک سایز هدف و تغييرات امواج مغزی آلفا در کودکان 

اوتيستيک می باشد.             
را  ادراکی  پردازش  که  نظریه هایی  مهم ترین  از  یکی  دیگر،  طرف  از 
 Weak( ضعيف  مرکزی  انسجام  نظریه  دهد؛  توضيح  اوتيسم  افراد  در 
Central Coherence Theory( می باشد. مطابق با این نظریه کودکان 
به  را  افراد همتا و عادی خود حساسيت کمتری  به  اوتيستيک نسبت 
 .)14( می دهند  نشان  پونزو(  مولر-الیر،  )ابينگهاوس،  بينایی  خطاهای 
همچنين، بر اساس این نظریه، اوتيسم می تواند کمتر به خطاهای بينایی 
مبتنی بر شاخص های جهانی یا یکپارچگی عناصر محلی حساس باشد. 
این نظریه تالش می کند تفاوت های یادگيری و شناختی در این افراد 
را شرح دهد. مطابق این مدل افراد مبتال به اتيسم به تمرکز بر عناصر 
جزئی همراه با پردازش متفاوت عناصر کلی محرک یا یکپارچگی اجزای 
آن به عنوان یک واحد مسنجم تمایل دارند. این مدل توضيحی برای 
تکاليف  انجام  اوتيسم حين  به  مبتال  افراد  در  مشاهده شده  رفتارهای 
بصری و زبانی فراهم می کند. به عبارت دیگر افراد مبتال به اوتيسم برای 
استخراج معنی به پردازش جزئی ویژگی های محرک بيشتر از پردازش 
کلی نگر تمایل دارند. در تکاليف بصری فضایی و شنيداری این گروه از 
توضيحات  مدل  این  همچنين  بودند.  جزئی  پردازش  به  متمایل  افراد 
کافی در رابطه با رفتارهای مشاهده شده در در حوزه شناختی )همان 
ابينگهاوس و مولر- تکليف شناختی تخمين سایز در خطاهای بينایی 

الیر( ارائه نکرده و همچنين در مورد پيش بينی های این مدل تناقضات 
زیادی وجود دارد )15(. در طول 15 سال گذشته، مطالعه زیادی برای 
بررسی نظریه انسجام مرکزی ضعيف و به طور کلی، ویژگی های ادراکی 
مشاهده شده در افراد مبتال به اوتيسم، از خطاهای بصری استفاده کرده 
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اند )17-15(؛ که به نتایج متناقضی در این زمينه دست یافته اند. در این 
تحقيقات خطاهای مورد نظر در مقابل کودکان اوتيسم قرار داده شده و 
از آنها درخواست می شد که به تخمين سایز هدف به عنوان یک تکليف 
شناختی یا ادراکی بپردازند. اما، ما در این تحقيق افراد اوتيسم را با شيوه 
جدیدی مورد آزمایش قرار دادیم؛ که در این شرایط افراد یک بار پيش 
از تمرین با خطای بينایی و یک بار پس از تمرین با خطای بينایی تکليف 
ادراکی سایز هدف را اجرا کردند. بنابراین، ممکن است شرایط تمرینی 
پرتاب شی )کيسه لوبيا( به سمت اهداف خطاهای بينایی حساسيت افراد 
اوتيسم را نسبت به این خطاها بيشتر کرده به تبع آن کاهش چشم گيری 

در مشکالت پردازش ادراکی این دسته از افراد ایجاد کند.     
بينایی  خطای  اثرگذار  زیربنایی  مکانيسم های  که  جا  آن  از  بنابراین، 
مشخص نمی باشد، ما در این پژوهش دو شرایط خطای بينایی )ادراک 
بزرگ تر و کوچک تر به نظر رسيده( و یک شرایط گواه )بدون اهداف خطای 
بينایی( را با تکليف ادراکی و تغييرات امواج مغزی بررسی خواهيم کرد. 
همچنين، از طرف دیگر، پژوهش های انجام شده پيرامون نظریه انسجام 
مرکزی ضعيف تنها در خارج کشور انجام شده، و پژوهشی که به مساله 
پردازش ادراکی کودکان اوتيسم با خطای بينایی در داخل کشور پرداخته 
باشد انجام نشده است. در کل، این پژوهش جدای از بررسی مکانيسم 
عصب شناختی زیربنای خطای بينایی، به دنبال توضيحی برای تایيد یا 

عدم تایيد نظریه انسجام مرکزی ضعيف در کودکان اوتيسم می باشد.

روش کار
پژوهش حاضر، با توجه به اهداف پيش بينی شده، از نوع نيمه تجربی 
با طرح پيش آزمون و پس آزمون با 3 گروه تجربی و گواه بود. همچنين 
با توجه به طول زمان اجرا از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج 
به دست آمده، کاربردی بود. جامعه آماری شامل کليه کودکان اوتيسم 
پسر شهر مشهد در سال 1400 بود. با مراجعه به مدارس و مراکز سطح 
سال   10 تا   8 سنی  دامنه  با  اوتيسم  کودک   33 تعداد  مشهد،  شهر 
راست دست(  و  معيار 0/75  انحراف  ميانگين سنی: 9/04،  )33 پسر؛ 
به روش نمونه گيری در دسترس برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. 
شرکت کنندگان به صورت تصادفی در 3 گروه 11 نفری قرار گرفتند )2 
گروه تجربی و 1 گروه گواه(. کليه والدین شرکت کنندگان فرم رضایت 
شرکت در پژوهش را تکميل کردند. معيار ورود شامل موارد زیر بود: سن 
10-8 سال، دارا بودن اختالل طيف اوتيسم بر پایه راهنمای تشخيصی 
و آماری اختالالت روانی، ویرایش 5، )18(، داشتن بهره هوشی طبيعی 
از  هم زمان  بيماری های  فقدان   ،)19( ليتر  آزمون  با  مطابق   75 باالی 
قبيل بيش فعالی/نقص توجه، صرع، کم توانی ذهنی، داشتن بينایی سالم 

و راست دست بودن. در صورتی که افراد هر یک از شرایط فوق الذکر را 
دارا نبودند از روند شرکت در مطالعه کنار گذاشته شدند. تشخيص و 
آزمایش ضریب هوشی اوتيسم توسط یک روان پزشک متخصص صورت 
گرفت. الزم به ذکر است که در مورد محرمانه بودن اطالعات به والدین 

شرکت کنندگان اطمينان خاطر داده شد.

ابزار
کارهای  با  مشابه  تحقيق  این  در  استفاده  مورد  بينایی  خطای  هدف 
قبلی انجام شده در این زمينه بود )20( که تصویر آن در شکل 1 نشان 
داده شده است. در هر سه شرایط بدون خطای بينایی، خطای بينایی 
بزرگ تر و کوچک تر، شعاع دایره مرکز 10 سانتی متر بود. همان طور که 
در شکل 1 مشاهده می شود، هدف مربوطه با دایره های متحدالمرکزی 
پوشانده شده است. تعداد دایره های کوچک 8 و تعداد دایره های بزرگ 
5 عدد می باشد. شعاع 8 دایره کوچک که هدف مرکزی را احاطه کرده 
است 3/8 سانتی متر و شعاع 5 دایره بزرگ 28 سانتی متر می باشد. این 
ابعاد دایره ها باعث می شود که فرد دچار خطا در ادراک خود نسبت به 
اندازه هدف شده و هدف سمت راست )C( را در شکل 1 کوچک تر از 
هدف وسط )B( مشاهده کند. همچنين هدف )A( مربوط به گروه گواه 
اهداف  که  است  ذکر  به  الزم  می باشد.  احاطه شده(  دایره های  )بدون 
مربوطه بر روی یک چمن مصنوعی سبز رنگ )300 ×100 سانتی متر( 

طراحی شد.
برای ایجاد اثرات خطای بينایی و تکميل تکليف شناختی تخمين سایز 
هدف، قبل از تمرین )یعنی؛ در شرایط گواه( و بعد از تمرین با خطای 
بينایی، تمامی شرکت کنندگان با کشيدن یک دایره بر روی کاغذ تالش 
کردند که قطر دایره هدف را به عنوان یک تکليف ادراکی یا شناختی 
تخمين بزنند. الزم به ذکر است که تخمين دایره در حالی انجام شد که 
شرکت کنندگان به صورت ایستاده روبروی هدف )در فاصله 2 متری( 

قرار گرفته بودند.
این مطالعه در آزمایشگاه دانشگاه فردوسی انجام شد. شرکت کنندگان به 
صورت تصادفی به یکی از سه گروه پژوهش تقسيم بندی شدند: خطای 
بينایی ادراک بزرگ تر، خطای بينایی ادراک کوچک تر و گروه گواه. در 
از  پرتاب  مهارت  اجرای  چگونگی  شامل  آشناسازی،  جلسه  یک  ابتدا 
پایين شانه )نمایش توسط خود محقق( به سمت اهداف و آشناسازی با 
شرایط خطای بينایی برگزار شد. آزمودنی ها در این جلسه درباره نحوه 
شيوه کار دستورالعمل کالمی توسط آزمونگر دریافت کردند. پس از این 
که آزمودنی ها با روال کار آشنا شدند، قطر )سایز( دایره هدف )دایره 
سمت چپ در شکل 1( به عنوان مرحله پيش آزمون توسط آزمودنی ها 
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بر روی یک کاغذ طراحی شد )21(. سپس، دایره های مربوطه اطراف 
بود که شرایط خطای  این جهت  از  این طراحی  هدف طراحی شدند. 
بينایی ایجاد گردد )شکل 1 را ببينيد(. مداخله تمرینی گروه ها در این 
پژوهش شامل 20 بلوک 10 کوششی )200 کوشش( مهارت پرتاب از 
پایين شانه با یک دقيقه استراحت بين کوشش ها تحت هر دو شرایط 
خطای بينایی و گواه در گروه های جداگانه بود )22(. الزم به ذکر است 
که کوشش های تمرینی در دو روز و هر روز 100 کوشش اجرا گردید. 

بعد از مداخله تمرینی یا تکميل کوشش ها، مجددا از شرکت کنندگان 
تکليف شناختی  عنوان یک  به  را  دایره هدف  قطر  که  درخواست شد 
شرکت کنندگان  پس آزمون  در  که  است  ذکر  به  الزم  بزنند.  تخمين 
مطابق با شکل 1 قطر دایره هدف را تخمين می زدند؛ یعنی گروه ادراک 
کوچک تر قطر دایره مرکز سمت راست، گروه ادراک بزرگ تر قطر دایره 
سمت وسط و گروه گواه قطر دایره را تحت شرایط بدون خطای بينایی 

تخمين زدند.
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ثبت داده ها مغزی به وسيله دستگاه ثبت امواج مغزی 32 کاناله مدل 
دادن  قرار  نحوه  است.  انجام شده  روسيه  Mitsar-202 ساخت کشور 

الکترودها بر روی سر مطابق با سيستم بين المللی 20-10 بوده است 
و ثبت به صورت تک قطبی نسبت به مرجع ميانگين دو گوش انجام 
O1 در قسمت  O2-O1 است. کانال  اخذ داده شامل  شد. کانال های 
بينایی )پشت  O2 در قسمت سمت راست ناحيه  سمت چپ و کانال 
سر( قرار دارند و سيگنال های مربوط به این ناحيه را نشان می دهند. در 
 ELECTRO-GEL این پژوهش از کاله الکتروکپ و تزریق ژل رسانا
برای ثبت سيگنال  اهم،  به 5 کيلو  امپدانس پوست سر  جهت کاهش 
سيگنال های  ثبت  مخصوص  اتاق  در  داده ها  اخذ  شد.  استفاده   EEG

ورزشی  علوم  دانشکده  حرکتی  رفتار  تخصصی  آزمایشگاه  در  حياتی 
دانشگاه فردوسی مشهد و در مکانی ساکت و به دور از نویزهای محيطی 

انجام شد. 

همچنين، به منظور پيش پردازش سيگنال مغزی، با استفاده از نرم افزار 
WinEEG حذف نویز و حذف آرتيفکت حرکتی از داده ها انجام شده 

فرکانس  با  دستگاه  دیجيتال  فيلترهای  از  نویز  اثر  است. جهت حذف 
شده  استفاده  هرتز   70 باالی  قطع  فرکانس  و  هرتز   0/3 پایين  قطع 
است. همچنين یک فيلتر Notch نرم افزاری در فرکانس 55-45 هرتز 
پيش پردازش،  از  بعد  است.  استفاده شده  شهر  برق  نویز  جهت حذف 
داده ها به نرم افزار Neuroguide منتقل گردید و در آنجا مقادیر کمی 
استخراج  مغزی  امواج  فرکانسی  مختلف  باندهای  توان  شامل  سيگنال 
شد. داده های مربوط به EEG در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون 
 )Hz8-12( آلفا  باند  فعاليت  پيش آزمون  مرحله  در  شد.  اندازه گيری 
واقع  الکترود ها  اتصال  محل  شد.  اندازه گيری   O2-O1 کانال های  در 
در ناحيه پس سری بود. علت انتخاب این ناحيه به این دليل می باشد 
که در تحقيقات انجام شده در مورد خطای بينایی از این ناحيه مغزی 

شکل 1. اهداف پژوهش. سمت چپ: هدف بدون خطای بينایی؛ وسط: هدف بزرگ تر ادراک شده؛ سمت راست: هدف کوچک تر ادراک شده
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برای ثبت امواج استفاده کرده اند )1(. پس از اتمام پروتکل های تمرینی 
در  مجددا  گواه(  و  بينایی  با شرایط های خطای  پرتاب  )200 کوشش 

پس آزمون فعاليت باند آلفا در ناحيه O2-O1 اندازه گيری شد. 
جهت بررسی تاثير تمرین با خطای بينایی بر تکليف شناختی تخمين 
تکراری  گيری  اندازه  با  مرکب  واریانس  تحليل  آزمون  از  هدف  سایز 
از  گروه ها  بين  تفاوت  بررسی  برای  شد.  استفاده  آزمون(  گروه×2   3(
داده های  تحليل  و  تجزیه  جهت  شد.  استفاده  توکی  تعقيبی  آزمون 
EEG از پيش آزمون تا پس آزمون و بررسی تفاوت بين گروه ها از آزمون 

تحليل کوواریانس )3 گروه × 2 آزمون( استفاده گردید. سطح معناداری 
)P>0/05( در نظر گرفته شد. تمامی تحليل های آماری با استفاده از 

نرم افزار SPSS-21 اجرا شد.

یافته ها
در  هدف  سایز  ادراک  تغييرات  بر  بينایی  خطای  تاثير  بررسی  برای 
مکرر  اندازه گيری  با  واریانس مرکب  تحليل  آزمون  از  اوتيسم  کودکان 

)قبل از تمرین و بعد از تمرین( استفاده شد.

جدول 1. نتایج آزمون تحليل واریانس مرکب با اندازه گيری مکرر تکليف ادراکی تخمين سایز هدف

مجذور اتای سهمیFPمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

0/8710/871/180/2850/038آزمون

3/8021/902/570/0930/147آزمون*گروه

...........................22/16300/73خطا )آزمون(

0/546*40/28220/1418/060/001گروه

...........................33/45301/11خطا )گروه(

کوچک تر  دایره های  توسط  مرکز  دایره  که  هنگامی  صورت،  بدین 
احاطه شده بود، اندازه ادراک شده آن بزرگ تر از زمانی بود که توسط 
توسط  مرکز  دایره  که  هنگامی  و  بود  شده  احاطه  بزرگ تر  دایره های 

از  اندازه درک شده آن کوچک تر  بود،  احاطه شده  بزرگ تر  دایره های 
زمانی بود که توسط دایره های کوچک تر احاطه شده بود )شکل 2 را در 

سمت چپ و وسط ببينيد(. 

شکل 2. تغييرات ادراکی سایز هدف، به عنوان تابعی از نوع خطای بينایی
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جدول 2. نتایج آزمون تحليل کوواریانس برای تغييرات امواج مغزی آلفا

برای بررسی تاثير خطای بينایی بر تغييرات الگوی امواج مغزی آلفا در 
کودکان اوتيسم از آزمون تحليل کوواریانس )قبل از تمرین و بعد از تمرین( 

استفاده کردیم؛ که نتایج این بخش در جدول 2 خالصه شده است. 
همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود، در ابتدا جهت تایيد پيش فرض 
اصلی آزمون تحليل کوواریانس، پيش فرض همگنی شيب رگرسيون مورد 
آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعامل بين متغير مستقل و متغير 
نتيجه  در  نيست؛  معنادار   )F=2/39،  P=0/11،  η2=0/150( کووریت 

پيش فرض همگنی شيب رگرسيون رعایت شده است. 
آنکوا،  تایيد پيش فرض همگنی شيب رگرسيون در آزمون  به  با توجه 
امواج  الگوی  تغييرات  بر  بينایی  خطای  با  تمرین  تاثير  بررسی  به  ما 
که  داد  نشان   2 جدول  در  آنکوا  آزمون  نتایج  پرداختيم.  آلفا  مغزی 
 η2=0/637( تمرین با خطای بينایی بر تغييرات الگوی امواج مغزی آلفا

،F=50/82، P=0/001( تاثير معناداری دارد.
 P=0/001، η2=0/706( به تفاوت بين گروهی نتایج مربوط  همچنين 

،F=34/74( نيز نشان داد که بين گروه های پژوهش تفاوت معناداری 
وجود داشته و گروه های خطای بينایی بزرگ تر و کوچک تر ادراک شده 
از  آلفا  موج  در  بيشتری  معنادار  به کاهش  منجر  گواه  به گروه  نسبت 
پيش آزمون تا پس آزمون شده بودند. نتایج آزمون تعقيبی توکی نشان 
خطای  با  شده  ادراک  بزرگ تر  بينایی  خطای  گروه های  بين  که  داد 
 ،)P=0/001( کنترل  و   )P=0/046( شده  ادراک  کوچک تر  بينایی 
تفاوت   )P=0/001( کنترل  با  شده  ادراک  کوچک تر  بينایی  خطای  و 
بينایی گروه  بين گروه های خطای  از  معناداری وجود دارد. همچنين، 
بينایی  خطای  گروه  به  نسبت  شده  ادراک  بزرگ تر  بينایی  خطای 
نشان  خود  از  آلفا  موج  در  را  بيشتری  کاهش  شده  ادراک  کوچک تر 
داد. بنابراین، می توان گفت که هدفی که با دایره های کوچک تر احاطه 
شده، و هدف را بزرگ تر نشان می دهد ارتباط بيشتری با کاهش موج 
آلفا دارد. همچنين، جهت نمایش بهتر داده های تحقيق در این بخش 

شکل 3 ارائه شده است.  
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بحث
ادراک  تغييرات  بر  بينایی  خطای  تاثير  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 
سایز هدف و الگوی امواج مغزی به توجه به رویکرد عصب شناختی در 
کودکان اوتيسم بود. ما در این پژوهش دو دیدگاه ادراکی )تخمين سایز 
امواج مغزی  هدف به عنوان یک تکليف شناختی( و عصبی )تغييرات 
آلفا در ناحيه بينایی( را تحت تاثير خطای بينایی بررسی کردیم. نتایج 
با شرایط خطای بينایی بر تغييرات  این پژوهش نشان داد که تمرین 
در  که  بدین صورت  دارد.  معناداری  تاثير  هدف  سایز  تخمين  ادراکی 
این  بود  شده  احاطه  کوچک  دایره های  با  مرکزی  هدف  که  شرایطی 
زمينه را برای فرد ایجاد می کرد که هدف بزرگ تر به نظر می رسد؛ از 
با دایره های بزرگ تر احاطه  طرف دیگر در شرایطی که هدف مرکزی 
ایجاد می کرد که هدف کوچک تر به  برای فرد  را  این زمينه  بود  شده 
نظر می رسد. بنابراین می توان گفت تکليف شناختی سایز هدف شدیدا 
تحت تاثير خطای بينایی بوده و افراد اوتيسم نيز از این قاعده مستثنا 
نبوده و به تغييرات ادراکی حساس می باشند. نتایج ما در این بخش، 
از ایده نظریه انسجام مرکزی ضعيف حمایت نمی کند؛ و این نظریه را 
حساسيت  اوتيسم  کودکان  نظریه،  این  با  مطابق  می کشد.  چالش  به 
کمتری به خطاهای بينایی دارند. در مورد این موضوع بحث های زیادی 
با نتایج متناقضی وجود داشته است )17، 23(. این نظریه بيان می کند 
به  گردیده؛  مفقود  اوتيسم  به  مبتال  افراد  مغز  عملکرد های  برخی  که 
جزئيات  اطالعات،  یکپارچه سازی  در  ناتوانی  علت  به  آنها  که  صورتی 
اطالعات را استخراج کرده و به آنها توجه می کنند. بنابراین افراد اوتيسم 
یکپارچه  و  منسجم  تصویر  یک  ایجاد  برای  اطالعات  ادغام  توانایی  در 
اخيراً  بر جزئيات کوچک تمرکز دارند.  )جهانی( مشکل داشته و فقط 
با تکليف بر رابطه بين پردازش  مشخص شده است که عوامل مرتبط 
محلی و جهانی در این گروه تأثير می گذارند )24(. بنابراین نظر قطعی 
در مورد استعداد حساسيت به خطای بينایی در افراد مبتال به اوتيسم 
وجود ندارد. بنابراین، ما نشان دادیم که حساسيت به خطای بينایی در 
کودکان اوتيسم در تحقيق حاضر، تقریبا برای تحت تاثير قرار گرفتن 
عملکرد آنها در تکليف شناختی تخمين سایز هدف کافی می باشد. با 
نتایج  به  رسيدن  برای  زمينه  این  در  بيشتری  پژوهش های  وجود  این 
و   Manning یافته های  با  ما  نتایج  بنابراین  شود.  انجام  باید  قطعی 
و   Schwarzkopf یافته های  با  و  همخوان،   )17(  )2017( همکاران 
همکاران  و   Manning می باشد.  ناهمخوان   )23(  )2013( همکاران 
)2017( از دو رویکرد انتخاب اجباری برای به حداقل رساندن سوگيری 
با  شناختی استفاده کردند. چنين رویکردی فرصت تعامل بيشتری را 
آنان  بنابراین،  کرد.  فراهم  اوتيسم  کودکان  برای  بينای  اهداف خطای 

را  بيشتری  اشاره شده؛ فرصت  رویکردهای  با  آشنایی  دادند که  نشان 
برای تمرین کودکان اوتيسم با شرایط خطای بينایی فراهم می کند؛ و 
ممکن است چنين چيزی در افزایش حساسيت این افراد موثر باشد؛ که 
چنين چيزی نيز در تحقيق ما با تمرین در شرایط خطای بينایی نشان 
با  ما  نتایج  بنابراین، می توان گفت که علت همخوانی  داده شد )17(. 
یافته های Manning و همکاران )2017( )17( استفاده از رویکردهای 
باشد.  بينای  با شرایط خطای  جدید برای فراهم نمودن تمرین بيشتر 
جدای از این، علت ناهمخوانی نتایج ما با یافته های Schwarzkopf و 
همکاران )2013( )23( را می توان در تعداد نمونه و نوع خطای بينایی 
مشاهده کرد. در تحقيق Schwarzkopf و همکاران )2013( از 6 نفر 
شده  استفاده  پونزو  نام  به  بينایی  خطای  دیگر  نوع  و  اوتيسم  کودک 
بود )23(. بنابراین می توان تعداد کم نمونه تحقيق Schwarzkopf و 
همکاران )2013( و نوع متفاوت خطای بينایی به کار رفته توسط آنها 

را از علت اصلی ناهمخوانی با این تحقيق ذکر کرد.
بينایی  خطای  که  داد  نشان  تحقيق  این  در  ما  نتایج  دیگر،  طرف  از 
بر تغييرات امواج مغزی آلفا در ناحيه بينایی نيز اثر گذار می باشد. ما 
هدف  )ادراک  بينایی  خطای  گروه های  که  دادیم  نشان  بخش  این  در 
بزرگ تر و کوچک تر( نسبت به شرایط گواه منجر به کاهش معناداری در 
ميانگين موج آلفا از پيش آزمون تا پس آزمون شدند. با این وجود نتایج 
تغييرات مربوط به تفاوت های بين گروهی نشان داد که هدف بزرگ تر 
را  بيشتری  ادراک شده کاهش  به هدف کوچک تر  نسبت  ادراک شده 
بزرگ تر  که هدف  گفت  می توان  بنابراین،  می کند.  ایجاد  آلفا  موج  در 
بينایی دارد.  آلفا در ناحيه  با کاهش موج  ارتباط بيشتری  ادراک شده 
این یافته ها مشارکت مسير بينایی شکمی را در پردازش اندازه بينایی 
تأیيد می کنند و درک بيشتری را از اهميت عملکرد فعاليت موج آلفا در 
پردازش شناختی ارائه می دهد )1(. نتایج ما در این بخش با یافته های 
Chen و همکاران )2020( همخوان می باشد )1(. آنها نيز در تحقيق 
خود نشان دادند که شرایط خطای بينای بزرگ تر به نظر رسيده ارتباط 
رابطه  از  آلفا دارد. همچنين، شواهد همگرایی  با کاهش موج  بيشتری 
عملکرد  اجرای  برای  بيداری  هنگام  در  آلفا  ذاتی  فعاليت  عملکردی 
توان  در  فردی  اختالفات  مثال،  عنوان  به  پشتيبانی کرده اند.  شناختی 
مطلق آلفا مناطق پس سری می تواند اختالفات فردی در وسعت توجه را 
در پيش بينی کند )1(. به طور خاص، توان مطلق آلفای ثبت شده از قشر 
پس سری )O2-O1( با وسعت توجه ارتباط مثبت دارد )5(. بنابراین، 
یافته های تحقيق Chen و همکاران )2020( نشان می دهند که فعاليت 
موج آلفا می تواند عملکرد شناختی را پيش بينی می کند، و فعاليت آلفا 
پایين تر با عملکرد بهتری همراه است )1(؛ چيزی که در تکليف تخمين 
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سایز هدف در دو شرایط خطای بينایی انتظار می رفت. 
دو سطح  هر  با  سایز  ادراک  که  است  شده  داده  نشان  این،  از  جدای 
V1 و طرح های بازخوردی از قشر بينایی جانبی به قشر بينایی اوليه 

که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  بنابراین،   .)25  ،23( دارد  ارتباط 
ادراک سایز هدف با نوسانات فعاليت موج آلفا در ناحيه بينایی مرتبط 
می باشد؛ و مطابق با تحقيقات قبلی انجام شده این نشان می دهد که 
اشيا  اندازه  بيش تخمينی  با  ناحيه  این  در  عصبی  فعاليت های  افزایش 
 V1 مرتبط باشد، و تأثير سيگنال های بازخورد از قشر بينایی باالتر در
ممکن است از طریق نوسانات فرکانس آلفا اجرا شود )1(. به طور کلی، 
می توان گفت که فعاليت آلفای پایين تر در ناحيه بينایی با ادراک سایز 
 Chen هدف ارتباط معناداری دارد؛ که در این تحقيق مشابه با تحقيق
آلفا مربوط به گروهی بود  و همکاران )2020( کاهش بيشتر در موج 
که دایره هدف را بزرگ تر ادراک کرده بود )1(. البته، نتایج این بخش 
 Kirsch کرد.  تفسير  نيز  توجهی  منابع  منظر  از  می توان همچنين  را 
را  توجهی  نشانه های  پيش  سایز  دستکاری  تاثير   )2018( همکاران  و 
داد  نشان  تحقيق  این  نتایج  بررسی کردند.  ادراک شده شی  اندازه  بر 
ميانی   1 شکل  با  مشابه  شرایطی  )که  کوچک تر  نشانه های  پيش  که 
درونی(  توجه  نوعی  )به  متمرکز  توجه  با  مرتبط  که  می کند(  ایجاد 
می باشد؛ سایز ادراک شده شی را افزایش می دهد؛ و از طرف دیگر پيش 
نشانه های بزرگ که مرتبط با توجه گسترده تر )به نوعی توجه بيرونی( 
می باشد؛ سایز ادراک شده شی را کاهش می دهد )26(. بنابراین از آن 
جا که کودکان اوتيسم در شرایط توجه متمرکز یا به نوعی توجه درونی 
)تمایل بيشتری به استفاده از توجه درونی دارند( عملکرد بهتری را از 
خود نشان می دهند )27(؛ می توان گفت که علت کاهش بيشتر در موج 
آلفا در گروه خطای بينای بزرگ تر به نظر رسيده ممکن است تقاضای 
توجهی )به صورت خودتمرکزی یا توجه متمرکز( مربوط به این هدف 
باشد. در کل، می توان گفت که توجه می تواند ظاهر ادراکی اشيا را به 
یا  درونی  به صورت  توجه  نيست که حالت  مهم  و  تغيير دهد؛  شکلی 

بيرونی توليد شود )1(.  
همچنين، در تفسير دیگر می توان گفت که، توان آلفا با سيگنال بولد 
blood-oxygen-level-( یا سيگنال وابسته به سطح اکسيژن خون

dependent( در مناطق مختلف قشر ارتباط منفی دارد )7، 28-30(. 
با   V1 ناحيه  بولد  تغييرات سيگنال  است که  همچنين مشخص شده 
ادراک سایز شی مرتبط می باشد )31، 32(. نشان داده شده است که 
افزایش پایه ورودی این سيگنال مسئول افزایش های مرتبط با توجه در 
ظاهر ادارکی اشيا می باشد )33(. بنابراین، ما حدس می زنيم که فعاليت 
آلفای پایين تر به عنوان نشانه ای از هوشياری باالتر، ممکن است به یک 

ورودی پایه باالتر مرتبط باشد، که چنين چيزی با افزایش سيگنال بولد 
اندازه اشيا می شود. مطابق  نشان داده شده و منجر به بيش تخمينی 
با مطالب اشاره شده در باال می توان گفت، علت این که گروه خطای 
بينایی بزرگ تر ادراک شده کاهش بيشتری را در موج آلفا ایجاد کرده 

است؛ همين افزایش سيگنال بولد در ناحيه بينایی می باشد. 
جدای از این، یافته های ما همچنين با نتایج Lange و همکاران )2013( 
که از خطای بينایی متفاوتی نسبت به تحقيق ما استفاده کردند؛ نيز می 
تواند همخوان می باشد. آنها در تحقيقی به بررسی نوسانات موج آلفا و 
خطای بينایی دبل فلش )Double-Flash Illusion( پرداختند. نتایج 
این تحقيق نشان داد که قدرت موج آلفا تحریک پذیری قشر بينایی را 
قشر  تحریک پذیری  باشد  پایين  آلفا  باند  قدرت  اگر  و  می دهد؛  نشان 
بينایی باال است. از طرف دیگر، قدرت آلفا پایين، یعنی تحریک پذیری 
باال، قشر بينایی را به ورودی های هترومودال حساس تر می سازد، یعنی؛ 
از قشر حسی پيکری. ورودی هترومودال به این معنی است که می تواند 
فعاليت اضافی را در قشر بينایی ایجاد کرده و می تواند ادراک توهمی را 

در خطای بينایی دبل فلش ایجاد کند )9(.
در کل، یافته های تحقيق حاضر نشان می دهد که مقياس ادراک اندازه 
این  که  می باشد؛  آلفا  موج  نوسانات  از  تابعی  عنوان  به  انسان  بينایی 
نوسانات یا کاهش بيشتر در موج آلفا در گروه خطای بينایی بزرگ تر 
ادراک شده مشاهده شد. بنابراین، نتایج ما نشان می دهد که نوسانات 
موج آلفا یک توضيح عصبی شناختی برای عملکرد شناختی )یا تکليف 
تخمين سایز هدف( ارائه می دهد. این تحقيق به عنوان اولين تحقيق در 
این زمينه می باشد که به بررسی مکانيسم های زیربنایی عصب شناختی 
زیربنایی  مکانيسم  که  گفت  می توان  پس  می پردازد.  بينایی  خطای 
نوعی  به  یا  آلفا  موج  نوسانات  همان  بينایی  خطاهای  شناختی  عصب 

کاهش فرکانس موج آلفا می باشد.
     

نتیجه گیری
به طور کلی نتایج این تحقيق نشان داد که کودکان اوتيسم نيز همانند 
یک  عنوان  به  بينایی  خطاهای  به  نسبت  خود  همتای  و  عادی  افراد 
تکليف شناختی حساسيت دارند؛ که این نتيجه چالش بيشتری را بر سر 
راه نظریه انسجام مرکزی ضعيف قرار می دهد. همچنين در مورد بخش 
عصبی نتایج نشان داد که خطاهای بينایی بر تغييرات امواج مغزی آلفا 
تاثير معناداری دارد؛ که این تاثير به صورت کاهش معناداری در موج 
آلفا در گروه های خطای بينایی نشان داده شد. از بين گروه های خطای 
آلفا  با کاهش موج  بيشتری  ارتباط  ادراک شده  بزرگ تر  بينایی، گروه 

نشان داد.
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نتایج این تحقيق می تواند مورد استفاده افرادی که با کودکان اوتيسم در 
حوزه پردازش های ادراکی کار می کنند مناسب باشد. بنابراین، می توان 
استفاده  اوتيسم  درمان  اثربخشی  آزمایش  برای  بينایی  خطاهای  از 
انتظار می رود که یک درمان موثر همبستگی بين کاهش عالئم  کرد. 
دهد؛  نشان  را  بينایی  خطاهای  در  عملکرد  و  رشدی  نورونی  اختالل 
چيزی که ما در این تحقيق به واسطه یک دوره تمرین مهارت پرتابی 
کمک  افراد  این  مرکزی  انسجام  گسترش  به  بينایی  خطای  شرایط  با 
اوتيسم  در  درگير  افراد  و  مربيان  به  ما  تحقيق  نتایج  بنابراین  کردیم. 
پيشنهاد می کند که می توان از طریق تمرین و مداخله با هر کدام از 
اوتيسم  کودکان  در  را  ادراکی  تکليف  یادگيری  زمينه  بينایی  شرایط 
البته  افراد کمک شایانی کرد.  این  انسجام مرکزی  به  بهبود بخشيد و 
الزم به ذکر است که این پژوهش اولين مطالعه انجام شده در این زمينه 
این  پروتکل های متفاوت در  با  بيشتر  به پژوهش های  نياز  و  می باشد؛ 

افراد احساس می شود.  

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

پژوهش حاضر شامل اصول اخالقی شامل، کسب رضایت نامه آگاهانه، اصل 
رازداری شرکت کنندگان جهت محرمانه بودن اطالعات آنها، کدگذاری 
بودن نام شرکت کنندگان بود. همچنين در این پژوهش اطالعات کافی 
جهت  شرکت کنندگان  و  شد؛  داده  تحقيق  اجرای  چگونگی  مورد  در 
خروج از تحقيق آزاد بودند. قبل از اجرای پروتکل مراحل اخذ کد اخالق 
در پژوهش طی شد و با کد IR.UM.REC.1400.158 مورد تصویب 

کميته اخالق دانشگاه فردوسی مشهد واقع گردید.   

مشارکت نویسندگان 
محمد حسين زمانی، حميدرضا طاهری، علی رضا صابری، مجيد قشونی 
طراحی و انتخاب موضوع پژوهش. محمد حسين زمانی نگارش مقاله، 
علی  تربتی،  رفتاری. حميدرضا طاهری  داده های  تحليل  و  جمع آوری 
رضا صابری کاخکی، مجيد قشونی ویرایش ادبی و علمی مقاله. مجيد 

قشونی تحليل داده های امواج مغزی و تفسير آنها.  

منابع مالی
این پژوهش تحت حمایت مالی هيچ موسسه و سازمانی قرار ندارد.  

تشکر و قدردانی
تمامی  صميمانه  همگامی  و  همکاری  از  را  خود  سپاس  مراتب 
و  مدیران  معلمان،  تمامی  از  نيز  و  پژوهش  این  در  شرکت کنندگان 
پرسنل مدارس استثنایی شهر مشهد که در گردآوری یافته های پژوهش 
با ما نهایت همکاری را داشتند به عمل می آوریم. الزم به ذکر  حاضر 
است که این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با کد 52136 

در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.        

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر اعالم می کنند که هيچ گونه تعارض منافعی در 

نگارش این پژوهش وجود ندارد.    
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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 
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از 143 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم تحقيقات، به شيوه تصادفی انجام شد. 31 دانشجوی کارشناسی از نظر سالمت 

روانی و بيماری های مغزی توسط مصاحبه بالينی 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 تقسيم شدند. 

برای گروه آزمایشی فایل صوتی 13 دقيقه ای ذهن آگاهی و کنترل فایل خنثی ارائه شد. تکليف 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 متغير 
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مقدمه
ادراک زمان به تجربه ذهنی گذر زمان اشاره دارد، به هم ریختگی های 
بشناسيم  بهتر  را  زمان  ادراک  مکانيسم  تا  می کند  ما کمک  به  زمانی 
واحدهای  از  یکی  و  بنيادی  تجربه های  از  یکی  زمان  گذر  .ادراک 
ساختاری برای سایر فرایندهای شناختی و رفتاری مانند کنترل حرکات 
در زمان است. بر مبنای مدل کالسيک ادراک زمان توجه و برانگيختگی 
بر ادراک زمان تأثير می گذارد به گونه ای که کاهش برانگيختگی به کم 

تخمينی زمان و افزایش توجه به بيش تخمينی زمان، منجر می شود. 
آرامش  و  توجه  توانایی  بر  تاثيرگذار  توانمندی های  از  یکی  همچنين 
ذهنی توانمندی ذهن آگاهی می باشد. از این رو متغير ذهن آگاهی برای 

دستکاری ادراک زمان مناسب به نظر می رسد )1(.     
اندازه گيری فواصل زمانی پيشنهاد  بتا در  کارهای اخير نقش نوسانات 
کرده است .با این حال، عملکرد دقيق نوسانات بتا و این که آیا دستکاری 
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 Martin .)1( آنها زمان را تغيير 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 حين انجام یک 
عمل تقسيم بندی زمانی بصری انجام نشان داد که تحریک بتا منحصراً 
درک زمان را تغيير 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 دقيقه( استفاده کردند. نتایج نشان داد 
که شرکت کنندگانی که زمان را بيش از حد تخمين زده بودند، فعاليت 
نشان  الکترود  محل  در چندین  را  هرتز(  تا 30   18( بتا  از  پایين تری 

دادند )3(.      
Droit-Volet و همکاران )2019( کم تخمينی زمانی را برای بازه های 
کوتاه مدت 15 تا 50 ثانيه و بيش تخمينی زمانی را برای بازه های طوالنی 
 ،)Meditation( مدت 2 تا 6 دقيقه، پس از 15 دقيقه اول یک تمرین مراقبه
نشان دادند. اگرچه شرکت کنندگان هميشه گزارش می دادند که زمان با 
آماری  تحليل های  و  تجزیه  می گذرد.  کنترل  تمرین  از  مراقبه سریع تر 
تأثير  بيشتر 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 بين دو مقياس زمانی بر اساس مکانيسم های مختلف زیر 
بنای قضاوت در مورد کوتاه مدت و طوالنی، یعنی مکانيسم های شناختی 

توجه و حافظه به ترتيب توضيح داده شد )4(.
کورتيکو-تاالمو-بازال  مدارهای  عملکرد  در  مکمل  نقش  گاما  و  بتا 
پوتامن  از  حاصل  بتای  دارند.  حرکتی  رفتار  طی  گانگليا-کورتيکال 
با  بتا  بنابراین  بود.  بزرگتر  طوالنی تر  زمان های  توليد  حين  ميمون ها 
دارد  ارتباط  یا هدایت درونی مراحل حرکتی،  توليد شده،  زمان  طول 
)5(. بتا FCZ بعد از نقطه شروع توليد زمان، در توليد زمان های 2/5 
ثانيه ای، پيش بينی کننده مدت زمان توليد شده بود، بتای باالتر نشانگر 
توليد زمانی طوالنی تر بود )6(. توان بتا در شرایط تخمين زمان نسبت 
نواحی  در  عمدتاً  بتا  باالتر  توان  داشت.  باالتری  توان  رنگ  تخمين  به 
حسی و توجه کورتيکال 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 تغيير در ادراک زمان را بوجود 

آورد ذهن آگاهی می باشد، ذهن آگاهی توانایی آگاهی، توجه و به خاطر 
آوردن است. مراقبه کنندگان، با آگاهی غير قضاوت گرایانه بر حس ها و 
احساسات برخاسته از محرک های درونی و بيرونی در لحظه حال متمرکز 
می شوند )8(. ذهن آگاهی ادراک زمان را ثانوی بر تمرکز توجه فرد بر 
تغيير  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(. متخصصين ذهن آگاهی نسبت به 
افراد معمولی، می توانند تصویرهای دو وضعيتی را برای زمان طوالنی تری 
در ذهن نگهدارند )10(. آنها می توانند همزمان به یک تکليف بيرونی و 
اطالعات زمانی توجه نمایند، این وضعيت باعث باز شدن سویچ ساعت 
درونی و جمع شدن پالس های بيشتر )مدل ساعت درونی(، و افزایش 
توجه درونی موجب افزایش اندازه واحدهای زمانی ذهنی )مدل اصالح 
شده Glicksohn(، و مجموعا بيش تخمينی زمان می شود )13(. بيش 
تخمينی زمانی به دنبال ذهن آگاهی نيز برطبق مدل ساعت درونی، و 

تغيير منابع توجهی تفسير شده است )12(.
Molly و همکاران )2021( تأثير مراقبه ذهن آگاهی بر حافظه کوتاه 

مراقبه ذهن آگاهی 8 دقيقه ای  با مداخله  فعال بصری  و حافظه  مدت 
بيشتری  افزایش  ذهن آگاهی  مراقبه  در  شرکت کنندگان  دادند.  نشان 
نشان  مداخله  از  بعد  تا  قبل  از  بصری  مدت  کوتاه  حافظه  ظرفيت  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 تأثير 
آن در مبتدیان برای زمان های 4 تا 8 ثانيه ای مشاهده شده است )15(. 
زمان  توليد  تسک های  در  را  طوالنی تری  زمان های  حرفه ای  مراقبين 

نشان دادند )12(.
مکانيزم یکپارچه واحدی برای ادراک و عمل، در پردازش های واحدهای 
ایده  کارکردی،  عصبی  تصویرسازی  دارد.  وجود  ثانيه،   2-3 تا  زمانی 
مکانيسم های اختصاصی زمان بندی مبتنی بر طول مدت زمان را تایيد 
و  ثانيه،   2 تا  فاصله های  زمان بندی  در  مغز  حرکتی  سيستم  می کند. 
بازه های  زمان بندی  در  مزیال  و  فرونتال  نظير  کورتيکال  مناطق  سایر 
طوالنی تر، نسبت به سایر مناطق فعال تر می باشند. بنابراین مناطق مغزی 
فعال برای بازه های زمانی پایين تر – و باالتر از ثانيه متفاوت هستند. 
نوروترانسميتری  فعاليت های  با  مرتبط  ژنتيکی  ریختی  چند  مطالعات 
ادراک  برای  نوروترانسميتری  و  نوروآناتوميک  داده، سيستم های  نشان 

بازه های زمانی متفاوت، مختلف می باشند )16(.
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مکانيسم دقيق ادراک زمان و شواهد عينی تبيين ادراک زمان، مقوله ای 
زمانی  بازه  مبنای  بر  مکانيسم  این  است.  ناشناخته  تاحدی  و  پيچيده 
مورد ارزیابی نيز متفاوت هستند. از طرفی تاثير تمرین ذهن آگاهی برای 
افرادی که سابقه این تمرینات را دارند، بر مبنای طول دوره تمرینات و 
در نتيجه اثرات صفت و همچنين 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 دليل چالش های 
اجرایی، سختی پيدا کردن گروه کنترل، پيچيدگی برخواسته از توالی 
پدیدار  مراقبه  در  صفت  و  حالت  بين  اثرات  دنبال  به  که  هم افزایی 
افراد و سختی  اثرات متفاوت آن در  می گردد و بخشی دیگر به دليل 
برای  دليل  همين  به  است.  بوده  مناسب  کنترل  نمونه  نمودن  فراهم 
کنترل متغيرهای هم افزایی ناشناخته، به ارزیابی اثرات مراقبه به دتبال 
فقط یک جلسه تمرین و سپس بالفاصله ارزیابی ادراک زمان و امواج 

مغزی پرداختيم.
از این رو آزمودنی های این پژوهش از افرادی که تاکنون سابقه تمرینات 
در  برای ذهن آگاهی  آنها  بنيادی  توانایی  و  اند،  نداشته  را  ذهن آگاهی 
حد متوسط بودند، انتخاب شدند. و برای کنترل اثرات درازمدت درمانی 
بالفاصله  امواج مغزی  تغييرات  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 الکتروفيزیولوژیک اثر مراقبه 
بر ادراک زمان نامشخص می باشند. از این رو با توجه به تأثير 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 
کارگيری تکليف دو بخشی زمانی در حين ثبت و بررسی همبسته های 

الکتروفيزیولوژیک اثر مراقبه بود.   

روش کار
پژوهش حاضر به روش آزمایشی با گروه کنترل و اندازه گيری قبل و بعد 
از ارائه متغير مستقل انجام شد. جامعه آماری کليه دانشجویان دختر 
دانشگاه علوم تحقيقات تهران بودند. نمونه گيری به طور تصادفی انجام 
شد. معيارهای ورود به مطالعه سن )24-18 سال(، جنسيت )مؤنث(، 
سطح تحصيالت )باالتر از دیپلم(، راست دستی، دید طبيعی یا اصالح 
شده با عينک و یا سایر روش های اصالح قدرت بينایی، عدم ابتالء به 
اختالالت مغز و اعصاب بر مبنای گزارش آزمودنی مبنی بر عدم مراجعه 
قبلی و اختالالت روان پزشکی عمده بود. از ميان 143 نفر که ابتدا به 
طور تصادفی انتخاب شده بودند. 31 نفر دانشجوی کارشناسی که از نظر 

سالمت روانی و بيماری های مغزی با مصاحبۀ بالينی 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 چنين نمونه هایی از اعتبار بيرونی 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 تقسيم شدند. برای گروه 
فایل صوتی  کنترل  و  ذهن آگاهی  دقيقه ای   13 فایل صوتی  آزمایشی 
خنثی ارائه شد. تکليف دو قسمتی زمان و ثبت EEG در 19 کانال از 
طریق کاله Electro–cap مطابق با استاندارد بين 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 متغير مستقل در دو گروه در کانال های 
،C4 ،C3	،F4 ،F3 ،Cz	Fz و Pz محاسبه شد. تجزیه و تحليل 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  نيمه ساختاریافته است که  SCID یک مصاحبه 

اصلی روان پزشکی )محور 1 در DSM-5( می پردازد و تشخيص هایی 
بر مبنای DSM-5 را فراهم می آورد. اجرای آن نيازمند قضاوت باليني 
مصاحبه گر در مورد پاسخ هاي مصاحبه شونده است و به همين دليل 
آسيب شناسي  زمينه  در  باليني  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 
جمعيت عمومی می باشد. ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/92 
تتای ترتيبی 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 دونيمه 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 تکليف شامل دو مرحله یادگيری و یک مرحله آزمون می باشد. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


مرجع  محرک های  آزمودنی ها  به  اول:  مرحله   )1 یادگیری:  کوتاه 400، و بلند 1600 ميلی ثانيه آموزش داده می شود )شکل 1(.مرحله 

اثربخشی مراقبه ذهن آگاهی بر ادراک زمان و امواج مغزیشهناز صبوری و همکاران

39

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

شکل 1. مرحله اول یادگيری

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

شکل 2. مرحله دوم یادگيری

مرحله آزمون: بلوک 126 کوشش، 18 کوشش از هر محرک )400، 
ارائه  600، 800، 1000، 1200، 1400 و 1600 ميلی ثانيه( 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 کليک متناسب با انگشت اشاره 
راست پاسخ می دهند. در حين اجرای تکليف ثبت الکتروانسفالوگرافی 

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

BP جدول 1. اطالعات توصيفی به دست آمده در پيش آزمون و پس آزمون

EEG ثبت سیگنال های
ثبت با رایانه مرتبط با آمپلی فایر Mitsar، الکتروکپ 19 کاناله، مطابق 
با سيستم استاندارد بين 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، فيلتر 

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

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

آستانه گذاری دامنه، قرار گرفت.
پنجره   ،Welch توان  طيف  چگالی  تخمين  روش  با  توان  استخراج 
همينگ 400 ميلی ثانيه، 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 سيگنال از لحظه شروع نمایش محرک تا لحظه پاسخ 
در هر ترایال تعریف شد. 500 ميلی ثانيه پيش از ترایال، بازه رفرنس 
محسوب شد. توان نرماالیز شده از رابطه )توان مطلق تحریک منهای 
درصد  نشانگر  که  رفرنس(  مطلق  توان  بر  تقسيم  رفرنس  مطلق  توان 

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

ارزیابی آماری
آزمودنی ها با نمرات )1Z - +1Z-( در مقياس Freiburg انتخاب شدند. 
عدم تفاوت معناداری دو گروه با آزمون t مستقل ارزیابی شد. تحليل 
 ،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 متغير مستقل محاسبه و با 

ANCOVA و MANCOVA بررسی شد.

یافته ها
اطالعات توصيفی به دست آمده در پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه 
کنترل و آزمایش در متغير  ))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 توصيفی به دست آمده در پيش آزمون )ميانگين هفت موقعيت( 
و پس آزمون )ميانگين هفت موقعيت( در دو گروه کنترل و آزمایش در 

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

PLong جدول 2. اطالعات توصيفی به دست آمده در پيش 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 تحليل کوواریانس
 :Plong کوواریانس  تحليل  بود.  پایين تر  آزمایش  گروه  ميانگين 
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 
ميانگين گروه آزمایش باالتر بود. بنابراین مراقبه منجر بيش تخمينی 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 متغير آزمایشی،گروه کنترل خطوط پيوسته و آزمایش نقطه چين
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جدول 3. خالصه تحليل کوواریانس چندمتغيره اثر مراقبه ذهن آگاهی بر ترکيب 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 تحليل کوواریانس تک متغيره 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

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 23، شماره 4، زمستان 1400مجله تازه های علوم شناختی

44

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

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 ،F3	Fz و Pz، تتا در F4 ،C4 و Fz و  همچنين طبق جدول 

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

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

پرداختيم.
 F4 ،F3 و کاهش آلفا Cz و آلفا Fz و F4 ،C4 نتایج ما نشانگر افزایش تتا
و Fz و تغييرات متعارض آلفا Cz بودند. این یافته ها هماهنگ با افزایش 
به دنبال ذهن آگاهی در وضعيت  بتا  و  آلفا خلفی_مرکزی،  تتا قدامی، 
"حالت" و کاهش استرس حين استراحت و نگاه به فيلم های هيجانی در 

وضعيت "صفت" و ناقرینگی در فرونتال با انحراف به چپ بود. همچنين 
مراقبه موجب سازمان دهی فعاليت نيمکره ای فرونتال و واکنش پذیری 

هيجانی 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 

غيرمراقبه کنندگان به دنبال کليپ های پر استرس بود )23(.   
سرکوبی بيشتر توان آلفا با توجه دیداری_فضایی در کورتکس بينایی 
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 بيان نمودند که احتماالً سرکوبی آلفا 
توجه  تکليف های  در  اختصاصی  طور  به  و  نيست  عمومی  پدیده  یک 

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

Fz کاهش داشت و نتایج یکپارچه به دست نيامد. 
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 ميمون ها، 
توسط Bartolo و همکاران )2015( )5(، همبستگی افزایش توان بتا، 
با طول زمان توليد شده، در توليد زمان 2/5 ثانيه ای Kononowicz و 
همکاران )2015( )6(، و افزایش سينکرونيزاسيون بتا در تخمين زمان 
پژوهش  این  )1(. گرچه در  بود  و همکاران )2014(   Allman توسط 

افزایش بتا در Pz مشاهده نشد.
تخمين  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 تغييرات 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  تکليف  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 تغييرات 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  تفکيک سهم 

عملکرد حافظه ضروری است.
توان  فاصله ها و همبستگی منفی  تتا در زمان بندی  و  توان دلتا  نقش 
تتا و توليد زمان در شروع فاصله های زمانی نشان داده شده است. توان 
تتا در سنتروفرونتال، در وضعيت آمادگی حرکتی و پيش بينی زمانی، با 
تنظيم تحریک کورتيکال، افزایش می یابد. در تکليف های توليد 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 ميلی ثانيه در فاصله های زمانی توليد شده بوده است 
)5(. ایده تحریک پذیری و مهار کورتيکال و آستانه پاسخ بسيار درهم 
تنيده هستند و توان تتا و بتا ممکن است شاخصی از مهار کورتيکال 
باشند. همچنين فاز تتا و توان بتا در کنترل سطح تحریک پذیری مرتبط 
با انتظار زمانی، سهم دارند )2(، این یافته  تأیيد بيشتری برای این ایده 

شد که توان باند تتا و بتا عملکرد زمانی را مشخص می کنند )6(.
Droit-Volet و همکاران )2019( کم تخمينی زمانی را برای بازه های 
بازه های  برای  را  زمانی  تخمينی  بيش  و  ثانيه   50 تا   15 مدت  کوتاه 
طوالنی مدت 2 تا 6 دقيقه، پس از 15 دقيقه اول یک تمرین مراقبه، 
نشان دادند. این یافته مغایر با نتایج پژوهشگر مبنی بر بيش تخمينی 
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 تکليف دو قسمتی 
زمانی می باشد. ضمنا بر مبنای نظری اثر ذهن آگاهی مبتنی بر آرامش 
 Droit-Volet ذهنی و در نتيجه 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 
بيش  اثر  از  زمانی حاکی  دوقسمتی  نمره  کاهش  و  پاسخ های طوالنی 

تخمينی 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 دقيقاً 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، نياز به تحليل 
طيفی زمانی سيگنال های ثبت شده در حين اجرای تسک دارد. افزایش 
که  می شود  تفسير  گونه  این  مغز  در  مراقبه  دنبال  به  آلفا  تتا،  دلتا، 
درونی،  مدل ساعت  با  متناسب  برانگيختگی  کاهش  با  مراقبه  احتماال 
باعث کاهش سرعت پالس ها و با افزایش آگاهی بدنی و افزایش توجه و 
تمرکز به درون و در نتيجه 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 نيز نشانگر کاهش تمرکز بيرونی و افزایش تمرکز 

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

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

مهار حرکتی موجب بهبود عملکرد زمانی می شود.
با توجه به اثر بيش تخمينی مراقبه )افزایش تعداد پاسخ های طوالنی 
و کاهش نمره  دوقسمتی زمانی( این یافته بر مبنای اثر توجه  و کاهش 
برانگيختگی بدین گونه تفسير می شود. کاهش استرس و برانگيختگی 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 همچنين تغيير جهت توجه به دنيای 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 بيرونی و افزایش توجه به محرک های درونی می باشد.
اندازه نسبتاً کوچک نمونه آماری، حذف افراد با توانمندی باال و پایين 
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. همچنين با توجه به تغيير ادراک 
زمان و اثرات مراقبه با توجه به سن، محدودیت بازه سنی آزمودنی ها 
نيز یکی دیگر از محدودیت های این طرح بود. در نهایت این که به نظر 
می رسد پژوهش های بيشتری با تعداد بيشتر آزمودنی ها و کنترل های 
ادراک زمان نظير  با  توانمندی های شناختی متناظر مرتبط  بيشتر در 
حافظه، هوش هيجانی، توانایی آگاهی بدنی، توجه و تمرکز و ... برای 
ارزیابی دقيق 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 برانگيختگی 
می شود. همچنين کاهش اندازه تتا به بتا که نشانگر افزایش تمرکز به 
و  بدنی  آگاهی  و  مهار حرکتی  افزایش  نشانگر  گاما که  وکاهش  درون، 
تنظيم هيجانی می باشد، در این پژوهش به اثبات رسيد. از این رو به نظر 
می رسد این تغييرات، واسطه های الکتروفيزیولوژیک اثر مراقبه ذهن آگاهی 
در  تخمينی  بيش  صورت  به  زمان  ادراک  شناختی  پردازش  فرآیند  بر 
ادراک زمان با توجه به افزایش تعداد Plongها و کاهش نقطه دو قسمتی 
زمان، باشند. تغييرات توان آلفا به صورت متعارض به دست آمد که نياز به 

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

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

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

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

مراحل اجرا و نمونه گيری 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 پيشبرد این مطالعه همکاری داشتند، خانم مریم حوری پسند 
بودند. زینب  اجرای آن همراه  در ساختن تکليف دو قسمتی زمانی و 
خداکرمی برای پردازش سيگنال 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  تربيتی  علوم  دانشکده  از  همچنين 

راهبری این پژوهش، کمال تقدیر و تشکر را دارم.        

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

دست می آید را ندارند.    
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Introduction: Academic	self-efficacy	and	vitality	play	an	essential	role	in	coping	with	challenging	

academic	situations	in	the	school	environment.	This	study	aimed	to	investigate	the	effectiveness	of	

an	educational	package	based	on	the	cognitive	components	of	critical	thinking,	problem-solving,	

and	metacognition	on	students'	self-efficacy	and	academic	vitality.	

Methods: The	present	study	was		quasi-experimental	with	a	pretest-posttest	design	with	a	control	

group.	The	statistical	population	included	all	first-grade	female	students	in	the	secondary	school	

of	Zanjan	in	the	academic	year	of	2019-2020,	from	which	40	students	were	selected	by	the	multi-

stage	cluster	sampling	method.	The	research	instruments	included	the	Jenks	and	Morgan	Academic	

Self-Efficacy	Scale,	the	Dehghanizadeh	and	Hossein	Chari	Academic	Vitality	Questionnaire,	and	

the	Psychological	Thinking,	Problem	Solving,	and	Metacognition	Psychological	Package.	The	fi-

nal	form	of	the	educating	package	was	developed	in	17	sessions	of	90	minutes	in	two	sessions	per	

week	for	the	experimental	group	students,	but	no	education	was	considered	for	the	control	group.	

Data	were	analyzed	using	the	analysis	of	covariance	in	SPSS-24	software.

Results:	 The	 results	 of	 covariance	 analysis	 showed	 that	 the	 Psychological	Thinking,	 Problem	

Solving,	and	Metacognition	Package	significantly	affects	students'	self-efficacy	and	academic	vi-

tality	(P<0.05).	So	that,	the	mean	scores	of	self-efficacy	and	academic	vitality	of	the	experimental	

group	compared	to	the	control	group	increased	significantly.

Conclusion:	Considering	this	study’s	results	and	the	effect	of	the	educational	package	of	cognitive	

components	on	students'	self-efficacy	and	academic	vitality,	it	is	suggested	that	in	order	to	increase	

this	two	essential	variables	in	students,	considere	both	students	and	school	counselors	and	parents.
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Extended Abstract
Introduction
Today,	a	significant	part	of	the	challenges	of	adolescence	

are	academic	challenges.	Academic	Vitality	is	one	of	the	

abilities	and	talents	makingpeople	adapt	to	threats,	obsta-

cles,	 difficulties,	 and	pressures	 in	 the	field	 of	 education.	

Also,	 one	 of	 the	 factors	 affecting	 students'	 capacity	 to	

deal	with	these	challenges	is	academic	self-efficacy.	Ac-

ademic	 self-efficacy	 and	 vitality	 play	 an	 essential	 role	

in	 coping	 with	 challenging	 academic	 situations	 in	 the	

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

Citation:	Hoseinkhani	Kh,	Ghasemi	M,	Hejazi	M.	The	effectiveness	of	educational	package	based	on	cognitive	compo-
nents	of	critical	thinking,		problem-solving,and	metacognition	on	students'	self-efficacy	and	academic	vitality.	Advances	
in	Cognitive	Sciences.	2022;23(4):48-60.

doi.org/10.30514/icss.23.4.48

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://orcid.org/0000-0003-4390-0749
http://orcid.org/0000-0001-7852-0522
https://orcid.org/0000-0003-4390-0749
http://orcid.org/0000-0003-3090-138X
https://bit.ly/2zmyNU8
http://dx.doi.org/10.30514/icss.23.4.48


Research	Article

دوره 23، شماره 4، زمستان 1400مجله تازه های علوم شناختی

49

school	 environment.	 Students	 who	 use	 metacognitive	

strategies,	critical	thinking,	and	problem-solving	in	their	

academic	activities	are	more	motivated	to	continue	their	

education	and	achieve	academic	success	and	are	likely	to	

have	higher	academic	vitality	and	self-efficacy.	The	stud-

ies	indicate	the	educational	package's	effectivenessbased	

on	 cognitive	 components	 on	 the	 educational	 variables.	

For	example,	Orujlu	and	Hemmati	Maslak	Pak	showed	

in	a	 study	 that	 critical	 thinking	 skills	play	a	 role	 in	 in-

creasing	 students'	 academic	 self-efficacy.	Also,	 Soltani	

Banavandi	and	Askarizadeh,	in	a	study,	implied	the	role	

of	critical	thinking	skills	in	increasing	students'	academic	

vitality.	In	addition,	Mehzoonzadeh	Bushehri,	in	a	study,	

showed	that	problem-solving	skills	by	finding	new	ideas	

and	solutions	to	the	problem	lead	to	increased	vitality	and	

academic	 self-efficacy	 in	 students.	 This	 study	 aimedto	

investigate	 the	 effectiveness	 of	 an	 educational	 package	

based	on	 the	cognitive	components	of	critical	 thinking,	

problem-solving,and	metacognition	on	students'	self-ef-

ficacy	and	academic	vitality.

Methods
The	present	study	was	a	semi-experimental	pre-test-post-

test	 with	 the	 control	 group.	 The	 statistical	 population	

included	all	first-gradefemale	students	 in	 the	secondary	

school	 of	 Zanjan	 in	 the	 academic	 year	 of	 2019-2020.	

Since	in	a	quasi-experimental	study,	a	sample	size	of	at	

least	 15	 people	 in	 each	 group	 is	 recommended,	 in	 the	

present	study,	a	sample	of	40	people	was	selected	to	pre-

vent	a	possible	drop	in	subjects.	The	sampling	method	of	

the	present	 study	was	a	multi-stage	cluster.	Thus,	 from	

education	 districts	 one	 and	 two	 of	 Zanjan	 city,	 district	

one,	from	the	mentioned	district,	one	school,	and	the	se-

lected	school	four	classes	and	12	people	from	each	class	

were	 randomly	 selected.	 Then,	 considering	 the	 criteria	

for	 entering	 the	 study,	 the	 subjects	 were	 randomly	 as-

signed	 to	 the	experimental	and	control	groups	(20	peo-

ple	in	each	group).	The	criteria	for	entering	the	research	

included	 The	 first-grade	 female	 students	 were	 in	 high	

school,	had	a	low	score	of	vitality	and	academic	self-ef-

ficacy,	a	commitment	to	attend	all	treatment	sessions,	in-

formed	consent	to	participate	in	the	research,	knowledge	

about	the	research	goals.	Furthermore,	exclusion	criteria	

included	severe	neurological	disorders	or	the	presence	of	

psychotic	 symptoms,	 previous	 participation	 in	 the	 pro-

gram	,	 the	same	intervention	and	absence	of	more	 than	

three	sessions,	Failure	to	do	homework.	After	the	random	

assignment	of	the	subjects	in	the	experimental	group	and	

the	control	group,	psychological	thinking,	problem-solv-

ing,	and	metacognition	psychological	package	were	per-

formed	on	the	experimental	group	during	17	sessions	of	

90	minutes	in	two	sessions	per	week,	but	no	training	was	

considered	 for	 the	 control	 group.	 	Data	were	 collected	

using	Jenks	and	Morgan	Academic	Self-Efficacy	Scale,	

the	Dehghanizadeh	and	Hossein	Chari	Academic	Vitali-

ty	Questionnaire,	and	the	Psychological	Thinking,	Prob-

lem-Solving,	and	Metacognition	Psychological	Package.	

Data	were	analyzed	by	covariance	analysis	and	SPSS-24	

software.

Results
The	mean	and	standard	deviation	of	the	age	of	the	subjects	

in	the	experimental	and	control	groups	were	15.52±1.08;	

15.74±1.12,	respectively.	The	results	show	that	the	mean	

Self-Efficacy	 and	Academic	Vitality	 scores	 before	 and	

after	 the	 intervention	 have	 been	 changed.	 In	 order	 to	

investigate	 the	 effectiveness	 of	 an	 educational	 package	

based	on	 the	cognitive	components	of	critical	 thinking,	

problem-solving,	and	metacognition	on	students'	self-ef-

ficacy	 and	 academic	 vitality,	 a	multivariate	 analysis	 of	

covariance	 was	 used.	 First,	 the	 normality	 of	 data	 dis-

tribution	was	 checked	 and	 confirmed	 using	Kolmogor-

ov-Smirnov	statistical	test	(P<0.05).	The	homogeneity	of	

variances	distribution	was	checked	and	confirmed	using	
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Levin	 test	 academic	 self-efficacy	 (F=1.787,	 P=0.195)	

and	academic	vitality	(F=1.05,	P=0.314).	Therefore,	the	

assumptions	of	the	statistical	test	of	multivariate	analysis	

of	covariance	are	established,	and	 this	 test	can	be	used	

to	analyze	the	data.	The	results	of	multivariate	analysis	

of	 covariance	 (MANOVA)	 statistical	 tests	 in	 experi-

mental	and	control	groups	show	that	 these	groups	have	

a	significant	difference	 in	at	 least	one	of	 the	dependent	

variables	(P<0.0001).	The	univariate	analysis	of	covari-

ance	statistical	test	(ANOVA)	was	used	to	determine	this	

difference.	The	results	of	univariate	analysis	of	variance	

showed	that	the	group	had	a	significant	effect	on	post-test	

scores	of	self-efficacy	and	academic	vitality	(P<0.0001).	

In	other	words,	the	rate	of	self-efficacy	and	academic	vi-

tality	 in	 people	who	 participated	 in	 a	 training	 package	

based	on	an	educational	package	based	on	the	cognitive	

components	 of	 critical	 thinking,	 problem-solving,	 and	

metacognition	 increased	 significantly	 compared	 to	 the	

control	group.	According	to	Eta	squares,	65	Percent		and	

56	Percent	of	the	variance	of	self-efficacy	and	academic	

vitality	is	caused	by	a	training	package	based	on	an	ed-

ucational	package	based	on	the	cognitive	components	of	

critical	thinking,	problem-solving,	and	metacognition.	

Conclusion
Considering	the	results	of	this	study	and	the	effect	of	the	

educational	 package	 of	 cognitive	 components	 on	 stu-

dents	'self-efficacy	and	academic	vitality,	it	is	suggested	

that	they	be	attracted	to	the	curriculum	by	preparing	cur-

ricula	appropriate	to	students'	cognitive	and	metacogni-

tive	 requirements.	 It	 is	 suggested	 that	due	 to	 the	 effect	

of	 this	 training	 in	 increasing	students’	 self-efficacy	and	

academic	 vitality,	 the	 results	 of	 research	 conducted	 in	

this	field	 be	 used	 in	 practice	 in	 counseling	 centers	 and	

medical	centers	so	that	in	these	centers,	workshops,	and	

courses	 Educational	 Cognitive	 components	 should	 be	

considered	 for	 school	counselors	and	parents.	 It	 is	also	

recommended	to	modify	 traditional	evaluation	methods	

with	 a	metacognitive	 approach	 in	 the	 school	 education	

system.	Considering	one	of	the	limitations	of	this	study,	

since	the	subjects	of	this	study	were	limited	to	the	first-

grade	female	students	in	thesecondary	school	of	Zanjan,	

the	generalization	of	 the	 results	 to	other	groups	 should	

be	made	with	 caution.	Also,	 	 only	 a	 questionnaire	was	

used	to	measure	 the	variables	 in	 the	present	study.	Part	

of	 the	 results	may	be	due	 to	 the	 subjects'	 sensitivity	 to	

the	test	questions,	test	performance,	and	set	norms,	so	it	

is	 suggested	 that	other	data	collection	methods	 such	as	

interviews	be	used	in	future	research.
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مقدمه: خودکارآمدی و سرزندگی تحصيلی نقش مهمی در مقابله با موقعيت هاي چالش برانگيز تحصيلي در محيط 

انتقادی، حل  تفکر  مولفه های شناختی  بر  مبتنی  آموزشی  بسته  اثربخشی  بررسی  پژوهش حاضر  دارند. هدف  مدرسه 

مسئله و فراشناخت بر خودکارآمدی و سرزندگی تحصيلی دانش آموزان بود.

روش کار: پژوهش حاضر نيمه آزمایشی با طرح پيش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کليه 

 40 آنان  ميان  از  که  بوده اند  تحصيلی 1398-99  سال  در  زنجان  شهر  دوم  متوسطه  دوره  اول  پایه  دختر  دانش آموزان 

دانش آموز به روش نمونه گيری خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقياس خودکارآمدی تحصيلی 

Morgan-Jinks و پرسشنامه سرزندگی تحصيلی دهقانی زاده و حسين چاری و بسته روان شناختی تفکر انتقادی، حل 

مسئله و فراشناخت بود. فرم نهائی بسته آموزشی تدوین شده طی 17 جلسه 90 دقيقه ای به صورت دو جلسه در هفته 

برای دانش آموزان گروه آزمایش برگزار شد، اما برای گروه کنترل، آموزشی در نظر گرفته نشد. داده ها با استفاده از آزمون 

تحليل کوواریانس در نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج تحليل کوواریانس نشان داد که بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت 

نمرات  ميانگين  که،  طوری  به   .)P>0/001( دارد  تاثير  دانش آموزان  تحصيلی  سرزندگی  و   )P>0/001( خودکارآمدی  بر 

خودکارآمدی و سرزندگی تحصيلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است.

نتیجه گیری: با توجه نتایج این پژوهش و تاثير بسته آموزشی مولفه های شناختی بر خودکارآمدی و سرزندگی تحصيلی 

آموزشی  دوره های  مدارس  در  دانش آموزان  در  مهم  متغير  دو  ميزان  این  افزایش  می شود جهت  پيشنهاد  دانش آموزان، 

مولفه های شناختی عالوه بر دانش آموزان برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود.
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مقدمه
چالش ها و موانع تحصيلی از مهم ترین چالش های دوره نوجوانی هستند. 
انعطاف ناپذیر،  با کارکرد پایين و  نمرات پایين، دروس سخت، معلمان 
این  جمله  از  کالس  غيرهمدالنه  و  سرد  محيط  مدرسه،  استرس های 
و  شناختی  تغييرات  با  همراه  چالش ها  این  وجود  هستند.  چالش ها 
اجتماعی سریع، وضعيتی دشوار را برای دانش آموزان نوجوان به وجود 
می آورد که حتی ممکن است به شکست یا انصراف آنان از تحصيل منجر 

شود. از این رو درک این شرایط و سازگاری با چالش های یاد شده مورد 
توجه جدی پژوهشگران تعليم و تربيت قرار گرفته است )1(.     

برابر  در  افراد  سازگاری  موجب  که  استعدادهایی  و  توانایی ها  جمله  از 
 Vitality( تحصيلی  سرزندگی  می شود،  تحصيلی  حيطه  چالش های 
Academic( است )2(. از نظر Martin و Marsh سرزندگي تحصيلي 
چالش هاي  و  موانع  با  برخورد  در  یادگيرندگان  موفقيت آميز  توانایي 

چکیده
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تحصيلي می باشد )3(. عوامل موثر بر سرزندگی تحصيلی در سه سطح 
فرآیند  در  مشارکت  و  مدرسه  به  مربوط  عوامل  روان شناختی،  عوامل 
تحصيل و عوامل مربوط به خانواده و همساالن معرفی شده است. عوامل 
روان شناختی شامل خودکارآمدی، کنترل، هدف گذاری و انگيزش می باشد. 
عوامل مربوط به خانواده و همساالن در برگيرنده حمایت هاي شناختی و 
عاطفی خانواده و دوستان، فرزندپروری مقتدرانه و ارتباط با سازمان های 
اجتماعی است. در نهایت از عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت می توان 
به مشارکت در بهبود جو کالس، لذت بردن از مدرسه، ارتباط با معلمان، 
چالش برانگيز  درسی  برنامه  و  برنامه  فوق  فعاليت های  غياب،  و  حضور 
اشاره کرد )3(. سرزندگی تحصيلی احتمال شکست و ترک تحصيل را 
در یادگيرندگان پایين می آورد و با رفتارهاي سازگارانه در محيط آموزشی 
همبستگی باالیی دارد )4(. افراد دارای سرزندگی تحصيلی باالتر انگيزش 
تحصيلی باالتري دارند و به آینده تحصيلی خود اميدوارترند و خودکارآمدي 
باالتري احساس می کنند. سرزندگی تاثير شگرفی بر افزایش توان مقابله  

دانشجویان در مقابل مشکالت تحصيلی دارد )5(.               
تحصيلی  آموزشی  محيط های  در  نوجوانان  اکثر  که  این  به  توجه  با 
هستند، الزم است نسبت به چالش ها و نامالیمات تحصيلی و راه های 
برخورد با این نامالیمات معرفت حاصل شود. حال که چالش ها حقيقت 
مجهزسازی  پس  هستند،  تحصيلی  محيط های  پایدار  و  گریزناپذیر 
فراگيران و توانمندسازی آنان در برخورد با این چالش ها اهميت باالئی 
دارد. یکی از عوامل تأثيرگذار بر روی ظرفيت دانش آموزان در برخورد با 
 )Academic Self-Efficacy( این چالش ها، خودکارآمدی تحصيلی
باور  را  تحصيلي  خودکارآمدی  همکاران  و   Altunsoy  .)6( می باشد 
دانش آموز و دانشجو راجع به توانایي رسيدن به سطح معيني از تکاليف 
مي دانند. بر این اساس دانش آموزان در برخورد با تکاليف آموزشگاهي، 
اهداف و برنامه ها به طرق مختلف واکنش نشان مي دهند. این واکنش 
در برخي با اشتياق و در برخي دیگر با اکراه و امتناع همراه است )7(. 
 Kvedere ،پژوهشگران و نظریه پردازان یادگيری آموزشگاهی از جمله
)8(، Pekrun و Stephens )9( با ارائه شواهد معتبر نشان داده اند که 
بين خودکارآمدی تحصيلی و پيشرفت تحصيلی، روابط متقابلی وجود 
اثر می گذارد  پيشرفت تحصيلی  بر  یعنی خودکارامدی تحصيلی  دارد؛ 
و همزمان از آن تأثير می پذیرد. دانشجویانی که در یادگيری و اجرای 
که  دانشجویانی  با  مقایسه  در  دارند،  خودکارآمدی  احساس  تکليف، 
می کنند؛  پيشرفت  بيشتر  دارند،  تردید  خود  یادگيری  توان  به  نسبت 
آماده تر هستند؛ با جدیت بيشتری فعاليت می کنند و در برابر ناکامی، 

استقامت بيشتری دارند )10(.      
آنها  تاثير  و  تحصيلی  سرزندگی  و  خودکارآمدی  مفاهيم  شناسایي 

و  در طرح  تا  معلم کمک مي کند  به  دانش آموزان  یادگيري  فرآیند  بر 
اجراي برنامه هاي آموزشي خود روش هاي بهتري به کار بندد. از جمله 
عواملي که می تواند موجب افزایش خودکارآمدی و سرزندگی تحصيلی 
شناختی  مولفه های  بر  مبتنی  آموزشی  بسته  شود،  دانش آموزان  در 
از سه   )Meta-Cognition Package( است )11(. بسته فراشناختی 
  Solving( مسئله  حل   ،)Critical Thinking( انتقادی  تفکر  مؤلفه 
مؤلفه های  از  یکی   .)11( است  تشکيل شده  فراشناخت  و   )Problem
بسته فراشناختی که انگيزش تحصيلی را تحت تأثير خود قرار می دهد، 
تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی یکی از توانایی های مهم شناختی و به 
 مثابه یکی از مهارت های افراد متفکر است که در به چالش کشيدن مسائل 
نقش اساسی دارد )Facione .)12 تفکر انتقادی را تالش مداوم برای 
آزمون هر عقيده و گسترش الگوهای منسجم و منطقی جهت دستيابی 
به اهداف فرد می دانند )13(. آموزش تفکر انتقادی تنها آموزشی است 
که گذر از ساده نگری و پذیرش بی چون و چرای مسائل را به ژرف نگری 
برای درک  را  دانش آموزان  توانایی  و  آزادانه تسهيل می کند  انتخاب  و 
مسائل افزایش می دهد )14(. مهارت حل مسئله به عنوان یکی دیگر از 
مؤلفه های بسته فراشناختی انگيزش تحصيلی را تحت تأثير قرار می دهد 
)15(. روش حل مساله در واقع نوعی روش یادگيری فعال است که شامل 
اطالعات،  جمع آوری  مسئله،  تعریف  و  شناسایی  می باشد:  مرحله  پنج 
 .)11( تصميم گيری  و  ارزشيابی  و  نتایج  آزمون  مقدماتی،  نتيجه گيری 
فراشناخت یکی دیگر از مؤلفه های بسته فراشناختی است و فرآیندی 
است که در آن یادگيرندگان، از چگونگی یادگيری خود، چگونگی استفاده 
از اطالعات موجود برای رسيدن به هدف، توانایی قضاوت کردن درباره 
این  از  استفاده  و چگونگی  تکليف خاص  یک  در  شناختی  فرآیندهای 
راهبردها برای رسيدن به اهداف آگاهی داشته و در حين عملکرد و بعد 
از انجام عملکرد، پيشرفت خود را ارزیابی می کنند. در واقع فراشناخت 
شکلی از شناخت است که بر فرآیندهای شناختی اعمال نظارت می کند 
)16(. فراشناخت یکی از مؤثرترین مؤلفه های پيش بينی کننده در انجام 

تکاليف پيچيده به شمار می رود )17(.
بر  مبتنی  آموزشی  بسته  اثربخشي  از  حاکي  شده  انجام  پژوهش هاي 
مولفه های شناختی بر متغيرهاي تحصيلي است. به عنوان مثال، اروجلو 
و همتی مسلک پاک در پژوهشی نشان دادند که مهارت تفکر انتقادی در 
افزایش خودکارآمدی تحصيلی دانشجویان نقش دارد )18(. همچنين 
سلطانی بناوندی و عسکری زاده )19( در پژوهشی به نقش مهارت تفکر 
انتقادی در افزایش سرزندگی تحصيلی دانشجویان اشاره داشتند. عالوه 
بر این، محزون زاده بوشهری در پژوهشی نشان داد که مهارت حل مسئله 
از طریق یافتن ایده ها و راه حل های جدید برای مساله منجر به افزایش 
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سرزندگی و خودکارآمدی تحصيلی در دانش آموزان می گردد )20(.
تحصيلي  چالش انگيز  موقعيت هاي  با  تحصيل  دوران  در  دانش آموزان 
روبه رو مي شوند و اگر به درستي عمل ننمایند، سالمت رواني خود را به 
خطر مي اندازند که این مساله منجر به افت تحصيل، ترک تحصيل و یا 
حتي اخراج از مدرسه مي شود. در مقابل یادگيری مهارت های آموزشی 
آموزشی  مختلف  موقعيت های  در  مناسب  راهبردهای  کارگيری  به  و 
باعث احساس رضایت، شادکامي، سرزندگی و خودکارآمدی در زمينه 
تفکر  فراشناختي،  راهبردهاي  از  که  دانش آموزاني  مي شود.  تحصيل 
انتقادي و حل مسئله در فعاليت هاي تحصيلي خود استفاده مي کنند، 
انگيزش بيشتري براي ادامه تحصيل دارند و به موفقيت تحصيلي دست 
تحصيلی  سرزندگی  و  خودکارآمدی  از  احتماالً  و   )11( مي کنند  پيدا 
باالتری برخوردار می باشند. بنابراین آموزش و سرمایه گذاری در زمينه 
موفقيت  و  رشد  در  سزایی  به  تاثير  می تواند  تاثيرگذار  متغيرهای  این 
دانش آموزان در آینده داشته باشد. از طرفی با توجه به این که مطالعات 
معدودی در رابطه با این موضوع به خصوص در کشور ما صورت گرفته 
است، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی مولفه های 
و  خودکارآمدی  بر  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی،  تفکر  شناختی 

سرزندگی تحصيلی دانش آموزان انجام شد.

روش کار
طرح پژوهش حاضر نيمه آزمایشی و از نوع پيش آزمون و پس آزمون، با 
گروه کنترل بود. جامعه آماری را کليه دانش آموزان دختر پایه اول دوره 
متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصيلی 99-1398 تشکيل دادند. 
مرحله اي  به صورت خوشه اي چند  حاضر،  پژوهش  نمونه گيری  روش 
بود. از آن جایی که در پژوهش های از نوع نيمه آزمایشی، حجم نمونه 
حداقل 15 نفر در هر گروه توصيه می شود، بنابراین در پژوهش حاضر 
جهت جلوگيری از ریزش احتمالی آزمودنی ها نمونه 40 نفری انتخاب 
گردید )18(. برای اجرای پژوهش، از نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش شهر 
زنجان، ناحيه 1، از ناحيه مذکور، 1 آموزشگاه و از آموزشگاه انتخاب شده 
4 کالس و از هر کالس 12 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس 
با در نظر گرفتن مالک های ورود به پژوهش، 40 نفر از بين آزمودنی ها 
انتخاب و به صورت تصادفی در گروه  آزمایشی و کنترل )هر گروه 20 
نفر( گمارده شدند. مالک های ورود شامل، دانش آموزان دختر پایه اول 
تحصيلی،  و خودکارآمدی  پایين سرزندگی  نمره  بودن،  متوسطه  دوره 
تعهد به جهت شرکت در تمام جلسات درمان و عدم دریافت خدمات 
مشاوره و روان شناختی فردي در طول شرکت در جلسات درمانی بود. 
مالک های خروج شامل ابتال به بيماری جسمانی یا روانی خاص؛ غيبت 

بيش از دو جلسه در جلسات درمانی و عدم تمایل به ادامه شرکت در 
مولفه های  آموزشی  بسته  آزمایش  گروه  شد.  گرفته  نظر  در  پژوهش 
شناختی را طي 17 جلسه 90 دقيقه ای به صورت دو جلسه در هفته 
دریافت کردند، اما برای گروه کنترل آموزشی در نظر گرفته نشد. بعد از 
اتمام جلسات آموزشی، از گروه های آزمایشی و کنترل در شرایط یکسان 
پس آزمون به عمل آمد. از جمله اصول رعایت شده اخالقی عدم تضييع 
حقوق افراد شرکت کننده در پژوهش و رعایت حقوق انسانی و محرمانه 
ماندن نتایج پژوهش آنها بود. همچنين بعد از اتمام جلسات آموزشی 
بر روی گروه های آموزشی و اجرای پس آزمون، جلسات درمانی به طور 
اجرا  نيز  کنترل  گروه  روی  بر  اخالقی  اصول  رعایت  جهت  در  فشرده 

گردید. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

 Scale( Morgan و   Jenks تحصیلی  خودکارآمدی  مقیاس 
)Jenks and Morgan Academic Self-Efficacy

این مقياس توسط Jinks و Morgan طراحی شده است. این مقياس 30 
سؤالی سه مولفه استعداد، کوشش و بافت را بررسی می کند. این مقياس 
در طيف ليکرت چهار درجه ای 4 )کامال موافقم(، 3 )تا حدودی موافقم(، 
2 )تا حدودی مخالفم( و 1 )کامال مخالفم( نمره گذاری می شود. پایایی 
است.  شده  گزارش   0/82 کرونباخ،  آلفای  روش  از  استفاده  با  مقياس 
همچنين، ضریب آلفای کرونباخ سه خرده مقياس استعداد و کوشش و 
بافت به ترتيب 0/78، 0/66 و 0/70 گزارش شده است )22(. در ایران 
در پژوهش جمالی و همکاران  ضرایب پایایی برای خودکارآمدی کلی 
و تالش 0/59  بافت 0/62  استعداد 0/79،  مقياس های  و خرده   0/76

گزارش شده است )23(. 

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری 
با  را  پرسشنامه سرزندگی تحصيلی  دهقانی زاده و حسين چاري )24( 
الگوگيري از مقياس سرزندگی تحصيلی Martin و Marsh )3( توسعه 
دادند. این ابزار داراي 9 گویه می باشد که پاسخ دهی به آن بر اساس طيف 
پنج درجه اي ليکرت از کاماًل مخالف تا کاماًل موافق نمره گذاری می گردد. 
بدین ترتيب دامنه نمره محتمل براي هر فرد بين 9 تا 45 خواهد بود. 
نتایج حاصل از اجراي این پژوهش نشان داد که ضریب آلفاي کرونباخ 
این پرسشنامه برابر 0/80 و ضریب بازآزمایی برابر با 0/73 است. همچنين 
در  تا 0/68 می باشد.  بين 0/51  نمره کل  با  گویه ها  دامنه همبستگی 
پژوهش دهقانی زاده و همکاران ضریب پایایی این مقياس با استفاده از 
روش آلفاي کرونباخ برابر با 0/77 و روایی آن با توجه به همبستگی هر 

گویه با نمره کل دامنه اي بين 0/54 تا 0/64 بوده است )24(. 
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بسته آموزشی مولفه های شناختی 
در این پژوهش، طراحی و تدوین بستۀ آموزشی مهارت های تفکر انتقادی، 
حل مسئله و فراشناخت و شيوه گردآوری داده ها در 5 مرحله زیر انجام 
نظریه ها،  آموزشی،  بسته  این  ساخت  برای  نخست(  مرحله  گرفت. 
منابع و پژوهش های مختلف در زمينه مهارت های تفکر انتقادی، حل 
مسئله و فراشناخت مطالعه شد و مقاله هایی که در ارتباط با مهارت های 
پژوهش های  مانند  بودند،  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی،  تفکر 
Bezanilla و همکاران )21( بررسی شدند. در مرحله دوم( با توجه 
به نتایج پژوهش های قبلی درباره مهارت های تفکر انتقادی، حل مسئله 
و فراشناخت، مولفه های اصلی شناسایی گردید. در مرحله سوم( برای 
طراحی و تدوین بسته آموزشی مهارت های تفکر انتقادی، حل مسئله 
و فراشناخت، بررسی و مطالعه برنامه های آموزشی که در پژوهش های 
انتقادی، حل مسئله و فراشناخت  قبلی برای تقویت مهارت های تفکر 
مورد استفاده قرار گرفته بود، در طراحی ایده گرفته شده است. عالوه 

بر فعاليت های فوق، در طراحی و تدوین بسته آموزشی، سن و وضعيت 
حوزه  این  متخصصان  پيشنهادهای  و  نظرها  و  دانش آموزان  شناختی 
الزم  تنوع  فوق،  نکات  بر  عالوه  که  شده  سعی  و  است  گردیده  لحاظ 
برای حفظ انگيزه دانش آموزان و هيجان انگيز بودن برنامه های آموزشی 
آموزشی  بسته  محتوایی  روایی  بررسی  چهارم(  مرحله  شود.  حفظ 
توسط متخصصان این حوزه بود. به این منظور، بسته آموزشی توسط ده 
نفر از متخصصان فعال در زمينه مولفه های تفکر انتقادی، حل مسئله 
و  گردید  رفع  آن  اشکاالت  و  گرفت  قرار  بازبينی  مورد  فراشناخت  و 
پيشنهادهای آنان نيز اعمال شد. مرحله پنجم( اجرای مقدماتی بسته 
آموزشی بود. هدف از این مرحله اصالح بستۀ آموزشی و متناسب سازی 
آن با ویژگی های دانش آموزان و وقوف بر مشکالت پيش بينی نشده بود. 
به این منظور، بسته آموزشی روی 10 نفر از دانش آموزان اجرا شد و 
مشکالت و نواقص آن رفع گردید. پس از رفع اشکاالت، فرم نهایی آن 

تهيه و آماده اجرا برای جلسات آموزشی شد )جدول 1(.
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 جدول 1. محتواي جلسات آموزشي بسته آموزشی مولفه های شناختی 

محتواجلسات

معرفي درمانگر و آشنایي با آزمودني ها  اول

توضيحات کلی در مورد راهبردهاي برنامه ریزي، راهبردهاي کنترل و نظارت و راهبردهاي نظم دهي دوم

تدریس راهبرد برنامه ریزیسوم

تدریس راهبردهای کنترل و نظارت  چهارم

تدریس راهبردهای نظم دهی پنجم

طي این جلسه، به بيان تعاریف مختلف از مسئله و حل مسئله پرداخته می شود، سپس رویکرد عمل گرایانه دیویي براي حل مسئله، آموزش داده می شود. ششم

تدریس رویکرد عمل گرایه دیویی  هفتم

توضيح کلی حل مسئله گشتالت )حل مسئله از طریق بينش(هشتم

تدریس حل مسئله گشتالت نهم

بيان اهميت تفکر انتقادی  دهم

توزیع مهارت هاي درک، استنباط و استنتاجیازدهم

آموزش تفسير مفاهيم و دیدگاه ها، بازنویسي مطالب و دیدگاه ها دوازدهم

آموزش مهارت های تميز ادعا از استدالل، تحليل روابط ميان مقدمه ها و نتيجۀ استدالل، تميز واقعيت ها از فرضيه ها و تشخيص مفاهيم مبهمسیزدهم

آموزش مراحل ارزیابي یک استدالل؛ شناخت مالک هاي ارزیابي منطقي چهاردهم

آموزش مهارت هاي خودگرداني  پانزدهم

آموزش مهارت هاي تشخيص مغالطه هاي منطقيشانزدهم

آموزش مهارت تشخيص مغالطه هاي اخالقي هفدهم

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 23، شماره 4، زمستان 1400 مجله تازه های علوم شناختی

56

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

در جدول 4 مفروضه همگنی شيب های خط رگرسيون خودکارآمدی 
تحصيلی و سرزندگی تحصيلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تعامل 
متغير  برای  )پس آزمون(  وابسته  متغير  و  )پيش آزمون(  کوواریت ها 

خودکارآمدی تحصيلی )F=2/47 و P=0/096(  و سرزندگی تحصيلی 
 .)P>0/05( نيست  معنادار  عامل  سطوح  در   )P=0/083 و   F=2/88(

بنابراین استفاده از تحليل کوواریانس مجاز است.  

بعد از جمع آوری داده ها اطالعات گردآوری شده با آزمون آماری تحليل 
کوواریانس در نرم افزار آماری SPSS-24 تحليل شدند. 

یافته ها
کنترل  و  آزمایش  گروه  آزمودنی های  سن  معيار  انحراف  و  ميانگين 
و  بود. در جدول 2 ميانگين  ترتيب 1/08±15/52؛ 15/74±1/12  به 

انحراف معيار خودکارآمدی و سرزندگی تحصيلی در گروه های آزمایش 
و کنترل ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود در پيش آزمون 
نمرات هر دو گروه در خودکارآمدی تحصيلی و سرزندگی به یکدیگر 
بهبود محسوسی  آزمایش  نمرات گروه  اما در پس آزمون  است  نزدیک 
داشته است در حالی که در گروه کنترل تفاوت آنچنانی قابل مشاهده 

نيست. 

جدول 2. ميانگين و انحراف معيار نمره خودکارآمدی و سرزندگی تحصيلی

انحراف معیارمیانگینگروهمرحلهمتغیر

خودکارآمدی تحصیلی

پیش آزمون
65/289/28آزمایش

64/719/07کنترل

پس آزمون
98/7612/91آزمایش

63/319/02کنترل

سرزندگی تحصیلی

پیش آزمون
21/437/12آزمایش

20/566/48کنترل

پس آزمون
39/5611/43آزمایش

21/086/98کنترل

این  که  از  اطمينان  برای  فرضيه ها،  به  مربوط  داده های  تحليل  از  قبل 
داده های این پژوهش مفروضه های تحليل کوواریانس را برآورد می کنند، 
به بررسی مفروضه های آن پرداخته شد. مفروضه نرمال بودن داده ها با 
استفاده از آزمون کولموگروف_اسميرنوف بررسی شد و با توجه به معنادار 
نبودن متغير خودکارآمدی تحصيلی )Z=1/10 و P=0/17( و سرزندگی 

تحصيلی )Z=0/93 و P=0/27( از توزیع بهنجار بودن تبعيت می کند.  
از آزمون لوین استفاده شد  جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس ها 
و نتایج حاکی از برقراری مفروضه همگنی واریانس برای خودکارآمدی 
و   F=1/05( تحصيلی  سرزندگی  و   )P=0/195 و   F=1/78( تحصيلی 

P=0/314( بود )جدول 3(. 

جدول 3. نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس ها 

FPدرجه آزادی 2درجه آزادی 1متغیر

1381/7870/195خودکارآمدی تحصیلی

1381/050/314سرزندگی تحصیلی
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در جدول 5 نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيری بر روی نمره 
همان طور  شد.  بررسی  تحصيلی  سرزندگی  و  تحصيلی  خودکارآمدی 
دو  بين  پيش آزمون  کنترل  از  پس  می دهد  نشان  جدول  نتایج  که 
 F=39/46( تحصيلی  خودکارآمدی  متغير  در  کنترل  و  آزمایش  گروه 

تفاوت   )P=0/001 و F=30/12( و سرزندگی تحصيلی )P=0/001 و
سرزندگی  و  خودکارآمدی  نمرات  ميانگين  یعنی،  دارد.  وجود  معنادار 
تحصيلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش 

یافته است.

جدول 4. نتایج آزمون فرض همگنی شيب های خط رگرسيون متغيرهای پژوهش

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های 
و  خودکارآمدی  بر  فراشناخت  و  مسئله  حل  انتقادی،  تفکر  شناختی 
حاضر  پژوهش  یافته های  شد.  انجام  دانش آموزان  تحصيلی  سرزندگی 
نشان داد بسته آموزشی مولفه های شناختی بر خودکارآمدی تحصيلی 
دانش آموزان تاثير دارد. به عبارت دیگر، ميزان خودکارآمدی تحصيلی 
کرده  شرکت  شناختی  مولفه های  آموزشی  جلسات  در  که  افرادی  در 
بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت. این یافته با 
یافته پژوهش های Kocak و همکاران )16(، اروجلو و همتی مسلک پاک 
)18(، محزون زاده بوشهری )20(، نژاد بهرامی و اصغرزاده )25(، نعيمی 

و همکاران )26( و متقی و همکاران )27( همسو می باشد.
می شود  منجر  مسأله  حل  توانایی  گفت  می توان  یافته  این  تبيين  در 
افراد نگرش مثبتی به مشکالت داشته و تمایل بيشتری برای رویارویي 
با مشکالت داشته باشند. در واقع افرادي که داراي توانایی حل مسأله 
هستند از شيوه مقابله مساله مدار استفاده مي کنند و به جاي این که 
خودشان را درگير هيجانات مربوط به مشکالت و مسائل کنند، در پي 
حل مشکالت بر مي آیند و بر خود مشکالت متمرکز مي شوند. افراد در 

این شيوه اقدام به فعاليت بيشتر، جستجوي راه حل ها و کسب راهنمایي 
از دیگران مي کنند. همچنين به طور فعال تري با مشکل درگير مي شوند 
و سعي دارند که تعارض ایجاد شده را به نحو مطلوبي حل کنند. گرایش 
افزایش  افراد به حل مساله باعث مي شود که حس خودکارآمدي شان 
یابد و همچنين اعتماد به توانایي هاي شخصي آنان جهت مقابله مناسب 

با مشکالت فراهم شود )20(. 
این  می گيرند،  قرار  انتقادي  تفکر  مؤلفه هاي  آموزش  تحت  افراد  وقتی 
امکان براي آنها فراهم می شود در شرایط سخت و دشوار زندگی، تصورات 
و راه حل هاي قالبی، خودمحور، مبتنی بر تجربيات شخصی، محدود و 
واقعيت هاي محسوس را کنار گذاشته و با طرح سؤاالت منطقی و بازبينی 
منطقی دست  و  تصميم هاي هوشمندانه  به  ممکن  راه حل هاي  مداوم 
یابند. در واقع این گونه افراد با برخورداري از توانایی تفکر انتقادي قادر 
می شوند، مسائل ریز و درشت زندگی خود را بررسی نموده و در نهایت 
به نتایج قابل اطمينان و موثق دست یابند. آموزش تفکر انتقادي ساختار 
شناختی افراد را مجهز به مهارت هاي شناختی کرد. این مهم نه تنها باعث 
مقاومت و سماجت بيشتر در حل مسائل درسی می گردد، بلکه موجبات 
افزایش عزت نفس و خودکارآمدي دانش آموزان را فراهم می سازد )26(.   

منبع تغییراتمتغیر

مرحله

پیش آزمون_پس آزمون

FP

2/470/096گروه × پیش آزمونخودکارآمدی تحصیلی

2/880/083گروه × پیش آزمونسرزندگی تحصیلی

جدول 5. نتایج تحليل کوواریانس تک متغيری روی نمره های پس آزمون خودکارآمدی تحصيلی و سرزندگی تحصيلی 

اندازه اثرFPمربع میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

0/001<965/121965/1239/460/65خودکارآمدی تحصیلی

0/001<789/421789/4230/120/56سرزندگی تحصیلی
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عالوه بر این، دانش آموزانی که از راهبردهای فراشناختی سطح باال استفاده 
می کنند، مطالب را به طور معنادار یاد می گيرند. یعنی این دانش آموزان 
مطالب را به اطالعات قبلی که در این زمينه دارند ارتباط می دهند و 
پراکنده( که  به صورت  )نه  یاد می گيرند  به صورت منسجم  را  مطالب 
این امر باعث می شود به فهم کامل تری از اطالعات برسند، برای مدت 
بيشتری مطالب را در ذهن نگه دارند و در آزمون درس ها موفق تر باشند 

که در نهایت به خودکارآمدی تحصيلی باالتری برسند )28(. 
همچنين، یافته های پژوهش حاضر نشان داد بسته آموزشی مولفه های 
شناختی بر سرزندگی تحصيلی دانش آموزان تاثير دارد. به عبارت دیگر، 
ميزان سرزندگی تحصيلی در افرادی که در جلسات آموزشی مولفه های 
شناختی شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری 
داشت. این یافته با یافته پژوهش های قدم پور و همکاران )11(، سلطانی 
بناوندی و عسکری زاده )19(، Bezanilla و همکاران )21(، شيوندی و 

همکاران )29( و صنوبر و همکاران )30( همسو می باشد.
در تبيين این یافته می توان گفت راهبردهای یادگيری )یعنی راهبردهای 
پنهان پردازش  فعاليت های آشکار و  شناختی و فراشناختی( مجموعه 
اطالعات هستند که در هنگام یادگيری توسط یادگيرنده برای یادگيری 
سریع تر، آسان تر، موثرتر و لذت بخش تر استفاده می شوند. هنگامی که 
دانش آموزان با استفاده از راهبردهای یادگيری مطالب را به خوبی یاد 
می گيرند، نتایج مطالعه خود را مثبت و ثمربخش ارزیابی می کنند، از 
با تحصيل  مطالب درسی، معلمان، محيط آموزشی و همه عواملی که 
در ارتباط هستند احساس رضایت می کنند و در برابر چالش ها و موانع 
تحصيلی از خود پاسخ های سازنده و موفقيت آميزی نشان می دهند. در 
نتيجه با افزایش استفاده از راهبردهای یادگيری شناختی و فراشناختی 

ميزان سرزندگی تحصيلی دانش آموزان افزایش می یابد )30(.
درگير  فعاالنه  افراد  که  مي شود  موجب  انتقادي  تفکر  این،  بر  عالوه 
چالش هاي زندگي شوند و در مواجهه با مسائل، تمام راه حل هاي ممکن 
را به بوته آزمون بگذارند و بيش از آن که با روش معين و قالبي مسائل 
را بررسي کنند با اتخاذ دیدگاهي جامع و تيزبينانه و با واکاوي مسایل از 
زوایاي مختلف به تصميم هاي خالقانه اي دست یابند. چنان چه این فرایند 
برخورد با شرایط چالش برانگيز با انتخاب راه حل هاي درست به طور متوالي 
در بستر زندگي افراد وجود داشته باشد، مقاومت آنان در شرایط مختلف 
زندگي افزایش مي یابد. این مهم به نوبه خود، موجبات افزایش رضایت، 
خرسندي، انگيزه قوي و در نتيجه سرزندگي بهتر در برابر موقعيت هاي 

متفاوت زندگي از جمله موقعيت هاي تحصيلي مي گردد )11(.
در  یادگيری  معنادار  رشد  موجب  مسئله،  حل  آموزش  همچنين، 
می شود  موجب  مسئله  حل  آموزش  واقع  در  می شود.  دانش آموزان 

دانش آموزان در حل مسائل و مشکالت تحصيلی، ایده ها و راه حل های 
جدید خود را ارائه دهند و در واقع به فرضيه سازی می پردازند، سپس 
این فرضيه ها از طریق تجزیه و تحليل اطالعات جمع آوری شده، مورد 
تصميم گيری  آنها  نادرستی  یا  درستی  درباره  و  می دهند  قرار  بررسی 
می کنند. در واقع آموزش حل مسئله موجب می شود دانش آموزان در 
روند یادگيری و آموزش نقش فعالی داشته داشته باشند و آنان را برای 
منجر  باال  انگيزه  این  و  می کند  انگيزه تر  با  موثرتر  و  بيشتر  یادگيری 
به موفقيت بيشتر در حوزه های آموزشی و تحصيلی می شود و زمينه 

سرزندگی تحصيلی باال را فراهم می کند )29(.
یکی از محدودیت های پژوهش حاضر این بود که پژوهش فقط بر روی 
یافته های  تعميم پذیری  می تواند  که  گرفت  انجام  دختر  دانش آموزان 
پژوهش را با محدودیت مواجه سازد، لذا پيشنهاد می شود با نمونه گيری 
از دانش آموزان پسر و مقایسه نتایج به افزایش غنای اطالعات در این 
زمينه کمک شود. همچنين، در پژوهش حاضر برای اندازه گيری متغيرها 
صرفا از پرسشنامه استفاده شد. ممکن است بخشی از نتایج به دست 
آمده در اثر حساسيت آزمودنی ها به پرسش های آزمون، اجرای آزمون و 
هنجارهای تعيين شده باشد، بنابراین پيشنهاد می شود در پژوهش های 
آتی از سایر روش های جمع آوری داده مثل مصاحبه نيز استفاده شود. 

     
نتیجه گیری

با توجه نتایج این پژوهش و تاثير بسته آموزشی مولفه های شناختی بر 
با  پيشنهاد می شود  دانش آموزان،  تحصيلی  و سرزندگی  خودکارآمدی 
تدارک برنامه های درسی متناسب با مقتضيات شناختی و فراشناختی 
دانش آموزان، شرایط جذب آنها به مطالب درسی فراهم شود تا آنان با 
گرایش های طبيعی خود بر تکاليف تمرکز کرده، آنها را انجام دهند و 
کمتر به پاداش های بيرونی آموزش گر و روش های تشویقی چشم بدوزند. 
این دو متغير مهم در دانش آموزان در  افزایش ميزان  همچنين جهت 
دانش آموزان  بر  عالوه  شناختی  مولفه های  آموزشی  دوره های  مدارس 

برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

کليه آزمودنی ها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند، این اطمينان 
به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور 
پژوهشی مورد استفاده قرار می گيرد. به منظور رعایت حریم خصوصی، 
شرکت کنندگان  کليه  از  پایان  در  نشد.  ثبت  آزمودنی ها  مشخصات 

رضایت نامه آگاهانه دریافت شد.   
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Introduction: One	of	 the	effects	of	 the	COVID-19	pandemic	has	been	 the	 increase	of	anxiety	

levels	caused	by	it.	In	this	regard,	identifying	and	targeting	its	predictors	can	effectively	manage	

Coronavirus	anxiety.	Therefore,	the	present	study	aimed	to	predict	coronavirus	anxiety	based	on	

resilience,	cognitive	emotion	regulation,	and	cyberchondria.	

Methods: In	a	correlational	study	design,	409	people	were	selected	from	18	to	60	years	old	Isfahan’s	

residents	using	the	convenience	sampling	method	through	social	networks.	Data	were	collected	using	

Lee’s	Coronavirus	Anxiety	Scale,	Connor	and	Davidson's	Resilience	Scale,	Garnefski	and	Kraaij’s	

Cognitive	Emotion	Regulation	Questionnaire,	and	McElroy	et	al.’s	Cyberchondria	Severity	Scale.

Results:	Based	 on	 the	 obtained	 results,	 the	 variables	 of	 resilience,	 self-blame,	 and	 acceptance	

sub-scales	of		cognitive	emotion	regulation	and	cyberchondria	variables	predicted	15.5%	of	the	

variance	of	coronavirus	anxiety	(P<0.05).

Conclusion:	The	present	study's	findings	concluded	that	resilience,	some	cognitive	emotion	reg-

ulation	strategies	 such	as	 self-blame	and	acceptance,	as	well	as	cyberchondria	are	significantly	

associated	with	coronavirus	anxiety	and	are	able	to	predict	it.	So,	causal	results	can	be	achieved	

by	designing	interventional	research	such	as	the	effect	of	resilience	training,	emotion	regulation,	

and	cyberchondria	management	on	coronavirus	anxiety.	Then	these	results	can	be	used	to	manage	

coronavirus	anxiety	in	the	form	of	public	education	in	the	community.
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Extended Abstract
Introduction
In	 late	 2019,	 a	 specific	 disease	 called	 COVID-19	 was	

identified	 in	Wuhan,	China,	and	 then	spread	worldwide	

(1).	The	Coronavirus	pandemic	has	had	different	psycho-

logical	effects	on	individuals;	one	of	these	effects	has	been	

an	increase	in	the	level	of	coronavirus	anxiety	(3).	Some	

researchers	have	used	the	term	coronaphobia	to	describe	

the	experience	of	anxiety	and	extreme	fear	of	people	suf-

fering	from	this	disease	(8).	 In	a	comprehensive	defini-

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

Citation:	Daniali	M,	Eskandari	E.	Predicting	coronavirus	anxiety	based	on	resilience,	cognitive	emotion	regulation	strat-
egies,	and	cyberchondria.	Advances	in	Cognitive	Sciences.	2022;23(4):61-71.

doi.org/10.30514/icss.23.4.61

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://orcid.org/0000-0003-4390-0749
http://orcid.org/0000-0001-5828-6038
http://orcid.org/0000-0002-6498-9335
https://bit.ly/2zmyNU8
http://dx.doi.org/10.30514/icss.23.4.61


دوره 23، شماره 4، زمستان 1400مجله تازه های علوم شناختی

62

tion,	Coronaphobia	means	the	response	of	extreme	fear	to	

COVID-19	disease,	which	leads	to	severe	anxiety	about	

the	physiological	symptoms	experienced,	the	experience	

of	high	stress	associated	with	the	loss	of	a	loved	one	or	

job,	the	performance	of	reassuring	behaviors	about	getting	

sick	and	avoiding	being	in	public	places	that	are	associat-

ed	with	impaired	functioning	of	daily	life	(9). Coronavi-

rus	anxiety	or	coronaphobia	is	associated	with	a	variety	of	

variables.	One	of	these	variables	is	resilience,	and	various	

studies	have	confirmed	the	inverse	relationship	between	

these	two	variables.	In	addition,	coronavirus	anxiety	de-

creases	with	increasing	resilience.	Resilience	is	also	able	

to	predict	coronavirus	anxiety	(10-13).	Another	variable	

associated	with	coronavirus	anxiety	is	cognitive	emotion	

regulation.	Various	studies	have	confirmed	the	significant	

relationship	between	cognitive	emotion	regulation	strate-

gies	and	coronavirus	anxiety.	Adaptive	cognitive	emotion	

regulation	 strategies	 negatively	 correlated	with	 corona-

virus	 anxiety,	 and	maladaptive	cognitive	emotion	 regu-

lation	 strategies	 positively	 correlated	 with	 coronavirus	

anxiety	(5, 20).	Cyberchondria	is	another	variable	associ-

ated	with	coronavirus	anxiety,	a	condition	in	which	peo-

ple	become	severely	anxious	about	their	health	by	online	

searching	 for	 information	 related	 to	 health	 and	 illness.	

The	results	of	Jungmann	and	Witthoft's	research	(2020)	

indicated	that	cyberchondria	is	positively	associated	with	

coronavirus	anxiety	and	is	known	as	a	risk	factor	in	the	

COVID-19	pandemic	(23).	Because	coronavirus	anxiety	

has	a	detrimental	effect	on	people's	lives,	identifying	and	

targeting	its	predictors	can	effectively	manage	coronavi-

rus	anxiety.	Therefore,	 the	purpose	of	 this	study	was	to	

predict	coronavirus	anxiety	based	on	resilience,	cognitive	

emotion	regulation,	and	cyberchondria.

Methods
The	research	method	was	descriptive,	and	the	statistical	

population	included	all	Isfahan’s	residents	aged	18	to	60	

years	(The	mean	age	of	participants	was	33.74±8.15)	in	

the	 2020	 year.	Among	 this	 population,	 the	 sample	was	

selected	by	the	convenience	sampling	method.	Due	to	the	

specific	 conditions	 of	 the	 pandemic,	 the	 questionnaires	

were	prepared	online	and	published	on	social	networks.	

Then,	 those	 interested	 in	 participating	 in	 this	 research	

completed	the	questionnaires.	After	removing	incomplete	

and	distorted	questionnaires,	the	sample	size	reached	409	

people	(342	women	and	67	men).	 	Data	were	collected	

by	Lee’s	Coronavirus	Anxiety	Scale,	Connor	and	David-

son's	Resilience	Scale,	Garnefski	and	Kraaij’s	Cognitive	

Emotion	Regulation	Questionnaire,	and	McElroy	et	al.’s	

Cyberchondria	Severity	Scale.	Then,	data	were	analyzed	

using	SPSS19	software	through	Pearson	correlation	coef-

ficient	and	entered	linear	regression	analysis.

Results
Based	on	the	obtained	value	of	adjusted	R2	(0.155),	the	

results	of	the	enter	linear	regression	analysis	showed	that	

in	general,	about	15.5%	of	the	total	changes	of	the	depen-

dent	variable	(Coronavirus	anxiety)	could	be	explained	by	

independent	variables	of	the	study,	including	resilience,	

nine	subscales	of	cognitive	emotion	regulation	including	

self-blame,	acceptance,	rumination,	positive	refocusing,	

planning,	 positive	 reappraisal,	 putting	 into	 perspective,	

catastrophizing,	and	other-blame,	as	well	as	cyberchon-

dria.	However,	after	a	more	detailed	analysis	of	the	mod-

el	by	separation	of	independent	variables	and	considering	

the	value	of	T	and	its	significance,	the	results	showed	that	

in	more	detail	only	the	variables	of	resilience,	subscales	

of	self-blame,	and	acceptance	in	the	variable	of	cognitive	

emotion	regulation	and	cyberchondria	were	able	to	pre-

dict	coronavirus	anxiety	(P<0.05).	

Conclusion
The	 present	 study	 findings	 concluded	 that	 resilience,	

some	 cognitive	 emotion	 regulation	 strategies	 such	 as	
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self-blame,	and	acceptance,	as	well	as	cyberchondria	are	

significantly	associated	with	coronavirus	anxiety	and	are	

able	to	predict	it.	Regarding	the	research	results,	several	

essential	 points	 can	be	mentioned.	Resilient	people	 are	

highly	 adaptable	 to	 challenging	 situations	 such	 as	 the	

COVID-19	 pandemic	 and	 do	 not	 quickly	 become	 se-

verely	 anxious.	 In	 addition	 to	 resilience,	 the	 quality	 of	

cognitive	 emotion	 regulation	 (adaptive	 or	maladaptive)	

can	play	a	crucial	role	in	managing	coronavirus	anxiety.	

Cyberchondria	 can	 also	 increase	 coronavirus	 anxiety.	

Based	on	the	findings,	it	can	be	implicitly	concluded	that	

designing	 interventions	 based	 on	 promoting	 resilience,	

modifying	 cognitive	 emotion	 regulation	 strategies,	 and	

manipulating	 cyberchondria-related	 actions	 makes	 it	

possible	to	manage	coronavirus	anxiety.	This	study,	like	

other	 studies,	 faced	 some	 limitations:	For	 example,	 the	

lack	 of	 cooperation	 of	 some	 people	 in	 completing	 the	

questionnaires,	the	sample	limitation	to	people	living	in	

Isfahan,	 the	 lack	of	 random	sampling,	 and	not	 limiting	

the	age	 range	of	participants	 in	 the	study.	By	consider-

ing	these	limitations,	the	generalization	of	results	should	

be	made	with	sufficient	caution.	Therefore,	considering	

these	limitations,	the	generalization	of	results	should	be	

made	 with	 sufficient	 caution.	 By	 removing	 the	 limita-

tions	of	this	research,	it	can	be	repeated	in	other	samples.	

Based	on	the	results	of	this	research,	it	is	possible	to	pre-

pare	educational	packages	for	the	general	public.
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مقدمه
در اواخر سال 2019 ميالدی، بيماری خاصی تحت عنوان کووید-19 
)COVID-19( در ووهان چين شناسایی شد و سپس در کل جهان 
گسترش یافت. بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت، کووید-19 یک 
بيماری عفونی است که به وسيله ویروس کرونا )Coronavirus( ایجاد 
می  شود )1(. شيوع این بيماری، جهان را با یک چالش اساسی در ابعاد 
گوناگون رو به رو کرده است؛ یکی از این چالش ها در بعد روان شناختی 

مطرح است )2(. به طور کلی، با شيوع بيماری های عفونی، افراد زیادی 
اضطراب را به شکل افراطی تجربه می  کنند )3(. بر این اساس و هم زمان 
با گسترش بيماری کووید-19 در سراسر جهان، اضطراب ویروس کرونا 

در ميان طيف وسيعی از افراد دیده شد )4، 5(.     
در یک نگاه کلی، اضطراب به عنوان هيجانی در نظر گرفته می  شود که به 
صورت تجربه ترس، تنش و بی قراری نمایان می  گردد؛ در این حالت، معموالً 
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فرد احساس خطر می  کند و یا انتظار وقوع یک رویداد خطرناک را دارد 
)6(. اضطراب ویروس کرونا به عنوان یک آسيب روان شناختی قابل توجه 
در دوران همه گيری کووید-19 مطرح است که سالمت روان را شدیدا 
متاثر می  سازد )7( و با طيف وسيعی از دیگر آسيب های روانی همچون 
افسردگی، اختالل اضطراب فراگير و اضطراب مرگ ارتباط دارد )2(؛ به 

همين دليل لزوم توجه به آن مضاعف می  شود.               
برای   )Coronaphobia( کرونافوبيا  اصطالح  از  پژوهشگران  برخی 
نشان دادن تجربۀ اضطراب و ترس شدید افراد از ابتال به این بيماری 
استفاده نموده اند )8(. در یک تعریف جامع، کرونافوبيا به معنای پاسخ 
به  منجر  که  است  کووید-19  بيماری  به  ابتال  به  نسبت  افراطی  ترس 
نگرانی شدید در مورد عالئم فيزیولوژیکی تجربه شده، تجربۀ استرس 
زیاد مرتبط با از دست دادن عزیزان یا شغل، انجام رفتارهای حاکی از 
مکان های  در  از حضور  پرهيز  و  نشدن  مبتال  مورد  در  اطمينان  جویی 
عمومی می  شود و با ایجاد نقص در عملکرد زندگی روزانه همراه است 
)9(. از آنجایی  که این نوع اضطراب، آسيب زیادی برای فرد به همراه 
دارد، شناسایی متغيرهای مرتبط با آن و مداخله بر روی آنها می  تواند به 

مدیریت این اضطراب کمک کند.      
اضطراب ویروس کرونا یا کرونافوبيا با متغيرهای مختلفی رابطه دارد؛ یکی 
از این متغيرها تاب  آوری )Resilience( است و پژوهش های مختلفی بر 
ارتباط معکوس این دو متغير صحه گذاشته اند؛ به گونه ای که با افزایش 
تاب  آوری  تاب  آوری، اضطراب ویروس کرونا کاهش می  یابد؛ همچنين، 
قادر به پيش بينی اضطراب ویروس کرونا است )13-10(. تاب  آوری، از 
نظر Waller )2001(، به ظرفيت افراد در سازگار شدن مجدد با شرایط 
همچون  زندگی  سخت  شرایط  در   .)14( دارد  اشاره  زندگی،  سخت 
همه گيری کووید-19، تاب  آوری به عنوان یک عامل محافظ ضروری در 
برابر فشارزاهای زندگی عمل کرده و مانع از ایجاد پریشانی های روان 
ارزیابی  با  بنابراین  می  شود.  غير عملکردی  اضطراب  همچون  شناختی 
یا  سالمت  مورد  در  می توان  سخت  شرایط  در  افراد  تاب  آوری  سطح 

آسيب روان آنها قضاوت نمود )15(.
تنظيم  کرونا،  ویروس  اضطراب  با  مرتبط  متغيرهای  از  دیگر  یکی 
شناختی هيجان )Cognitive emotion regulation( است. به طور 
و  تجربه  هيجان ها،  به  دادن  شکل  چگونگی  به  هيجان  تنظيم  کلی، 
بيان هيجان ها اشاره دارد )16(. تنظيم شناختی هيجان به راهبردهای 
شناختی خاصی اشاره دارد که افراد در تنظيم حاالت هيجانی خود از 
بعد  هيجانات  مدیریت  در  هيجان،  تنظيم  نوع  این  می  برند؛  بهره  آنها 
راهبرد گوناگون  نه  استرس زا کمک کننده است )17(.  وقایع  تجربۀ  از 
با  ارتباط  در  پذیرش خود  و  از خود  رضایت  به  )اشاره  پذیرش  شامل 

رویداد پيش آمده(، تمرکز مجدد مثبت )فکر کردن درباره  تجربه مثبت 
به جای حادثه  واقعی(، برنامه ریزی )اشاره به چگونگی مدیریت رویداد 
مثبت  معنای  با  مرتبط  افکار  به  )اشاره  مثبت  مجدد  ارزیابی  منفی(، 
دادن به رویداد از منظر رشد شخصی(، دیدگاه گيری )کم کردن اهميت 
با مقصر دانستن خود در  رویداد منفی(، مالمت خویش )افکار مرتبط 
یک تجربۀ منفی(، نشخوار )فکر کردن مکرر به افکار و احساسات مرتبط 
تاکيد کننده  صریحا  افکار  به  )اشاره  فاجعه سازی  منفی(،  واقعه  یک  با 
)افکار  دیگران  مالمت  و  منفی(  واقعه  یک  در  شده  تجربه  ترس  بر 
به  منفی(،  تجربه  یک  در  محيط  یا  دیگران  دانستن  مقصر  با  مرتبط 
 .)18( شده اند  شناسایی  هيجان،  شناختی  تنظيم  راهبردهای  عنوان 
استفاده از راهبردهایی همچون مالمت گری، نشخوار و فاجعه سازی در 
مقایسه با سایر راهبردهای معرفی شده، افراد را بيشتر مستعد تجربه 
راهبردهای  اساس،  این  بر  می  کند؛  اضطراب  مثل  هيجانی  مشکالت 
سازگارانه  راهبردهای  گروه  دو  به  می تواند  هيجان  شناختی  تنظيم 
ارزیابی مجدد مثبت  برنامه ریزی،  شامل پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، 
و دیدگاه گيری و راهبردهای ناسازگارانه شامل مالمت خویش، نشخوار، 
که  پژوهشی  نتایج   .)19( گردد  تقسيم  دیگران  و مالمت  فاجعه سازی 
انجام شد، نشان داد که 27 درصد  Riaz و همکاران )2021(  توسط 
را تجربه کرده اند و  افراد در دوران همه گيری ویروس کرونا، اضطراب 
تنظيم شناختی هيجان به عنوان یکی از متغيرهای پيش بين کليدی در 
تجربه  این پریشانی های روان شناختی مطرح بوده است )5(. در پژوهشی 
دیگر که توسط اعزازی بجنوری و همکاران )1399( انجام شد، نتایج 
با  تنظيم شناختی هيجان  راهبردهای سازگارانه   بود که  این  از  حاکی 
تنظيم  ناسازگارانه   راهبردهای  و  منفی  رابطه  کرونا،  ویروس  اضطراب 

شناختی هيجان با اضطراب ویروس کرونا، رابطه مثبت داشتند )20(.
با  که  است  متغيرهایی  دیگر  از   )Cyberchondria( سایبرکندریا 
اضطراب ویروس کرونا رابطه دارد و به وضعيتی گفته می  شود که طی آن 
افراد با جستجوی آنالین اطالعات مرتبط با سالمتی و بيماری ها، نسبت 
به وضعيت سالمتی خود دچار اضطراب شدید می  شوند. ریشه این واژه 
به هيپوکندریا )خود بيمارانگاری( بر  می گردد و در حقيقت به مفهوم 
هيپوکندریا در عصر دیجيتال اشاره می کند   که طی آن حاالت هيجانی 
به  بروز می  کنند. سایبرکندریا،  نابهنجار  رفتاری  الگوهای  و  ناخوشایند 
در  با سالمتی  مرتبط  اطالعات  در جهت جستجوی  افراد  سالم  تمایل 
اینترنت اشاره ندارد و کامال مفهوم مرضی و بيمارگون دارد )21(. توجه 
منطقی به اطالعات مربوط به بيماری ها می  تواند برای ایمن ماندن افراد 
در هنگام بحران مفيد باشد؛ اما توجه افراطی به اطالعات مرتبط، قطعا 
سالمت روان را به خطر می اندازد و موجب اضطراب بيش تر می گردد )3(. 
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عوامل مستعد کننده این حالت در همه گيری کووید-19 شامل افزایش 
ادراک تهدید و خطر، دشواری در کنار آمدن با عدم قطعيت بيماری، 
فقدان منابع اطالعاتی معتبر، دشواری در کنار آمدن با اطالعات متناقض 
در  ناتوانی  و  غيرضروری  اطالعات  کردن  فيلتر  در  ناتوانی  با  همراه 
جستجوی اطالعات ضروری می باشد )22(. در این راستا نتایج پژوهش 
Jungmann و Witthoft )2020( نيز حاکی از این بود که سایبرکندریا 
با اضطراب ویروس کرونا ارتباط مثبت داشته و به عنوان یک عامل خطر 

در شرایط همه گيری کووید-19 شناخته می  شود )23(.
می شود  محسوب  جدید  موقعيت  یک  کووید-19،  بيماری  همه گيری 
که به شکل غيرقابل پيش بينی و غير منتظره ای زندگی انسان ها را در 
ابعاد مختلف جسمانی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی متاثر ساخته 
است. در این شرایط، افراد با نوعی ابهاِم اضطراب آور دست به گریبانند 
واسطه  به  زندگی  کيفيت  بی اطالع هستند.  این همه گيری  پایان  از  و 
ارتباطات اجتماعی کمرنگ  این موقعيت اضطراب آور، افت پيدا کرده، 
شده و سطح سالمت روان در جامعه دچار افول شده است. از آنجایی 
 که اضطراب ویروس کرونا، زندگی افراد مختلفی را متاثر ساخته و به 
آنها آسيب عملکردی زیادی وارد کرده است، شناخت عوامل موثر در 
پيش بينی اضطراب ویروس کرونا، می  تواند به مدیریت آن کمک شایانی 
بنماید. در حقيقت، با شناسایی عوامل پيش بينی کننده اضطراب ویروس 
رفع  و  تعدیل  گام های مهمی در جهت  آنها،  دادن  قرار  و هدف  کرونا 
این اضطراب و به تبع آن کاهش آسيب ها و اختالل عملکردهای حاکم 
در جامعه در این شرایط می توان برداشت. با بررسی پيشينه پژوهش، 
و  هيجان  شناختی  تنظيم  تاب  آوری،  نقش  که  پژوهشی  شد  مشخص 
سایبرکندریا را به صورت همزمان در پيش بينی اضطراب ویروس کرونا 
حاضر  پژوهش  بنابراین  نداشت؛  وجود  کند،  بررسی  ایران  جامعه   در 
تنظيم  تاب  آوری،  اساس  بر  ویروس کرونا  اضطراب  پيش بينی  با هدف 

شناختی هيجان و سایبرکندریا، انجام شد.

روش کار
روش پژوهش حاضر، توصيفی از نوع همبستگی بود. جامعه  آماری این 
پژوهش شامل تمامی بزرگساالن ساکن شهر اصفهان، بدون تجربه ابتال 
به بيماری کووید-19 بود که از ميان آنها 409 نفر )342 زن و 67 مرد( 
به شيوه نمونه گيری در دسترس در پژوهش مشارکت کردند. با توجه 
به شرایط همه گيری حاکم، مقياس به صورت اینترنتی در سایت پرس 
و  اینستاگرام  )تلگرام،  اجتماعی  در شبکه های  آن  لينک  و  آماده  الین 
افرادی که تمایل داشتند، پرسشنامه ها  واتس اپ( منتشر شد؛ سپس 
را تکميل نمودند. پس از حذف پرسشنامه های ناقص و مخدوش )11 

پرسشنامه(، حجم نمونه به 409 نفر رسيد. در مورد اندازه  حجم نمونه 
باید گفت از آنجایی  که حداقل حجم نمونه برای پژوهش های توصيفی 
100 نفر است و افزایش حجم نمونه مطلوب تر است )24( می توان گفت 
استفاده  با  داده ها  نهایت  بود. در  پژوهش مطلوب  این  نمونه در  حجم 
با روش ضریب همبستگی پيرسون و تحليل  از نرم افزار SPSS-19 و 

رگرسيون چندگانه از نوع همزمان، مورد تحليل قرار گرفتند.  

ابزار پژوهش
این   :)Coronavirus Anxiety Scale( کرونا  اضطراب  مقیاس 
 Lee توسط  که  است  گویه ای   5 خودگزارش دهی  ابزار  یک  مقياس، 
بحران  با  مرتبط  غيرعملکردی  اضطراب  سنجش  هدف  با   )2020(
همه گيری کووید-19 طراحی و ساخته شد. این مقياس در طيف ليکرت 
5 گزینه ای از 0 ) هرگز( تا 4 ) تقریباً هر روز( نمره گذاری می شود و 
از جمع نمرات گویه ها یک نمره کل به دست می آید. باالترین نمره در 
ابزار  ابزار 20 و پایين ترین نمره، 0 است. ویژگی های روان سنجی  این 
مورد محاسبه و تایيد واقع شده است؛ به گونه ای که همسانی درونی 
ابزار 0/92 به دست آمده است )25(. روایی صوری ابزار توسط چند تن 
از متخصصان، مورد تایيد قرار گرفته و همسانی درونی این مقياس در 

مطالعۀ حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد. 

توسط  پرسشنامه  این   :)Resilience Scale( تاب  آوری  مقیاس 
Connor و Davidson )2003( برای سنجش تاب  آوری افراد ساخته 

 0 از  ليکرت  طيف  صورت  به  که  است  گویه   25 دارای  و  است  شده 
)هرگز( تا 4 )هميشه( نمره گذاری می  شود. حداقل نمره در این مقياس 
می دهد.  ارائه  کل  نمره  یک  تنها  و  است   100 نمره  حداکثر  و  صفر 
مقياس  جمله  از  مختلف  ابزارهای  با  مقياس  همبستگی  بررسی  با 
سخت رویی Kubasa، روایی همگرای خارجی ابزار تایيد شده و پایایی 
آن به روش آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمده است )26(. محمدی 
)1384؛ به نقل از سامانی و همکاران، 1386(، این پرسشنامه را برای 
استفاده در ایران هنجار کرده است و همسانی درونی ابزار با استفاده از 
ضریب آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه دانشجویی 0/87 به دست آمده 
است )27(. پایایی این مقياس با روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 

0/9، به دست آمد. 

 Questionnaire( هیجان  شناختی  تنظیم  پرسشنامه 
Cognitive Emotion Regulation(: این پرسشنامه )فرم کوتاه( 

راهبردهای  سنجش  هدف  با   )2006(  Kraaij و   Garnefski توسط 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


تنظيم شناختی هيجان در پاسخ به حوادث تنش زای زندگی تهيه شده 
 1 از  درجه ای  پنج  ليکرت  در طيف  و  بوده  گویه  دارای 18  که  است 
)هرگز( تا 5 )هميشه( نمره گذاری می شود. حداقل و حداکثر نمره در 
هر زیرمقياس به ترتيب 2 و 10 می باشد. این پرسشنامه، نه زیرمقياس 
مثبت،  مجدد  تمرکز  نشخوار،  پذیرش،  خویش،  مالمت  عناوین  تحت 
برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گيری، فاجعه سازی و مالمت 
دیگران دارا است. ویژگی های روان سنجی خارجی ابزار مورد تایيد قرار 
با بررسی  گرفته است؛ به گونه ای که در یک نمونه  بزرگسال خارجی 
همگرای  روایی  افسردگی،  سنجش  ابزار  با  مقياس  همبستگی  ضریب 
و   0/75 ابزار،  کرونباخ  آلفای  پایين ترین  همچنين،  و  شده  تایيد  آن 
باالترین آن 0/86 به دست آمده است )28(. نسخه فارسی آن توسط 
حسنی )1389(، هنجاریابی و تایيد شده است؛ به صورتی که با بررسی 
همبستگی خرده مقياس های ابزار با سياهه   افسردگی بک، روایی مالک 
به  تا 0/82  از 0/68  دامنه ای  در  آن  کرونباخ  آلفای  و  تایيد شد  ابزار 
دست آمد )29(. پایایی مقياس با روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 

0/78، به دست آمد.

 Severity Scale( سایبرکندریا  شدت  مقیاس 
و   McElroy توسط  ابتدا  در  مقياس  این   :)Cyberchondria

Shevlin در سال 2014 با هدف سنجش شدت اضطراب و رفتارهای 
که  شد  طراحی  پزشکی  عارضه   با  رابطه  در  فرد  آنالین  جستجوگری 
33 گویه داشت و از جمع نمرات گویه ها یک نمره کل ارائه می کرد. 
McElroy و همکاران )2019( فرم کوتاه مقياس شدت سایبرکندریا 

را طراحی کردند که شامل 12 گویه است و نمره گذاری آن به صورت 
از جمع  ابزار  این  )هميشه( می باشد.   5 تا  )هرگز(   1 از  ليکرت  طيف 
ابزار  ارائه می دهد؛ باالترین نمره در این  نمرات گویه ها یک نمره کل 
60 و پایين ترین نمره 12 می باشد. ویژگی های روان سنجی ابزار مورد 
تایيد قرار گرفته است؛ به گونه ای که در راستای بررسی روایی سازه، 
مقياس  کوتاه  فرم  مثل  معتبر  ابزار  چند  با  ابزار  این  قوی  همبستگی 
اضطراب سالمت و مقياس ارزیابی اختالل اضطراب فراگير تایيد شده 
همچنين،  )30(؛  است  آمده  دست  به   0/90 ابزار  درونی  همسانی  و 

همسانی درونی آن در پژوهش حاضر 0/89 به دست آمد.  

یافته ها
پژوهش حاضر بر روی 409 نفر از ساکنين 18 تا 60 ساله شهر اصفهان 
 ±  8/15 شرکت کنندگان  سنی  معيار  انحراف  و  ميانگين  شد؛  انجام 
 1 جدول  در  پژوهش  متغيرهای  توصيفی  شاخص های  بود.   33/74

گزارش شده است. 
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جدول 1. شاخص های توصيفی متغيرهای پژوهش

کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینمتغیر

0/4050/451-66/0713/11تاب  آوری

0/559-5/372/040/581مالمت خویش

0/911-0/080-6/332/07پذیرش

0/959-0/049-6/871/88نشخوار

0/920-5/912/040/185تمرکز مجدد مثبت

0/668-0/389-7/181/87برنامه ریزی 

0/707-0/376-7/121/94ارزیابی مجدد مثبت

0/778-0/177-6/701/92دیدگاه گیری 

4/631/730/7110/071فاجعه سازی 

4/821/720/7920/158مالمت دیگران

1/863/100/1450/734اضطراب ویروس کرونا

0/339-30/569/610/175سایبرکندریا

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


دوره 23، شماره 4، زمستان 1400 مجله تازه های علوم شناختی

67

This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives	4.0	International	License

کولموگروف_اسميرنف  آزمون  از  توزیع،  بودن  نرمال  بررسی  برای 
 ،0/044 )آماره:  آمد:  دست  به  شرح  بدین  آن  آماره  و  شد  استفاده 
P<0/05( که حاکی از تایيد این پيش فرض است. به منظور بررسی 
شد  استفاده  واتسون  دوربين  آماره  از  خطاها،  استقالل  فرض  پيش 
تایيد  نيز  فرض  پيش  این   ،1/84 آمده  به دست  مقدار  اساس  بر  که 

شاخص های  از  نيز  خطی،  هم  عدم  فرض  پيش  بررسی  برای  شد. 
کسب  مقادیر  اساس  بر  که  گردید  استفاده  واریانس  تورم  و  تحمل 
شده )Tol<0/1( و )VIF>10(، این پيش فرض نيز مورد تایيد قرار 
گزارش  را  پژوهش  متغيرهای  همبستگی  ضرایب   ،2 جدول  گرفت. 

کرده است. 

جدول 2. ضرایب همبستگی متغيرهای پژوهش

به منظور بررسی نقش پيش بينی کنندگی متغيرهای مستقل، از تحليل 
رگرسيون چندگانه از نوع همزمان استفاده گردید. در جداول 3 تا 5، 

نتایج تحليل مدل گزارش شده است.   
R2 تعدیل شده،  بر مبنای مقدار به دست آمده  بر اساس جدول 3 و 

از  درصد   15/5 حدود  کلی،  طور  به  که  می دهد  نشان  تحليل  نتایج 
وابسته )اضطراب ویروس کرونا( توسط متغيرهای  تغييرات متغير  کل 
مستقل پژوهش شامل تاب  آوری، زیرمقياس های 9 گانه تنظيم شناختی 

هيجان و همچنين سایبرکندریا قابل پيش بينی است.  

 P>0/05*      P>0/01**

123456789101112متغیر

11- تاب  آوری

20/0651- مالمت خویش

1**0/234**30/187- پذیرش

1**0/315**0/0570/257-4- نشخوار

0/0451-*0/109**0/138**50/516- تمرکز مجدد مثبت

1**0/0660/399**0/159**0/152**60/578- برنامه ریزی 

1**0/508**0/0800/483**0/322**0/147**70/572- ارزیابی مجدد مثبت

1**0/474**0/503**0/0760/417**0/282**0/143**80/412- دیدگاه گیری 

0/0570/0231-0/0090/019-**0/0810/465**0/145**0/135-9- فاجعه سازی 

1**0/0930/0410/651-0/0190/059-**0/0810/0630/427*0/115-10- مالمت دیگران

1**0/191**0/0260/227-*0/100-0/045-0/046-**0/0940/135-*0/120**0/187-11- اضطراب ویروس کرونا

1**0/338**0/247**0/0090/267-*0/123-0/006-*0/104-**0/0220/259-0/0970/056-12- سایبرکندریا

جدول 3. خالصه مدل بر اساس رگرسيون خطی همزمان

R2 تعدیل شدهRR2نوع رگرسیون

0/4220/1780/155همزمان
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مطابق نتایج جدول 5 و مقادیر حاصله از جمله مقدار T و معناداری 
آن، می توان بدین نتيجه رسيد که به صورت جزئی تر تنها متغيرهای 
تنظيم  متغير  در  پذیرش  و  خویش  مالمت  زیرمقياس های  تاب  آوری، 
شناختی هيجان و سایبرکندریا قادر به پيش بينی اضطراب ویروس کرونا 

.)P>0/05( هستند

بحث
اساس  بر  کرونا  ویروس  اضطراب  پيش بينی  هدف  با  حاضر  پژوهش 

نتایج  شد.  انجام  سایبرکندریا  و  هيجان  شناختی  تنظيم  تاب  آوری، 
نشان داد که تنها متغيرهای تاب  آوری، زیرمقياس های مالمت خویش 
به  قادر  سایبرکندریا  و  هيجان  شناختی  تنظيم  متغير  در  پذیرش  و 
پيش بينی اضطراب ویروس کرونا هستند. در ادامه نتایج پژوهش تبيين 

می  شوند. 
اساس  بر  ویروس کرونا  اضطراب  با پيش بينی  ارتباط  در  تحليل  نتایج 
است  خارجی  و  داخلی  متعدد  پژوهش های  نتایج  با  همسو  تاب  آوری 
است؛  تامل  قابل  ذیل  تبيين های  یافته  این  با  ارتباط  در   .)10-13(

بر اساس نتایج جدول 4 و مقادیر حاصله از جمله مقدار F و معناداری 
تحت  پژوهش،  در  شده  مطرح  کلی  مدل  گرفت  نتيجه  می توان  آن، 
تنظيم  تاب  آوری،  اساس  بر  کرونا  ویروس  اضطراب  پيش بينی  عنوان 

منظور  به   .)P>0/05( است  معنادار  سایبرکندریا،  و  هيجان  شناختی 
بررسی دقيق تر مدل به تفکيک متغيرهای مستقل، نتایج مرتبط با تک 

تک متغيرهای مستقل در جدول 5 آمده است.

جدول 4. نتایج تحليل کلی مدل اصلی بر اساس رگرسيون خطی همزمان

FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل

698/5671163/5067/8170/000رگرسیون

3225/2083978/124باقیمانده

3923/775408کل

جدول 5. نتایج تحليل مدل به تفکيک متغيرهای مستقل

βTPمتغیر

0/1080/914-ثابت

2/9340/004-0/190-تاب  آوری

0/1092/2520/025مالمت خویش

2/0960/037-0/109-پذیرش

0/1480/882-0/009-نشخوار

0/0500/8760/381تمرکز مجدد مثبت

0/0170/2800/779برنامه ریزی 

0/0200/3130/755ارزیابی مجدد مثبت

0/0320/5590/576دیدگاه گیری 

0/0991/5680/118فاجعه سازی 

0/0370/5920/554مالمت دیگران

0/2865/8760/000سایبرکندریا
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با  پيدا کردن  بر ظرفيت سازگاری  مبنی  تاب  آوری  تعریف  به  توجه  با 
شرایط سخت زندگی )14(، افراد تاب آور، در شرایط دشواری همچون 
به  و  می دهند  نشان  خود  از  باالیی  سازگاری  کووید-19  همه گيری 
راحتی دستخوش اضطراب های شدید نمی  شوند )15(. تاب  آوری، موجب 
می  شود افراد به جای متوسل شدن به راهبردهای غير موثر هيجان مدار، 
از راهبردهای مفيد و موثر مساله مدار در مواجهه با دشواری های زندگی 
استفاده کنند و به صورت درست به جای انکار مساله یا فرار از آن به 
حل مطلوب آن بپردازند. چنين افرادی در شرایط همه گيری کووید-19 
معموال متعهد به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند و نوع اعمال خود 
را در ابتال یا عدم ابتال به بيماری موثر می دانند؛ بنابراین در عين حال 
با شيوه های درست می پردازند، دچار  انجام فعاليت های روزمره  که به 
می توان  دیگر  نگاهی  از  نمی  شوند.  زندگی  مختل کننده  اضطراب های 
تغيير  با  راحتی  به  و  انعطاف پذیر هستند  افرادی  تاب آور،  افراد  گفت، 
شرایط خود را انطباق می دهند، بنابراین این افراد نوع رفتارها و اعمال 
خود را متناسب با شرایط همه گيری کووید-19 تغيير داده و این گونه 
بهتر شرایط را مدیریت می  کنند تا از عوارض اضطراب های شدید ناشی 

از همه گيری کووید-19 در امان باشند. 
نتایج تحليل در زمينه پيش بينی اضطراب ویروس کرونا بر اساس تنظيم 
شناختی هيجان بدین صورت به دست آمد که از ميان راهبردهای نه گانه 
تنظيم شناختی هيجان، تنها راهبردهای پذیرش و مالمت خویش قادر 
به پيش بينی اضطراب ویروس کرونا بودند که تا حدی هم راستا با نتایج 
پژوهش های داخلی و خارجی است )5، 20(. در مورد این یافته می توان 
این گونه تبيين نمود که بر اساس تعریف راهبرد پذیرش مبنی بر رضایت 
از خود و پذیرش کامل خود در ارتباط با رویداد پيش آمده )18(، افرادی 
که در مواجهه با وقایع منفی زندگی، وقایع را موقت و گذرا و ناشی از 
به صورت  نمی زنند،  به خودسرزنشی  و دست  بيرونی می دانند  محيط 
اضطراب  همچون  خود  ناخوشایند  هيجانات  می توانند  کارآمد تری 
ویروس کرونا را مدیریت کنند؛ چرا که در این حالت افراد معتقدند با 
تغيير رفتارها و شرایط بيرونی مسائل قابل حل است و برای حل مسائل 
پذیرش  عکِس  دقيقا  که  خویش  مالمت  حالت  در  اما  می  کنند  تالش 
است و به معنای مقصر دانستن خود در یک تجربه منفی است )18(. 
افراد تجربه وقایع منفی مثال )ابتال به بيماری کووید-19( را یک فاجعه 
غيرقابل حل در نظر می گيرند که خودشان محور موضوع هستند و اگر 
حتی با وجود رعایت پروتکل ها و در اثر شرایط غير قابل کنترل، به این 
این گونه  و  را مقصر می دانند  باز هم خود  باشند؛  مبتال شده  بيماری 
می زنند.  دامن  اضطراب  مانند  خود  منفی  هيجانات  سطح  افزایش  به 
بنابراین پذیرش به صورت مستقيم و مالمت خود به صورت معکوس 

عدم  با  ارتباط  در  هستند.  کرونا  ویروس  اضطراب  پيش بينی  به  قادر 
توان پيش بينی اضطراب ویروس کرونا بر اساس سایر راهبردهای تنظيم 
شناختی هيجان، می توان گفت که عدم همگن بودن نمونه پژوهش و 
گستردگی دامنه سنی مشارکت کنندگان در پژوهش و تنوع استفاده از 
راهبردها در گروه های سنی مختلف، چنين نتيجه ای را رقم زده است.   
همچنين باید گفت که تایيد پيش بينی اضطراب ویروس کرونا بر اساس 
سایبرکندریا نيز هم راستا با نتایج پژوهش ها می باشد )23(. در ارتباط با 
این یافته نيز اظهارات ذیل قابل ذکر است؛ مطابق تعریف سایبرکندریا، 
حاصل جستجوی بيمارگون اطالعات مرتبط با سالمتی و بيماری، اضطراب 
شدید است )21(، چرا که انباشته شدن ذهن با حجم زیادی از اطالعات 
که شاید متناقض، غير ضروری و حتی نادرست هم هستند، هيجانات 
همه گيری  دوران  در  دارد.  دنبال  به  را  اضطراب  همچون  ناخوشایندی 
کووید-19، افراد با یک موقعيت مبهم مواجه هستند که به طور طبيعی 
اضطراب به دنبال دارد اما جستجوی افراطی اطالعات در فضای مجازی 
ارائه می نماید و معتبر نمی باشد، اضطراب  نادرست  که گاهی اطالعات 

ویروس کرونا را در افراد تشدید کرده و بسيار آسيب زننده است.  
برخی  همکاری  عدم  به  می توان  پژوهش  این  محدودیت های  از جمله 
افراد  به  پژوهش  نمونه  بودن  محدود  پرسشنامه ها،  تکميل  در  افراد 
ساکن اصفهان، مشخص نبودن حجم جامعه در جهت استفاده از فرمول 
شيوه  به  نمونه گيری  عدم  نمونه،  حجم  دقيق تر  تعيين  برای  کوکران 
تصادفی و محدود نکردن دامنه سنی شرکت کنندگان در پژوهش، اشاره 
کرد. در نتيجه با در نظر گرفتن این محدودیت ها تعميم نتایج باید با 

احتياط کافی صورت گيرد.
راستای جلب همکاری  در  که  پيشنهاد می شود  آینده  پژوهشگران  به 
دقيق تر مشارکت کنندگان در پژوهش، هدایایی برای آنها در نظر بگيرند؛ 
از شهرهای مختلف در  و  را وسيع تر کرده  نمونه گيری خود  همچنين 
با مشخص کردن حجم جامعه  به عالوه  نمونه گيری کنند.  امکان  حد 
دامنه  کردن  محدود  و  نمونه گيری  برای  کوکران  فرمول  از  استفاده  و 
سنی شرکت کنندگان به دقِت کار خود بيفزایند. به عنوان یک پيشنهاد 
پيشنهاد  روان درمانی  و  مشاوره  کلينيک های  به  می توان  نيز  کاربردی 
تاب  آوری،  ارتقای  با  ارتباط  در  آنالین  آموزشی  کارگاه های  که  نمود 
اصالح راهبردهای تنظيم شناختی هيجان و مدیریت سایبرکندریا در 
تدارک  مردم  عموم  برای  کرونا  ویروس  اضطراب  سطح  کاهش  جهت 

ببينند و آنها را به اجرا در آورند.
     

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغيرهای تاب  آوری، زیرمقياس های 
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Introduction: Falling	is	one	of	the	leading	causes	of	unwanted	injuries	and	deaths	in	the	elderly.	
Most	falls	occur	due	to	the	interaction	between	multiple	physical	and	cognitive	risk	factors.	Mean-
while,	physical	activity	has	been	accepted	as	a	beneficial	factor	in	preventing	falls	in	the	elderly.	
Therefore,	the	present	study	aimed	to	investigate	the	effect	of	a	Pilates	and	Square-stepping	training	
on	cognitive	and	physical	functions	related	to	falling	and	fear	of	falling	in	older	women.	
Methods: A	quasi-experimental	study	was	conducted	on	a	number	of	20	older	women	with	an	
age	range	of	60	to	70	years.	Participants	were	selected	through	convenience	sampling	and	were	
randomly	assigned	to	Pilates	(n=10)	and	Square-stepping	(n=10)	groups.	Both	groups	did	exer-
cises	for	12	weeks	and	participated	in	a	pre-test	and	post-test.	The	Wisconsin	Card	Sorting	Task,	
Wechsler	Memory	Test,	Stork	Test,	Berg	Balance	Test,	and	the	Falls	Efficacy	International	Scale	
were	used	to	measure	executive	functions,	memory	quotient,	static	balance,	dynamic	balance,	and	
fear	of	falling,	respectively.	Analysis	of	variance	with	repeated	measures	was	used	to	analyze	the	
collected	data.
Results:	 Results	 revealed	 the	main	 effect	 of	 time	 in	 categories	 achieved,	 perseverative	 errors,	
memory	quotient,	 static	balance,	dynamic	balance,	and	fear	of	 falling	were	significant,	and	 the	
mean	scores	of	perseverative	errors	and	fear	of	falling	decreased	in	the	post-test	compared	with	the	
pre-test.	In	addition,	the	mean	scores	of	categories	achieved,	memory	quotient,	static	balance,	and	
dynamic	balance,	were	higher	in	the	post-test	relative	to	the	pre-test.	In	addition,	results	indicated	
no	significant	main	effect	of	group	and	the	interaction	of	group	and	time.
Conclusion:	Therefore,	it	can	be	concluded	that	both	Pilates	and	Square-stepping	training	can	be	
an	appropriate	intervention	to	improve	cognitive	functions	and	physical	functions	related	to	falling	
and	decrease	fear	of	falling	in	older	women.
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Extended Abstract
Introduction
Aging	is	a	part	of	the	natural	process	of	human	life	and	is	a	

dynamic,	progressive,	and	irreversible	process	closely	re-

lated	to	biological,	psychological,	and	social	factors	Most	

of	the	body's	physiological	functions,	such	as	the	central	

and	peripheral	nervous	systems,	deteriorate	over	time	in	

the	aging	process.	One	of	the	physical	and	mental	health	

problems	is	falling,	which	will	reduce	daily	activities	 in	

the	 elderly.	Studies	 have	 shown	 that	 falls	 in	 the	 elderly	
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are	associated	with	lower	limb	weakness,	especially	im-

balance	and	poor	cognitive	functions.	Overview	research	

shows	that	falls	are	one	of	the	leading	causes	of	death	in	

the	elderly	population,	and	older	adults	who	fall	are	hospi-

talized	ten	times	more	often	than	normal	people.

Prevention	of	falls	 in	the	elderly	is	one	of	society's	pri-

mary	concerns.	 In	 the	meantime,	exercise,	and	physical	

activity	 are	 beneficial	 factors	 in	 preventing	 falls	 in	 the	

elderly.	In	the	past,	it	was	believed	that	only	exercise	at	

a	young	age	would	help	 increase	endurance	 in	old	age,	

while	 research	has	shown	 that	exercise	 is	beneficial	 for	

anyone	of	any	age.	Exercise	with	a	suitable	duration	and	

intensity	reduces	the	risk	of	falling.	Because	most	falls	oc-

cur	due	to	the	interaction	between	multiple	physical	and	

cognitive	 risk	 factors;	 therefore,	 to	 prevent	 and	 reduce	

falls,	methods	should	be	used	that	include	all	risk	factors.	

Therefore,	it	seems	helpful	to	use	mental	and	physical	ex-

ercises	that	can	simultaneously	affect	the	mind	and	body	

and	 improve	motor,	physical	and	cognitive	functions	 in	

the	elderly.	Research	has	shown	that	mind-body	exercis-

es	can	reduce	the	rate	of	falls	in	the	elderly	by	affecting	

balance	and	cognitive	function.	Exercises	such	as	yoga,	

tai	chi,	Pilates,	and	more	recently,	Square-Stepping	EEx-

ercises	(SSE)	are	among	these	exercises.	The	SSE	exer-

cises	are	low-cost,	home-based,	safe	exercises	that	do	not	

require	special	sports	equipment	that	can	be	easily	used	

by	the	elderly.	Therefore,	in	the	present	study,	research-

ers	 investigated	the	difference	between	the	effect	of	Pi-

lates	and	SSA	exercises,	which	have	recently	been	used	

in	research,	on	cognitive	and	physical	functions	related	to	

falling	and	fear	of	falling	in	older	women.	If	the	benefi-

cial	effect	of	the	mentioned	exercises	is	the	same,	the	use	

of	SSE	exercises	can	be	recommended	as	an	alternative	

method	of	training	that	can	be	easily	performed	at	home	

and	by	the	person	herself	in	comparison	with	other	types	

of	mental-physical	exercises.	It	is	hoped	that	the	the	pres-

ent	study	results	can	be	used	by	people	active	in	this	field.

Methods
A	quasi-experimental	 study	was	conducted	on	20	older	

women	(60	 to	70	years	old).	Participants	were	selected	

through	convenience	sampling.	The	code	of	ethics	 (IR.

UI.REC.1399.046)	was	obtained	from	the	Scientific	Re-

search	Committee	of	the	University	of	Isfahan.	The	par-

ticipants	 completed	 the	 consent	 form.	Then,	 they	were	

randomly	assigned	to	Pilates	(N=10)	and	square-stepping	

(N=10)	groups.	Both	groups	did	exercises	for	12	weeks	

(3	days	a	week	for	70	minutes)	and	participated	in	a	pre-

test	and	post-test.	Pilates	exercises	largely	avoid	high	im-

pact,	high	power	output,	and	heavy	muscular	and	skeletal	

loading.	As	the	elderly	progressed,	the	complexity	of	the	

exercises	increased.	The	Square	Stepping	Exercises	were	

performed	on	a	thin	mat	measuring	250x100	cm,	which	

was	 divided	 into	 40	 squares	 of	 25x25	 cm.	 Participants	

were	asked	 to	follow	the	pattern	from	the	beginning	of	

the	mat	to	the	end.	The	patterns	were	explained	and	dis-

played	by	the	instructor.	Once	the	seniors	became	famil-

iar	with	the	gait	pattern,	they	were	asked	to	walk	on	their	

toes	so	that	they	did	not	step	on	the	square	lines.	The	step	

patterns	included	forward,	backward,	lateral,	and	diago-

nal	steps,	and	the	patterns	gradually	became	more	com-

plex.	A	total	of	196	step	patterns	were	designed	based	on	

difficulty	 level	progress	 in	 eight	 categories	 (beginner	1	

and	2,	intermediate	1	and	2	and	3,	advanced	1	and	2	and	

3),	which	according	to	the	existing	conditions,	a	total	of	

156	step	patterns	in	six	levels	(beginner	1	and	2,	interme-

diate	1,	2	and	3,	advanced	1)	were	performed.	Each	step	

pattern	was	 repeated	 four	 to	 ten	 times	according	 to	 the	

learning	of	the	elderly.	The	Wisconsin	Card	Sorting	Test,	

Wechsler	Memory	test,	Stork	Test,	Berg	Balance	Scale,	

and	The	Falls	Efficacy	International	Scale	were	used	to	

measure	 executive	 functions,	 memory	 quotient,	 static	

balance,	dynamic	balance,	and	fear	of	falling,	respective-

ly.	Analysis	of	variance	with	repeated	measures	was	used	

to	analyze	the	collected	data.
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Results
Results	 showed	 that	 the	main	 effect	 of	 time	 in	 catego-

ries	achieved	(F(1,18)=112.03,	P<0.001,	η2=0.862),	per-

severative	errors	 (F(1,18)=147.49,	P<0.001,	η2=0.891),	

memory	 quotient	 (F(1,18)=45.44,	 P<0.001,	 η2=0.716),	

static	balance	 (F(1,18)=48.78,	P<0.001,	η2=0.730),	dy-

namic	balance	(F(1,18)=29.51,	P<0.001,	η2=0.621),	and	

fear	of	falling	(F(1,18)=54.68,	P<0.001,	η2=0.752)	were	

significant,	and	 the	mean	scores	of	perseverative	errors	

and	 fear	 of	 falling	decreased	 in	 the	 post-test	 compared	

with	the	pre-test.	In	addition,	the	mean	scores	of	catego-

ries	achieved,	memory	quotient,	static	balance,	and	dy-

namic	balance	were	higher	in	the	post-test	relative	to	the	

pre-test.	In	addition,	results	indicated	no	significant	main	

effect	of	group	and	the	interaction	of	group	and	time.	

Conclusion
The	study	results	showed	improving	cognitive	and	phys-

ical	functions	related	to	falling	and	reducing	the	fear	of	

falling	 following	Pilates	 and	 square	 stepping	exercises.	

Therefore,	the	use	of	both	training	methods	can	be	rec-

ommended	as	multidimensional	interventions	to	improve	

cognitive	 functions	 (executive	 functions	 and	memory),	

physical	functions	(static	and	dynamic	balance),	and	re-

duce	the	fear	of	falling	in	older	women.	The	SSE	com-

pared	 to	Pilates	has	 recently	been	proposed	 in	 research	

in	this	field	due	to	the	fact	that	there	is	no	difference	in	

the	effect	of	these	two	training	methods	and	the	unique	

advantages	 of	 the	 SSE	 compared	 to	 Pilates,	 including	

portability	of	training	mats,	low	cost	and	simple	design,	

the	possibility	of	performing	these	exercises	in	different	

open	 and	 closed	 environments,	 especially	 at	 home	 and	

without	 the	 need	 for	 instructor	 supervision.	 Preferring	

these	exercises	seems	an	easier	and	more	accessible	op-

tion	for	the	elderly.
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مقدمه: افتادن یکی از دالیل عمده صدمات ناخواسته و مرگ و مير در افراد سالمند می باشد. بنابراین هدف از پژوهش 

حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات پيالتس و مربع گام برداری بر کارکردهای شناختی و جسمانی مرتبط با افتادن و ترس 

از افتادن در زنان سالمند بود.

روش کار: پژوهش نيمه تجربی حاضر بر روی 20 زن سالمند با دامنه سنی 60 تا 70 سال انجام شد. شرکت کنندگان به 

صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرینات پيالتس )10 نفر( و مربع گام برداری )10 نفر( تقسيم 

شدند. هر دو گروه به مدت 12 هفته تمرین و در پيش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. از نرم افزار دسته بندی کارت های 

ویسکانسين، آزمون حافظه وکسلر، استورک، تعادل برگ و مقياس بين المللی کارآمدی افتادن به ترتيب جهت اندازه گيری 

کارکردهای اجرایی، حافظه، تعادل ایستا، تعادل پویا و ترس از افتادن استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحليل واریانس 

با اندازه های تکراری تجزیه و تحليل شدند. 

یافته ها: نتایج نشان داد اثر اصلی زمان اندازه گيری بر متغيرهای تعداد طبقات، خطای درجاماندگی، حافظه، تعادل ایستا، 

تعادل پویا و ترس از افتادن معنادار مشاهده شد. ميانگين امتيازات خطای درجاماندگی و ترس از افتادن در پس آزمون 

نسبت به پيش آزمون به طور معناداری کاهش و ميانگين امتيازات تعداد طبقات، حافظه، تعادل ایستا، تعادل پویا در 

پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزایش داشته است.

نتیجه گیری: می توان نتيجه گرفت که هر دو نوع تمرین می توانند به عنوان یک شيوه مداخله ای مناسب جهت بهبود 

کارکردهای شناختی و جسمانی مرتبط با افتادن و کاهش ترس از افتادن در زنان سالمند استفاده شوند.
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مقدمه
افزایش  و  درمانی  بهداشتی،  خدمات  افزایش  دليل  به  جهان  جمعيت 
که  تغييراتي  است.  شدن  سالمند  حال  در  سرعت  به  زندگی  به  اميد 
در طي سالمندي رخ مي دهد، تا حدودي نتيجه افت تدریجي کارکرد 
دستگاه هاي مختلف بدن است و منجر به از دست دادن سالمت جسمي 
و ذهني مي گردد )1(. یکي از مشکالت ناشي از ضعف عملکرد جسمانی 
و شناختی در سالمندان، افتادن است. پژوهش های اخير نشان می دهند 

در  کلی  کارکردهای شناختی  افت  با  عملکردهای جسمانی  که ضعف 
افراد سالمند مرتبط است و اختالل شناختی، روند اختالالت حرکتی را 
تسریع می کند. اخيرا سندرم جدیدی به نام سندرم حرکتی_شناختی 
مطرح شده  است که در آن بين از دست  دادن حافظه و کاهش سرعت 
گام برداری و کارکردهای جسمانی در افراد مسن رابطه وجود دارد. در 
این حالت، افتادن اولين نشانه  این سندرم است. افتادن مشکلی جدی 
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است که افراد سالمند، خانواده هایشان و پزشکان مراقبت های بهداشتی 
بار  یک  سال،   65 باالی  افراد  سوم  یک  حدود  هستند.  رو به رو  آن  با 
افزایش سن بيشتر  با  این ميزان  افتادن را تجربه می کنند و  در سال، 

می شود )2(.      
افتادن در  افزایش خطر  انجام شده عوامل مؤثر در  طبق پژوهش های 
در  تغيير  مانند  عوامل جسمانی  )از جمله  درونی  عوامل  به  سالمندان 
شناختی  کارکردهای  و  تعادل  کاهش  تحتانی،  اندام  عضالت  قدرت 
مرتبط  )عوامل  بيرونی  عوامل  و  ذهنی(  توانایی های  کاهش  همچون 
با  که  درونی  عوامل  از  یکی   .)3( می شوند  تقسيم  محيط(  شرایط  با 
است.  شناختی  کارکردهای  می باشد،  مرتبط  سالمندان  خوردن  زمين 
پژوهش ها نشان می دهد افراد سالمند با ضعف در کارکردهای شناختی 
)4(، از جمله حافظه کاری )5( و کارکرد های اجرایی، تعادل ضعيف تر 
و احتمال افتادن بيشتری را نشان می دهند )4(. مغز انسان تحت تاثير 
تغييرات وابسته به سن قرار می گيرد که این تغييرات روی کارکردهای 
پيری  فرآیندهای  می گذارد.  اثر  سالمندان  روزمره  حرکتی  و  شناختی 
از دست  مغز،  بافت  از دست دادن  مثل  نوروآناتوميکی  تغييرات  با  مغز 
دوپامين،  ساخت  و  سنتز  کاهش  مغز،  سفيد  بافت  در  اتصاالت   دادن 
نشان   MRI از  حاصل  نتایج  است.  همراه  استيل کولين  و  سروتونين 
می دهد لوب پيش پيشانی مغز نسبت به تغييرات سنی بسيار آسيب پذیر 
اجرایی  با کارکرد های  ناحيه پيش پيشانی مغز  است. حجم و ضخامت 
باالیی  سطح  شناختی  توانایی های  اجرایی  کارکردهای  است.  مرتبط 
هستند که پردازش های شناختی سطح پایين تر را کنترل می کنند. اثر 
داده  تخصيص  توجه  مثل حافظه کاری،  آن  مختلف  بخش های  متقابل 
زمينه  )6(. در  گام برداری ضروری هستند  برای  پاسخ  بازداری  و  شده 
افتادن، حافظه  کاری به شخص کمک می کند تا حرکات مداوم خود را 
کنترل کند و آنها را با محيط تنظيم کند. توجه تقسيم شده ممکن است 
به فرد کمک کند تا در یک محيط شلوغ به پياده روی بپردازد و بازداری 
به شخص اجازه می دهد تا اطالعات غير مرتبط با تکليف را مسدود کند 
و اندازه گام خود را تغيير دهد تا از افتادن جلوگيری کند. استفاده  با هم 
و همزمان این کارکرد های اجرایی اصلی این امکان را به فرد می دهد که 
پاسخ حرکتی صحيح را بعد از آشفتگی، انتخاب کند )7(. بنابراین ضعف 
افزایش سن، می تواند روی گام برداری و  کارکردهای اجرایی به همراه 
اخير  تحقيقات  توسط  که  فرضيه ای  بگذارد.  اثر  افتادن  خطر  افزایش 
حمایت می شود این است که حجم کوچک تر ناحيه پيش پيشانی مغز 
سرعت  کاهش  به  منجر  اطالعات  پردازش  سرعت  کاهش  طریق  از 
گام برداری و افتادن می شود )6(. افراد مسن با کارکرد اجرایی ضعيف 
مشکالت  دارای  داده،  افزایش  را  گشتاور  تغييرات  می روند،  راه  آرام تر 

تعادلی هستند، اغلب می افتند و دارای عملکرد ضعيف تری در وظایف 
اجرایی پيچيده هستند )8(. یافته های یک مطالعه بر روی 281 سالمند 
استراليایی نشان داد بين نگرانی در مورد افتادن با حجم نواحی مغزی 
درگير در تنظيم کارکردهای اجرایی، کنترل هيجانات، کنترل حرکتی، 
و پردازش بينایی رابطه منفی وجود دارد و سالمندانی که دارای ریسک 
ادارک  دارای  اما  بودند،  افتادن  برای  پایينی  فيزیولوژیکی  فاکتورهای 
افتادن باال بودند، در آزمون های سنجش کارکردهای اجرایی ضعيف تر 
عمل کردند )9(. دو مطالعه در ژاپن نيز نشان دادند که بين ترس از 
افتادن و حافظه منطقی و ذهنی ارتباط وجود دارد. بنابراین ضعف در 
کارکرد اجرایی و حافظه به دنبال فرآیند افزایش سن، می تواند بر الگو و 

سرعت راه رفتن تأثير بگذارد و خطر افتادن را افزایش دهد )10(.
تحتانی  اندام  عضالت  قدرت  کاهش  شناختی،  کارکردهای  بر  عالوه 
در  افتادن  با  مرتبط  عوامل جسمانی  مهم ترین  از  تعادل  در  اختالل  و 
سالمندان هستند. تعادل یک فرایند پيچيده  است که نقش مهمی در 
به  تعادل  دارد. حفظ  نتيجه حرکت  و در  بدن  پایداری وضعيت  حفظ 
هماهنگی  مفاصل،  تحرک  عضالنی،  قدرت  جمله   از  بسياری  عوامل 
کاهش   .)3( دارد  نياز  عضالنی_اسکلتی  و  سيستم های حسی_عصبی 
پهنای  رفتن،  راه  سرعت  کاهش  به  منجر  سالمندان  ميان  در  تعادل 
بنابراین  می شود  بدن  تحتانی  اندام های  مفاصل  حرکات  و  گام برداری 
در سالمندان  افتادن  و خطر  گام برداری شود  باعث مشکالت  می تواند 
تعادل  ميزان  از  سالمندان  منفی  قضاوت  همچنين  بدهد.  افزایش  را 
شود.  افتادن  از  ترس  به  منجر  می تواند  افتادنشان  احتمال  و  خود 
بنابراین احتمال دارد ترس از افتادن ناشی از ضعف در تصميم گيری و 

کارکردهای اجرایی باشد )11(.      
طور  به  مسن  افراد  در  افتادن  از  پيشگيری  اخير،  سال  چندین  در 
چشم گيری به عنوان موضوع سالمت عمومی مطرح شده  است. در این 
ميان، ورزش و فعاليت  بدنی به عنوان عاملی سودمند برای پيشگيری از 
افتادن در سالمندان پذیرفته شده  است. مطالعات نشان داده اند ورزش 
با مدت و شدت صحيح، خطر افتادن را کاهش می دهد )12(. مقاالت 
سيستماتيک و مروری گزارش کرده اند تمرینات بدنی به ویژه تمرینات 
ذهنی بدنی مانند پيالتس )13، 14( می توانند باعث بهبود کارکردهای 
حرکتی و شناختی در سالمندان شوند. به عنوان مثال نتایج تحقيقاتی 
که به بررسی تاثير تمرینات پيالتس بر کارکردهای شناختی و حرکتی 
از  شناختی  کارکردهای  در  توجهی  قابل  بهبود  پرداختند،  سالمندان 
جمله بهره حافظه )13( و کارکردهای حرکتی مثل تعادل ایستا، تعادل 

پویا و تعادل عملکردی را نشان داده اند )15(.
یکی از شيوه های جدید فعاليت  بدنی که اخيرا در تحقيقات برای سالمندان 
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 Square-stepping( گام برداری  مربع  تمرینات  شده  است،  استفاده 
exercises( می باشد. تمرینات مربع گام برداری شامل حرکات متنوع در 
چند جهت می باشد که روی یک صفحه  100 در 250 سانتی متری که 
به 40 مربع )25 سانتی متر( تقسيم شده  است، انجام می شود. تمرینات 
برنامه  یک  منظم،  فعاليت  بدنی  از  شکلی  عنوان  به  گام برداری  مربع 
تمرینی ذهنی بدنی است که نياز به تحرک بدنی و کارکردهای شناختی 
موجود  تحقيقات  دارد.  اجرایی  کارکردهای  و  حافظه  توجه،  جمله  از 
قدرت  تعادل،  جمله  از  عملکردی  اجزای  بهبود  بر  تمرینات  این  تأثير 
اندام تحتانی، قابليت استحکام و چابکی و در نتيجه کاهش خطر سقوط 
را نشان می دهد. در تحقيقات اخير نشان داده  است که تمرینات مربع 
گام برداری تاثير قابل توجهی بر تعادل افراد سالمند داشته است )16، 
17(، به عنوان مثال Shigematsu و همکاران در پژوهشی به مقایسه 
این تمرینات با تمرینات قدرتی و تعادلی پرداختند. نتایج آنان نشان داد 
تمرینات مربع گام برداری به همان اندازه تمرینات قدرتی و تعادلی در 
بوده  است  تعادل مؤثر  بهبود  اندام تحتانی و  بهبود آمادگی عملکردی 
بر طبق تحقيقات تمرینات مربع گام برداری یک روش  بنابراین   .)18(
در  تعادل  بهبود  و  سقوط  از خطرات  جلوگيری  برای  مناسب  تمرینی 
افراد سالمند می باشد زیرا می تواند سبب تحریک حسگرهای حرکتی 
شود )17، 18(. همچنين این تمرینات به عنوان شکلی از فعاليت بدنی 
ادغام اطالعات شناختی و  نياز به  برنامه تمرینی است که  منظم، یک 
باالیی  گام برداری سطح  مربع  تمرینات  می رسد  نظر  به  دارد.  حرکتی 
تمرینات  این فرضيه که  از  و  را طلب می کند  از کارکردهای شناختی 
شناختی  کارکردهای  جسمانی،  کارکردهای  بر  عالوه  می توانند  منظم 
را نيز بهبود بخشند، پشتيبانی می کند )19(. پژوهش های اخير بهبود 
کارکردهای شناختی از جمله توجه، انعطاف پذیری شناختی )19، 20( 

را به دنبال انجام این تمرینات نشان می دهند. 
خطرزای  عوامل  بين  تعامل  نتيجه  در  افتادن ها  بيشتر  که  آنجایی  از 
و  پيشگيری  برای  بنابراین  می دهد  رخ  متعدد  شناختی  و  جسمانی 
کاهش افتادن ها باید روش هایی را به کار برد که تمامی عوامل خطرزا را 
در بر بگيرد. از این رو به نظر می رسد استفاده از تمرینات ورزشی ذهنی 
بدنی که می توانند به طور همزمان بر ذهن و بدن تأثير بگذارند و سبب 
شوند  سالمندان  در  شناختی  و  جسمانی  حرکتی،  کارکردهای  بهبود 
تمریناتی  گام برداری  مربع  تمرینات  عالوه  به  باشند.  سودمند   ،)21(
کم هزینه، قابل اجرا در خانه، بی خطر و  بدون نياز به تجهيزات ورزشی 
خاص می باشند که به راحتی می توانند مورد استفاده افراد سالمند قرار 
گيرند. از این رو در پژوهش حاضر محققان به بررسی تفاوت اثر تمرینات 
پيالتس و تمرینات ذهنی بدنی مربع گام برداری که اخيراً در تحقيقات 

از آن استفاده شده  است، بر کارکردهای شناختی و جسمانی مرتبط با 
افتادن و ترس از افتادن در زنان سالمند پرداختند و به دنبال پاسخ دادن 
به این سوال  بودند که آیا بين تاثير یک دوره تمرینات پيالتس و مربع 
گام برداری بر تعادل ایستا، پویا، کارکردهای اجرایی، حافظه و ترس از 
افتادن زنان سالمند تفاوت وجود دارد. در صورت یکسان بودن یا حتی 
برتری اثر تمرینات مذکور در مقایسه با تمرینات شناخته شده  پيالتس، 
می توان استفاده از تمرینات مربع گام برداری را به عنوان یک شيوه در 
دسترس تر تمرینی که در مقایسه با انواع دیگر تمرینات ذهنی_بدنی به 
راحتی در منزل و توسط خود شخص قابل اجرا می باشد، توصيه نمود. 

روش کار
شرکت کنندگان

20 زن سالمند با دامنه سنی 60 تا 70 سال شهر کوهپایه به صورت 
در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 10 نفری تمرینات 
پيالتس و مربع گام برداری تقسيم شدند. شرایط ورود به مطالعه عبارت 
بودند از عدم استفاده از عصا و داشتن توانایی برای راه رفتن مستقل، 
و  مغزی  صدمات  و  ارتوپدیک  حاد،  ریوی  قلبی  بيماری های  نداشتن 
شرایط خروج از مطالعه شامل داشتن بيش از سه جلسه غيبت، عدم 
تمایل به ادامه حضور در جلسات تمرین و ابتال به بيماری کرونا بودند. 

ابزار پژوهش
آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین 

این آزمون به کوشش Grant و Berg در سال 1948 تهيه شده  است. 
ارزیابی  برای  آزمون ها  حساس ترین  از  یکی  ویسکانسين  کارت های 
از  آزمون  این  است.  پيش پيشانی  و  پيشانی  مناطق  اجرایی  کنش های 
شده  است.  تشکيل  مختلف  رنگ های  و  شکل ها  با  متفاوت  کارت   64
پاسخ های  الگوی  از  که  اصلی  اساس  بر  باید  آزمودنی  آن  اجرای  برای 
آزماینده نسبت به جای گذاری کارت ها توسط خودش استنباط می کند، 
مثلث   1 شامل:  ترتيب  به  که  اصلی  کارت   4 زیر  را  دیگر  کارت های 
دهد.  قرار  است،  آبی  دایره   4 و  زرد  صليب   3 سبز،  ستاره   2 قرمز، 
دوره   6 موفقيت  با  بتواند  آزمودنی  که  می شود  متوقف  آزمون  زمانی 
آیتم های  مختلف  پژوهش های  در  کند.  دسته بندی  طور صحيح  به  را 
مختلفی به عنوان خروجی آزمون در نظر گرفته شده  است. دو مورد از 
این خروجی ها یعنی "تعداد طبقات تکميل شده" و "تعداد خطاهای 
درجاماندگی" به عنوان اصلی ترین شاخص های سنجش کنش اجرایی 
از سوی اکثر پژوهشگران پذیرفته شده  است )22(. تعداد طبقات تکميل 
شده، اختالل در مفهوم سازی و نگهداری مفاهيم و خطای درجاماندگی 
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اختالل در شکل گيری مفاهيم، سود بردن از تصحيح و انعطاف پذیری 
شناختی را نشان می دهند. نادری در سال 1373 پایایی این آزمون را 

در جمعيت ایران با روش بازآمایی 0/85 ذکر کرده است )23(. 

آزمون حافظه بالیني وکسلر  
آزمون حافظه وکسلر در سال 1987 توسط Wechsler طراحی شده 
 است. این آزمون ابزار بالينی مفيدی برای ارزیابی ابعاد مهم کارکردهای 
حافظه در افراد است و دارای هفت خرده مقياس آگاهی شخصی در مورد 
مسائل روزمره و شخصی، جهت یابی، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، تکرار 
رو به جلو و معکوس ارقام، حافظه بصری و یادگيری تداعی می باشد. 
به  آزمودنی  مقياس های  خرده  نمرات  از جمع  حافظه  بهره  کلی  نمره 
دست می آید. ضریب بازآزمایی برای خرده مقياس ها و ترکيب ها از 0/28 

تا 0/98 توسط اورنگی و همکاران به دست آمده  است )24(. 

  Berg آزمون تعادل
آزمون تعادل Berg به منظور سنجش تعادل در افراد سال خورده توسط 
است  تعادلی  تست   14 شامل  آزمون  این  شده  است.  طراحی   ،Berg
بدون  ایستادن  صندلی،  روی  نشسته  وضعيت  از  برخاستن  شامل  که 
حمایت، نشستن روی صندلی از وضعيت ایستاده ساکن، نشستن ساکن 
باز  چشم های  با  ساکن  ایستادن  انتقال،  حمایت،  بدون  صندلی  روی 
جلو  به  دسترسی  بسته،  با چشم های  ساکن  ایستادن  پاهای جفت،  و 
از  اشياء  برداشتن  افقی،  طور  به  ایستاده  وضعيت  در  دست ها  توسط 
زمين، برگشتن به طرفين برای نگاه به پشت، چرخش یک دور کامل 
360 درجه، قرار دادن نوبتی پا روی چهارپایه به صورت پشت سرهم، 
ایستادن در وضعيتی که یک پا در جلوی پای دیگر قرار دارد و ایستادن 
روی یک پا که حدود 15 الی 20 دقيقه زمان می برد. کمترین امتياز 
برای هر تست 0 و بيشترین امتياز 4 می باشد. نمرات کمتر از 45 خطر 
باالی افتادن در افراد را نشان می دهد. پایایی درونی و بيرونی این آزمون 

به ترتيب 0/98 و 0/99 است )25(. 

آزمون استورک 
این آزمون توسط Johnson  و Nelson در سال 1979 برای سنجش 
تعادل ایستا طراحی شده  است. روایی و پایایی آزمون به ترتيب 0/8 و 
0/92 می باشد. آزمون در دو حالت با چشمان بسته و باز انجام می شود. 
ایستاده و کف پای دیگر را به قسمت داخلی  برتر  آزمودنی روی پای 
زانوی پای اتکا می چسباند و همزمان دست ها را روی کمر قرار می دهد. 
با اشاره آزمونگر، آزمودنی روی پنجه پا می ایستد و آزمونگر مدت زمان 

تحمل او را در این وضعيت ثبت می کند. درمدت حفظ تعادل، پاشنه 
پای اتکا نباید با زمين برخورد کند، دست ها از کمر و پای آزاد از پای 
تکيه گاه جدا شود. آزمون 3 بار تکرار و بهترین زمان ثبت می شود )26(.

مقیاس بین المللی کارآمدی افتادن
این آزمون توسط Yardly در سال 1990 طراحی شد. این ابزار شکل 
بهبود یافته مقياس کارآمدی افتادن است که دارای 16 گویه می باشد. 
در 10 گویه از آن، فرد ترس از افتادن خود را در طول انجام فعاليت 
آماده  خانه،  تميز کردن  لباس،  آوردن  در  و  پوشيدن  از جمله  روزمره 
ارزیابی می کند. 6 پرسش دیگر شامل   ... و  کردن غذا و حمام کردن 
دیدن  به  رفتن،  جایی  به  جمعی  دسته  لغزنده،  سطح  روی  رفتن  راه  
دوستان و آشنایان رفتن، باال رفتن و پایين آمدن از سرازیری، راه رفتن 
روی مکان غير هم سطح و بيرون رفتن برای شرکت در مراسم به آن 
اضافه شد. هر سؤال ميزان نگرانی یا ترس از افتادن را در زمان انجام 
دادن هر فعاليت در مقياس 4 ارزشی، اندازه گيری می کند. کسب نمره 
افتادن بيشتری است.  از  از این پرسشنامه، به معنی داشتن ترس  باال 
با  مجدد  آزمون  پایایی  و   0/98 را  آزمون  این  درونی  پایایی  خواجوی 

ضریب همبستگی پيرسون را 0/70 گزارش کرده  است )27(.

روش اجرا
مطالعه حاضر از نوع تحقيقات نيمه  تجربی است. پس از انتخاب موضوع 
کميته  از   )IR.UI.REC.1399.046( اخالق  کد  دریافت  و  تحقيق 
از  سالمندان،  از  کتبی  رضایت نامه  و  اصفهان  دانشگاه  پژوهشی  علمی 
همه شرکت کنندگان پيش آزمون گرفته  شد. سپس افراد در گروه های 
تمرینات پيالتس و مربع گام برداری به مدت 12 هفته به صورت سه  
روز در هفته )یک روز در ميان( زیر نظر مربيان کارآزموده به تمرین 
پرداختند. مدت زمان انجام تمرینات پيالتس در هر جلسه 70 دقيقه 
بود. 15 دقيقه اول به تمرینات کششی و تنفسی اختصاص داشت. در 
ابتدا  در  تمرینات  انجام  شد.  پيالتس  ویژه  تمرینات  بعدی  دقيقه   40
از حرکات ساده پيالتس )مجموعه تمرینات پا، صد، درخت، فيل، باال 
آوردن لگن و...( انتخاب شده بودند و به مرور زمان و پيشرفت سالمندان 
به پيچيدگی تمرینات )پارو زدن، تراشيدن مو، بغل کردن، تيزر و ...( 
هر  بين  استراحت  ثانيه ای   30 دوره  یک  همچنين   .)28( افزوده  شد 
تمرین با تمرین بعدی در نظر گرفته شده بود. بعد از تمرینات اصلی 
کششی  حرکات  شامل  که  سرد  کردن  به  دقيقه   15 حدود  پيالتس، 
نيز  گام برداری  مربع  تمرینات  شده  بود.  داده  اختصاص  بود،  سبک 
برای مدت 70 دقيقه برنامه ریزی شد. 15 دقيقه اول راه رفتن آرام و 
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حرکات کششی ساده و 40 دقيقه بعد تمرینات مربع گام برداری اجرا 
 100×250 ابعاد  در  مت  یک  روی  بر  گام برداری  مربع  تمرینات   شد. 
سانتی متر که به 40 مربع 25×25 سانتی متری تقسيم شده بود، تمرین 
توسط  شده  ارائه  الگوی  طبق  خواسته  شد  شرکت کنندگان  از  شدند. 
مربی از ابتدای مت به سمت انتهای آن حرکت کنند و پس از رسيدن 
شروع  نقطه  به  و  خارج  مت  روی  از  راست  سمت  از  پایان،  نقطه  به 
بازگردند. هنگامی که سالمندان با الگو آشنا می شدند، از آنها خواسته 
می شد تا روی پنجه پاها راه بروند و دقت کنند پاهایشان را روی خطوط 
نگذارند. تمرینات در چهار جهت جلو، عقب، جانبی و مورب انجام شد 
و هر الگو 4 تا 10 بار تکرار شد تا اطمينان حاصل شود که فرد الگو 

را به طور صحيح انجام می دهد و پس از ان الگوی بعدی ارائه می شد. 
در مجموع 196 الگوی گام برداری بر اساس سطح پيشرفت و دشواری 
در هشت دسته بندی )مبتدی 1 و 2، متوسط 1 و 2 و 3، پيشرفته 1 
و 2 و 3( طراحی شده که در مطالعه حاضر با توجه به طول دوره )12 
هفته( در مجموع 156 الگوی گام برداری در شش سطح، مبتدی یک و 
دو، متوسط یک، دو، سه و پيشرفته یک مطابق با دفترچه راهنمای این 
تمرینات انجام شدند )18( )شکل 1(. بين اجرای هر الگو و الگوی بعدی 
یک استراحت 30 ثانيه ای در نظر گرفته شده بود. در نهایت 15 دقيقه 
حرکات کششی سبک به منظور سرد کردن انجام  شد. بعد از اتمام دوره 

تمرینی مجدداً از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.

شکل 1. نمونه هایی از انواع الگوهای مربوط به تمرینات مربع گام برداری در سه سطح مبتدی، متوسط و پيشرفته. پاهای راست و چپ بر روی اعداد زوج و فرد قرار می گيرند 
 .)Shigematsu ،2006 ،برگرفته از تمرینات(

   مبتدی                                                           متوسط                                                            پیشرفته

              الگو شماره 5                                                   الگو شماره 7                                                        الگو شماره 25      
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زمان  اثر  تکراری،  اندازه های  با  واریانس  آناليز  آزمون  نتایج  اساس  بر 
اندازه گيری بر متغيرهای تعداد طبقات، خطای درجاماندگی، حافظه، 
پنج  خطای  سطح  در  افتادن  از  ترس  و  پویا  تعادل  ایستا،  تعادل 
خطای  امتيازات  ميانگين  و   )1 )جدول  شد  مشاهده  معنادار  درصد 
پيش آزمون  به  نسبت  پس آزمون  در  افتادن  از  ترس  و  درجاماندگی 

حافظه،  طبقات،  تعداد  امتيازات  ميانگين  و  کاهش  معناداری  طور  به 
به طور  به پيش آزمون  پویا در پس آزمون نسبت  تعادل  ایستا،  تعادل 
معناداری افزایش داشته است )شکل 2(. اثر گروه آزمایشی و همچنين 
مذکور  متغيرهای  بر  آزمایشی  گروه  و  اندازه گيری  زمان  متقابل  اثر 

معنادار مشاهده نشد.  

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار امتيازات کارکردهای اجرایی، حافظه، تعادل ایستا، تعادل پویا و ترس از افتادن در پيش آزمون و پس آزمون برای آزمودنی های دو گروه و نتایج 
آزمون آناليز واریانس با اندازه های تکراری در مقایسه دو گروه

با  واریانس  تحليل  از  داده ها  استنباطی  تحليل  و  تجزیه  منظور  به 
اندازه های تکراری 2×2 استفاده شد. آزمون تعقيبی بونفرونی به منظور 
انجام مقایسه های دوتایی مورد استفاده قرار گرفت. پذیره های زیربنایی 
از قبيل نرمال بودن توزیع خطا، همگنی واریانس خطا و همگنی ماتریس 

شاپيرو_وریلک،  آزمون های  وسيله  به  ترتيب  به  کوواریانس  واریانس 
لوین و باکس مورد بررسی و تأیيد قرار گرفت. 

یافته ها

نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراریپس آزمونپیش آزمونزمانمتغیر

اثر متقابلگروهزمانانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروه

تعداد طبقات
2/001/252/901/10P>0/001P=0/396P=0/584پیالتس

)2η=0/862()2η=0/040()2η=0/017(2/401/263/301/16مربع گام برداری

خطای درجاماندگی
12/202/666/602/55P>0/001P=0/908P=0/742پیالتس

)2η=0/891()2η=0/001()2η=0/006(12/204/136/902/47مربع گام برداری

سایرخطاها
20/004/1615/902/38P>0/001P=0/773P=0/888پیالتس

)2η=0/666()2η=0/005()2η=0/001(20/504/2516/202/44مربع گام برداری

حافظه
86/808/9290/708/86P>0/001P=0/215P=0/291پیالتس

)2η=0/716()2η=0/084()2η=0/062(90/908/4996/308/01مربع گام برداری

تعادل ایستا
2/360/513/711/14P>0/001P=0/978P=0/468پیالتس

)2η=0/730()2η=0/001()2η=0/030(2/500/513/590/76مربع گام برداری

تعادل پویا
52/802/3055/200/79P>0/001P=0/878P=0/292پیالتس

)2η=0/621()2η=0/001()2η=0/062(53/101/9754/701/06مربع گام برداری

ترس از افتادن
30/003/3727/402/59P>0/001P=0/875P=0/787پیالتس

)2η=0/752()2η=0/001()2η=0/004(29/903/1827/102/42مربع گام برداری
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شکل 2. ميانگين نمره تعداد طبقات، خطای درجاماندگی، بهره حافظه، تعادل ایستا، تعادل پویا و ترس از افتادن برای آزمودنی های دو گروه

بحث
بيشتر افتادن ها در نتيجه تعامل بين عوامل خطرزای جسمانی و شناختی 
متعدد رخ می دهد. از این رو به نظر می رسد استفاده از تمرینات ورزشی 
ذهنی بدنی که می توانند به طور همزمان بر ذهن و بدن تأثير بگذارند و 
سبب بهبود کارکردهای جسمانی و شناختی در سالمندان شوند )21(، 
تمرینات  اثر  بررسی  حاضر  مطالعه  از  هدف  بنابراین  باشند.  سودمند 
پيالتس و مربع گام برداری بر کارکردهای اجرایی، حافظه، تعادل ایستا، 
پویا و ترس از افتادن زنان سالمند بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد 
منجر  گام برداری  مربع  و  پيالتس  بدنی  ذهنی  تمرینات  شيوه   دو  هر 
به بهبود کارکردهای شناختی )کارکردهای اجرایی و حافظه( در زنان 
 ،)14(  Ozsu و   Kayaoglu پژوهش های  با  یافته  این  سالمند شدند. 
 Shigematsu 19( و( و همکاران Teixeira ،)29( جوالئی و همکاران
و همکاران )20( همسو بود. در این پژوهش ها، تأثير سودمند تمرینات 
پيالتس و مربع گام برداری بر توجه، حافظه و کارکردهای اجرایی نشان 

داده شده  است.  
که  روش  این  از  استفاده  و  است  شناختي  پيچيده   فرایند  یک  تمرکز 
یکي از پرکاربردترین تکنيکهاي پيالتس ميباشد، ميتواند عامل قابل 
مالحظه  تقویت کارکردهای شناختي اجراکنندگان محسوب شود )30(. 
عالوه بر این کنترل یکی دیگر از اصول پيالتس می باشد. هماهنگی بين 
دارند(  قرار  )که در قشر مخ  ساختار های عصبی کنترل کننده  حرکات 
بازنمایی های  نيازمند  پيشانی،  قشر  در  موجود  عصبی  ساختارهای  با 

تقویت  باعث  می تواند  موضوع  این  که  می باشد  پی  در  پی  حافظه ای 
بيشتر کارکردهای شناختی و حافظه شود. دقت، الزمه ورزش پيالتس 
می باشد که یک متغير کامال شناختی است و منجر به تقویت بيشتر 
به  نيز  کارکردهای شناختی می گردد )31(. تمرینات مربع گام برداری 
عنوان شکلی از تمرینات ذهنی بدنی منظم، یک برنامه تمرینی است 
که نياز به ادغام اطالعات شناختی و حرکتی دارد. به نظر می رسد این 
 .)19( می کند  را طلب  کارکردهای شناختی  از  باالیی  تمرینات سطح 
در تمرینات مربع گام برداری تصویر سازی و به خاطر سپردن الگوهای 
حرکت و پس از آن دنبال کردن مسير حرکت روی مت صورت می گيرد 
که هر سه مورد نيازمند توجه، حافظه و نقشه ریزی برای انجام صحيح 
الگوهاست. همچنين الزم است تا افراد بتوانند خطاهای خود را شناسایی 
تا  افراد را تشویق می کند  و تصحيح نمایند. در جلسات تمرین، مربی 
می کند.  تغيير  الگوها  دشواری  سطح  زیرا  کنند  توجه  کامل  طور  به 
و می تواند سبب  است  بسيار کمک کننده  برای سالمندان  رویکرد  این 
و  انتخابی  توجه  توجه،  زیرا حفظ  آنها شود.  حافظه ی  و  توجه  تقویت 
نادیده گرفتن محرک نامربوط با افزایش سن به دليل تحليل ناحيه لوب 
پيشانی تضعيف می شود. همچنين تمرینات مربع گام برداری اثر مثبتی 
دادن  که  است  توجه  قابل  نکته  این  دارند.  انعطاف پذیری شناختی  بر 
نامناسب  پاسخ های  بازداری  توانایی  عدم  و  کارانه  محافظه  پاسخ های 
می تواند  می دهد،  روی  شناختی  انعطاف پذیری  وجود  عدم  بدليل  که 
منجر به ضعف در توانایی حل مساله گردد و به نوعی نشانه کاستی در 
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کارکردهای اجرایی باشد که این مهم می تواند از طریق تمرینات مربع 
گام برداری مرتفع شود )19(.  

مربع  و  پيالتس  تمرینات  انجام  دنبال  به  شناختی  کارکردهای  بهبود 
گام برداری را می توان به اثرات ورزش بر کارکردهای شناختی نيز نسبت 
مغز،  افزایش جریان خون، حجم  که  کرده اند  پيشنهاد  پژوهش ها  داد. 
عامل نوروتروفيک مشتق شده از مغز و بهبود سيستم های انتقال دهنده 
تغيير  باعث  ورزش  دهد.  رخ  ورزش  به  پاسخ  در  است  ممکن  عصبی 
در سطح رونویسی بعضی از ژن های شناخته شده در ارتباط با فعاليت 
نورونی، ساخت انتقال دهنده های عصبی و ساختمان سيناپسی می شود 
که در فرایند پردازش حافظه مهم می باشد )32(. پژوهشگران پيشنهاد 
می کنند که تمرینات جسمانی، به ویژه تمرینات ذهنی_بدنی می توانند 
با استفاده از فرایند سلول سازی عصبی خطر مبتال شدن به آلزایمر و 
تحليل کارکردهای شناختی را کاهش بدهند )20(. همچنين تحقيقات 
اخير افزایش سطح عامل نوروتروفيکی مشتق از مغز را به دنبال انجام 
تمرینات پيالتس )33( و مربع گام برداری نشان داده اند )34(. پژوهشگران 
اذعان داشته اند این عامل نقش مهمی در عصب زایی، شکل گيری عصبی، 
ناحيه  و شکل پذیری سيناپسی  تحليل سلول های عصبی  از  جلوگيری 
عملکردهای  در  هم  هيپوکامپ  طرفی  از  و  می کند  بازی  هيپوکامپ 
شناختی بسيار تاثيرگذار است. عنوان شده هر عاملی که بتواند موجب 
افزایش سطح نوروتروفين ها در مغز شود می تواند به تغييراتی در حافظه، 

یادگيری و کارکردهای شناختی حتی در سالمندان بيانجامد )35(.   
در خصوص اثر تمرینات پيالتس و مربع گام برداری بر تعادل ایستا و پویا 
زنان سالمند، یافته های مطالعه نشان داد که هر دو شيوه تمرینی سبب 
 Kayaoglu بهبود تعادل زنان سالمند شدند. این یافته با پژوهش های
و   Ravichandran  ،)36( همکاران  و   Tendulkar  ،)14(  Ozsu و 
تمرینات  انجام  دنبال  به  تعادل  بهبود  همکاران )37( همسو می باشد. 
ورزشی می تواند به دليل افزایش سازگاری های عصبی مانند به کارگيری 
واحدهای عصبی کارآمدتر، افزایش کارایی و قدرت ارتباطات سيناپسی، 
افزایش فعال سازی دستگاه  عصبی و تسهيل در انتقال درون دادهای هر 
یک از حواس به دنبال تمرین باشد. تمرینات ذهنی بدنی مانند پيالتس 
انداختن  چالش  به  برای  شرایطی  تعادل،  در  درگير  تحریک حواس  با 
افراد  تعادل  بهبود  در  می تواند  که  می آورند  وجود  به  تعادل  سيستم 
سالمند مؤثر باشد. همچنين این تمرینات از حرکات کششی و قدرتی 
تشکيل شده  است که عميق ترین عضالت بدن را هدف قرار می دهد و 
و   Shigematsu  .)38( می شود  فرد  تعادل  حفظ  به  منجر  نهایت  در 
همکاران نشان می دهد تمرینات ذهنی بدنی مربع گام برداری نيز سبب 
ارتقاء تعادل ایستا، چابکی و سرعت راه رفتن در سالمندان می شوند زیرا 

تمرینات مذکور شامل حرکات سریع و چند جهته، بلند کردن پاشنه 
و انتقال آرام وزن است که همگی به بهبود تعادل، چابکی و سرعت راه 
رفتن کمک می کنند )Tsang .)18 و Hi-Chan در سال 2004 نشان 
ارتقا مراکز حرکتی و  دادند تمرینات مربع گام برداری می توانند باعث 
و  شوند  می کنند،  کنترل  را  جهت یابی  و  دهليزی  سيستم  که  قشری 
منجر به بهبود تعادل و جنبش پذیری به ویژه در سالمندان بشوند )39(. 
در مطالعه ای دیگر نشان داده شده است که تمرینات تقویت کننده پا با 
بارهای کم )20 درصد حداکثر قدرت( )مانند تمرینات مربع گام برداری( 
تعادل را بهبود می بخشند زیرا این تمرینات سبب فعال ماندن عضالت 
در طول مرحله کانستریک حرکت شده و سطح نيروی خروجی را حفظ 
)جلو،  جهته  چند  گام برداری  الگوهای  وجود  این،  بر  عالوه  می کنند. 
عقب، جانبی و مورب( در این تمرینات منجر به فعال شدن بهتر عضالت 
کمکی و موافق پا می شوند )40(. در مطالعه حاضر بعد از این که افراد 
گروه تمرینات مربع گام برداری با الگوهای هر مرحله آشنا شدند، از آنها 
را در  الگوها  تمرینات،  راهنمای  با دفترچه   خواسته می شد که مطابق 
حالی که بر روی پنجه پا راه می روند، اجرا کنند. این حرکت، که شامل 
مراحل کوچک پرش است، قدرت پای آنها را نيز بهبود می بخشد و در 

عين حال می تواند سبب بهبود تعادل شود.  
به عالوه، نتایج پژوهش حاضر کاهش ترس از افتادن زنان سالمند به 
دنبال انجام تمرینات پيالتس و مربع گام برداری را نشان داد. این یافته با 
تحقيق Fisseha و همکاران )16( و Bhanusali و همکاران )40( همسو 
می باشد. به طور معمول، کاهش قدرت عضله، تعادل، انعطاف پذیری و 
تغيير در راه رفتن با افزایش سطح ترس از افتادن همراه است. از این رو، 
تاثير ورزش پيالتس بر کاهش ترس از افتادن می تواند مستقيماً با بهبود 
این پارامترها مرتبط باشد. بعد از قدرت عضالنی، از دست دادن تعادل 
قوی ترین عامل خطرناک برای ترس از افتادن است. مطالعات اخير نشان 
با تحمل وزن و تمرکز بر مرکز قدرت بدن  داده است ورزش پيالتس 

انجام می شود که به بهبود ثبات و تعادل بدن کمک می کند )41(.
گام برداری،  مربع  تمرینات  انجام  طی  در  که  داده اند  نشان  تحقيقات 
جلوگيری  دیگر جهت  پای  می رود،  بين  از  پا  یک  تعادل  که  هنگامی 
از افتادن بالفاصله از روی زمين بلند می شود )مشابه با حرکت لی لی 
کردن(. این مکانيسم می تواند علت کاهش ميزان ترس از سقوط بعد 
از انجام تمرینات مذکور را توضيح دهد )18(. به عالوه به نظر می رسد 
مکانيسم اثرگذاری این تمرینات به این صورت باشد که وقتی تعادل فرد 
حين گام برداشتن به هم می خورد و احتمال افتادن وجود دارد، فرد برای 
جلوگيری از افتادن یک گام جبرانی سریع و محکم با خم کردن لگن 
و زانو و باز کردن مچ پا بر می دارد. با ادامه تمرینات این قابليت در فرد 
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شکل گرفته و سبب بهبود گام برداری و جلوگيری از سقوط سالمندان و 
به دنبال آن کاهش ترس از افتادن می شود )17(. در نهایت این احتمال 
وجود دارد که در تحقيق حاضر تمرینات ذهنی بدنی پيالتس و مربع 
از  باشند  توانسته  عاملی  تمرینی چند  برنامه های  به عنوان  گام برداری 
یک سو با بهبود قدرت عضالنی، کارایی دستگاه عصبی و گيرنده های 
عمقی باعث بهبود تعادل و از سوی دیگر با بهبود کارکردهای شناختی 
مرتبط با افتادن سبب بهتر شدن کيفيت کنترل قامت و تعادل شده و 
در نهایت سبب کاهش ترس از افتادن در زنان سالمند شده باشند. از 
محدودیت های تحقيق حاضر کم بودن تعداد حجم نمونه به دليل شيوع 
بيماری کرونا بود، لذا توصيه می شود تا تحقيقی مشابه با تحقيق حاضر 
ولی با تعداد نمونه ی بيشتر در آینده انجام شود تا نتایج قابليت تعميم 
بيشتری داشته باشند. به عالوه از آنجایی که از یک سو مطابق با پيشينه 
و  دارد  وجود  ارتباط  قدرت عضالنی  و  تعادل  برقراری  ميان  تحقيقات 
متغير شناختی  اجرایی،  کارکردهای  و  بر حافظه  دیگر عالوه  از سوی 
توجه هم از متغيرهایی است که در ادبيات تحقيق مرتبط با افتادن در 
سالمندان مطرح شده است، بنابراین پيشنهاد می شود تا در تحقيقات 
آینده تاثير تمرینات ذهنی بدنی مربع گام برداری در مقایسه با پيالتس 
بر کارکردهای جسمانی و شناختی دیگر مرتبط با افتادن مثل قدرت 

عضالنی و توجه نيز  بررسی شود.
     

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر بهبود کارکردهای شناختی و کارکردهای جسمانی 
مرتبط با افتادن و کاهش ترس از افتادن به دنبال انجام تمرینات پيالتس 
و مربع گام برداری را نشان داد. بنابراین می توان استفاده از هر دو شيوه 
کارکردهای  ارتقاء  برای  بعدی  چند  مداخالت  عنوان  به  را  تمرینی 
شناختی )کارکردهای اجرایی و حافظه(، کارکردهای جسمانی )تعادل 
نمود.  توصيه  سالمند  زنان  در  افتادن  از  ترس  کاهش  و  پویا(  و  ایستا 
تمرینات مربع گام برداری در مقایسه با پيالتس اخيرا در تحقيقات این 

حيطه مطرح شده  است، با توجه به مشاهده عدم تفاوت اثر این دو شيوه 
تمرینی و محاسن ویژه تمرینات ذهنی بدنی مربع گام برداری در مقایسه 
قابل حمل بودن مت تمرینات، کم هزینه و ساده  از جمله  با پيالتس 
بودن طراحی، امکان انجام این تمرینات در محيط های مختلف باز و بسته 
و به ویژه در منزل و عدم نياز به نظارت مربی به نظر می رسد انتخاب این 

تمرینات گزینه راحت تر و در دسترس تری برای سالمندان باشد. 
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Introduction: The	family	is	the	first	social	environment	that	is	effective	in	the	emotional	devel-
opment	of	individuals.	The	present	study	aimed	to	develop	a	structural	model	for	predicting	mal-
adaptive	schemas	based	on	parenting	style	with	the	mediate	role	of	attachment	styles	and	students'	
moods.	
Methods: The	 research	method	was	 descriptive	 correlational	 and	 structural	 equation	modeling.	
The	statistical	population	of	this	study	included	all	students	of	the	Islamic	Azad	University,	Karaj	
branch	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2020-2021.	A	sample	of	380	people	was	se-
lected	 through	non-the	probabilistic	and	online	sampling	method.	Data	were	collected	using	 the	
Young	Early	Maladaptive	Schemas	Questionnaire,	Buri	Parental	Authority	Questionnaire,	Hazan	
and	Shaver	Adult	Attachment	Questionnaire,	and	CloningerTemperament	and	Character	Scale	were	
used.	Pearson	correlation	coefficient,	structural	equation	model	in	SPSS-21	software	and	AMOS-24	
software	was	used	to	analyze	the	data.
Results:	The	 results	 showed	 that	 the	 tested	model	has	a	good	fit.	The	 results	also	showed	 that	
authoritarian	parenting	style	with	the	mediated	role	of	secure	attachment	style	and	authoritarian	
and	negligent	parenting	styles	with	the	mediated	role	of	avoidant	attachment	style	have	an	indirect	
effect	on	the	Early	Maladaptive	Schemas.	Authoritarian	Parenting	Style	with	the	mediated	role	of	
self-direction,	cooperation	and	self-reliance	and	authoritarian	parenting	style	with	 the	mediated	
role	of	perseverance,	self-direction	and	cooperation,	and	Permissive	Parenting	Style	with	the	me-
diated	role	of	harm	avoidance	have	a	causal	and	indirect	effect	on	the	students'	Early	Maladaptive	
Schemas	(P<0.01).
Conclusion:	Considering	the	relationship	between	parenting	styles	and	temperament	with	the	mal-
adaptive	schemas,	the	present	study	results	can	be	used	to	explain	the	factors	affecting	maladaptive	
schemas	and	as	a	suitable	model	for	designing	comprehensive	programs	to	prevent	early	maladap-
tive	schemas.
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Extended Abstract
Introduction
Early	 maladaptive	 schemas	 are	 memories,	 emotions,	

bodily	sensations,	and	cognitions	that	are	formed	in	the	

mind	at	the	beginning	of	development	and	are	repeated	

throughout	 life	 and	 affect	 the	way	of	 interpreting	 expe

riences	and	relationships	with	others.	Young	et	al.	Have	

developed	a	classification	of	early	maladaptive	schemas	

that	assumes	that	when	caregivers	do	not	adequately	meet	

the	child's	basic	emotional	needs,	these	schemas	form	in	
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the	child	and	persist	into	adulthood	(5).	These	needs	in-

clude	the	need	for	security	and	attachment,	the	need	for	

independence,	 the	 need	 for	 freedom	 of	 expression	 and	

excitement,	 the	 need	 for	 spontaneity	 and	 fun,	 and	 the	

need	 for	 realistic	 constraints.	 These	 needs	 are	 present	

in	everyone,	and	meeting	these	needs	in	childhood	goes	

back	to	the	type	of	parenting	style	of	the	parents	of	these	

children.	On	the	one	hand,	maladaptive	schemas	are	as-

sociated	with	parenting	styles,	and	attachment	and	mood	

styles	are	associated	with	parenting	styles,	and	these	are	

effective	in	creating	or	not	creating	maladaptive	schemas.	

Due	to	the	importance	of	the	above	and	considering	the	

research	 background,	 the	 present	 study	 was	 conducted	

to	develop	a	structural	model	for	predicting	maladaptive	

schemas	based	on	parenting	style	with	the	mediate	role	of	

attachment	styles	and	students'	moods.

Methods
The	research	method	was	descriptive	correlational	in	which	

the	relationship	between	research	variables	is	analyzed	in	

the	form	of	path	analysis.	Early	maladaptive	schemas	were	

used	as	 independent	variables	 in	 this	model,	attachment	

style	and	mood	as	mediated	variables,	and	parenting	styles	

as	dependent	variables.	The	statistical	population	of	this	

study	included	all	students	of	the	Islamic	Azad	University,	

Karaj	branch	in	the	second	semester	of	the	academic	year	

2020-2021,	which	through	the	Krejcie	and	Morgan	table,	

the	sample	size	of	380	people	was	determined	(Due	to	the	

prevalence	of	COVID-19	in	Iran	and	the	impossibility	of	

completing	 the	 questionnaire	 in	 person.	 Therefore,	 the	

available	online	sampling	method	was	used	to	select	the	

statistical	 sample).	The	criteria	 for	entering	 the	 research	

were:	 completing	 informed	 consent	 for	 participating	 in	

the	 research,	 knowledge	 about	 the	 research	goals.	Also,	

the	criteria	for	exclusion	were:	has	a	history	of	psychiatric	

disorder,	 physical	 illness,	 and	 disability	 affecting	 a	 per-

son's	life.	The	Young	Early	Maladaptive	Schemas	Ques-

tionnaire,	Buri	 Parental	Authority	Questionnaire,	Hazan	

and	Shaver	Adult	Attachment	Questionnaire,	Clowninger	

Temperament	 and	Character	 Inventory	 Scale	were	 used	

to	measure	the	research	variables.	Data	analysis	was	per-

formed	by	descriptive	statistical	methods	(mean,	standard	

deviation,	frequency,	percentage)	and	Pearson	correlation	

by	SPSS-21.	To	evaluate	the	fit	of	the	structural	equation	

model	(In	the	method	of	structural	equations,	multivariate	

normality	is	one	of	the	essential	assumptions	that	must	be	

considered.	 In	 this	 study,	 the	Kolmogorov-Smirnov	 test	

was	used	to	test	the	assumption	of	normality)	several	in-

dicators	include:	Goodness	of	Fit	Index	(GFI),	Root	Mean	

Squared	 Error	 of	 Approximation	 (RMSEA),	 Compara-

tive	Fit	Index	(CFI),	Tucker-Lewis	(TLI),	Bentler–Bonett	

normed	fit	index	(NFI(	were	used	by	AMOS-24	software.	

Also,	 the	Bootstrap	method	was	 used	 to	 investigate	 the	

indirect	relationships	of	the	routes.		In	this	study,	a	signifi-

cance	level	was	considered	less	than	0.05.

Results
The	number	of	female	students	is	187	(51.9%),	and	male	

is	173	(48.1%).	The	mean	and	standard	deviation	of	the	

age	of	the	subjects	were	29.48	and	2.38;	182	had	a	bach-

elor's	 degree,	 188	 had	 a	master's	 degree,	 and	 56	 had	 a	

doctorate.	 First,	 the	 normality	 of	 data	 distribution	 was	

checked	and	confirmed	using	Kolmogorov-Smirnov	sta-

tistical	test	(P<0.05).	The	result	of	the	correlation	matrix	

of	 variables	 showed	 the	 highest	 correlation	 coefficient	

between	harm	avoidance	and	 innovation	 (0.68)	and	 the	

lowest	 correlation	 between	 permissive	 parenting	 style	

and	insecure-ambivalent	attachment	style	(0.01).	The	re-

sults	of	the	model	fit	study	showed	that	the	value	of	X2	

is	1697.08,	the	result	of	dividing	Chi-square	with	the	de-

gree	of	freedom	(2.99)	is	less	than	3	that	which	indicates	

the	excellent	fit	of	the	model.	The	good	fit	index	(GFI)	is	

0.905,	which	indicates	the	optimal	fit	of	the	model.	The	

modified	fit	index	(AGFI)	is	0.852,	which	is	greater	than	
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0.85,	so	the	model	has	a	good	fit.	The	root	mean	square	

of	the	estimation	error	(RMSEA)	is	0.075,	indicating	the	

research	model's	confirmation.	The	Bentler-Bount	(NFI)	

index	is	0.907,	the	Tocler-Lewis	index	(TLI)	is	0.915,	the	

adaptive	fit	index	(CFI)	is	0.913,	and	the	relative	fit	in-

dex	(RFI)	is	0.925;	all	of	this	indicates	good	fit	and	con-

firmation.	Also,	the	indirect	results	of	the	paths	showed	

that	 authoritarian	parenting	 style	with	mediated	 role	 of	

secure	attachment	 style	and	authoritarian	and	negligent	

parenting	 styles	with	 the	mediated	 role	 of	 avoidant	 at-

tachment	style	have	an	indirect	effect	on	the	early	mal-

adaptive	schemas.	Authoritarian	parenting	style	with	the	

mediated	role	of	self-direction,	cooperation	and	self-reli-

ance,	and	authoritarian	parenting	style	with	the	mediated	

role	of	perseverance,	self-direction	and	cooperation	and	

permissive	parenting	style	with	the	mediated	role	of	harm	

avoidance	have	a	causal	and	indirect	effect	on	students'	

early	maladaptive	schemas	(P<0.01).	

Conclusion
While	pointing	to	the	complexity	of	the	nature	of	attach-

ment,	character,	temperament,	and	parenting	styles,	these	

findings	emphasize	the	recognition	and	conceptualization	

of	various	variables	affecting	early	maladaptive	schemas.	

The	results	of	this	study	show	the	importance	of	warmth,	

love,	 and	 intimacy	 in	 the	 parent-child	 relationship)	 the	

authoritative	parenting	style	 that	 leads	 to	 the	 formation	

of	 a	 secure	attachment	 style.	The	 results	of	 the	present	

study	can	be	used	 to	explain	 the	 factors	affecting	early	

maladaptive	schemas	and	as	a	suitable	model	for	design-

ing	comprehensive	programs	 to	prevent	early	maladap-

tive	schemas.	 It	 is	 suggested	 that	educational	programs	

be	held	to	understand	the	importance	of	parenting	style	

for	parents.	The	most	important	limitation	of	the	present	

study	is	that	despite	trying	to	gain	cooperation	and	creat-

ing	confidence	to	hide	the	results	(maintaining	fiduciary	

duty),	it	seems	that	students'	online	response	plays	a	role	

in	their	response	to	research	variables.	Another	limitation	

of	this	study	is	that	since	the	subjects	of	this	study	were	

limited	to	the	students	of	the	Islamic	Azad	University	of	

Karaj,	 the	generalization	of	 the	 results	 to	other	 student	

should	be	made	with	caution.	Therefore,	it	is	suggested	

that	in	order	to	increase	the	generalizability	of	the	data,	

and	this	research	should	be	done	on	larger	samples.
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مقدمه: خانواده نخستين محيط اجتماعی است که در رشد و تحول عاطفی افراد موثر است. پژوهش حاضر با هدف 

سبک های  ميانجی گری  با  فرزندپروری  شيوه های  اساس  بر  ناسازگار،  طرحواره های  پيش بينی  ساختاری  مدل  تدوین 

دلبستگی و خلق و خو  دانشجویان انجام گرفت.

روش کار: پژوهش حاضر، همبستگی و از نوع مدل سازی معادالت ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه آن کليه دانشجویان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در نيمسال دوم سال تحصيلی 1400-1399 بودند، که از ميان آنان به روش نمونه گيری 

در دسترس و آنالین نمونه 380 نفری انتخاب شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه های طرحواره Young 1990، سبک 

 1994 Cloninger 1987 و سياهه سرشت و منش Shaver و Hazan 1991، دلبستگی بزرگساالن Buri اقتدار والدین

 SPSS-21 استفاده شد. برای تجزیه و تحليل داده ها از ضریب همبستگی پيرسون و مدل معادالت ساختاری در نرم افزار

و نرم افزار AMOS-24 استفاده شد. 
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سبک دلبستگی اجتنابی اثر غيرمستقيم بر طرحواره های ناسازگار اوليه دارند )P>0/01(. سبک فرزندپروری مقتدرانه با 
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همکاری و سبک فرزندپروی سهل گيرانه با ميانجی گری آسيب پرهيزی بر طرحواره های ناسازگار اوليه دانشجویان اثر علّی 

.)P>0/01( و غيرمستقيم دارند

نتیجه گیری: با توجه به رابطه بين شيوه های فرزندپروری و خلق و خو با طرحواره های ناسازگار، از نتایج پژوهش حاضر 

می توان برای تبيين عوامل موثر بر طرحواره های ناسازگار و همچنين به عنوان الگویی مناسب برای طراحی برنامه های 

جامع پيشگيری از طرحواره های ناسازگار اوليه بهره برد.
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مقدمه
 ،)Early maladaptive schemas( اوليه  ناسازگار  طرحواره های 
خاطرات، هيجان ها، احساس های بدنی و شناخت واره هایی هستند )1( 
که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سير زندگی 
تأثير  دیگران  با  رابطه  و  تجارب  تفسير  و  تعبير  نحوه  بر  و  تکرار شده 
می گذارند )2، 3(. به عقيده Young اگر چه عوامل مربوط به جامعه، 
مدرسه و همساالن در شکل گيری این طرحواره ها مؤثر هستند، اما اثر 

آنها، آن وسعت و ثبات اثر عوامل خانوادگی را ندارد )4(، چرا که خانواده 
نخستين محيط اجتماعی است که در رشد و تحول عاطفی افراد موثر 

است )5(.      
اوليه  ناسازگار  طرحواره های  از  طبقه بندی  یک  همکاران  و   Young
ارائه کرده اند که فرض می شود وقتی که غالباً نيازهای هيجانی اساسی 
کودک به وسيله مراقبان برآورده نشده و یا به شکل مناسبی برآورده 

چکیده
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تا بزرگسالی  این طرحواره ها در کودک شکل می گيرند و  باشد،  نشده 
ادامه می یابند )5(. این نيازها شامل نياز به امنيت و دلبستگی، نياز به 
به  نياز  هيجانات،  و  خواسته ها  بيان  آزادی  به  نياز  استقالل،  و  کفایت 
خودانگيختگی و تفریح و نياز به محدودیت های واقع بينانه می باشد. این 
نيازها در همه وجود دارد و در دوران کودکی برآورده ساختن این نيازها 

به نوع سبک فرزندپروری والدین این کودکان بر می گردد )6(.
مطالعات خود سه ویژگی را آشکار می سازد که روش موثر را از روش های 
نه چندان غير موثر فرزندپروری جدا می سازد این سه ویژگی عبارتند 
از  از: 1( پذیرش و روابط نزدیک 2( کنترل و 3( استقالل دادن. وی 
تعامل این سه ویژگی، سه سبک فرزندپروری مستبد، مقتدر و سهل گير 
را مشخص کرد )6(. والدین دیکتاتور، روابط سرد همراه با کنترل زیاد 
را بر فرزندان خود اعمال می کنند؛ والدین مقتدر کنترل خود را همراه 
با روابط گرم و پاسخ گویی بر فرزندان خود دارند. در حالی که والدین 
سهل گير انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و هيچ گونه کنترل و 

پاسخ گویی هم نسبت به آنان ندارند )7(.      
Bach و همکاران در پژوهشی نشان دادند با توجه به این که والدین 
در شيوۀ فرزندپروری با بعد غالب کنترل، دخالت، رهبری و کنترل از 
طریق ایجاد احساس گناه و تقصير را نسبت به شکل گيری خودمختاری 
در فرزندان ترجيح می دهند، این نيازها )از جمله نياز خودمختاری( را 
طرحواره های  بيشتر  شکل گيری  به  منجر  نتيجه،  در  و  گرفته  نادیده 

ناسازگار اوليه در فرزندان می شوند )7(.
همچنين پژوهش ها نشان می دهد که سبک های دلبستگی با شيوه های 
فرزندپروری ارتباط تنگاتنگی دارند )8(. دلبستگی به تجارب اوليه فرد 
با والدین و یا نوع رابطه هيجانی فرد با والدین خود در دوران کودکی 
اطالق می شود. به عبارت دیگر دلبستگی، پيوند هيجانی پایدار بين دو 
فرد می باشد، به طوری که یکی از دو طرف کوشش می کند نزدیکی و 
مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند تا 
مطمئن شود که ارتباط ادامه می یابد )9(. سبک هاي دلبستگي از منابع 
درون فردي هستند که مي توانند سطوح تنش و ناتواني را در شرایط 
ناگوار تعدیل کنند و اثرات منفي تنش را کمرنگ تر جلوه دهند )10(. 
Ainsworth با مطالعه بر روي 23 کودک یک ساله، الگوهاي دلبستگي 
نمود  دوسوگرا  ناایمن  و   اجتنابي  ناایمن  ایمن،  دلبستگي  انواع  به  را 
)11(. افراد بزرگسال با سبک دلبستگي ایمن در روابط نزدیک راحت و 
آسوده هستند و احساس مي کنند که مي توانند بر دیگران در زمان هاي 
نياز متکي باشند. آنها در روابط، احساس شایستگي مي کنند و اضطراب 
رها شدن و یا مورد بي مهري قرار گرفتن، ندارند. افراد بزرگسال با سبک 
باور  عموما  و  دارند  نزدیک  روابط  به  تمایل شدیدي  ناایمن  دلبستگي 

دارند که مي توانند بر دیگران متکي باشند. با این حال، به شدت نيز در 
مورد رها شدن یا طرد شدن نگران هستند و در نهایت افراد بزرگسال با 
سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي در روابط نزدیک و از اتکاي بر دیگران 
ناراحت هستند. آنها در مورد رها شدن یا طرد شدن نگراني ندارند و 
 .)12( برسانند  حداقل  به  را  صميمي  روابط  اهميت  که  دارند  تمایل 
دلبستگی و سيستم های مراقبتی اغلب به طور همزمان فعال می شود 
غفلت یا قصور والدین سهل انگاری یا انضباط سخت گيرانه ممکن است 
هيجانات  ایجاد  و  اجتنابی  یا  اضطرابی  دلبستگی های  اتخاذ  به  منجر 
ترس، اضطراب، خشم، غم؛ شرم، گناه در افراد می شود )13(. گرچه در 
بيشتر پژوهش های صورت گرفته در مورد رابطه سبک های فرزندپروری 
با سبک های دلبستگی نتایج حاکی از آن است که سبک فرزندپروری 
 .)15  ،14( دارد  مثبت  همبستگی  ایمن  دلبستگی  سبک  با  مقتدرانه 
سبک های  با  فرزندپروری  سبک های  سایر  همبستگی  مورد  در  اما 
دلبستگی نتایج متناقض می باشد برای مثال برخی به همبستگی منفی 
و  سهل گير  فرزندپروری  سبک های  و  ایمن  دلبستگی  سبک های  بين 

استبدادی اشاره کردند )16(. 
سبک  به  مرتبط  روان شناختی  مولفه های  از  دیگر  یکی  عالوه  به 
فرزندپروری و احتماال یکی از عوامل شکل گيری طرحواره ها، خلق و خو 
کودک است. خلق و خو جنبه ای از ساختار کلی فرد است که با گرایش 
به الگوهای خاص واکنش های هيجانی، تغييرات خلق و سطوح حساسيت 
حاصل از تحریک مشخص می شود بسياری آن را ارثی می دانند )17(. 
منجر  کودکی،  دوران  دردناک  وقایع  با  تعامل  در  کودک،  خو  و  خلق 
واکنش های  نيز  متفاوت  خو  و  خلق  می شود  طرحواره  شکل گيری  به 
متفاوتی نيز به وجود می آورد؛ ممکن است سبک فرزندپروری یکسانی 
شرایط زندگی یکسان را برای فرزندشان اعمال کنند ولی به دليل خلق و 
خوی متفاوت عکس العمل متفاوتی صورت می پذیرد و کودک نيز به طور 
متفاوتی آسيب پذیر خواهد شد )18(. یافته های پژوهشی نشان می دهد 
هيجان های منفی مادر و هيجان های منفی کودک )خلق و خوی منفی( 
با احساس شایستگی کمتر در فرزندپروری ارتباط دارد، مادرهایی که 
از لحاظ هيجانی خيلی منفی بودند ممکن بود احساس های منفی خود 
را به فرزندپروری منتقل کنند )انتقال طرحواره ( )19(. لذا با توجه به 
اهميت مطالب فوق الذکر و با توجه به در نظر داشتن پيشينه پژوهشی 
ارتباط  در  فرزندپروری  های  سبک  با  ناسازگار  طرحواره های  مذکور، 
با سبک های  نيز  و خو  و خلق  دلبستگی  از طرفی سبک های  و  است 
ایجاد  عدم  یا  ایجاد  بر  نيز  دو  این  و  هستند  ارتباط  در  فرزندپروری 
این  بنابراین در پژوهش حاضر  ناسازگارانه موثر هستند.  طرحواره های 
سوال مطرح می شود که آیا سبک های دلبستگی و خلق و خو می توانند 
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سبک های  با  ناسازگار  طرحواره های  با  ارتباط  در  را  واسطه ای  نقش 
فرزندپروری دانشجویان داشته باشد؟ همچنين فرضيه های این پژوهش 
عبارتند از: فرضيه اول: سبک های فرزندپروری بر طرحواره های ناسازگار 

دانشجویان اثر مستقيم دارد. فرضيه دوم: خلق و خو بر طرحواره های 
ناسازگار دانشجویان اثر مستقيم دارد. فرضيه سوم: سبک های دلبستگی 

بر طرحواره های ناسازگار دانشجویان اثر مستقيم دارد. 

روش کار
پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل سازی معادالت ساختاری بود که 
در آن ارتباط بين متغيرهای پژوهش در قالب تحليل مسير مورد تحليل 
عنوان  به  اوليه  ناسازگار  این مدل، طرحواره های  در  است.  گرفته  قرار 
متغير مستقل، سبک دلبستگی و خلق و خو به عنوان متغير واسطه ای 
و سبک های فرزندپروری به عنوان متغير وابسته بودند. جامعه آماری 
این پژوهش شامل کليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در 
بود  نفر   33000 تعداد  به   1399-1400 تحصيلی  سال  دوم  نيمسال 
تعيين  نفر  نمونه 380  مورگان، حجم  و  از طریق جدول کرجسی  که 
و سپس با توجه به محدودیت تردد هنگام جدی شدن خطر کرونا در 
ایران، این تعداد به صورت در دسترس و آن هم به صورت آنالین انتخاب 
شده اند و پرسشنامه های طرحواره هاي ناسازگار اوليه، اقتدار والدین و 
سبک دلبستگی در اختيار آنها قرار داده شد. از جمله مالک های ورود 
به پژوهش؛ تحصيل در نيمسال دوم سال 1400-1399 دانشگاه آزاد 
برای  رضایت آگاهانه  و  پژوهش  اهداف  از  آگاهی  کرج،  واحد  اسالمی 
شرکت در پژوهش و مالک های خروج پژوهش؛ بی پاسخ بودن بيش از 
30 درصد سواالت و استفاده از الگوی پاسخ دهی مشخص )یکسان پاسخ 
دادن به سواالت زوج یا عالمت زدن یک گزینه در سواالت متوالی که با 

بررسی تک تک پرسشنامه ها توسط محقق بررسی شد( بودند.
پژوهش  در  اطالعاتی  آزمودنی  کليه  اخالق:  مالحظات  رعایت  جهت 

دریافت کردند، در هر مقطع زمانی، می توانستند مطالعه را ترک کنند. 
این اطمينان به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و 
فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می گيرد. به منظور رعایت 
حریم خصوصی، مشخصات آزمودنی ها ثبت نشد. در پایان از همه آنان 

رضایت آگاهانه دریافت شد. 
تجزیه و تحليل داده ها نيز به وسيله روش های آماری توصيفی )ميانگين، 
انحراف معيار، فراوانی، درصد(، همبستگی پيرسون و تحليل معادالت 
ساختاری به وسيله نرم افزار SPSS-21 و نرم افزار AMOS-24 انجام 

شد. در این مطالعه سطح معناداری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. 

 Questionnaire( اولیه  ناسازگار  طرحواره هاي  پرسشنامة 
  )Young early maladaptive schemas

 Young توسط  اوليه،  ناسازگار  طرحواره هاي  خودگزارشي  پرسشنامه 
حيطه   18 که  است  ماده   90 داراي  و  شده  ساخته   1990 سال  در 
از طرحواره هاي ناسازگار اوليه از قبيل محروميت هيجاني، رهاشدگي/
نقص/ اجتماعي/بيگانگي،  انزواي  بي اعتمادي/بدرفتاري،  بي ثباتي، 

وابستگي/بي کفایتي  پيشرفت،  در  شکست  )بي عشقي(  بي مهري 
اطاعت،  گرفتاري،  بيماري،  و  ضرر  به  نسبت  آسيب پذیري  عملي، 
استحقاق  سخت گيرانه،  معيارهاي  هيجاني،  بازداري  )فداکاري(،  ایثار 
تحسين/ ناکافي،  انضباطي  داري/خود  داشتن، خویشتن  داشتن/برتري 

شکل 1. مدل فرضی پژوهشی برگرفته از مطالعات پيشين
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و  اندازه مي گيرد. کمترین  را  نگراني/بدبيني، خودتنبيهي  توجه،  جلب 
بيشترین نمره هاي اندازه گيري طرحواره هاي ناسازگار اوليه بين 1 تا 6 
مي باشد، که نمرۀ باال حاکي از ميزان باالي طرحواره هاي ناسازگاراوليه 
در آزمودني ها است )6(. فرم جدید ویرایش سوم مقياس طرحواره های 
هيجانی )فرم کوتاه 90 سوالي( استفاده شده است، یوسفی و همکاران 
روایی و اعتبار این پرسشنامه را بر روی یک نمونه 579 نفری در دو 
این  نمودند. در  بررسی  و مرحلۀ دوم 185(  اول 394  )مرحلۀ  مرحله 
نيمه کردن  و دو  آلفاي کرونباخ  از دو روش  استفاده  با  اعتبار  بررسي 
در کل نمونه به ترتيب )0/91 و 0/86(، در دختران )0/87 و 0/84( و 
در پسران )0/84 و 0/81( بود )20(. همچنين در پژوهش حاضر نتایج 
ضریب آلفای کرونباخ در اجرای مقدماتی برای کل پرسشنامه 0/92 و 
برای خرده  مؤلفه های رهاشدگی/بی ثباتی 0/91، بی اعتمادی/بدرفتاری 
0/902، محروميت هيجانی 0/89، نقص/شرم 0/86، انزوای اجتماعی/

بيگانگی 0/87، وابستگی/بی کفایتی 0/84، آسيب پذیری نسبت به خود 
استحقاق/ شکست،   ،0/93 تحول نيافته/گرفتار  خود   ،0/92 بيماری  یا 
بزرگ منشی 0/91، خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی 0/87، اطاعت 
0/85، ایثار، پذیرش جویی/جلب توجه 0/86، منفی گرایی/بدبينی 0/89، 
بازداری هيجانی 0/92، معيارهای سرسختانه/عيب جویی افراطی 0/84 
از  آمده حاکی  به دست  آمد که همه  ضرایب  به دست  تنبيه 0/91  و 

همسانی درونی باالی سواالت می باشد )20(. 

 Authority Questionnaire( والدین  اقتدار  پرسشنامه 
  )Buri Parental

این پرسشنامه توسط Buri در سال 1991 با هدف بررسی سه سبک 
از  ارزیابی ادراک نوجوانان و جوانان  اقتداری، استبدادی و سهل گير و 
شده  ساخته  مادر  و  پدر  سوی  از  شده  اعمال  فرزندپروری  سبک های 
است. این پرسشنامه شامل 30 سؤال است که برای هر سبک 10 سؤال 
در نظر گرفته شده  است )21(. ميزان پایایی این پرسشنامه را Buri با 
استفاده از روش بازآزمایی 0/81 برای آزادگذاری، 0/85 برای استبدادی 
پژوهش  در   .)22( کرد  گزارش  را  پدران  منطقی  اقتدار  برای  و 0/92 
حاضر نيز نتایج ضریب آلفای کرونباخ در اجرای مقدماتی برای سبک 
و   0/869 استبدادی  فرزندپروری  سبک   ،0/91 مقتدرانه  فرزندپروری 

سبک فرزندپروری سهل گير 0/901 به دست آمد. 

 attachment styles questionnaire( پرسشنامه سبک دلبستگی
 )Hazen and Shaver

 Shaver و   Hazen اندازه گيری خودسنجی است که توسط  ابزار  یک 

در سال 1987 ساخته شد. این آزمون بر این فرض تنظيم شده است 
که مشابهت هایی از سبک های دلبستگی کودک-مراقب را می توان در 
اول،  بخش  در  است،  بخش  دو  شامل  ابزار  این  یافت.  نيز  بزرگسالی 
آزمودنی در مورد سه پاراگراف توصيفی ارائه شده، که بيانگر احساسات 
یک  هر  و  است  روابط  در  صميميت  و  نزدیکی  و  راحتی  درباره   فرد 
نشان دهنده  یک نوع سبک دلبستگی )اجتنابی، اضطرابی، و ایمن( است، 
وضعيت خود را مشخص می کند. در بخش دوم، سبک دلبستگی خود 
را بر اساس یکی از سه توصيف ارائه شده که در بخش اول آمده است 
معين می کند )23(. در پژوهشی که بر روی یک نمونه  100 نفری انجام 
گرفت، اعتبار آن از طریق بازآزمایی، به ترتيب برای دلبستگی اضطرابی، 
اجتنابی، و ایمن، برابر 0/72، 0/56، و 0/37، و ميزان آلفای کرونباخ نيز، 
0/79 گزارش شده است )17(. در مطالعه  حاضر نيز ضریب همبستگی 
 ،0/13 اضطرابی،  و  اجتنابی  برای  ترتيب  به  مختلف  توصيف  سه  بين 

اجتنابی و ایمن، 0/13، و اضطرابی و ایمن، 0/13، به دست آمد.

 Character Inventory )TCI(( منش  و  سرشت  پرسشنامه 
)Temperament and

این پرسشنامه توسط Cloninger و همکاران در سال 1994 و برای 
یا  که  است  شده  ساخته  شخصيتی  ویژگی های  و  خصلت ها  سنجش 
وجود  فرد  در  )منش(  محيط  طریق  از  یا  )سرشت(  وراثت  طریق  از 
دارد. پرسشنامه مذکور توسط Cloninger و بر اساس مدلی عمومی 
بر می گيرد، ساخته شده است.  را در  نابهنجار  و  بهنجار  که شخصيت 
وی مدل عصبی_زیستی خود را برای توضيح مؤلفه های سرشت ارایه 
کرد. این مدل هفت عامل را اندازه گيری می کند که عبارتند از: چهار 
مقياس سرشت نوجویی، آسيب پرهيزی، پاداش وابستگی، پشتکار، و سه 
پژوهشی  در   .)24( خودفراروی  همکاری،  خودراهبری،  منش  مقياس 
 ،0/86 نوجویی  برای  پایایی  ضریب  بازآزمایی،  روش  از  استفاده  با 
همکاری   ،0/79 پشتکار   ،0/73 پاداش وابستگی   ،0/88 آسيب پرهيزی 
این  که  آمد  دست  به   0/86 خودفراروی  و   ،0/90 خودراهبری   ،0/86
نيز  حاضر  پژوهش  در   .)25( است  آزمون  خوب  روایی  گویای  نتایج، 
نوجویی 0/83،  برای  مقدماتی  اجرای  در  کرونباخ  آلفای  نتایج ضریب 
وابستگی 0/88، پشتکار 0/82، همکاری  پاداش  آسيب پرهيزی 0/86، 
که همه   آمد  به دست  و خودفراروی 0/84  0/87، خودراهبری 0/85 
ضرایب به دست آمده حاکی از همسانی درونی باالی سواالت می باشد.

یافته ها
نظر  از  بود.  و 2/38  آزمودنی ها 29/48  معيار سن  انحراف  و  ميانگين 
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جدول 1. ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش

مدرک تحصيلی، 182 نفر کارشناسی، 188 نفر کارشناسی ارشد و 56 
نفر دکتری داشتند.

در جدول 1، شاخص های توصيفی کل نمونه بررسی شده است. دو آماره کجی 
و کشيدگی نشان می دهد که توزیع پراکندگی داده ها در هر متغير نرمال است.   

کشیدگیکجیحداقلحداکثرانحراف معیارمیانگینمتغیر

طرحواره های هیجانی

221/724/153101700/4220/726طرحواره های ناسازگار اولیه

0/268-10/491/81680/429رها شدگی/بی ثباتی

0/277-12/022/041790/588بی اعتمادی/بدرفتاری

0/308-10/711/821680/251محرومیت هیجانی

0/569-8/892/111460/419نقص/شرم

0/091-11/221/861680/248انزواری اجتماعی/بیگانگی

0/417-9/712/191570/58وابستگی/بی کفایتی

0/366-10/721/91680/43آسیب پذیری نسبت به خودی بیماری

0/70-10/292/21570/243خودتحول نیافته/گرفتار

0/247-13/131/9918100/446شکست

0/065-16/61/822140/376استحقاق/بزرگ منشی

0/10-14/871/6520120/12خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی

0/302-9/462/051570/57اطاعت

0/521-15/461/9221130/76ایثار

0/413-16/261/9621130/273پذیرش جویی/جلب توجه

0/085-10/581/911680/585منفی گرایی/بدبینی

0/36-12/252/181790/394بازداری هیجانی

0/148-15/691/9720120/092سرسختانه/عیب جویی افراطی

0/15-13/252/0419110/724تنبیه

سبک فرزندپروری

23/136/394590/4140/284مستبدانه

0/2930/508-27/114/143714سهل گیرانه

0/130/097-30/385/483715مقتدرانه

سبک دلبستگی

1/09-3/671/92710/158ایمن

2/821/11621/541/7اجتنابی

3/241/43620/730/868دوسوگرا
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است،  همبستگی  ماتریس  مدل ها  تحليل  و  تجزیه  مبنای  که  آنجا  از 
ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش در جدول 2 ارائه شده است. با 
توجه به نتایج جدول 2، برخی از ضرایب همبستگی در سطح 0/05 و 

برخی در سطح 0/01 معنادار بودند. بيشترین ضریب همبستگی بين 
سبک  بين  همبستگی  کمترین  و   )0/68( نوجوئی  و  آسيب پرهيزی 

سهل گيرانه و سبک دلبستگی دوسوگرا )0/01( می باشد.

کشیدگیکجیحداقلحداکثرانحراف معیارمیانگینمتغیر

خلق و خو

8/621/81571/151/38نوجویی

0/63-10/042/41570/471آسیب پرهیزی

0/155-0/39-10/261/89135وابستگی به پاداش

0/812-0/78-3/071/0841پشتکار

0/875-0/39-14/872/461810خودراهبری

0/428-0/63-18/42/312113همکاری

1/190/66-11/292/05135خودفراروی

جدول 2. ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش

1234567891011121314متغیرها

11. نوجویی

0/681**2. آسیب پرهیزی

3. پاداش 
وابستگی

**-0/48**-0/471

0/411**0/19-**0/26-**4. پشتکار

0/451**0/56**0/45-**0/44-**5. خودراهبری

0/641**0/34**0/50**0/56-**0/60-**6. همکاری

0/591**0/43**0/20**0/34**0/35-**0/50-**7. خودفراروی

8. دلبستگی 
ایمن

**-0/16-0/08**0/23**0/20**0/21**0/153**0/201

9. دلبستگی 
اجتنابی

0/090/08-0/04*-0/12*-0/13*-0/11**-0/15**-0/301

10. دلبستگی 
دوسوگرا

-0/08-0/08-0/020/05-0/05-0/01**-0/14**-0/15**0/291

11. طرحواره های 
ناسازگار اولیه

**0/12**0/17**-0/16**-0/23**-0/31**-0/28**-0/29**-0/35**0/300/051
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شاخص های برازش مدل در جدول 3 ارائه شده است. نتایج این جدول 
آزادی  با درجه  با 1697/08  برابر   χ2 آماره  نشان می دهد که مقدار 
آزادی  درجه  بر  تقسيم  اسکوئر  کای  تقسيم  حاصل  که  است،   566
می باشد.  مدل  عالی  برازش  از  حاکی  که  هست   3 از  کمتر   )2/99(
برازش  نشان دهنده  است که   0/905 )GFI( برازش  نيکویی  شاخص 
 )AGFI( شده  اصالح  برازش  نيکویی  شاخص  است.  مدل  مطلوب 
برازش  از  مدل  بنابراین   0/85 از  بزرگتر  که  می باشد   0/852 برابر 

برآورد  خطای  مربعات  ميانگين  ریشه  مقدار  است.  برخوردار  مطلوب 
از  کمتر  که  این  به  توجه  با  که  می باشد   0/075 نيز   )RMSEA(
می  باشد.  پژوهش  مدل  تأیيد  نشان دهنده  و  بوده  مطلوب  است،   0/1
 )TLI( توکلر_لویس  شاخص   ،0/907  )NFI( بنتلر_بونت  شاخص 
برازش  شاخص  و   0/913  )CFI( تطبيقی  برازش  شاخص   ،0/915
برازش مطلوب و  )RFI( 0/925 است که همگی نشان دهنده   نسبی 

تأیيد مدل پژوهش می باشد.

1234567891011121314متغیرها

12. سبک 
مستبدانه

**0/46**0/45**-0/42**-0/25**-0/41**-0/47**-0/31**-0/17**0/21*0/11**0/30
1

13. سبک 
سهل گیرانه

**-0/20**-0/25*0/110/07*0/12**0/24**-0/15-0/002**0/170/01*-0/13**-0/34
1

14. سبک 
مقتدرانه

**-0/40**-0/35**0/37**0/20**0/44**0/52**0/35**0/21*-0/11-0/07**-0/27**-0/62**0/32
1

جدول 3. شاخص هاي نيکویي برازش براي مدل نهایی

تفسیرمالکمیزانشاخص های برازش

مطلق

)χ2( 1697/08کای اسکوئر--

)df( 566درجه آزادی--

برازش مطلوببيشتر از 0/0010/05سطح معناداری

)χ2/df( برازش مطلوبکمتر از 1697/083 بخش بر 566نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

)GFI( برازش مطلوببيشتر از 0/9050/90شاخص نیکویی برازش

)AGFI( برازش مطلوببيشتر از 0/8520/85شاخص نیکویی برازش اصالح شده

تطبیقی

)RFI( برازش مطلوببيشتر از 0/9250/90شاخص برازش نسبی

)IFI( برازش مطلوببيشتر از 0/9140/90شاخص برازش افزایشی

)CFI( برازش مطلوببيشتر از 0/9130/90شاخص برازش تطبیقی

)TLI( برازش مطلوببيشتر از 0/9150/90شاخص توکلر- لویس

)NFI( برازش مطلوببيشتر از 0/9070/90شاخص برازش تصبیقی

مقتصد

)RMSEA( برازش مطلوبکمتر از 0/0750/1ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)PNFI( برازش مطلوببيشتر از 0/6550/50شاخص برازش مقتصد هنجار شده

)PGFI( برازش مطلوببيشتر از 0/6470/50شاخص نیکویی برازش مقتصد
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متغيرهای  بين  معناداری  سطح  و  مستقيم  اثر  ضرایب   4 جدول  در 
اثر  که  می دهد  نشان   4 جدول  نتایج  است.  شده  آورده  پژوهش 
مستقيم سبک فرزندپروری مقتدرانه بر دلبستگی ایمن )P>0/003(؛ 
 )P>0/001( و سهل گيرانه )P>0/001( سبک فرزندپروری مقتدرانه
 )P>0/001( مستبدانه  فرزندپروری  سبک  اجتنابی؛  دلبستگی  بر 
مستبدانه  فرزندپروری  سبک  نوجوئی؛  بر   )P>0/003( مقتدرانه  و  
سبک  آسيب پرهيزی؛  بر   )P>0/029( سهل گيرانه  و   )P>0/001(
فرزندپروری مستبدانه )P>0/001( و مقتدرانه )P>0/004( بر پاداش 

پشتکار؛  بر   )P>0/001( مستبدانه  فرزندپروری  سبک  وابستگی؛ 
 )P>0/001( مقتدرانه  و   )P>0/001( مستبدانه  فرزندپروری  سبک 
بر خود راهبری؛ سبک فرزندپروری مستبدانه )P>0/001( و مقتدرانه 
 )P>0/001( مقتدرانه  فرزندپروری  سبک  همکاری؛  بر   )P>0/001(
دلبستگی   ،)P>0/001( فرزندپروری مستبدانه بر خودفراروی؛ سبک 
نوجوئی   ،)P>0/004( دوسوگرا  دلبستگی   ،)P>0/001( ایمن 
ناسازگار  طرحواره های  بر   )P>0/001( فراروی  خود  و   )P>0/001(

اوليه معنادار است.

جدول 4. برآوردهای مربوط به تأثيرات مستقيم متغيرهای مستقل بر وابسته

فرضیهPنسبت بحرانیبرآورد استانداردبرآورد غیراستانداردمتغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل

←مستبدانه

دلبستگی ایمن

رد

رد←سهل گیرانه

تأیيد0/050/1432/940/003←مقتدرانه

←مستبدانه

دلبستگی اجتنابی

تأیيد0/0290/1683/990/001

تأیيد0/0560/2125/050/001←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

دلبستگی دوسوگرا

رد

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

نوجویی

تأیيد0/1010/3686/750/001

رد←سهل گیرانه

تأیيد2/980/003-0/141-0/045-←مقتدرانه

←مستبدانه

آسیب پرهیزی

تأیيد0/1610/4288/780/001

تأیيد2/180/029-0/088-0/051-←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

پاداش وابستگی

تأیيد0/089-0/306-5/140/001-

رد←سهل گیرانه

تأیيد2/850/004-0/0560/164←مقتدرانه

←مستبدانه

پشتکار

تأیيد0/036-0/212-4/220/001-

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه
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فرضیهPنسبت بحرانیبرآورد استانداردبرآورد غیراستانداردمتغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل

←مستبدانه

خودراهبری

تأیيد0/069-0/185-3/280/001-

رد←سهل گیرانه

تأیيد0/1320/3045/540/001←مقتدرانه

←مستبدانه

همکاری

تأیيد0/066-0/189-3/80/001-

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

خودفراروی

رد

رد←سهل گیرانه

تأیيد0/1180/3186/530/001←مقتدرانه

←مستبدانه

طرحواره های ناسازگار اولیه

تأیيد0/040/2524/550/001

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

تأیيد3/230/001-0/166-0/088-←دلبستگی ایمن

رد←دلبستگی اجتنابی

تأیيد2/840/004-0/136-0/096-←دلبستگی دوسوگرا

تأیيد4/260/001-0/236-0/136-←نوجویی

رد←آسیب پرهیزی

رد←پاداش وابستگی

رد←پشتکار

رد←خودراهبری

رد←همکاری

تأیيد4/280/001-0/217-0/108-←خودفراروی
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شکل 2. مدل نهایی پژوهش

بحث
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری پيش بينی طرحواره های 
سبک های  ميانجی گری  با  فرزندپروری  شيوه های  اساس  بر  ناسازگار، 
دلبستگی و خلق و خو دانشجویان انجام گرفت. یافته ها نشان داد که 
سبک فرزندپروری مستبدانه اثر علی، مستقيم و مثبتی بر طرحواره های 
و  نظری  پژوهش های  با  یافته  این  دارد.  دانشجویان  اوليه  ناسازگار 
همکاران  و  عنبرانی  شيد  )2(؛  همکاران  و  بساک نژاد  )1(؛  همکاران 
)14( و Macik )16( همخوانی دارد؛ در تبيين این یافته می توان گفت 
و  قایل اند  اقتدار خود  برای حفظ  زیادی  ارزش  والدین مستبد معموالً 

را  اقتدار  این  به چالش کشيدن  برای  فرزندان  از جانب  هرگونه تالش 
سرکوب می کنند، کودکان مجاز نيستند با والدین بحث کنند و یا به طور 
مستقل تصميم بگيرند. افرادی که پيوند عاطفی ضعيفی با والدینشان 
داده اند،  نشان  آنها  به  کمی  مهربانی  و  محبت  والدینشان  و  داشته اند 
مشکالت و نگرانی هایشان را درک نکرده اند، احساس ناخواسته بودن در 
فرد ایجاد نموده اند و فرزندشان را مورد تمجيد و تعریف قرار نمی دادند 
یعنی در بعد مراقبت پيوند والدینی دچار مشکل هستند این افراد دارای 
نقص/ طرحواره  اجتماعی،  انزوای  هيجانی،  محروميت  طرحواره های 
شرم، طرحواره وابستگی، طرحواره خویشتن داری، رهاشدگی و بازداری 
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هيجانی نيز هستند. پيوند قوی ميان رفتارهای ناسالم پيوند والدینی و 
باورهای ناسازگار هسته ای در تحقيقات نيز یافت شده است )2(.  

به عالوه در این پژوهش مشاهده شد که سبک فرزندپروری مقتدرانه اثر 
علی و مستقيم مثبتی بر سبک دلبستگی ایمن دانشجویان داشت. این 
یافته با پژوهش های موذنی و همکاران )18( و Millings و همکاران 
)19( همخوانی دارد؛ در تبيين این نتيجه مي توان این طور استنباط 
کرد که والدین مقتدر، هم براي رفتار خودمختارانه و هم براي انضباط 
ارزش قایل اند زیرا بر این باور هستند که کنترل منطقي و نيز آزادي 
رفتارهاي  اصول  و  قوانين  کودکان  که  مي شود  موجب  شده  حساب 
صحيح را دروني کنند و در قبال اعمال و رفتار خود احساس مسئوليت 
کنند. این والدین افزون بر این که گرم و با محبت هستند کودکانشان را 
به طرف استقالل سوق مي دهند در نتيجه زمين هاي فراهم مي شود که 
کودک احساس ارزشمندي کند. این خصایص گفته شده از ویژگي هاي 
افراد داراي سبک دلبستگي ایمن نيز هست که در الگوهاي فعال سازي 
خودشان  که  مي رسند  شناختي  نتيجه  این  به  دیگران  و  خود  دروني 
ارزشمند هستند و ارزش مراقبت شدن را دارند و دیگران هم )در اینجا 
والدین( افرادي مراقبت کننده و پاسخ گو خواهند بود که در مواقع لزوم 
حاضر هستند و نيازهایشان را ارضاء خواهند کرد. با توجه به توضيحاتي 
که در باال ارایه شد طبيعي به نظر می رسد که کودکان والدین داراي 
سبک فرزندپروري مقتدرانه در سبک دلبستگي خود، ایمن باشند )18(.  
بر  مثبتی  مستقيم  و  علی  اثر  مستبدانه  فرزندپروری  سبک  همچنين 
با پژوهش های  یافته  این  دانشجویان داشت.  اجتنابی  سبک دلبستگی 
و   Millings و   )17( همکاران  و  یوسفی  )18(؛  همکاران  و  موذن 
همکاران )19( همخوانی دارد؛ در تبيين این یافته باید گفت در ميان 
فرهنگ های مختلف، نوزادان و کودکان دلبسته  ایمن، صاحب مراقبانی 
به شکلی  و  بوده اند  فرزندانشان حساس  به عالئم  نسبت  می باشند که 
نوزادان  مراقباِن  بوده اند.  آنها در دسترس  به  پاسخ گویی  برای  ثبات  با 
به صورت  یا  و  نبوده اند،  دسترس  در  اغلب  ناایمن  دلبسته   کودکان  و 
طردکننده و نه  چندان مهربان و خونگرم رفتار کرده اند. مطالعات تحليل 
را  اول  بعد  کرده اند.  را شناسایی  فرزندپروری  در  اصلی  بعد  دو  عاملی 
می توان به عنوان »مراقبت« توصيف نمود، این بعد به رفتارهای مرتبط 
با پذیرش، گرمی و صميميت، و در مقابل طرد و انتقاد، اشاره دارد. بعد 
نام گرفته است، به کنترل والدین، بيش حمایتی، و  دوم که »کنترل« 
در مقابل ترویج خودمختاری اشاره دارد. همچنين بيان شده است که 
است  ارتباط  در  کودکان  دلبستگی  ایمنی  با  والدین  گرمی  و  پذیرش 
)نا(ایمنی  و  فرزندپروری  رفتارهای  بين  ارتباط  از  اما حمایت مستقيم 

دلبستگی پراکنده می باشد )17(.    

و  علی  اثر  سبک  این  نيز  سهل گيرانه  فرزندپروری  سبک  بحث  در 
این  داشت.  دانشجویان  اجتنابی  دلبستگی  سبک  بر  مثبتی  مستقيم 
  Tussey Fedlan )27( و  LI و همکاران )26(؛  با پژوهش های  یافته 
و همکاران )28( همخوانی دارد؛ در تبيين این نتيجه می توان این طور 
استنباط کرد که والدین فرزندان با سبک دلبستگی اجتنابی، در برابر 
فرزندان خود بی مسئوليت اند ، گرایش به استفاده از تنبيه های بدنی و 
افراد  به همين دليل است که  و  را دارند  از مداخله در کارها  ممانعت 
با سبک دلبستگی اجتنابی، احساس بی کفایتی و بی ارزشی می کنند. 
را  به صورت خودبسنده می بينند، آسيب پذیری  را  افراد خودشان  این 
انکار می کنند و ادعا می کنند که نياز به روابط نزدیک ندارند و تمایل 
به اجتناب از صميمت دارند )26(. با توجه به توضيحاتی که در باال ارایه 
شد طبيعی به نظر می رسد که کودکان والدین دارای سبک فرزندپروری 

سهل گيرانه در سبک دلبستگی خود، اجتنابی باشند.  
همچنين نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بين مولفه های خلق و 
خو؛ اثر مستقيم نوجوئی و خود فراروی  بر طرحواره های ناسازگار اوليه 
همکاران  و   Millings پژوهش های  یافته  با  یافته  این  است.  معنادار 
)19(، یوسفی و همکاران )29( و Halvorsen و همکاران )30( همسو 
می باشد. در تبيين این یافته می توان گفت خلق وخو جنبه اي از ساختار 
هيجاني،  واکنش هاي  الگوهاي خاص  به  گرایش  با  که  است  فرد  کلي 
تغييرات خلق و سطوح حساسيت حاصل از تحریک مشخص مي شود. 
با وقایع دردناک دوران زندگی، منجر به  خلق و خوي فرد، در تعامل 

شکل گيري طرحواره ها مي شود )30(. 
در واقع می توان گفت در راستای نظریه Young یکی از عوامل اصلی 
اوليه، ویژگی های سرشتی هيجانی  ناسازگار  شکل گيری طرحواره های 
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان  زمينه  این  در   .)6( است  کودک 
اضطراب  بدبينی،  آسيب پرهيزی،  نوجوئی،  مانند  سرشتی  ویژگی های 
تغيير،  قابل  غير  نسبتا  و  است  مادرزادی  آنها  بيشتر  که  بی ثباتی،  و 
می تواند به گونه ای انتخابی افراد را در معرض وضعيت خاصی قرار بدهد 
و به واکنش های آسيب زا در مقابل رفتار والدین منجر گردد. تداوم این 
وضعيت به تدریج ممکن است زمينه شکل گيری طرحواره های ناسازگار 

اوليه را در هر یک از حوزه های پنج گانه فراهم سازد )29(.
خو  و  خلق  و  دلبستگی  سبک های  ميانجی  تاثير  تبيين  در  همچنين 
فرزندپروری  سبک های  و  اوليه  ناسازگار  طرحواره های  بين  رابطه  در 
مستبدانه  صورت  به  والدین  فرزندپروری  سبک  وقتی  گفت  می توان 
باشد؛ والدین نسبت به نيازهای فرزندان خود بی اعتنا و سرد هستند، 
فعال  مشاکت  برای  را  فرزندان  ندارند،  آنها  از  مناسبی  و  معقول  توقع 
فرزندپروری  سبک  حالت  این  در  نمی کنند،  تشویق  تصميم گيری  در 
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طرحواره های ناسازگار اوليه را تشدید می کند. حال اگر در این شرایط 
و صميميت  )فقدان گرما  باشد  ناایمن  نوع  از  دلبستگی کودک  سبک 
دررابطه و گرایش به استفاده از تنبيه های بدنی و ممانعت از مداخله در 
کارها( و ویژگی های سرشتی همچون بدبينی، اضطراب و بی ثباتی در 
کودکان باال باشد، باعث افزایش تاثير منفی سبک فرزندپروری مستبدانه 

بر طرحواره های ناسازگار اوليه می شود.
همانند دیگر مطالعات این پژوهش نيز دارای یک سری محدودیت هایی 
جمله  از  گرفت.  نظر  در  باید  آن  یافته های  تعميم  جهت  که  است 
محدودیت های پژوهش حاضر، می توان به طرح مطالعه حاضر و استفاده 
از روش مقطعی اشاره کرد، که ثبات و پایداری نتایج را به دنبال نخواهد 
داشت. مطالعه حاضر فقط بر روي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کرج انجام شده است که مي تواند تعميم نتایج را با محدودیت مواجه 
نماید. از دیگر محدودیت های این پژوهش، شرایط پاسخ گویان در هنگام 
پاسخ گویی بوده که ممکن است بر نحوه رفتار آنها تاثير گذاشته باشد و 

این مورد نيز در کنترل پژوهشگر نبوده است.
     

نتیجه گیری
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سبک های فرزندپروری 
را  اوليه  ناسازگار  طرحواره های  حدودی  تا  می توانند  خو  و  خلق  و 
پيش بينی کنند. از این رو پيشنهاد می شود دوره های آموزشی شيوه های 
کارگاه های  قالب  در  چه  ایرانی  خانوادهای  و  والدین  به  فرزندپروری 
از  آموزشی و رسانه های جمعی و سایر روش های آموزشی داده شود. 
نتایج پژوهش حاضر می توان برای تبيين عوامل موثر بر طرحواره های 
ناسازگار و همچنين به عنوان الگویی مناسب برای طراحی برنامه های 

جامع پيشگيری از طرحواره های ناسازگار اوليه بهره برد. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

کليه آزمودنی ها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند، این اطمينان 
به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور 
پژوهشی مورد استفاده قرار می گيرد. به منظور رعایت حریم خصوصی، 

مشخصات آزمودنی ها ثبت نشد.
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Introduction: Research	has	shown	that	students	face	situations	in	which	they	cannot	meet	their	

needs	and	need	the	help	of	others	to	do	their	exercises.	The	present	study	aimed	to	investigate	the	

factors	affecting	students'	help-seeking	at	both	the	student	and	parent	levels.	

Methods: In	this	correlation	study,	400	female	the	first	round	of	high	school	students	in	the	seventh	

and	eighth	grades	in	the	academic	year	2019-2020	were	selected	by	multi-stage	cluster	sampling	

from	16	classes	in	different	schools	in	Yazd.	Students	completed	the	Rya	and	Pintrich	Help-Seeking	

Questionnaire	and	the	Student	and	Parental	Achievement	Goal	Orientation	Questionnaire	Midgley	

et	al.	In	the	present	study,	two-level	analyses	(student	and	parents)	and	HLM	software	were	used	

to	analyze	the	data.

Results:	 Findings	 from	 multilevel	 analysis	 and	 according	 to	 the	 unconditional	 model	 revealed	

that27%	of	 the	variance	of	help-seeking	was	 explained	by	 family-level	 factors	 and	73%	by	 stu-

dent-level	factors,	which	indicates	sufficient	variability	of	the	dependent	variable	between	different	

levels	and	application,	but	with	the	entry	of	student	and	family	level	predictors	and	examining	their	

relationship	with	the	dependent	variable,	the	rate	of	explanation	in	the	complete	model	for	student	

level	variables	to	6%	and	the	family	level	to	18%	changed.	At	the	student	level,	 the	variables	of	

mastery	and	performance-avoidance	goal	orientation	significantly	predicted	help-seeking	(P<0.001).	

Parents’	mastery	and	performance	goal	orientation	at	the	family	level	was	a	significant	predictor	for	

help-seeking	at	this	level	(P<0.001).

Conclusion:	Due	to	the	positive	significance	of	parental	mastery	goal	orientation,	it	is	appropriate	

to	provide	conditions	in	families	for	students	to	emphasize	mastery	goal	orientation	and	seek	help	

in	the	face	of	complex	learning	tasks.
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Extended Abstract
Introduction
One	of	the	self-regulated	learning	strategies	that	are	essen-

tial	due	to	their	executive	role	is	the	academic	help-seek-

ing	strategy.	Help-seeking	 is	an	active	effort	 to	use	 the	

opportunities	available	to	achieve	success.	Students	not	

only	reduce	academic	problems	when	they	need	help	and	

demand	help	but	also	acquire	 the	knowledge	and	skills	

that	 help	 them	 solve	 problems.	 Help-seeking	 behavior	

has	been	studied	in	the	research	literature	under	the	two	
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headings	of	avoidance	of	help-seeking	and	acceptance	of	

help-seeking.	Avoidance	of	help-seeking	refers	 to	a	be-

havior	in	which	the	student	who	needs	help	refuses	to	re-

ceive	help.	Conversely,	acceptance	of	help-seeking	refers	

to	a	behavior	in	which	the	student	requests	hints	(clues)	

and	 explanations	 about	 the	 problem's	 solution,	 which	

will	help	the	student	solve	the	problems	better.	Based	on	

classroom	observations,	help-seeking	behavior	is	divided	

into	three	types:	a)	partial	hints	or	clues,	b)	confirmation	

of	previous	performance,	and	c)	receiving	the	answer	to	

the	problem	from	another	person.	Newman	(2000)	basi-

cally	distinguishes	between	executive	help-seeking	and	

instrumental	 help-seeking	 (6).	 Individuals	 in	 executive	

help-seeking	 prefer	 that	 others	 solve	 the	 problem	 for	

them.	In	instrumental	help-seeking,	the	requested	assis-

tance	is	in	the	field	of	clarifying	problem-solving	meth-

ods,	which	leads	to	mastery	of	the	task	and	supports	the	

individual's	mastery	in	the	future.	Goal	orientation	is	one	

of	the	motivational	theories	in	which	students'	academic	

help-seeking	is	understood	and	conceptualized.	Goal	ori-

entation	means	a	coherent	model	of	beliefs,	attributions,	

and	emotions	that	directs	a	person's	behavior	and	shows	

different	approaches,	engaging	and	responding	to	tasks	in	

progress	situations.	Midgley	et	al.	(2000)	considered	three	

types	of	goal	orientation,	including	mastery	goal	orienta-

tion,	performance-approach	goal	orientation,	and	perfor-

mance-avoid	goal	orientation	 (29).	Mastery	goal	orien-

tation	is	associated	with	academic	self-efficacy,	striving	

for	success,	problem	assignment	selection,	perseverance	

in	 the	 face	 of	 difficulties,	 intrinsic	 interest	 in	 learning,	

application	of	deep	processing	strategies,	and	higher	aca-

demic	achievement.	Such	people	believe	that	success	can	

be	achieved	 through	effort.	Performance-approach	goal	

orientation	reflects	a	focus	on	demonstrating	competence	

and	ability	and	how	an	individual's	ability	will	be	evalu-

ated	compared	to	others.	This	type	of	goal	orientation	is	

associated	with	trying	to	outdo	normative	performance,	

striving	 for	 the	 best,	 using	 social	 comparison	 criteria,	

and	avoiding	undesirable	judgments	about	ability	or	low	

self-esteem.	In	performance-avoid	goal,	orientation	is	the	

fear	 of	 failure	 and	 seeming	 inadequacy	 that	 motivates	

people	 to	 strive.	 In	other	words,	while	 the	person	does	

not	want	to	be	the	best,	he	does	not	want	to	fail.	In	addi-

tion	to	the	role	of	individual	goal	orientation	on	learning,	

the	perception	of	parent	goal	orientation	is	also	notewor-

thy.	Research	shows	that	when	students	think	their	par-

ents	 emphasize	new	 skills,	 deep	 learning,	 and	personal	

growth,	they	are	more	likely	to	achieve	these	goals,	and	

when	faced	with	negative	experiences,	they	use	adaptive	

coping	 strategies.	 Conversely,	 when	 students	 feel	 that	

their	parents	emphasize	scoring	and	displaying	abilities,	

as	well	as	avoid	looking	incapable,	they	are	more	likely	

to	have	a	performance-approach	goal	orientation	and	use	

maladaptive	coping	strategies	against	negative	academic	

experiences.	The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	

the	factors	affecting	students'	help-seeking	at	two	levels	

of	student	and	parent	goal	orientation.

Methods
This	study	was	a	correlational	study.	The	statistical	popu-

lation	of	female	students	in	the	first	round	of	high	school	

(seventh	and	eighth	grade)	in	the	academic	year	of	2019-

2020	was	studying	in	Yazd.	For	this	purpose,	400	students	

in	16	different	school	classes	were	selected	by	multi-stage	

cluster	sampling.	Students	completed	the	Ryan	and	Pin-

trich	(1997)	Help-Seeking	Questionnaire	and	the	Student	

and	 Parental	 Achievement	 Goal	 Orientation	 Question-

naire	Midgley	et	al.	(2000).	Data	analysis	was	performed	

in	HLM	software	using	the	multilevel	analysis	method.	

Results
Findings	 from	multilevel	 analysis	 and	 according	 to	 the	

unconditional	model	 revealed	 that	27%	of	 the	variance	

of	help-seeking	is	explained	by	family-level	factors	and	
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73%	by	student-level	factors,	which	indicates	sufficient	

variability	 of	 the	 dependent	 variable	 between	 different	

levels	and	applications.	The	multilevel	analysis	method	

is	necessary	and	valuable	for	 the	data,	but	with	 the	en-

try	of	student	and	family-level	predictors	and	examining	

their	relationship	with	the	dependent	variable,	the	rate	of	

explanation	in	the	complete	model	for	student-level	vari-

ables	to	six	and	family-level	to	18	changed.	However,	the	

significance	of	the	width	tests	from	the	origin	and	vari-

ance	between	class	and	within	the	classroom	showed	that	

help-seeking	both	before	the	entry	of	variables	and	after	

the	entry	of	two-level	variables	has	sufficient	variability.	

At	the	student	level,	the	variables	of	mastery	and	perfor-

mance-avoidance	goal	orientation	significantly	predicted	

help-seeking	 (P<0.001).	 Nevertheless,	 the	 relationship	

between	 the	 performance	 goal	 orientation	 variable	 and	

help-seeking	was	insignificant.	Parents’	mastery	and	per-

formance	goal	orientation	at	the	family	level	was	a	signif-

icant	predictor	for	help-seeking	at	this	level	(P<0.001).	

Conclusion
The	student	goal	orientation	and	student	perception	of	the	

parents’	goal	orientation	affect	 the	 students'	 acceptance	

and	avoidance	of	help-seeking.	In	mastery	goal	orienta-

tion,	 the	emphasis	 is	on	developing	new	skills	 and	 im-

proving	the	level	of	ability.	Students	who	choose	such	a	

goal	for	themselves	in	the	face	of	complex	learning	tasks	

while	 increasing	 their	 efforts	 are	more	 likely	 to	benefit	

from	help-seeking.	When	students	think	their	parents	em-

phasize	new	skills,	deep	learning,	and	personal	growth,	

they	are	more	likely	to	achieve	these	goals.		Due	to	the	

positive	 significance	 of	 parents’	 mastery	 goal	 orienta-

tion,	 it	 is	 appropriate	 to	 provide	 conditions	 in	 families	

for	 students	 to	 emphasize	mastery	goal	 orientation	 and	

help-seeking	in	the	face	of	complex	learning	tasks.
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مقدمه: پژوهش ها نشان داده اند دانش آموزان با موقعيت هایی رو به رو می شوند که در آنها نمی توانند خواسته های خود 

بر  بررسی عوامل مؤثر  با هدف  نياز دارند. مطالعه حاضر  به کمک دیگران  انجام تمرینات خود  برای  و  برآورده کنند  را 

کمک طلبی دانش آموزان در دو سطح دانش آموز و والدین انجام شد.

روش کار: در قالب یک مطالعه  همبستگی 400 دانش آموز دختر دوره متوسطه نخست در پایه های هفتم و هشتم در سال 

تحصيلی 1399-1398 به روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای از 16 کالس در مدارس مختلف شهر یزد انتخاب شدند. 

دانش آموزان، پرسشنامه های کمک طلبی Rya  و     Pintrich  و جهت گيری هدفی دانش آموزان و والدین Midgley و همکاران 

را تکميل نمودند. از تحليل دو سطحی )دانش آموز و والدین( با نرم افزار HLM برای تحليل داده ها استفاده شده است. 

یافته ها: یافته های حاصل از تحليل چند سطحی و بر اساس مدل غيرشرطی، 27 درصد از واریانس کمک طلبی توسط 

عوامل سطح خانواده و 73 درصد توسط عوامل سطح دانش آموز تبيين شد که نشان دهنده تغييرپذیری کافی متغير 

وابسته در بين سطوح مختلف است، اما با ورود پيش بين های سطح دانش آموز و خانواده و بررسی رابطه آنها با متغير 

وابسته، ميزان تبيين در مدل کامل در مورد متغيرهای سطح دانش آموز به 6 درصد و در مورد سطح خانواده به 18 درصد 

تغيير یافت. در سطح دانش آموز، متغيرهای جهت گيری هدفی تبحری و اجتناب عملکرد به طور معناداری کمک طلبی 

را پيش بينی کرد )P>0/001(. جهت گيری هدف تبحری و عملکردی والدین در سطح خانواده پيش بين معناداری برای 

.)P>0/001( کمک طلبی در این سطح بود

نتیجه گیری: به دليل معناداری مثبت جهت گيری هدف تبحری والدین، شایسته است تا در خانواده ها شرایطی فراهم شود 

تا دانش آموزان بر جهت گيری هدف تبحری تاکيد کرده و در مواجهه با تکاليف یادگيری دشوار از کمک طلبی بهره بگيرند.
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مقدمه
مفهوم یادگيری خودتنظيمی )Self-regulated learning( به واسطه 
اهميتی که در فرآیند یادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دارد 
است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  آموزش  و  یادگيری  نظریه های  در 
احساسات  تفکرات،  از  مجموعه ای  صورت  به  می توان  را  خودتنظيمی 
به اهداف تحصيلی  ایجاد شده به وسيله فرد جهت دستيابی  اعمال  و 

تعریف کرد )1(.       

بر راهبردهای  از راهبردهای یادگيری خودنظم داده شده )عالوه  یکی 
اهميت  از  آن  اجرایی  نقش  دليل  به  که  فراشناختی(  و  شناختی 
 help-seeking( بسياری برخوردار است، راهبرد کمک طلبی تحصيلی
از  استفاده  براي  فعاالنه  تالش  نوعي  کمک طلبی  است.   )Academin
امکانات موجود در راستاي دست یابي به موفقيت است )2(. دانش آموزان 
زماني که به کمک نياز دارند و تقاضاي کمک مي کنند، نه تنها مشکالت 

چکیده
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تحصيلي را کاهش مي دهند، بلکه دانش و مهارت هایي را کسب مي کنند 
که در حل مسئله به آنها کمک مي کند )3(. رفتار کمک طلبی در ادبيات 
از کمک طلبی و پذیرش کمک طلبی  پژوهش تحت دو عنوان اجتناب 
مورد بررسی قرار گرفته است. اجتناب از کمک طلبی به رفتاری اشاره 
می کند که در آن دانش آموز نيازمند به کمک، از کمک گرفتن خودداری 
می کند، برعکس، پذیرش کمک طلبی، به رفتاری اشاره می کند که در 
آن دانش آموز اشاره ها )سرنخ ها( و توضيحاتی را در مورد راه حل مسئله 
درخواست می کند و این امر موجب می شود دانش آموز مسائل را بهتر 
به  کمک طلبی  رفتار   ،)5( کالسي  مشاهدات  اساس  بر   .)4( کند  حل 
تأیيد عملکرد  یا سرنخ ها )Clues(، ب(  اشاره هاي جزئي  الف(  نوع:   3
قبلي و ج( دریافت پاسخ مسئله از فردي دیگر تقسيم مي شود. بر این 
 help-seeking( ميان کمک طلبي اجرایي ،)2000( Newman اساس
 )Instrumental help-seeking( و کمک طلبي ابزاري )Executive
می دهند  ترجيح  اجرایي  کمک طلبي  در  افراد  است.  شده  قائل  تمایز 
کمک  ابزاري،  کمک طلبي  در  کنند.  حل  آنها  برای  را  مساله  دیگران 
درخواست شده در زمينه روشن سازي روش هاي حل مسئله است که به 
تسلط بر تکليف منجر می شود و از تبحر فرد در آینده حمایت مي کند 
شایستگی  قبيل  از  شخصيتی  ویژگی های  از  تابعی  کمک طلبی   .)6(
 ،)Self-esteem( اعتماد  به  نفس ،)Social competence( اجتماعی
تحصيلی  پيشرفت  سطح  و  اجتماعی  اهداف  هدفی،  جهت گيری  
در  تصميم گيری   .)5-7( است   )Academic achievement level(
به  دانش آموزان  اعتقادات  تأثير  تحت  همچنين  کمک  دریافت  جهت 
و  یادگيری(  بهبود  مثال،  عنوان  )به  مزایا  شامل  و  است  کمک طلبی 
به  می تواند  و  است  خودارزشمندی(  تهدید  مثال،  عنوان  )به  هزینه ها 
ویژگی های محيط تحصيل و زندگی دانش آموزان، قوانين و هنجارهای 
کالس درس، حمایت معلم از پرسش کردن، رسيدن به اهداف کالس 

درس و جّو اجتماعی کالس درس، بستگی داشته باشد )8، 9(.
که کمک طلبی  است  انگيزشی  نظریه های  از جمله  جهت گيری هدفی 
تحصيلی دانش آموزان در درون آن درک و مفهوم سازی می شود )2، 10(. 
جهت گيری هدفی به معنای الگویی منسجم از باورها، اسنادها و عواطف 
است که به رفتار فرد جهت می دهد و روش های مختلف نزدیک شدن، 
درگير شدن و پاسخ دهی به تکاليف را در موقعيت های پيشرفت نشان 
می دهد )11(. Pintrich )2000( نيز، معتقد است جهت گيری هدفی نه 
تنها شامل قصد پيشرفت یا دالیل پيشرفت است، بلکه دربردارنده نوعی 
معيار است که استفاده از آن معيار، به قضاوت درباره موفقيت یا شکست 
همکاران  و   Midgley  .)12( می پردازد  هدف  به  دستيابی  در  خود 
شامل  که  گرفته اند  نظر  در  را  هدفی  جهت گيری  نوع  سه   )2000(

جهت گيری هدف تبحری )Mastery goal orientation(، جهت گيری 
 )performance-approach goal orientation( عملکردی  هدف 
 avoid	 goal	 orientation( عملکرد  اجتناب  هدف  جهت گيری  و 
performance( است )13(. جهت گيری هدف تبحری با خودکارآمدی 
تحصيلی )Academic self-efficacy(، تالش برای موفقيت، انتخاب 
تکليف مشکل، داشتن پشتکار در مواجهه با مشکالت، عالقه درونی به 
یادگيری، به کارگيری راهبردهای پردازش عميق و پيشرفت تحصيلی 
می توان  تالش  با  که  است  این  افراد  گونه  این  باور  دارد.  ارتباط  باالتر 
به موفقيت دست یافت )14(. جهت گيری هدف عملکردی نشان دهنده 
در  فرد  توانایی  که  این  و  است  توانایی  و  شایستگی  نمایش  بر  تمرکز 
مقایسه با دیگران چگونه ارزیابی خواهد شد. این نوع جهت گيری هدفی 
بهترین  برای  تالش  هنجاری،  عملکرد  از  گرفتن  پيشی  برای  تالش  با 
بودن، استفاده از مالک های مقایسه اجتماعی، پرهيز از قضاوت نامطلوب 
در   .)15( است  همراه  رسيدن  نظر  به  کم هوش  یا  و  توانایی  مورد  در 
جهت گيری هدف اجتناب عملکرد، ترس از شکست و بی کفایت به نظر 
رسيدن است که افراد را برای تالش برانگيخته می کند، به عبارت دیگر 
در عين حال که فرد نمی خواهد بهترین باشد؛ اما به شکست هم تمایل 

ندارد )16(.       
در  دانش آموزان  رفتار  و  اهداف  که  می  دهند  نشان  همواره  پژوهش ها 
که  حالی   در  دارد،  نقش  ابزاری،  کمک طلبی  باورهای  به  آنها  گرایش 
ابتدا  در  عملکرد(،  اجتناب  و  )عملکردی  عملکرد  اهداف  جهت گيری 
باور اجتناب از کمک طلبی )کمک طلبی تهدیدی برای خودارزشمندی 
است( و سپس کمک طلبی اجرایی می باشد )5، 17، 18(. شواهد مرتبط 
با کمک طلبی و اجتناب از کمک با جهت گيری  هدف عملکردی که بر 
کسب شایستگی و تأیيد دیگران تأکيد دارد، سازگار نيست )19، 20(. 
به  عملکردی  که جهت گيری هدف  داده اند  نشان  پژوهش ها  از  بعضی 
هزینه های  و   )18( کمک  از  اجتناب  ویژگی ها ی  با  توجهی  قابل  طور 
با کمک طلبی  ارتباطی  شناخته شده کمک طلبی همراه می باشد؛ ولی 
نمی دهد )21(؛ در حالی  که  نشان  مزایای شناخته شده  آن  و  ابزاری 
پژوهش های دیگر روابط قابل توجهی را از جهت گيری هدف عملکردی 
مثال،  عنوان  )به  نکرده اند  ارائه  کمک طلبی  مشخصات  از  یک  هيچ  با 
نشان  پژوهش ها  از  برخی   .)22  ،17( آن(  از  اجتناب  یا  کمک طلبی 
جنس  دو  هر  ریاضی  پيشرفت  با  خودتنظيمی  راهبردهای  که  دادند 
پيشرفت  بر  مثبت  طور  به  تبحری  هدف  جهت گيری  و  دارد  رابطه 
ریاضی و جهت گيری هدف عملکردی و اجتناب عملکرد به طور منفی 
بر  اثر مثبتی  تاثير می گذارد و جهت گيری هدفی  بر پيشرفت ریاضی 

کمک طلبی دارد )23، 24(.
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از  ادراک  یادگيری،  بر  فردی  هدف  جهت گيری  نقش  بر  عالوه 
جهت گيری هدفی والدین نيز شایان توجه است )25(. پژوهش ها نشان 
می دهند هنگامی که دانش آموزان تصور می کنند والدین آنها بر کسب 
مهارت های جدید، یادگيری عميق و رشد فردی تاکيد دارند، آنها نيز با 
احتمال بيشتری به این اهداف دست می یابند و وقتی با تجربه ای منفی 
روبه رو می شوند از راهبردهای مقابله ای سازگارانه استفاده می کنند. در 
مقابل، وقتی دانش آموزان احساس می کنند که والدین آنها بر نمره و 
نمایش توانایی ها و نيز، اجتناب از ناتوان به نظر رسيدن تاکيد می کنند، 
باشند  داشته  عملکردی  هدف  جهت گيری  که  دارد  بيشتری  احتمال 
ناسازگار   از راهبردهای مقابله ای  برابر تجربه های تحصيلی منفی  و در 
استفاده کنند )5(. در همين جهت، پژوهش های Gonida و همکاران 
اهداف  جهت گيری  چطور  که  پرداختند  موضوع  این  به  نيز   )2009(
والدین که توسط کودک ادراک می شود، بر پذیرش وی از جهت گيری 
هدف فردی اثر می گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد ادراک کودکان 
پيش بينی کننده های  از  یکی  والدینشان،  اهداف  از  دانش آموزان(  )یا 
نقش  بر  روی آورد  این  در   .)26( است  آنها  فردی  هدف  جهت گيری 
در  خود  والدین  هدفی  جهت گيری  از  او  ادراک  و  دانش آموز  فعال 
فرآیند یادگيری تاکيد شده است و اعتقاد بر این است که دانش آموزان 
ارتقاء  از راهبردهای یادگيری مناسب به بهبود و  با استفاده  می توانند 

یادگيری خود کمک کنند.  
با  هدف  جهت گيری  رابطه  بررسی  به  بسياری  پژوهش های  چه  اگر 
کمک طلبی در دانش آموزان پرداخته اند ولی پژوهشی که نقش پيش بين 
سطح والدین را در نظر بگيرد تاکنون انجام نشده است از این رو، هدف 
دانش آموز  متغيرهای سطح  برخی  رابطه  تعيين  حاضر  پژوهش  اصلی 
اهداف  می باشد.  چندسطحی  تحليل  درقالب  کمک طلبی  با  والدین  و 

پژوهش حاضر را می توان به شکل زیر خالصه کرد:
1. بررسی کمک طلبی دانش آموزان در خانواده های مختلف

2. برآورد ميزان رابطه بين عوامل سطح دانش آموز )جهت گيری هدف 
دانش آموز با کمک طلبی(

3. برآورد ميزان رابطه بين عوامل سطح والدین )ادراک دانش آموزان از 
جهت گيری هدف والدین با کمک طلبی( 

روش کار
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و به طور دقيق تر دارای رویکرد 
دو سطحی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه 
هفتم و هشتم دوره متوسطه نخست در شهر یزد که در سال تحصيلی 
99- 1398 مشغول به تحصيل بودند، تشکيل می دادند. نمونه گيری به 

روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. برای به دست آوردن نمونه، 
دبيرستان  چند  سپس  و  شد  گرفته  نظر  در  یزد  شهر  ناحيه   2 ابتدا 
گردید  انتخاب  ناحيه ها  دخترانه  دبيرستان های  تمام  بين  از  دخترانه 
)در مجموع 8 دبيرستان( که از هر مدرسه 2 کالس به طور تصادفی 
الزم  توضيحات  ارائه  از  بعد  و  کالس(   16 مجموع  )در  شد  انتخاب 
توسط پژوهش گر درباره نحوه پاسخ گویی به پرسش ها، دانش آموزان به 
پرسشنامه ها پاسخ دادند. به علت هدف پژوهش یعنی ارائه تحليل های 
چند سطحی و تعيين ميزان تأثيرگذاری هر سطح، با استناد به پژوهش 
Hair و همکاران )1998( که عنوان می کنند هر چه تعداد متغيرهای 

حجم   .)27( است  نياز  بيشتری  نمونه  حجم  به  باشد  بيشتر  پژوهش 
نمونه ای 400 دانش آموز در نظر گرفته شد.

پرسشنامه کمک طلبی   
این پرسشنامه توسط Ryan و Pintrich )1997( ساخته شده است 
که شامل 14 گویه می باشد و دو بعد پذیرش و اجتناب از کمک طلبي 
از  اجتناب  عامل   12 و   10  ،9  ،8  ،6  ،4  ،2 گویه های  می سنجد.  را 
می شود.  نمره گذاری  معکوس  صورت  به  و  می سنجد  را  کمک طلبی 
را  کمک طلبي  پذیرش  عامل   14 و   13  ،11  ،7  ،5  ،3  ،1 گویه های 
ارزیابي مي کنند. دانش آموزان به 14 گویه  این پرسشنامه در یک طيف 
پاسخ   )5( موافقم  کامال  تا   )1( مخالفم  کامال  از  درجه ای  پنج  ليکرت 
 Ryan .می دهند )28(. از 14 تا 70 دامنه نمرات این مقياس می باشد
و Pintrich )1997( ضریب آلفای کرونباخ را برای مقياس های پذیرش 
و اجتناب از کمک طلبی به ترتيب 0/77 و 0/76 گزارش کرده اند )28(. 
با 0/82 به دست آمده  برابر  آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر ضریب 

است.  

پرسشنامه جهت گیری هدف دانش آموز  
این پرسشنامه جهت گيری هدفی دانش آموز از پرسشنامه  جهت گيری 
اهداف پيشرفت شخصی Midgley و همکاران )2000( که بخشی از 
 scales )PALS(( سازگارانه  یادگيری  الگوهای  مقياس های  مجموعه 
learning	adaptive	Patterns of( است، گرفته شده است و شامل 
سه زیرمقياس می باشد. زیرمقياس جهت گيری هدف تبحری که 5 گویه 
دارد )برای نمونه: برای من مهم است که امسال مفاهيم جدید زیادی 
یاد بگيرم(؛ جهت گيری هدف عملکردی که دربردارنده  5 گویه می باشد 
)برای نمونه: یکی از اهداف من این است که به دیگران نشان دهم که در 
فعاليت کالسی خوب هستم( و جهت گيری هدف اجتناب عملکرد که 4 
گویه دارد )برای نمونه: برای من مهم است که در کالس احمق به نظر 
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نرسم(. دانش آموزان به 14 گویه  این پرسشنامه در یک طيف ليکرت 
پنج درجه ای از کامال مخالفم )1( تا کامال موافقم )5( پاسخ می دهند 
و   Midgley می باشد.  مقياس  این  نمرات  دامنه   70 تا   14 از   .)29(
همکاران )2000( پایایی مقياس ها را با روش ضریب آلفای کرونباخ برای 
مقياس جهت گيری هدف تبحری 0/85، جهت گيری هدف عملکردی 
0/89 و جهت گيری هدف اجتناب عملکرد 0/74 گزارش کرده اند )29(. 
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مقياس های جهت گيری 
هدف تبحری 0/91، جهت گيری هدف عملکردی 0/81 و جهت گيری 

هدف اجتناب عملکرد 0/79 گزارش شده است. 

پرسشنامه جهت گیری هدف والدین  
جهت گيری  پرسشنامه   از  والدین  هدف  جهت گيری  پرسشنامه  این 
اهداف پيشرفت شخصی Midgley و همکاران )2000( که بخشی از 
مجموعه مقياس های الگوهای یادگيری سازگارانه PALS است، گرفته 
تبحری  شده است و شامل دو زیرمقياس می باشد: جهت گيری هدف 
تبحری  هدف  جهت گيری  زیرمقياس  عملکردی.  هدف  جهت گيری  و 
فعاليت های  من  که  دارند  دوست  والدینم  نمونه:  )برای  دارد  گویه   6

کالسی سخت را انجام دهم حتی اگر مرتکب اشتباه شوم(؛ جهت گيری 
هدف عملکردی که دربردارنده  5 گویه می باشد )برای نمونه: والدین من 
دوست دارند به دیگران نشان دهند که من در کار کالسی خوب هستم(. 
پنج  ليکرت  طيف  یک  در  پرسشنامه  این  گویه    11 به  دانش آموزان 
درجه ای از کامال مخالفم )1( تا کامال موافقم )5( پاسخ می دهند )29(. 
از 11 تا 55 دامنه نمرات این مقياس می باشد. Midgley و همکاران 
)2000( پایایی مقياس ها را با روش ضریب آلفای کرونباخ برای مقياس 
جهت گيری هدف تبحری 0/71 و جهت گيری هدف عملکردی 0/71 
برای  کرونباخ  آلفای  پژوهش حاضر ضریب  در   .)29( کرده اند  گزارش 
مقایس های جهت گيری هدف تبحری والدین 0/82 و جهت گيری هدف 

عملکردی والدین 0/88 گزارش شده است. 

یافته ها
آزمودنی ها  نمرات  پراکندگی  و  عملکرد  متوسط  از  اطالع  منظور  به 
شامل  توصيفی  مطالعه، شاخص های  در  موجود  متغيرهای  از  یک  هر 
نمرات  و حداقل  و حداکثر  انحراف معيار  نمرات  ميانگين،  شاخص های 

برای هر متغير به طور جداگانه در جدول 1 گزارش شده است.
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از آنجا که مبنای تجزیه و تحليل مدل هاي علّی، ماتریس همبستگی 
است، از این  رو ماتریس همبستگی متغيرهای مورد بررسی در جدول 2 
ارائه شده است. با توجه به جدول 2 تمام روابط ميان متغيرهای مورد 
و  پژوهش مطرح  اهداف  از  ادامه هر یک  در  معنادار می باشد.  مطالعه 

سپس با استفاده از داده های آماری تحليل شده اند.   
1. بررسی کمک طلبی دانش آموزان در خانواده های مختلف 

در این پژوهش در ابتدا یک تحليل غير شرطی HLM مدل آنوا یک 
 way Anova with random effects model( راهه با اثرات تصادفی

One( اجرا شده است )مدل A(. هدف از این تحليل تفکيک واریانس 
کمک طلبی دانش آموز به سطوح مختلف )در اینجا دانش آموز و والدین( 
و همچنين بررسی این که آیا کمک طلبی دانش آموزان در بين خانواده ها 
متفاوت هست یا نه می باشد. این مدل برآوردی از نسبت واریانس بين 
خانواده ها در کمک طلبی را فراهم می آورد که همان ضریب همبستگی 

بين کالسی )ICC( است. 
تحليل واریانس یک راهه با تأثيرات تصادفي اطالعات مقدماتي مفيدي 
را راجع به چگونگي تغييرات در پيامدهاي نهفته درون و بين خانواده ها 

جدول 1. شاخص های توصيفی کل نمونه

کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهمتغیرهاسطح

دانش آموز

0/646-1/004/002/3650/6850/139کمک طلبی

0/216-0/035-1/003/752/5270/487هدف تبحری

0/3610/683-1/383/302/5490/301هدف عملکردی

0/2790/312-1/004/302/91510/871هدف اجتناب عملکرد

والدین
0/4861/092-1/174/723/5530/488هدف تسلطی والدین

0/2750/418-1/004/123/2140/37801هدف عملکردی والدین
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توجه به فرمول زیر 0/483  به  دست آمد.در  مدل آنوا یک راهه  با اثرات تصادفی ضریب همبستگی بين کالسی با 

از ميانگين  برآوردي  به صورت  از ميانگين خانواده ها  اعتبار هر یک  جمعيت آن ارائه مي دهد.و 

جدول 2. ضرایب همبستگی متغيرهای مورد مطالعه

12345متغیرها

11- کمک طلبی

1**20/635- هدف تبحری

1**0/472**30/432- هدف عملکردی

1**0/588**0/404-**0/575-4- هدف اجتناب عملکرد

1**0/556-**0/570-**0/587**50/548- هدف تبحری والدین 

**0/541-**0/480**0/454**0/345-**0/438-6- هدف عملکردی والدین

                                          **P>0/01                   *P>0/05                                                                                                                                        

15/346/ )15/346+40/487(=27/4%.

تبيين  را  کمک طلبی  واریانس  از  درصد   27 حدود  خانواده  بنابراین 
شده  تبيين  دانش آموزان  سطح  عوامل  برای  درصد   73 و  می کنند 
است. همچنين با توجه به این که مقدار خی دو )χ2 ( به دست آمده 

متوسط  گفت  می توان  است  معنادار  خانواده  سطح  در   3 جدول  در 
کمک طلبی دانش آموزان خانواده های مختلف به طور معناداری با هم 

تفاوت دارد.

)A جدول 3. نتایج مدل تحليل واریانس یک راهه )مدل

A مدل

خطای استانداردضرایباثر ثابت

12/741/011متوسط میانگین کالس

Pخی دودرجه آزادیمولفه واریانساثرات تصادفی

15/34614223/230/001میانگین خانواده

40/487تأثیر سطح1 دانش آموز

نشان می دهد که  آمده 0/933  به دست   )Reliability( اعتبار  مقدار 
از  به عنوان شاخصی  و می تواند  بوده  نظر معتبر  نمونه مورد  ميانگين 
ميانگين های خانواده های واقعی باشد. نتایج مدل غير شرطی نشان داد 

که کمک طلبی به طور معناداری در بين خانواده ها متفاوت است.
2. برآورد ميزان رابطه بين عوامل سطح دانش آموز )جهت گيری هدف 

دانش آموز با کمک طلبی(

 5 0 2 3 1 رهایمتغ
     1 یطلب کمک -1
    1 225/0** یتبحر هدف -3
   1 073/0** 023/0** یعملکرد هدف -2
  1 511/0** -000/0** -575/0** عملکرد اجتناب هدف -0
 1 -552/0** -570/0** 517/0** 501/0**  نیوالد یتبحر هدف -5
 -501/0** 010/0** 050/0** -205/0** -021/0** نیوالد یعملکرد هدف -2

                                                                                       05/0>P                   *01/0>P**                                    

 (One way Anova with random effects model) مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی HLMتحلیل غیر شرطی یک در این پژوهش در ابتدا 

آموز و والدین( و همچنین بررسی آموز به سطوح مختلف )در اینجا دانشطلبی دانشکمک. هدف از این تحلیل تفکیک واریانس (A مدل)اجرا شده است 

طلبی را ها در کمکیانس بین خانوادهباشد. این مدل برآوردی از نسبت وارها متفاوت هست یا نه میآموزان در بین خانوادهطلبی دانشکه آیا کمک این

  ( است.ICCآورد که همان ضریب همبستگی بین کالسی )فراهم می

و  ونبه چگونگی تغییرات در پیامدهای نهفته در تحلیل واریانس یک راهه با تأثیرات تصادفی اطالعات مقدماتی مفیدی را راجع

  دهد.ها به صورت برآوردی از میانگین جمعیت آن ارائه میاز میانگین خانواده یکها و اعتبار هر بین خانواده

 دست آمد.  به  012/0با اثرات تصادفی ضریب همبستگی بین کالسی با توجه به فرمول زیر   مدل آنوا یک راهه  در

 
202/15 / ( 202/15 + 017/00 )= 0/37 %. 

آموزان تبیین برای عوامل سطح دانش درصد 72و  کنندطلبی را تبیین میاز واریانس کمک درصد 37د بنابراین خانواده حدو

توان در سطح خانواده معنادار است می 2جدول ( به دست آمده در 2که مقدار خی دو )شده است. همچنین با توجه به این

 های مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد.آموزان خانوادهطلبی دانشمتوسط کمک گفت

 (Aنتایج مدل تحلیل واریانس یک راهه )مدل .2 جدول

 A مدل
   استاندارد یخطا بیضرا ثابت اثر

   011/1 70/13 کالس نیانگیم متوسط
 P دو یخ یآزاد درجه انسیوار مولفه یتصادف اثرات

 001/0 32/332 10 202/15 خانواده نیانگیم
    017/00 آموز دانش 1سطح ریتأث

 

تواند به عنوان دهد که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و مینشان می 322/0به دست آمده  (Reliability) مقدار اعتبار

طلبی به طور معناداری در بین های واقعی باشد. نتایج مدل غیر شرطی نشان داد که کمکهای خانواده شاخصی از میانگین

 .ها متفاوت استخانواده

 طلبی(آموز با کمکگیری هدف دانشآموز )جهتعوامل سطح دانش برآورد میزان رابطه بین. 3

)/( 2
0000  
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 level	 variable( تصادفی  مبداء  از  عرض  مدل  که   )B )مدل  در 
متغيرهای  با   )Random-intercept model with	 only student
که  آنجایی  از  بررسی می شود.  این هدف  می باشد  دانش آموزان  سطح 
هيچ فرض قبلی درباره تفاوت بين خانواده ها و متغيرهای پيش بين در 
این مطالعه وجود ندارد، بخش تصادفی وابسته به شيب ها نيستند، به 
عبارت دیگر فقط عرض از مبداء در کليه خانواده ها متفاوت می باشد. 
اما دیگر ضرائب سطح دانش آموز در مفهوم باقی می ماند. برای اجرای 
این مدل جهت گيری هدف در سطح دانش آموز )تبحری، عملکردی و 

اجتناب عملکرد( وارد مدل شد.
جدول 4 ارائه دهنده نتایج مدل B برای دانش آموزان است. همان طور 

که مشاهده می شود رابطه جهت گيری هدف تبحری با کمک طلبی در 
سطح 0/001 مثبت و معنادار و رابطه اجتناب عملکرد با کمک طلبی 
دانش آموزان در سطح 0/001 منفی و معنادار ولی رابطه عملکردی با 
آنجایی که مدل  از  دانش آموز(.  )در سطح  نيست  معنادار  کمک طلبی 
در  واریانس  کاهش  نسبت  محاسبه  برای  پایه ای  و  اساس  غير شرطی 
مدل  واریانس  مؤلفه  مقایسه  با  است.  بعدی  مدل های  و  حاضر  مدل 
واریانس  یا  واریانس  در  کاهش  نسبت  شاخص  غيرشرطی،  مدل  و   B
تبيين شده در سطح دانش آموز از فرمول زیر استفاده می شود )تفاضل 
واریانس برآورده شده از واریانس مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسيم 

می شود(.

-

با  (Random-intercept model with only student-level variable) ( که مدل عرض از مبداء تصادفیBدر مدل ) 

ها و خانوادهتفاوت بین  هدرباراز آنجایی که هیچ فرض قبلی  شود. این هدف بررسی میباشد آموزان میمتغیرهای سطح دانش

ها نیستند، به عبارت دیگر فقط عرض از مبداء بین در این مطالعه وجود ندارد، بخش تصادفی وابسته به شیبمتغیرهای پیش

گیری ماند. برای اجرای این مدل جهتآموز در مفهوم باقی میباشد. اما دیگر ضرائب سطح دانشها متفاوت میدر کلیه خانواده

  وز )تبحری، عملکردی و اجتناب عملکرد( وارد مدل شد.آمهدف در سطح دانش

تبحری با هدف گیری شود رابطه جهتطور که مشاهده میآموزان است. همانبرای دانش Bارایه دهنده نتایج مدل  0جدول 

منفی و  001/0آموزان در سطح طلبی دانشمثبت و معنادار و رابطه اجتناب عملکرد با کمک 001/0طلبی در سطح کمک

ای شرطی اساس و پایهآموز(. از آنجایی که مدل غیردانشطلبی معنادار نیست )در سطح معنادار ولی رابطه عملکردی با کمک

و مدل غیرشرطی،  Bهای بعدی است. با مقایسه مؤلفه واریانس مدل برای محاسبه نسبت کاهش واریانس در مدل حاضر و مدل

شود )تفاضل واریانس آموز از فرمول زیر استفاده میاریانس تبیین شده در سطح دانششاخص نسبت کاهش در واریانس یا و

 شود(.برآورده شده از واریانس مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسیم می

( 
                                

             )    

آموز کاهش یافته است. نسبت های واریانس در سطح دانشآموز، مولفهدانشگیری هدف در سطح با اضافه شدن عامل جهت

 آموز به صورت زیر به دست آمد:کاهش واریانس در سطح دانش

( 017/00 - 307/21 )/ 017/00 = 022/0  

-گیری هدف دانشآموز توسط متغیر جهتطلبی در سطح دانشدرصد از واریانس کل کمک 2که این نشان می دهد که حدود 

 شود. وز تبیین میآم

 Bآموزان برای مدل دانش طلبیها بر کمککنندهبینیاثرات پیش .0 جدول

 B مدل

P اثرثابت بیضر استاندارد یخطا 
 1 سطح   
 یتبحر 013/3 001/0 001/0
 عملکرد کردیرو 112/0 102/0 221/0
 عملکرد اجتناب -232/3 052/0 001/0

P یاثرتصادف انسیوار مولفه یآزاد درجه دو یخ  
خانواده نیانگیم 007/15 10 551/322 001/0  
اول رسطحیتاث 307/21     

 

  طلبی(گیری هدف والدین با کمکآموزان از جهتبرآورد میزان رابطه بین عوامل سطح والدین )ادراک دانش. 2

با اضافه شدن عامل جهت گيری هدف در سطح دانش آموز، مولفه های 
واریانس در سطح دانش آموز کاهش یافته است. نسبت کاهش واریانس 

در سطح دانش آموز به صورت زیر به دست آمد:

از واریانس کل کمک طلبی  این نشان می دهد که حدود 6 درصد  که 
در سطح دانش آموز توسط متغير جهت گيری هدف دانش آموز تبيين 

می شود.

(40/487-38/207)/ 40/487=0/063

B جدول 4. اثرات پيش بينی کننده ها بر کمک طلبی دانش آموزان برای مدل

B مدل

Pخطای استانداردضریباثر ثابت

سطح 1

2/4120/4010/001تبحری

0/8160/8060/631رویکرد عملکرد

2/3960/4560/001-اجتناب عملکرد

Pخی دودرجه آزادیمولفه واریانساثرتصادفی

15/40714236/5510/001میانگین خانواده

38/207تاثیرسطح اول

3. برآورد ميزان رابطه بين عوامل سطح والدین )ادراک دانش آموزان از 
جهت گيری هدف والدین با کمک طلبی(

برای پژوهش این هدف مدل بعدی یعنی مدل عرض از مبدا تصادفی 
و شيب های تصادفی با متغيرهای سطح دانش آموز و خانواده اجرا شد. 

برای بررسی روابط بين عوامل فردی و کمک طلبی، عوامل جهت گيری 
در  والدین  هدف  جهت گيری  مولفه های  و  دانش آموز  سطح  در  هدف 

.)C سطح خانواده به عنوان پيش بينی کننده وارد مدل شدند )مدل
در مدل ضرایب تصادفی با متغيرهای سطح دانش آموز و خانواده وارد 
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مدل HLM شدند. چون هيچ فرضيه ای راجع به تفاوت بين خانواده ها 
در متغيرهای پيش بينی کننده در این مطالعه وجود نداشت لذا شيب ها 
بين خانواده ها متفاوت نبوده و ثابت در نظر گرفته شدند و همچنين 
اثرات تعاملی بين متغيرها مورد بررسی قرار نگرفته است. نتایج مدل 
با متغيرهای سطح دانش آموز و خانواده در جدول 5  ضرایب تصادفی 
دو  هر  در  متغيرها  کردن  وارد  با  که  می دهد  نشان  نتایج  است.  آمده 
با  عملکرد  اجتناب  و  تبحری  هدف  جهت گيری  متغير  رابطه  سطح، 

است  معنادار  همچنان   )P>0/001 )سطح  اول  سطح  در  کمک طلبی 
ولی عملکردی رابطه معناداری با کمک طلبی ندارد. رابطه جهت گيری 
هدف تبحری والدین با کمک طلبی در سطح 0/001 مثبت و معنادار 
و رابطه جهت گيری هدف عملکردی والدین نيز با کمک طلبی نيز در 

سطح 0/001 منفی و معنادار است.
مقدار ضریب همبستگی بين کالسی )ICC( برابر با 0/186 به دست 

آمد.

ρ= 8/744/)8/744 +38/228( = 0/186

متغيرها در هر دو  اضافه شدن  از  بعد  بين کالسی  ضریب همبستگی 
سطح کاهش یافته است. لذا می توان گفت مولفه های متغير جهت گيری 

را  کمک طلبی  از  کمتری  تغييرپذیری  خانواده  درسطح  والدین  هدف 
نسبت به متغير جهت گيری هدف در سطح دانش آموز تبيين می کنند.

C جدول 5. اثرات پيش بينی کننده ها بر کمک طلبی دانش آموزان برای مدل

C مدل

Pخطای استانداردضریباثر ثابت

سطح 1

2/3120/3910/001تبحری

0/7460/7860/511رویکرد عملکرد

2/3240/4350/001-اجتناب عملکرد

سطح 2

11/6101/4720/001جهت گیری تبحری والدین

9/4600/5570/001-جهت گیری عملکردی والدین

Pخی دودرجه آزادیمولفه واریانساثرتصادفی

8/7441149/4380/001میانگین خانواده

38/228تاثیرسطح اول

بحث
بدون  معتقدند  که  مواجه می شوند  با مشکالتی  دانش آموزان  زمانی که 
کمک نمی توانند بر آنها غلبه کنند، کمک  طلبی تحصيلی به  عنوان یک 
راهبرد یادگيری خودتنظيمی به  حساب می آید )30(. جهت گيری هدفی 
فردی دانش آموز و ادراک او از جهت گيری هدفی والدین بر پذیرش و 

اجتناب دانش آموزان از کمک طلبی تاثيرگذار است. در این پژوهش با 
رویکرد تحليل چند سطحی و با هدف بررسی رابطه جهت گيری هدفی 
در دو سطح دانش آموزان و والدین آنها با کمک طلبی تحصيلی در بين 
16 کالس از مدارس مختلف انجام شد. با توجه به ساختار چند سطحی 

 5 0 2 3 1 رهایمتغ
     1 یطلب کمک -1
    1 225/0** یتبحر هدف -3
   1 073/0** 023/0** یعملکرد هدف -2
  1 511/0** -000/0** -575/0** عملکرد اجتناب هدف -0
 1 -552/0** -570/0** 517/0** 501/0**  نیوالد یتبحر هدف -5
 -501/0** 010/0** 050/0** -205/0** -021/0** نیوالد یعملکرد هدف -2

                                                                                       05/0>P                   *01/0>P**                                    

 (One way Anova with random effects model) مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی HLMتحلیل غیر شرطی یک در این پژوهش در ابتدا 

آموز و والدین( و همچنین بررسی آموز به سطوح مختلف )در اینجا دانشطلبی دانشکمک. هدف از این تحلیل تفکیک واریانس (A مدل)اجرا شده است 

طلبی را ها در کمکیانس بین خانوادهباشد. این مدل برآوردی از نسبت وارها متفاوت هست یا نه میآموزان در بین خانوادهطلبی دانشکه آیا کمک این

  ( است.ICCآورد که همان ضریب همبستگی بین کالسی )فراهم می

و  ونبه چگونگی تغییرات در پیامدهای نهفته در تحلیل واریانس یک راهه با تأثیرات تصادفی اطالعات مقدماتی مفیدی را راجع

  دهد.ها به صورت برآوردی از میانگین جمعیت آن ارائه میاز میانگین خانواده یکها و اعتبار هر بین خانواده

 دست آمد.  به  012/0با اثرات تصادفی ضریب همبستگی بین کالسی با توجه به فرمول زیر   مدل آنوا یک راهه  در

 
202/15 / ( 202/15 + 017/00 )= 0/37 %. 

آموزان تبیین برای عوامل سطح دانش درصد 72و  کنندطلبی را تبیین میاز واریانس کمک درصد 37د بنابراین خانواده حدو

توان در سطح خانواده معنادار است می 2جدول ( به دست آمده در 2که مقدار خی دو )شده است. همچنین با توجه به این

 های مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد.آموزان خانوادهطلبی دانشمتوسط کمک گفت

 (Aنتایج مدل تحلیل واریانس یک راهه )مدل .2 جدول

 A مدل
   استاندارد یخطا بیضرا ثابت اثر

   011/1 70/13 کالس نیانگیم متوسط
 P دو یخ یآزاد درجه انسیوار مولفه یتصادف اثرات

 001/0 32/332 10 202/15 خانواده نیانگیم
    017/00 آموز دانش 1سطح ریتأث

 

تواند به عنوان دهد که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و مینشان می 322/0به دست آمده  (Reliability) مقدار اعتبار

طلبی به طور معناداری در بین های واقعی باشد. نتایج مدل غیر شرطی نشان داد که کمکهای خانواده شاخصی از میانگین

 .ها متفاوت استخانواده

 طلبی(آموز با کمکگیری هدف دانشآموز )جهتعوامل سطح دانش برآورد میزان رابطه بین. 3

)/( 2
0000  
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دارند،  قرار  والدین در سطح 2  و  داده ها که دانش آموزان در سطح 1 
تحليل چند سطحی مورد استفاده قرار گرفت.  

بر اساس مدل غير شرطی مقدار ICC نشان داد 73 درصد از واریانس 
خانواده  بين  درصد،  و 27  دانش آموزان  بين  در  نمره کمک طلبی،  در 
مالک  متغير  کافی  تغييرپذیری  نشان دهنده  نتایج  که  آنجا  از  است. 
بين سطوح مختلف است، کاربرد روش تحليل چند  )کمک طلبی( در 
سطحی برای داده ها الزم و مفيد است. در واقع تایيد این مدل به معنای 
مفيد بودن کاربرد روش تحليل چند سطحی است. از آنجا که واریانس، 
در هر دو سطح وجود داشته است متغيرهای پيش بين جداگانه در هر 

سطح اضافه شد.   
مدل عرض از مبدا تصادفی با اضافه کردن متغيرهای پيش بين سطح 
دانش آموز به مدل غيرشرطی نشان داد با اضافه شدن عوامل پيش بين 
جهت گيری هدف تبحری، جهت گيری هدف عملکردی و جهت گيری 
هدف اجتناب عملکرد در سطح دانش آموز، ميزان تبيين واریانس در هر 
دو سطح دانش آموز و خانواده تغيير یافته است. نسبت کاهش واریانس در 
سطح دانش آموز با توجه به فرمول فوق 0/06 است که این نشان می دهد 
در سطح  از کمک طلبی  دانش آموزان  ادراک  کل  واریانس  از  درصد   6
جهت گيری  و  تبحری  هدف  جهت گيری  متغيرهای  توسط  دانش آموز 
هدف اجتناب عملکرد تبيين می شود. در نمونه پژوهش حاضر در سطح 
دانش آموز، جهت گيری هدف عملکردی تاثير معناداری بر کمک طلبی 
دانش آموزان نداشته است. اثر جهت گيری هدف تبحری دانش آموزان، 
روی  تاکيد  تبحری  در جهت گيری هدف  است.  بوده  معنادار  و  مثبت 
توسعه مهارت های جدید و بهبود سطح توانایی می باشد. دانش آموزانی 
تکاليف  با  مواجهه  در  انتخاب می کنند  برای خود  را  که چنين هدفی 
احتمال  بيشتر  خود،  تالش  افزایش  ضمن  مشکل،  و  دشوار  یادگيری 
دارد از کمک طلبی بهره بگيرند )8، 24، 31، 32(. اثر جهت گيری هدف 
اجتناب عملکرد دانش آموزان، منفی و معنادار بوده است. دانش آموزانی 
که دارای جهت گيری هدف اجتناب عملکرد هستند، شایستگی در نظر 
آنها اجتناب از شکست است. آنها نگران این مساله هستند که از جانب 
شکست،  با  آنها  عقيده  به  که  چرا  گيرند،  قرار  سرزنش  مورد  دیگران 
توانایی شان در نزد دیگران زیر سؤال می رود، بنابراین کمتر احتمال دارد 
از دیگران درخواست  راه حل مساله  را در مورد  سرنخ ها و توضيحاتی 
کنند و این امر موجب می شود تا در حل مساله با مشکالت بيشتری 
اجتناب  هدف  جهت گيری  دارای  دانش آموزان   .)33( شوند  مواجه 
خودارزشمندیشان  برای  تهدیدی  صورت  به  را  کمک طلبی  عملکرد، 

ادراک کرده و از آن اجتناب می کنند )8، 24، 33، 34(.     
در مدل سوم، به منظور بررسی روابط متغيرهای پيش بين و مالک با 

فرض تصادفی بودن هر دوی ضرایب عرض از مبدا و شيب خط با اضافه 
کردن متغيرهای سطح 1 و 2 به مدل غيرشرطی، مدل عرض از مبدا و 
شيب خط تصادفی تشکيل شد. معناداری مقدار t مرتبط با این ضریب 
نشان دهنده تفاوت ميانگين کمک طلبی دانش آموزان در بين 16 کالس 
شده  ارایه  اطالعات  می باشد.   2 سطح  متغيرهای  ورود  از  پس  حتی 
درباره شيب خط نشان می دهد که در مجموع در مدل کامل 6 درصد 
از واریانس ادراک دانش آموزان از کمک طلبی در سطح دانش آموز و 18 
درصد از واریانس ادراک دانش آموزان از کمک طلبی در سطح خانواده 
در  عملکردی  و  تبحری  هدف  جهت گيری  متغيرهاي  می شود.  تبيين 
سطح خانواده تغييرپذیري کمتري از کمک طلبی را نسبت به متغيرهای 
هدف  جهت گيری  غير مستقيم  اثر  مي کنند.  تبيين  دانش آموز  سطح 
تبحری  هدف  جهت گيری  واسطه  به  کمک طلبی  بر  والدین  تبحری 
اثر  همچنين  است.  معنادار  و  مثبت  دانش آموزان  عملکرد  اجتناب  و 
به  کمک طلبی  بر  والدین  عملکردی  هدف  جهت گيری  غير مستقيم 
واسطه جهت گيری هدف تبحری و اجتناب عملکرد دانش آموزان منفی 
تبحری  اثر مستقيم جهت گيری هدف  تنها  است. همچنين  معنادار  و 
دارای جهت گيری  والدین  بود.  معنادار  و  مثبت  با کمک طلبی  والدین 
هدف تبحری بر کسب دانش و آگاهی و یادگيری عميق تأکيد دارند، 
یا  تبحری، عملکردی  نيز ممکن است جهت گيری هدف  آنها  فرزندان 
اجتناب عملکرد را در پيش بگيرند. اگر فرزندان بر جهت گيری هدف 
تالش  خود  توانایی  سطح  بهبود  برای  نيز  آنها  کنند،  تأکيد  تبحری 
می کنند و در مواجهه با تکاليف یادگيری دشوار و مشکل از کمک طلبی 
عملکرد  اجتناب  بر جهت گيری هدف  فرزندان  اگر  می شوند.  بهره مند 
تأکيد کنند در واقع آنها نگران این مساله هستند که از جانب دیگران 
مورد سرزنش قرار گيرند، از جهتی والدین نيز بر کسب دانش و آگاهی و 
پيشرفت مهارت تاکيد دارند بنابراین آنها برای جلوگيری از قضاوت های 
از  مشکالت  با  مواجهه  در  دارد  احتمال  خود،  مورد  در  دیگران  منفی 
کمک طلبی بهره بگيرند. اما اگر فرزندان بر جهت گيری هدف عملکردی 
تاکيد کنند، آنها اغلب بر عملکرد دیگران به عنوان معياری برای مقایسه 
با  ارتباط  در  عملکرد خودشان  درباره  هميشه  و  می کنند  تمرکز  خود 
همساالن خود درگير هستند و بر عملکرد بهتر از دوستان خود تکيه 
کسب  بر  عملکردی  هدف  جهت گيری  که  این  به  توجه  با  می کنند. 
بر  جهت گيری  این  می کند،  تاکيد  دیگران  نزد  در  تأیيد  و  شایستگی 
مقایسه و نمایش قدرت و توانمندی های خود به دیگران متمرکز است، 
از جهتی والدین نيز بر کسب دانش و آگاهی و پيشرفت مهارت تأکيد 
دارند بنابراین نمی توان پيش بينی کرد که آیا در مواجهه با مشکالت از 

کمک طلبی بهره بگيرند یا خير )31(.  
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محدودیت پژوهش حاضر این است که جمع آوری داده ها تنها در بين 
پيشنهاد  است.  گرفته  صورت  هشتم  و  هفتم  پایه  دختر  دانش آموزان 
می شود که در پژوهش های آتی، برای تعيين جهت گيری هدفی والدین 
رابطه  نيز تکميل گردد، همچنين  والدین  پرسشنامه ای توسط شخص 
متغيرهای جدید و متفاوتی در سطوح مختلف در ارتباط با کمک طلبی 
بر دانش آموز،  را می توان عالوه  بگيرد. کمک طلبی  قرار  مورد پژوهش 
از دیدگاه معلمان و همساالن به صورت دو یا سه سطحی نيز بررسی 
نمود. به طور مثال می توان سطح همساالن را نيز به سطح دانش آموز 

و والدین افزود. 
     

نتیجه گیری
از جهت گيری هدفی  جهت گيری هدفی دانش آموز و درک دانش آموز 
والدین بر پذیرش و اجتناب از کمک طلبی دانش آموزان تاثير می گذارد. 
و  جدید  مهارت های  توسعه  بر  تاکيد  تبحری،  هدف  جهت گيری  در 
بهبود سطح توانایی است. دانش آموزانی که در مواجهه با کارهای دشوار 
حالی  که  در  می کنند،  انتخاب  خود  برای  را  هدفی  چنين  یادگيری، 
تالش خود را افزایش می دهند، بيشتر از کمک طلبی بهره مند می شوند. 
با توجه به اهميت مثبت جهت گيری هدفی تبحری والدین، بر والدین 
مناسب است که شرایطی را در خانواده فراهم آورند تا دانش آموزان بر 
جهت گيری هدفی تبحری تاکيد کنند و در مواجهه با کارهای دشوار 

یادگيری، به دنبال کمک باشند. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

نمودن  تکميل  برای  شرکت کنندگان  رضایت  از  کار  شروع  از  پيش 
پرسشنامه ها اطمينان حاصل شد. سپس اطالعاتی در زمينه موضوع و 

روش اجرا در اختيار آنها گذاشته شد. به داوطلبان اطمينان داده شد 
که از اطالعات خصوصی و شخصی آنها محافظت خواهد شد و نتایج در 
صورت تمایل برای آنها تفسير شد. در صورت مشاهده هرگونه اختالل، 
راهنمایی های الزم جهت پيگيری به داوطلبين ارائه شد. مشارکت در 
پژوهش موجب هيچ گونه بار مالی برای شرکت کنندگان نخواهد شد. این 
پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه هيچ گونه مغایرتی 
نداشت. این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی با شماره 3522/01 است. 
است  شده  تایيد  نيز  اخالق  کميته  توسط  تحقيق  روش  این  بر  عالوه 

.)IR.UT.PSYEDU.REC 1399,029 :شناسه اخالق(

مشارکت نویسندگان 
طراحی مطالعه، تحليل داده ها و آماده سازی متن مقاله توسط نویسنده 
نویسندگان دوم و سوم  آماده سازی داده ها توسط  اول و جمع آوری و 

انجام شد.    

منابع مالی
برای انجام این مطالعه از هيچ سازمان و یا ارگانی کمک مالی دریافت 

نشده است.  

تشکر و قدردانی
و  تهران  دانشگاه  گرانقدر  اساتيد  از  سپاس گزاری  مراتب  بدینوسيله، 

دانش آموزان محترم شرکت کننده، تقدیم می شود.          
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Introduction: One	of	the	symptoms	of	people	with	autism	spectrum	disorder	(ASD)	is	behavioral	
inflexibility,	which	causes	poor	adaptation	to	environmental	demands	and	behavioral	problems.	The	
present	study	investigated,	the	role	of	executive	functions	in	predicting	the	behavioral	flexibility	of	
young	children	with	ASD.	
Methods: In	this	correlational	study,	the	convenience	sampling	method	selected	45	children	aged	
16	 to	36	months.	Data	were	collected	using	 the	behavior	 rating	 inventory	of	executive	 function-
ing-preschool	version	(BRIEF-P)	and	the	behavior	flexibility	rating	scale-revised	(BFRS-R).	Pearson	
correlation	coefficient	and	simultaneous	 regression	were	used	 to	analyze	 the	data	using	SPSS-24	
software.
Results:	The	results	of	Pearson	correlation	coefficient	and	regression	analysis	revealed	that	 the	
behavioral	 flexibility	 of	 children	 with	 inhibition	 (P<0.05,	 r=0.37),	 shifting	 (P<0.01,	 r=0.45),	
emotional	control	(P<0.01,	r=0.49),	planning/organizing	(P<0.05,	r=0.34),	inhibitory	self-control	
(P<0.01,	r=0.44),	cognitive	flexibility	(P<0.01,	r=0.55),	metacognition	(P<0.05,	r=0.30),	and	total	
score	of	executive	functions	(P<0.01,	r=0.46)	is	correlated.	Working	memory	had	no	significant	
relationship	with	young	children's	behavioral	flexibility	(P>05,	r=0.23).	The	overall	score	of	young	
children	 executive	 functions	predicts	 18%,	15%,	 and	21%	of	 the	variance,	 respectively,	 of	 the	
behavioral	flexibility	of	young	children	 in	 relation	 to	objects,	 the	environment,	 and	 the	overall	
score	of	behavioral	flexibility.	Executive	functions	did	not	have	the	ability	to	significantly	predict	
behavioral	flexibility	toward	individuals.
Conclusion:	The	present	study	concluded	that	executive	dysfunction	is	associated	with	behavioral	
flexibility	in	young	children	with	ASD.	It	is	suggested	that	in	future	studies,	the	design	of	early	
interventions	to	improve	executive	functions	with	the	aim	of	increasing	the	flexibility	of	children	
with	ASD	be	considered.
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Extended Abstract
Introduction
Autism	spectrum	disorder	(ASD)	is	a	neurodevelopmen-

tal	disorder	characterized	by	deficits	in	social	interaction	

and	social	communication	and	a	 range	of	 restricted,	 re-

petitive,	and	stereotyped	behavior	patterns,	interests,	and	

activities	(1).	The	onset	of	ASD	symptoms	usually	occurs	

in	symptoms	of	autism	in	infancy	and	toddlers	before	the	

age	of	2	years.	Although	new	theories	have	been	devel-

oped	 to	 explain	 different	 features	 of	ASD	 core	 impair-
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ments	in	recent	years,		no	neuro-psychological	theory	has	

been	proposed	to	explain	all	ASD	aspects	satisfactorily.	

EFs,	theory	of	mind	(ToM),	and	weak	central	coherence	

cognitive	theories	have	dominated	neuropsychological	re-

search	into	ASD	(10, 11).	It	is	assumed	that	the	theory	of	

mind	and	weak	central	coherence	could	explain	many	of	

the	deficits	in	social	interaction	and	social	communication	

associated	with	ASD	(12).	However,	the	EFs	theory	may	

provide	the	best	explanation	for	the	non-social	aspects	of	

ASD,	such	as	repetitive	behaviors	and	restricted	interests	

(13).	EFs	are	a	set	of	cognitive	skills	defined	as	an	“um-

brella”	 term	 that	 includes	goal-directed	and	self-regula-

tory	cognitive	abilities	such	as	inhibition,	shifting,	work-

ing	memory,	flexibility,	and	planning	(20).	Additionally,	

EF	is	the	only	theory	that	acknowledges	both	the	motor	

and	 cognitive	 characteristics	 of	 ASD	 (e.g.,	 persevera-

tion,	 insistence	 on	 sameness,	 repetitive	 hand	 flapping,	

and	rocking)	(10).	Deficits	in	behavioral	flexibility	have	

been	repeatedly	documented	in	ASD.	Behavioral	inflexi-

bility	in	ASD	is	characterized	by	circumscribed	interests,	

restricted	 and	 repetitive	 behaviors	 (RRBs),	 pervasive	

impairments	 in	 social	 interactions	 and	 communication.	

Behavioral	inflexibility	refers	to	rigid	behavioral	patterns	

that	contrast	with	the	need	to	adapt	to	the	changing	needs	

of	the	environment.	Behavioral	Inflexibility	is	a	potential	

dimensional	ability	that	can	explain	the	RRBs	domains.	

RRBs	are	a	hallmark	of	ASD	(1).	The	RRBS	manifests	

across	 echolalia,	 stereotyped	 behaviors,	 self-injurious	

behaviors,	 ritualistic	behaviors,	 sameness	behaviors,	 re-

stricted	behaviors,	 compulsive	behaviors,	 and	hyper-	or	

hypo-reactivity	to	sensory	stimuli.

Despite	the	findings	of	previous	studies	showing	a	deficit	

in	 the	behavioral	flexibility	of	people	with	ASD,	deter-

mining	the	degree	of	predictability	of	each	of	the	exec-

utive	 functions	 in	 the	 behavioral	 flexibility	 of	 children	

with	ASD	has	not	 yet	 been	 studied.	By	 identifying	 the	

cognitive	underpinnings	of	behavioral	inflexibility	at	an	

early	age	in	people	with	autism	spectrum	disorder,	early	

and	specific	interventions	can	be	designed	to	improve	the	

underlying	 cognitive	 function	 and	 thus	 increase	behav-

ioral	flexibility.	Indeed,	clarifying	the	cognitive	basis	of	

behavioral	flexibility	in	people	with	autism	spectrum	dis-

order	can	provide	clues	to	its	pathophysiology,	improve	

clinical	 evaluation,	 and	 guide	 the	 development	 of	 new	

interventions	 to	address	behavioral	flexibility	as	one	of	

the	hallmarks	of	autism	spectrum	disorder.	The	present	

study	seeks	to	answer	the	question	of	what	is	the	relation-

ship	between	the	components	of	executive	functions	and	

behavioral	flexibility	and	can	executive	functions	predict	

behavioral	flexibility	as	one	of	the	hallmarks	of	autism.	

Methods
Participants	 included	 forty-five	 toddlers	 (34	 males,	 11	

females;	mean	age=26.33	months;	range	16–36	months)	

who	were	referred	to	the	autism	center.	Each	subject	was	

diagnosed	using	comprehensive	evaluation	that	included	

standardized	testing,	behavioral	observation,	and	exten-

sive	parent	reports	gathered	through	interviews	and	ques-

tionnaires.	Diagnoses	were	based	on	DSM	5	guidelines	

(1).	All	 subjects	 were	 evaluated	 by	 an	ASD	 specialist	

with	a	PhD	in	clinical	psychology	and	at	least	one	assis-

tant	(with	at	least	a	master's	degree	in	clinical	psycholo-

gy).	The	diagnosis	was	made	based	on	informed	clinical	

judgment	 following	 interaction	 with	 the	 child,	 formal	

testing,	 and	 review	 parent	 reports	 and	 records	 review.	

Cross-sectional	data	were	collected	from	mothers	of	tod-

dlers.	The	behavior	 rating	 inventory	of	 executive	 func-

tioning-preschool	 version	 (BRIEF-P)	 and	 the	 behavior	

flexibility	 rating	 scale-revised	 (BFRS-R)	 was	 adminis-

tered	to	mothers.	To	participate	in	the	current	study,	par-

ents	completed	an	informed	consent	form	for	the	child’s	

participation,	executive	functions	and	repetitive	behavior	

measures	(described	below),	and	a	demographic	informa-

tion	checklist.	Inclusion	criteria	included	no	known	co-
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morbid	psychological	 and	medical	disorders	or	hearing	

and	visual	deficits.		

Results
The	results	of	 the	Pearson	correlation	test	revealed	that	

the	degree	of	behavioral	flexibility	in	young	children	was	

correlated	 with	 inhibition,	 shifting,	 emotional	 control,	

planning/organization,	 inhibitory	 self-control,	 cognitive	

flexibility,	metacognition,	and	the	overall	score	of	execu-

tive	functions.	Only	working	memory	had	no	significant	

relationship	with	children's	behavioral	flexibility	among	

executive	 functions.	 Regression	 analysis	 was	 used	 to	

evaluate	 the	 predictive	 role	 of	 executive	 functions	 of	

defects	 in	 the	 behavioral	 flexibility	 of	 young	 children.	

Executive	functions	predict	18%,	15%,	and	21%	of	 the	

variance	of	children's	behavioral	flexibility	 towards	ob-

jects,	environment,	and	total	behavioral	flexibility	score,	

respectively.	

Conclusion
This	study's	findings	showed	that	all	executive	functions	

studied,	except	working	memory,	have	a	 significant	 re-

lationship	with	behavioral	flexibility	 in	young	children.	

The	regression	analysis	results	also	showed	that	execu-

tive	functions	had	the	ability	to	significantly	predict	part	

of	the	variance	of	flexibility	in	children	with	symptoms	

of	autism	spectrum	disorder	to	the	environment	and	ob-

jects.	At	the	same	time,	this	predictive	was	not	significant	

in	behavioral	flexibility	 towards	 individuals.	According	

to	this	study’s	findings,	it	can	be	concluded	that	the	abili-

ty	to	shift	attention	between	different	situations	and	tasks	

and	 inhibit	 thoughts	 and	movements	 are	 essential	 cog-

nitive	predictions	in	the	amount	of	behavioral	flexibility	

in	 young	 children.	Also,	 executive	 function	 theory	 has	

the	ability	to	predict	the	behavioral	flexibility	related	to	

non-social	stimuli.	Other	cognitive	theories	such	as	ToM	

and	weak	central	coherence	should	be	considered	to	ex-

plain	social	and	behavioral	flexibility.
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مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1400
صفحات  117-129

سعید صادقی1، 2*        ، حمیدرضا پوراعتماد2، 3

1. استادیار، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایران
2. قطب علمی عصب روان شناسی شناختی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایران
3. استاد، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایران

مقدمه: یکی از عالئم افراد با اختالل طيف اتيسم، انعطاف ناپذیری رفتاری است که سبب ضعف در انطباق با تقاضاهای 

انعطاف پذیری  اجرایی در پيش بينی  بررسی نقش کارکردهای  به  محيط و مشکالت رفتاری می شود. در مطالعه حاضر 

رفتاری خردساالن با عالئم اختالل طيف اتيسم پرداخته شد.

روش کار: در قالب یک مطالعه همبستگی، 45 خردسال 16 الی 36 ماه با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند. 

از پرسشنامه سنجش کارکردهای اجرایی- نسخه پيش دبستان )BRIEF-P( و نسخه تجدیدنظرشده  با استفاده  داده ها 

مقياس انعطاف پذیری رفتاری )BFRS-R( جمع آوری شدند. برای تحليل داده ها از ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون 

همزمان با استفاده از نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. 

یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان نشان داد که ميزان انعطاف رفتاری خردساالن با 

بازداری )r=0/37، P>0/05(، جابه جایی )r=0/45، P>0/01(، کنترل هيجانی )r=0/49، P>0/01(، برنامه ریزی/سازمان دهی 

)r=0/34، P>0/05(، خودکنترلی مهاری )r=0/44، P>0/01(، انعطاف پذیری شناختی )r=0/55، P> 0/01(، فراشناخت 

با  )r=0/30، P>0/05( و نمره کل کارکردهای اجرایی )r=0/46، P>0/01( همبسته است. حافظه کاری رابطه معنا داری 

انعطاف پذیری رفتاری خردساالن نداشت )r=0/23، P<0/05(. نمره کل کارکردهای اجرایی خردساالن به ترتيب 18، 15 و 

21 درصد از واریانس ميزان انعطاف پذیری رفتاری خردساالن نسبت به اشياء، نسبت به محيط و نمره کل انعطاف پذیری 

رفتاری را پيش بينی می کند. کارکردهای اجرایی توانایی پيش بينی معنا دار انعطاف پذیری رفتاری نسبت به افراد را نداشت.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که نقص در کارکردهای اجرایی با انعطاف ناپذیری رفتاری در خردساالن با عالئم 

اختالل طيف اتيسم همراه است. پيشنهاد می شود که در مطالعات آتی، طراحی مداخالت زودهنگام ارتقاء کارکردهای 

اجرایی با هدف افزایش انعطاف پذیری کودکان با اختالل طيف اتيسم مورد بررسی قرار گيرد.

دریافت: 1400/02/06                                
اصالح نهایی: 1400/06/23                                     

پذیرش: 1400/07/26

واژه های کلیدی
اختالل طيف اتيسم
کارکردهای اجرایی

انعطاف پذیری رفتاری

نویسنده مسئول
پژوهشکده  استادیار،  صادقی،  سعيد  دکتر 
علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهيد بهشتی، 

تهران، ایران

                                                                         Sae_sadegh@sbu.ac.ir :ایمیل

مقدمه
اختالل طيف اتيسم ))Autism spectrum disorder )ASD( اختاللی 
عصب تحولی )Neurodevelopmental( است که مهم ترین عالئم آن 
نقص پایدار در برقراری ارتباطات اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و 
الگوهای محدود تکراری و قالبی در رفتار، عالئق و فعاليت ها است )1(. 
در آمار منتشر شده )2019( توسط مرکز کنترل بيماری و پيشگيری 
)Centers for Disease Control and Prevention( شيوع اختالل 

طيف اتيسم 1 در هر 59 کودک برآورد شده است. شيوع این اختالل 
اتيسم  بروز اختالل طيف  و  از دختران است  بيشتر  برابر  در پسران 4 
در همه نژادها، قوم ها و طبقات اجتماعی_اقتصادی گزارش شده است 
)2(. افراد با اختالل طيف اتيسم در زمينه تعامالت اجتماعی، ارتباطات 
کالمی و غير کالمی، سازگاری با محيط و درک دیدگاه دیگران ضعف 
دارند. عالوه بر عالئق محدود و تکراری، پافشاری و ضعف در انطباق با 

چکیده
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در  )1(. ضعف  اختالل هستند  این  اصلی  عالئم  از  تقاضاهای محيطی 
است  اتيسم  اختالل طيف  نشانگان  از  یکی  نيز  رفتاری  انعطاف پذیری 
و  رفتار غيرمنعطف  الگوهای  معنی  به  رفتاری  انعطاف ناپذیری   .)3-5(
باز  و  پذیرندگی  انعطاف،  به  نياز  مقابل  در  که  است   )Rigid( خشک 
بودن نسبت به تغييرات و انطباق پذیری با تغييرات و تقاضای پيچيده 
اختالل  با  افراد  پافشاری   .)6( است  اطراف  محيط  نشده  پيش بينی  و 
طيف اتيسم بر یکنواختی )Insist on sameness( و مقاومت در برابر 
تغييرات محيطی )تغيير افراد، اشياء یا محيط( و ناتوانی در انطباق با 
منعکس کننده  روزانه  روتين  فعاليت های  و  محيط  در  جزئی  تغييرات 

ضعف آنها در انعطاف پذیری رفتاری است )6(.       
مانند  اتيسم  اختالل طيف  از  دیگری  عالئم  با  رفتاری  انعطاف ناپذیری 
مشکالت زبان، درجاماندگی کالمی و پژواک )7(، عملکرد اجتماعی )8( و 
مشکالت خوردن )9( ارتباط دارد. انعطاف ناپذیری رفتاری در یادگيری و 
نتيجه مداخله ها و درمان نيز تداخل ایجاد کند )4( و در نتيجه، شناسایی 

ابعاد این نشانه اختالل طيف اتيسم در سنين اوليه مهم است.
که  کرده اند  تالش  فراوانی  نظریه های  گذشته  دهه های  در  چه  اگر 
تاکنون  اما  کنند؛  تبيين  را  اتيسم  طيف  اختالل  مختلف  جنبه های 
نظریه ای نتوانسته است همه ابعاد این اختالل را تبيين کند. در این بين 
این اختالل مطرح شده اند  برای تبيين عالئم  نيز  نظریه های شناختی 
انسجام  در  ضعف   ،)Theory of mind( ذهن  نظریه  به  می توان  که 
مرکزی )Central coherence( و نظریه ضعف در کارکردهای اجرایی 

)Executive functions( اشاره کرد )10، 11(.       
مطالعات قبلی نشان می دهند که نظریه های شناختی ضعف در انسجام 
مرکزی و نظریه ذهن قدرت مناسبی برای تبيين ضعف های اجتماعی و 
ارتباطی دارند )15-12(. در حالی که به نظر می رسد نظریه کارکردهای 
اجرایی توان مناسبی برای تبيين رفتارها و عالئق محدود و تکراری افراد 

با اختالل طيف اتيسم دارد )18-16(.
نياز  ما  که  زمانی  و  است  انسان  شناخت  اساس  اجرایی  کارکردهای 
داریم افکار و رفتارمان را کنترل کنيم و عملی انجام دهيم که خالف 
می کنيم  استفاده  مهارت ها  این  از  است،  اميالمان  و  تکانه ها  عادات، 
 Umbrella( در تعریفی دیگر، کارکردهای اجرایی چتر مفهومی .)19(
term( است که مجموعه ای از مهارت های شناختی معطوف به هدف 
انعطاف پذیری  کاری،  حافظه  انتقال،  بازداری،  قبيل  از  و خودتنظيمی 
تعاریف  گستردگی  به  توجه  با   .)20( می گيرد  بر  در  را  برنامه ریزی  و 
این  تعریف  که  است  گرفته  صورت  تالش هایی  اجرایی،  کارکردهای 
زمينه  این  تالش های  مشهورترین  در  و  کنند  خاص تر  را  کارکردها 
می توان به مطالعاتی اشاره کرد که کارکردهای اجرایی را به سه کارکرد 

انتقال   ،)Updating working memory( کاری  حافظه  بروزرسانی 
بازداری  و   )Shifting between task sets( وظایف  مجموعه  بين 
 prepotent thoughts responses( پيشين  پاداش  افکار  و  رفتارها 

Inhibiting( تقليل داده اند )20-22(.  
افراد  در  اجرایی  بدکارکرد  که  داده اند  نشان  به  وضوح  قبلی  مطالعات 
با آسيب لوب پيشانی مغز و اختالل های عصب تحولی )مانند ASD و 
ADHD( که فرض می شود خود این اختالل ها نيز به دليل بدکارکردی 
برنامه ریزی،   .)23( می شود  دیده  می کنند،  بروز  مغز  پيشانی  قسمت 
انعطاف پذیری شناختی و بازداری از جمله مهم ترین کارکردهای اجرایی 

هستند که در افراد با اختالل طيف اتيسم نقایص معنا داری دارند )24(.
انعطاف پذیری  که  داده اند  نشان  مطالعه ای  در  همکاران  و   Bertollo
رفتاری ارتباط معنا داری با رفتارهای انطباقی افراد با اختالل طيف اتيسم 
دارد )25(. در مطالعه ای دیگر، Schmitt و همکاران، انعطاف ناپذیری 
رفتاری و نقص در بازداری پاسخ را به عنوان مشخصه بستگان افراد با 
اختالل طيف اتيسم گزارش کرده اند )3(. همچنين، مطالعه D'Cruz و 
همکارانش )26(، کاهش انعطاف پذیری رفتاری در افراد با اختالل طيف 
اتيسم در مقایسه با افراد عادی را نشان داده اند و بيان کرده اند که این 
انعطاف ناپذیری رفتاری زیربنای رفتاری محدود و تکراری افراد با این 
اختالل است. پژوهش Tei و همکاران نشان داده است که انعطاف ناپذیری 
در رفتارهای روزمره کودکان با اختالل طيف اتيسم با نقص در کنترل 
شناختی و پردازش های شناختی خودکار مانند توجه همراه است )27(. 
علی رغم یافته های مطالعات پيشين که نقص در انعطاف پذیری رفتاری 
افراد با اختالل اتيسم را نشان داده اند، تعيين ميزان پيس بينی کنندگی 
رفتاری  انعطاف پذیری  در  اجرایی  کارکردهای  مولفه های  از  کدام  هر 
نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  تاکنون  اتيسم  طيف  اختالل  با  خردساالن 
است. با شناسایی زیربناهای شناختی انعطاف ناپذیری رفتاری در سنين 
با اختالل طيف اتيسم، می توان مداخله های زودهنگام  افراد  پایين در 
و اختصاصی برای ارتقاء کارکرد شناختی زیربنایی و در نتيجه افزایش 
انعطاف پذیری رفتاری طراحی کرد. در واقع، تصریح پایه های شناختی 
انعطاف ناپذیری رفتاری در افراد با اختالل طيف اتيسم می تواند سرنخی 
و  بخشد  بهبود  را  آن  بالينی  ارزیابی  کند،  فراهم  آن  پاتوفيزیولوژی  از 
انعطاف ناپذیری  بتوانند  تا  کند  هدایت  را  جدید  مداخله های  طراحی 
رفتاری را به عنوان یکی از ویژگی های بارز اختالل طيف اتيسم کاهش 
دهند. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که ارتباط 
چگونه  رفتاری  انعطاف پذیری  با  اجرایی  کارکردهای  مولفه های  بين 
است و آیا کارکردهای اجرایی قدرت پيش بينی انعطاف ناپذیری رفتاری 
به عنوان یکی از نشانه های زیربنایی و اصلی )Hallmark( اتيسم در 
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سنين اوليه بروز عالئم اتيسم را دارد یا خير.  

روش کار
شرکت کنندگان

شرکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل 45 نفر از خردساالن با اختالل 
بهمن  تا  فاصله شهریور 1398  در  که  بود  آنها  والدین  و  اتيسم  طيف 
1399 به مرکز سامان دهی درمان و توان بخشی اختالل اتيسم )مراکز 
پژوهش  به  ورود  معيارهای  مراجعه کردند.  اتيسم(  تهران  و  آوا  اتيسم 
شامل رضایت والدین برای مشارکت در مطالعه و تکميل پرسشنامه ها، 
نداشتن تشخيص اختالل های روانی و نورولوژیک مستند دیگر، بودن در 
محدوده سنی زیر سه سال و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن در والدین 
بود. معيارهای خروج از پژوهش نيز شامل مخدوش بودن پرسشنامه ها 

)پاسخ دهی به صورت تصادفی به پرسش ها( بود. 

روند اجرای پژوهش  
پس از مراجعه والدین به مرکز سامان دهی درمان و توان بخشی اختالل 
اتيسم )مراکز اتيسم آوا و تهران اتيسم( جهت ارزیابی تشخيصی و پيش 
از شروع خدمات توان بخشی رسمی، از والدین به  صورت آگاهانه جهت 
که  کودکانی  و  شد  دعوت  پژوهش  در  شرکت  و  پرسشنامه ها  تکميل 
شرکت  جهت  آنان  والدین  و  بودند  پژوهش  به  ورود  معيارهای  واجد 
شدند.  انتخاب  نمونه  گروه  به  عنوان  داشتند،  رضایت  مطالعه  این  در 
 Google form پرسشنامه های این مطالعه به  صورت آنالین )برخط( در
بارگذاری شدند و لينک این پرسشنامه ها برای والدین خردساالن با رعایت 
نياز به قيد اسم و مشخصات کودک و خانواده(  اصول رازداری )بدون 
ارسال شد. پس از تکميل پرسشنامه ها توسط والدین داده ها به صورت 
 SPSS-24 فایل اکسل دانلود شد و پس از دسته بندی شده وارد نرم افزار
شدند. جهت تحليل داده ها نيز از آماره های توصيفی )ميانگين و انحراف 

معيار(، ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون همزمان استفاده شد. 

ابزارهای پژوهش  
)BFRS-R( نسخه تجدیدنظرشده مقیاس انعطاف پذیری رفتاری

این مقياس نخستين بار توسط Green و همکاران )28( با هدف سنجش 
ميزان انعطاف پذیری رفتاری در کودکان دارای اتيسم طراحی شد. این 
ابزار به  منظور تشخيص شرایط مرتبط با پافشاری و مقاومت بر تغيير و 
قرار  استفاده  مورد  رفتاری  انعطاف ناپذیری  ميزان  همچنين درجه بندی 
می گيرد. نسخه تجدیدنظر شده مقياس انعطاف پذیری رفتاری شامل 16 
گویه است که در طيف ليکرت چهار درجه ای از 0 )این وضعيت برای 

فرد مشکل نيست و او به  راحتی از عهده کنترل شرایط بر می آید و با آن 
کنار می آید( تا 3 )ایجاد مشکالت شدید در کودک( نمره گذاری می شود. 
انعطاف پذیری نسبت به اشياء )Flexibility towards objects( شامل 
به  نسبت  انعطاف پذیری  و 16،   14 ،10 ،7  ،6  ،5  ،3  ،2  ،1 گویه های 
محيط )Flexibility towards the environment( شامل گویه های 4، 
 towards persons( 11، 12، 13 و 15 و انعطاف پذیری نسبت به افراد
و همکاران   Didden  .)5( است  و 9  Flexibility( شامل گویه های 8 
در سال 2008 پژوهشی را با هدف ارزیابی توانایی این مقياس در تمایز 
بين افراد دارای اتيسم با سایر اختالالت و افراد عادی انجام دادند. در این 
مطالعه 726 نمونه شامل )93 فرد مبتال به سندرم داون، 235 نفر مبتال به 
اتيسم، 93 نفر مبتال به آسپرگر و 64 نفر به  عنوان فرد عادی( جمع آوری 
شد. نتایج بيانگر آن بود که پافشاری بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغيير 
در کودکان مبتال به آسپرگر بيش از سایر کودکان به چشم می خورد و 
پس از آن به ترتيب کودکان دارای اتيسم و مبتال به سندرم دان قرار 
داشتند. همچنين تفاوت در سن و جنسيت تاثيری در نتایج نداشته است 
استفاده  مطالعه خود  در  ابزار  این  از   )2019( و همکاران  )5(. صنيعی 
کرده اند )29(. همچنين، همسانی درونی این ابزار در پژوهش حاضر با 
استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 0/75 و با استفاده از روش دو نيمه کردن 

0/81 به دست آمد که حاکی از پایایی مطلوب این ابزار است.

پرسشنامه سنجش رفتاری کارکرد اجرایی- نسخه پیش دبستان 
)BRIEF(

این ابزار در  سال   1996 توسط  Gioia و همکارانش )30( مطرح  شد. 
پرسشنامه سنجش رفتاری کارکرد اجرایی به  عنوان یک ابزار دقيق و 
معتبر برای سنجش کارکردهای اجرایی مغز در محيط های طبيعی و 
روزمره طراحی شد )31(. در این پژوهش از نسخه کودکان پيش دبستانی 
استفاده شد که متشکل از 63 ماده است و زمان الزم برای پاسخ گویی 
به آن 10 تا 15 دقيقه است. نمره های گویه ها در دامنه یک طيف سه 
اوقات نمره 1 و بيشتر  درجه ای است که در آن هرگز نمره 0، گاهی 
اوقات نمره 2 را کسب می کند. حداقل و حداکثر نمره در این مقياس 
63 و 189 است که نمره کمتر به معنی مشکالت کمتر در کارکردهای 
اجرایی است. برای محاسبه نمره هر زیر مقياس، نمره ماده های آن زیر 
مقياس جمع می شود. کارکردهای اجرایی در این پرسشنامه به 9 عامل 
تقسيم بندی شده اند که 5 مقياس بالينی آن شامل بازداری )گویه های 
3، 13، 8، 18، 23، 28، 33، 38، 43، 48، 52، 54، 56، 58، 60 و 
62(، انتقال )گویه های 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50(، 
مهار هيجانی )گویه های 1، 6، 11، 16، 21، 26، 31، 36، 41 و 46(، 
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حافظه کاری )گویه های 2، 7، 12، 17، 22، 27، 32، 37، 42، 47، 
51، 53، 55، 57، 59، 61 و 63( و برنامه ریزی/سازمان دهی )گویه های 
1، 6، 11، 16، 21، 26، 31، 36، 41 و 46( است. سه شاخص عمده 
بالينی این پرسشنامه نيز شامل خودکنترلی بازداری )حاصل جمع نمره 
زیرمقياس های بازداری و کنترل هيجانی(، انعطاف پذیری )حاصل جمع 
)حاصل  فراشناخت  و  هيجانی(  کنترل  و  انتقال  زیرمقياس های  نمره 
سازمان دهی/برنامه ریزی(  و  کاری  حافظه  زیرمقياس های  نمره  جمع 
نيز نمره کلی عملکرد مرکب  بالينی اصلی  از ترکيب 5 مقياس  است. 
اجرایی به دست می آید. برای این پرسشنامه، ضرایب آلفای کرونباخ از 
0/80 تا 0/97 با استفاده از همسانی درونی و برای بازآزمایی آن ضرایب 
روایی  و  هفته  پنج  تا  چهار  فاصله  با   0/90 تا   0/78 بين  همبستگی 

محتوایی و واگرایی آن نيز مناسب گزارش شده است )30(. این ابزار در 
ایران نيز توسط مشهدی و همکاران منطبق شده و اعتبار آن با استفاده 
از آلفای کرونباخ برای زیر مقياس های بازداری 0/90، جابه جایی 0/84، 
برنامه ریزی/سازمان دهی   ،0/92 کاری  حافظه   ،80 هيجانی  کنترل 
فراشناخت   ،0/81 انعطاف پذیری   ،0/84 بازداری  خودکنترلی   ،0/83

0/82 و نمره کل مقياس 0/97 گزارش شده است )32(.

یافته ها
در این مطالعه 45 خردسال با عالئم اختالل طيف اتيسم )34 پسر( زیر 
خانواده  و  کودکان  شناختی  اطالعات جمعيت  کردند.  سال شرکت   3

آنان در جدول 1 گزارش شده است.
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جدول 1. شاخص های توصيفی سن شرکت کنندگان و اطالعات جمعيت شناختی خانواده ها

بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینمتغیر

26/334/801636ماهسن خردساالن

33/494/652443سالسن مادران

38/074/143046سن پدران

درصدفراوانیوالد

تعداد کودکان خانواده

2453/3-یک کودک

1942/2-دو کودک

24/5-سه کودک

تحصیالت

دیپلم
715/6پدر

48/9مادر

کارشناسی
2044/4پدر

2964/4مادر

کارشناسی ارشد
1164/4پدر

920مادر

دکتری
715/6پدر

36/7مادر

شغل

شاغل
00پدر

3782/8مادر

بیکار
45100پدر

817/8مادر
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جدول 2. شاخص های توصيفی متغيرهای پژوهش

در جدول 2 آماره های توصيفی متغيرهای پژوهش گزارش شده اند.   
در ادامه جهت بررسی همبستگی متغيرها از آزمون همبستگی پيرسون 

استفاده شد که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است. 
رفتاری  انعطاف  ميزان  که  داد  نشان  پيرسون  همبستگی  آزمون  نتایج 

برنامه ریزی/ هيجانی،  کنترل  جابه جایی،  بازداری،  با  خردساالن 
سازمان دهی، خودکنترلی مهاری، انعطاف پذیری شناختی، فراشناخت و 
نمره کل کارکردهای اجرایی همبسته است. از بين کارکردهای اجرایی تنها 
حافظه کاری رابطه معنا داری با انعطاف پذیری رفتاری خردساالن نداشت. 

بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینمتغیر

انعطاف پذیری رفتاری

5/363/94018انعطاف پذیری نسبت به اشیاء

2/072/1308انعطاف پذیری نسبت به محیط

2/291/2705انعطاف پذیری نسبت به افراد

9/715/65323نمره کل

کارکردهای اجرایی

5/715/77024بازداری

2/443/30017جابه جایی

3/133/26015کنترل هیجانی

4/224/23018حافظه کاری

2/293/11015برنامه ریزی/سازمان دهی

8/848/48039خودکنترلی مهاری

5/585/62024انعطاف پذیری

6/516/84028فراشناخت

17/6715/56069نمره کل کارکرد اجرایی 

جدول 3. ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش

12345678910111213متغیر

11. انعطاف به اشیاء

1**20/39. انعطاف به محیط

30/250/201. انعطاف به افراد

1**0/48**0/70**40/90. نمره کل انعطاف

1*00/37*0/34*50/36. بازداری

0/221**0/45**0/43**60/270/43. جابه جایی

1**0/47**0/74**0/220/170/49**70/53. کنترل هیجانی

1**0/150/61**80/220/2600/230/73. حافظه کاری
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از  اجرایی  توان پيش بينی کنندگی کارکردهای  بررسی  ادامه جهت  در 
نقص در انعطاف پذیری رفتاری خردساالن از رگرسيون همزمان استفاده 
نشان   4 جدول  نتایج  است.  شده  گزارش   4 جدول  در  نتایج  که  شد 
 21 و   15  ،18 ترتيب  به  خردساالن  اجرایی  کارکردهای  که  می دهد 

به  نسبت  خردساالن  رفتاری  انعطاف پذیری  ميزان  واریانس  از  درصد 
اشياء، نسبت به محيط و نمره کل انعطاف پذیری رفتاری را پيش بينی 
انعطاف پذیری  معنادار  پيش بينی  توانایی  اجرایی  کارکردهای  می کند. 

رفتاری نسبت به افراد را نداشت.

12345678910111213متغیر

1**0/73**0/120/72**0/75*0/2600/34*90/36. برنامه ریزی

1**0/78**0/73**0/89*0/33**0/97**0/060/44*0/30**100/45. خودکنترلی مهاری

1**0/71**0/49**0/44**0/86**0/86**0/57**0/56**0/36**0/38**110/48. انعطاف پذیری

1**0/50**0/81**0/91**0/95**0/70**0/70**0/79*0/2800/30*120/30. فراشناخت

1**0/90**0/77**0/96**0/84**0/84**0/87**0/87**0/91**0/090/46**0/38**130/42. نمره کل

جدول 4. نتایج مدل رگرسيونی متغيرهای پژوهش

RR2FPمتغیر پیش بینمتغیر مالک

انعطاف پذیری نسبت به اشیاء

0/360/136/240/02بازداری

0/270/073/510/07جابه جایی

0/530/2817/040/0001کنترل هیجانی

0/220/052/220/14حافظه کاری

0/360/136/270/02برنامه ریزی

0/420/189/390/004نمره کل کارکردهای اجرایی

انعطاف پذیری نسبت به محیط

0/320/105/040/03بازداری

0/430/199/980/003جابه جایی

0/220/052/150/15کنترل هیجانی

0/260/073/150/08حافظه کاری

0/260/073/080/09برنامه ریزی

0/380/157/410/009نمره کل کارکردهای اجرایی

انعطاف پذیری نسبت به افراد

0001بازداری

0/430/189/740/003جابه جایی

0/170/031/290/26کنترل هیجانی

0/080/0070/310/31حافظه کاری

0/0200/010/92برنامه ریزی

0/090/0090/380/54نمره کل کارکردهای اجرایی
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RR2FPمتغیر پیش بینمتغیر مالک

نمره کل انعطاف پذیری رفتاری

0/370/146/830/012بازداری

0/450/2011/040/002جابه جایی

0/490/2413/780/001کنترل هیجانی

0/230/052/490/12حافظه کاری

0/340/125/720/02برنامه ریزی

0/460/2111/600/001نمره کل کارکردهای اجرایی

بحث
در  اجرایی  کارکردهای  نقش  بررسی  به  هدف  این  با  حاضر  مطالعه 
انعطاف پذیری رفتاری در خردساالن زیر سه سال  پيش بينی و تبيين 
با عالئم اختالل طيف اتيسم پرداخت. یافته های این مطالعه نشان داد 
استثناء  به  مطالعه،  این  در  شده  بررسی  اجرایی  کارکردهای  همه  که 
خردساالن  رفتاری  انعطاف پذیری  با  معنا داری  ارتباط  حافظه کاری، 
در  ضعف  بين  ارتباط  که  پيشين  مطالعات  نتایج  با  یافته  این  دارد. 
همسو  داده اند،  نشان  را  رفتاری  انعطاف پذیری  و  اجرایی  کارکردهای 
برابر  در  مقاومت  سبب  رفتاری  انعطاف ناپذیری   .)33  ،18  ،17( است 
تغيير و یکسان خواهی کودک می شود، شرایطی که کودک نسبت به هر 
تغييری مقاومت دارد، برای مثال در مقابل جابه جا کردن اثاثيه منزل 
مقاومت می کنند و دوست ندارد هيچ تغييری در چيدمان اتاقش ایجاد 
اجرایی  کارکردهای  که  در حالی  لباسش می شود.  تغيير  مانع  یا  شود 
مکانيسم عملی مخالف با انعطاف ناپذیری رفتاری دارند و مهارت هایی 
و  کنيم  کنترل  را  رفتارمان  و  افکار  می کنند  کمک  ما  به  که  هستند 
عملی انجام دهيم که خالف عادات، تکانه ها و اميالمان است )19(. در 
به  را  اجرایي  کارکردهاي  در  نقص  اتيسم  اختالل طيف  با  افراد  واقع، 
 صورت درجاماندگي، فعاليت هاي سازمان نایافته و مشکل در بازداري از 
فعاليت هاي نامناسب با بافت نشان می دهند که این موارد خود مصادیقی 
از انعطاف ناپذیری رفتاری هستند. مطالعه حاضر همچنين نشان داد که 
حافظه کاری ارتباط معنا داری با انعطاف پذیری رفتاری ندارد. همسو با 
در  که  است  داده  نشان   )34( همکاران  و   Wolff مطالعه  یافته،  این 
نوجوانان با اختالل طيف اتيسم، افزایش بار حافظه کاری با رفتارهای 
نيست.  معنا داری  انعطاف پذیری  آن  ارتباط  اما  دارد؛  ارتباط  کليشه ای 
به نظر می رسد که از بين سه کارکرد بروزرسانی حافظه کاری، انتقال 
-22( پيشين  پاداش  افکار  و  رفتارها  بازداری  و  وظایف  مجموعه  بين 

20(، حافظه کاری کمترین نقش را در انعطاف پذیری رفتاری دارد. این 

یافته می تواند تلویحات پژوهشی و بالينی ارزشمندی برای پژوهشگران 
انعطاف پذیری  ارتقاء  که جهت  بدین صورت  باشد.  داشته  بالينگران  و 
رفتاری کودکان با اختالل طيف اتيسم، تمرکز مداخالت باید بر ترميم 
و توان بخشی بازداری شناختی و توانایی جابه جایی توجه بين مجموعه 

تکاليف باشد و نقش حافظه کاری در این توانایی کمتر است.  
طور  به  اجرایی  کارکردهای  که  داد  نشان  نيز  رگرسيون  تحليل  نتایج 
معنا داری توانایی پيش بينی بخشی از واریانس انعطاف پذیری خردساالن 
با عالئم اختالل طيف اتيسم به محيط و اشياء را دارد؛ در حالی که این 
توان پيش بينی در انعطاف پذیری رفتاری نسبت به افراد معنا دار نبود. 
انعطاف پذیری نسبت به محيط و اشياء به این معنی است که فرد توان 
انعطاف پذیری  و  باشد  داشته  را  اشياء  و  در محيط  تغييرات  با  انطباق 
نسبت به افراد به این معنی است که فرد توانایی انطباق با تغييرات در 
افراد اطراف و خواسته های پيش بينی نشده آنها را داشته باشد. بنابراین، 
به نظر می رسد که انعطاف پذیری رفتاری نسبت به محيط بيشتر جنبه 
اجتماعی دارد. از این منظر، می توان یافته حاضر را چنين تبيين کرد 
که احتماال نظریه های شناختی دیگر، یعنی نظریه ذهن و نظریه انسجام 
مرکزی توان پيش بينی بهتر انعطاف پذیری خردساالن با عالئم اختالل 
هستند.  دارا  را  اجتماعی  محرک های  و  افراد  به  نسبت  اتيسم  طيف 
تبيين حاضر که نظریه های شناختی ضعف در انسجام مرکزی و نظریه 
ذهن قدرت مناسبی برای تبيين ضعف های اجتماعی و ارتباطی دارند 
)15-12(؛ در حالی که کارکردهای اجرایی توان مناسبی برای تبيين 
اتيسم  اختالل طيف  با  افراد  تکراری  و  اضافه محدود  رفتارها و عالئق 
دارند )18-16(، به  خوبی در مطالعات قبلی نشان داده شده است. از 
جمله محدودیت های مطالعه حاضر می توان به حجم نمونه محدود آن 
همچنين،  کرد.  اشاره  والد-گزارش دهی  آزمون های  به  کرده  بسنده  و 
برای  طولی  مطالعات  انجام  و  بود  مقطعی  مطالعه  یک  حاضر  مطالعه 

بررسی مسئله پژوهش حاضر پيشنهاد می شود.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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نتیجه گیری
با توجه به یافته ای این مطالعه می توان چنين نتيجه گرفت که توانایی 
انتقال توجه بين موقعيت ها و تکاليف مختلف و بازداری کردن افکار و 
حرکات نامناسب با بافت و غير مرتبط با هدف، پيش بين های شناختی 
مهم در ميزان انعطاف پذیری رفتاری خردساالن با عالئم اختالل طيف 
پيش بينی  توان  اجرایی  کارکردهای  نظریه  همچنين،  است.  اتيسم 
و  دارد  را  غيراجتماعی  با محرک های  مرتبط  رفتارهای  انعطاف پذیری 
در تبيين انعطاف پذیری رفتاری اجتماعی باید سایر نظریه های شناختی 
گيرد.  قرار  بررسی  مورد  ذهن  نظریه  و  مرکزی  انسجام  ضعف  مانند 
بر  متمرکز  مداخله های  اثربخشی  آتی،  مطالعات  که  می شود  پيشنهاد 
کارکردهای اجرایی با هدف ارتقاء انعطاف پذیری رفتاری در خردساالن 

را مورد بررسی قرار دهند.  

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

پژوهش حاضر با رعایت اصول اخالقی از جمله کسب رضایت نامه کتبی 
به  منظور شرکت در پژوهش؛ احترام به اصل رازداری شرکت کنندگان به 
 طوری  که جهت محرمانه بودن، اسامی شرکت کنندگان حذف شد؛ ارائه 
اطالعات کافی در مورد چگونگی پژوهش به تمام والدین شرکت کننده 

و آزاد بودن آنها برای خروج از روند پژوهش انجام شد. 

مشارکت نویسندگان 
 هر دو نویسنده پژوهش حاضر در طراحی و مفهوم بندی مطالعه و تایيد 
نهایی آن مشارکت داشتند. آماده کردن و بازنگری نسخه خطی بر عهده 

نویسنده اول مقاله بود.    

منابع مالی
در اجرای این پژوهش از هيچ سازمانی کمک مالی دریافت نشده است.  

تشکر و قدردانی
بدین وسيله از تمامی والدینی که در این مطالعه شرکت کردند و کارکنان 
انجام این مطالعه  اتيسم آوا که ما را در  اتيسم و  محترم مراکز تهران 

یاری دادند، قدردانی می کنيم.          

تعارض منافع
پژوهشگران اظهار می دارند که هيچ گونه تعارض منافعی در این پژوهش 

وجود ندارد.
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Introduction: Different	 cognitive	models	 representing	 the	 brain’s	 cognitive	 processes	 in	 areas	

such	as	psychology	and	artificial	intelligence	have	been	proposed	that	have	many	uses.	Given	the	

objectives	of	these	models,	the	most	important	of	which	is	to	study	the	characteristics	of	the	brain	

in	the	process	of	performing	excellent	cognitive	functions,	patient	rehabilitation,	and	intelligent	

machines,	it	is	necessary	to	review	and	compare	the	proposed	models	carefully.	

Methods: In	this	study,	by	collecting	library	data,	information	about	three	cognitive	models,	namely	

the	cognitive	models	of	semantic	networks,	ACT-R,	and	free	energy	of	the	brain,	were	examined.

Results:	The	semantic	network	model	has	 the	ability	 to	produce	semantic	 (declarative)	knowl-

edge.	The	ACT-R	model,	which	is	one	of	 the	most	practical	human	cognitive	models,	provides	

the	possibility	of	producing	declarative	and	procedural	knowledge	 (skills).	Models	of	semantic	

networks	and	free	energy	require	programming,	while	the	ACT-R	model	is	presented	in	the	form	

of	application	software.	The	free	energy	model	of	the	brain	works	similarly	to	human	inferences	

by	generating	a	variety	of	declarative,	procedural,	and	conditional	knowledge	by	updating	sensory	

concepts	and	perceptions	received,	as	well	as	previous	hypotheses	based	on	Bayesian	probabilistic	

inferences,	and	by	minimizing	the	free	energy	of	the	brain.

Conclusion:	Despite	the	complexity	of	the	free	energy	model,	due	to	its	more	significant	com-

prehensiveness,	in	describing	cognitive	functions	such	as	perception,	learning,	attention,	decision	

making,	and	analysis	of	human	cognitive	diseases	could	give	better	and	broader	results.
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Extended Abstract
Introduction
Today,	various	cognitive	models	that	represent	the	brain’s	

cognitive	processes	in	areas	such	as	psychology	and	artifi-

cial	intelligence	have	been	proposed	that	have	found	many	

applications.	According	to	the	objectives	of	these	models,	

the	most	important	of	which	is	to	study	the	characteristics	

of	 the	brain	 in	 the	process	of	performing	excellent	cog-

nitive	functions,	rehabilitation	of	patients	with	cognitive	

impairments	and	 intelligent	machines,	 it	 is	necessary	 to	
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review	and	compare	the	proposed	models	carefully.	Given	

that	there	are	different	cognitive	functions,	this	research	

have	considered	these	three	models	more	based	on	the	ca-

pabilities	and	models	provided	for	memory,	learning,	and	

perception	that	are	the	core	of	cognitive	functions.	These	

models	 have	 been	 examined	 independently	 in	 research	

often	before	the	capabilities	of	the	models	are	studied	in	

order	to	compare	them.	The	present	study	will	also	point	

out	 the	new	and	unique	capabilities	that	 the	free	energy	

model	of	the	brain	provides	compared	to	other	models.	It	

is	essential	to	note	that,	more	or	less,	most	models	can	be	

used	 in	both	 the	cognitive	and	artificial	 intelligence	do-

mains.	However,	 the	 capabilities	 of	 these	models	 differ	

in	 the	 applications	 they	 have	 for	 each	 domain.	 So	 that,	

for	example,	the	model	of	semantic	networks	in	terms	of	

application	in	the	field	of	artificial	intelligence	remains	on	

the	same	premise	In	contrast,	the	free	energy	model	of	the	

brain	has	the	ability	to	use	various	applications	in	artificial	

intelligence	and	cognitive	psychology.

Methods
In	this	research,	information	related	to	three	types	of	cog-

nitive	models	 was	 examined	 and	 compared	 by	 collect-

ing	library	data.	Among	the	models	proposed	by	cogni-

tive	 psychologists	 are	 the	 semantic	 network	model,	 the	

ACT-R	model,	 and	 the	 free	 energy	model	 of	 the	 brain,	

which	have	been	studied	and	compared	here.	In	the	pro-

cess	of	producing	news	knowledge,	information	that	is	ar-

ranged	in	a	hierarchy	or	relationship	based	on	meaning	or	

common	features	in	semantic	memory	and		the	form	of	a	

network	consisting	of	concepts	and	communication	links	

between	them	(semantic	network)	will	produce	declara-

tive	knowledge.	Thus,	semantic	knowledge	results	from	

input	perception	and	agent’s	inference	from	these	percep-

tions,	which	is	stored	in	semantic	memory	as	a	commu-

nication	network.	This	network	causes	semantic	organi-

zation,	 which	 allows	 the	 agent	 to	 retrieve	 information.	

In	the	process	of	producing	procedural	knowledge,	a	set	

of	possible	actions	is	required	to	achieve	a	specific	goal.	

This	method	 is	known	for	understanding	 the	process	of	

procedural	learning	as	a	pattern	of	sequential	information	

processing.	The	ACT-R	model	combines	some	features	of	

semantic	networks	and	some	features	of	sequential	pro-

cessing	patterns	and	is	presented	in	the	form	of	a	model	

based	on	the	relationship	between	memory	types.	In	this	

model,	 the	 relationship	between	declarative,	 production	

(procedural),	 and	working	memories	 forms	 the	basis	of	

cognitive	processes.	Environmental	states	cause	different	

stimuli,	 and	 the	 presence	of	 stimuli	 in	 the	 environment	

indicate	hidden	or	revealed	states.	On	the	agent	side,	after	

receiving	environmental	stimuli	that	may	have	been	sub-

ject	to	uncertainty	or	various	changes	until	the	agent	per-

ceived,	there	are	a	set	of	uncertain	or	probable	perceived	

stimuli	indicates	the	existence	of	states	or	concepts.	Re-

ceiving	sensory	data	and	increasing	entropy	is	a	surprise.	

To	avoid	brain	disorder,	the	surprise	that	results	from	in-

consistent	data	with	hypotheses	in	the	brain	must	be	dis-

pelled	immediately	through	free	energy	consumption.	Ac-

cordingly,	the	free	energy	principle	(FEP)	shows	that	any	

adaptive	change	 in	 the	brain	will	minimize	free	energy.	

Two	processes	of	perception	and	action	do	this	minimiza-

tion.	Perception	means	changing	expectations	 to	 reduce	

entropy	and	prediction	error,	and	action	means	changing	

the	agent’s	configuration	by	affecting	the	biological	agent	

in	the	environment	in	order	to	change	the	sensory	stimuli	

and	to	avoid	surprise	or	surprise.	Combining	perception	

and	action	makes	it	possible	to	adapt	to	new	sensory	stim-

uli.	This	process	is	called	active	inference.		

Results
The	model	of	semantic	networks	is	based	on	declarative	

memory,	which	allows	the	generation	of	semantic	knowl-

edge.	The	ACT-R	model,	one	of	 the	most	practical	and	

up-to-date	models	for	examining	human	cognitive	char-
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acteristics,	 has	been	proposed	based	on	declarative	and	

procedural	memories,	enabling	the	generation	of	declara-

tive	and	procedural	(skill)	knowledge.	Models	of	seman-

tic	networks	and	free	energy	require	programming,	while	

the	ACT-R	model	is	presented	in	the	form	of	flexible	and	

user-friendly	software.	The	free	energy	model	of	the	brain	

works	very	similarly	to	human	inferences	by	generating	

a	 variety	 of	 knowledge	 that	 updates	 concepts	 and	 per-

ceptions	 based	 on	 probabilistic	 inferences	 by	 Bayesian	

updates	of	previous	brain	hypotheses	and	by	minimizing	

brain	free	energy.	In	this	study,	a	proposal	is	made	to	use	

the	free	energy	model	of	the	brain	and	turn	it	into	a	model	

for	the	generation	of	declarative,	procedural,	and	condi-

tional	(a	combination	of	both	declarative	and	procedural	

knowledge).	This	model	has	the	ability	to	generate	con-

cepts	 and	 construct	 propositions	 based	 on	 the	 concepts	

produced	and	the	relationship	between	them	as	a	human	

agent.	It	can	also	teach	procedural	knowledge	such	as	how	

to	drive.	Also,	it	can	combine	declarative	and	procedural	

knowledge	 to	 solve	 conditional	 problems	 such	 as	 solv-

ing	mathematical	problems.	Although	the	ACT-R	model	

also	has	the	ability	to	generate	procedural	and	declarative	

knowledge,	 due	 to	 insufficient	 ability	 to	model	 percep-

tual	similar	to	a	human,	it	has	limitations	in	the	produc-

tion	of	these	two	types	of	knowledge	in	the	production	of	

conditional	 knowledge.	The	 two	models	 of	 free	 energy	

and	ACT-R	offer	the	possibility	of	better	explaining	the	

different	processes	that	lead	to	cognitive	diseases.	Also,	

by	modeling	 diseases	 by	 these	models,	 predictions	 can	

be	made	about	cognitive	rehabilitation.	The	free	energy	

model	shows	some	cognitive	diseases	more	accurately	so	

that	in	diseases	such	as	schizophrenia,	attention	disorders,	

Alzheimer's,	 and	 memory	 impairments,	 it	 can	 suggest	

practical	solutions	to	control	or	reduce	each.	

Conclusion
The	 present	 study	 examined	 three	 cognitive	models	 of	

semantic	 networks,	ACT-R,	 and	 the	 free	 energy	 of	 the	

brain.	The	capabilities	of	these	models	in	various	fields	

of	cognition,	artificial	 intelligence,	cognitive	 rehabilita-

tion,	 and	modeling	of	cognitive	 functions	were	consid-

ered.	Finally,	it	can	be	said	that	the	free	energy	model	has	

many	advantages	in	modeling	the	human	brain	compared	

to	other	models.	 In	 future	work,	while	using	 two	mod-

els	 of	 free	 energy	 and	ACT-R	 in	 areas	 such	 as	 diseas-

es,	significant	progress	can	be	seen.	In	diseases	such	as	

schizophrenia	and	attention	deficit	disorder,	according	to	

the	inferential	model	presented	by	the	free	energy	model	

of	the	brain,	good	success	has	already	been	achieved.	De-

spite	the	complexities	of	the	free	energy	model,		due	to	its	

more	significant	comprehensiveness,	in	providing	a	more	

accurate	and	calculated	explanation	of	various	cognitive	

functions	 in	 the	 brain	 such	 as	 perception,	 learning,	 at-

tention,	decision	making,	and	more	appropriate	analysis	

of	human	cognitive	diseases,	this	model	can	give	much	

broader	and	more	accurate	results.
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مقدمه
ارائه مدل های مختلف از عملکردهای شناختی مغز انسان در حوزه های 
روان شناسی شناختی و هوش مصنوعی با اهداف مختلفی مانند شناخت 
بهتر نحوه عملکرد مغز، توان بخشی شناختی بيماران، طراحی و ساخت 
انسان  در  شناختی  بيماری های  مدل سازی  و  هوشمند  ماشين های 
از  پيشنهادی  مدل های  تا  می شود  سبب  موارد  این  می گيرد.  صورت 
بررسی و  قرار می دهند  اختيار  توانمندی هایی که در  و  قابليت ها  نظر 

مقایسه شوند و برای زمينه های مورد نظر مناسب ترین مدل ها انتخاب 
شوند. در این مطالعه به بررسی سه مدل رایج در روان شناسی شناختی 
)1(، شامل مدل شبکه های معنایی )Semantic networks( و مدل 
مدل  سه  این  مقایسه  و  مغز  آزاد  انرژی  مدل  همچنين  و    ACT-R

عملکردهای شناختی  که  این  به  توجه  با  البته  می پردازیم.  یکدیگر  با 
مختلفی وجود دارد، این سه مدل را بيشتر بر اساس قابليت ها و مدل های 
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ارائه شده برای حافظه، یادگيری و ادراک که محور اساسی عملکردهای 
شناختی هستند، مورد توجه قرار گرفته است )4-2(. این مدل ها، در 
پژوهش های انجام شده اغلب و پيش از آن که به مطالعه توانمندی های 
مدل ها با هدف مقایسه آنها پرداخته شود، به طور مستقل مورد بررسی 
مدل  که  ویژه ایی  و  جدید  قابليت های  به  همچنين  است.  گرفته  قرار 
انرژی آزاد مغز در مقایسه با دیگر مدل ها در اختيار قرار می دهد اشاره 
خواهيم کرد. توجه به این نکته ضروری است که کمابيش اغلب مدل ها 
استفاده  قابل  مصنوعی  هوش  حوزه  در  هم  و  شناختی  حوزه  در  هم 
حوزه  هر  برای  که  کاربردهایی  در  مدل ها  این  توانمندی  ولی  هستند 
دارند با یکدیگر متفاوت است. به طوری که مثال مدل شبکه های معنایی 
از نظر کاربردی در حوزه هوش مصنوعی فقط در توسعه مفاهيم یاری 
می کند در حالی که مدل انرژی آزاد مغز قابليت استفاده های کاربردی 
مختلفی در هوش مصنوعی و روان شناسی شناختی دارد که در ادامه به 

برخی از آنها خواهيم پرداخت.        

1. معرفی مدل ها
به  یک  هر  ویژگی های  و  شناختی  مدل  سه  معرفی  به  بخش  این  در 

صورت فشرده خواهيم پرداخت.        

2-1-  مدل شبکه های معنایی
دانش اخباری و یادگيری، نتيجه پردازش مغز روی داده های موجود در 
ارتباط ميان  و  آنها  ادراک مفاهيم و ویژگی های  حافظه معنایی است. 
دانش  ویژگی هایشان،  در  موجود  اشتراکات  اساس  بر  مختلف  مفاهيم 
اخباری را شکل می دهند )4(. مشاهدات )محرک ها: Stimuli(، مفاهيم 

را توليد می کنند و پس از آن مفاهيم در حافظه ذخيره می شوند. باید 
توجه داشت که در حافظه معنایی، معنی یک مفهوم حفظ می شود و نه 
خوِد واژه یا ویژگی های دستوری یک جمله مفهومی. مفاهيم از طریق 
متغيرهای  مفاهيم،  دیگر،  عبارت  به  می شوند،  توليد  محرک هایشان 
یا  کشف  امکان  محرک ها،  واسطه  با  که  هستند  محيط  در  پنهانی 

استنباط را پيدا کنند.  
سلسله  صورت  به  که  اطالعاتی  اخباری،  دانش  توليد  فرایند  یک  در 
حافظه  در  مشترک  ویژگی های  یا  معنا  اساس  بر  ارتباط  یا  مرتبه ایی 
و   )Concepts( مفاهيم  از  متشکل  شبکه ایی  قالب  در  و  معنایی 
لينک های ارتباطی ميان آنها )شبکه معنایی( ساخته شده است، مولد 
دانش اخباری خواهد بود )6(. محرک های هر مفهوم می تواند متنوع و 
زیاد باشد که این تنوع بسته به نوع عامل )انساِن مشاهده گِر محرک ها(، 
و  مفاهيم  بيشتر  ولی  یابد  تغيير  اندازه  و  کيفيت  نظر  از  است  ممکن 
اشيایی که در محيط وجود دارند، محرک هایی ایجاد می کنند که روی 

عامل های انسانی، به صورت یکسان تاثير می گذارند. 
به این ترتيب دانش معنایی، نتيجه ادراک ورودی و استنباط عامل ها 
شبکه  یک  صورت  به  و  معنایی  حافظه  در  که  است  ادراکات  این  از 
ارتباطی ذخيره می شود. این شبکه سبِب سازمان دهی معنایی می شود، 
نوع  این  می دهد.  قرار  عامل  اختيار  در  را  اطالعات  بازیابی  امکان  که 
سازمان شبکه های معنایی به صورت سلسله مراتبی و ترکيبی از مفاهيم 
ایجاد  به صورت گره ها و روابط ميان مفاهيم )محرک های مفاهيم در 
شبکه های  از  گرافيکی  نمایش  یک  در  ارتباطات  است.  موثرند(  روابط 
معنایی به صورت پيکان های ارتباطی ميان مفاهيم، نشان داده می شود. 
نمونه ا یی از شبکه های معنایی در شکل 1 نشان داده شده است )7، 8(.   
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به عنوان مثال در شبکه  معنایی شکل IsA ،1 یعنی ارتباط مستقيم 
 CapableOf  یا "bird is an animal" بين دو مفهوم، به عنوان مثال
به معنای توانایی یک مفهوم نسبت به انجام یک مفهوم دیگر است مثل 

."stork capable of fly"

شبکه های معنایی به شکل ها یا مدل های مختلفی که دارای اشتراکات و 
تفاوت هایی با یکدیگر هستند )9، 10(، ارائه می شود، ولی ویژگی مشترک 
همگی آنها، تاکيد روی مفاهيم و ویژگی های مفاهيم )محرک ها( برای 
تفکيک یا دسته بندی مفاهيم است. از جمله این مدل ها عبارتند از )11، 

:)12
- مدل مقایسه ویژگی ها: مفاهيم با تطبيق ویژگی هایشان )محرک هایی          
که توليد می کنند(، و با توجه به ویژگی های گروه مورد نظر طبقه بندی 

می شوند.
روابط    بکارگيری  با  مفاهيم  سلسله مراتبی:  شبکه های  مدل   -
سلسله مراتبی در شبکه معنایی، سازمان دهی می شوند. این مدل قابليت 
استفاده از بيشينه ظرفيت خود را داراست که این امر با کمترین موارد 
حذف حواشی صورت می گيرد. دليل وجود چنين قابليتی آن است که 
نظر  در  باالتر  رده های  مفاهيم  برای  که  را  مشخصه ایی  یا  محرک  هر 

می گيریم، برای تمام مفاهيم رده های پایين تر قابل تسری است )11(.
- مدل فعال سازی گسترش یابنده: این مدل، بر مفاهيم به هم پيوسته 
مسيرهای  طول  در  ذهن،  در  شدن  فعال  از  پس  مفاهيم  دارد.  تاکيد 
شبکه گسترش می یابد و مفاهيم دیگر را فعال می کند ولی هر قدر از 
پيدا  توان فعال سازی مفاهيم بعدی کاهش  بگيرد،  فاصله  اوليه  مفهوم 

می کند )12، 13(.
توضيح  در  فراوان  قوت  نقاط  علی رغم  معنایی  شبکه های  مدل های 
نقاط  دارای  می شود،  دانش  توليد  به  منجر  که  حافظه  عملکردهای 
است  ممکن  سلسله مراتبی،  مدل  مثال  عنوان  به  هستند.  هم  ضعفی 
برای بعضی از مفاهيم، نتواند ویژگی ای بيابد که آن را در یکی از سطوح 
سلسله مراتب قرار دهد و یا حتی امکان دارد که دچار نوعی تضاد در 

پيش بينی سطوح سلسله مراتب برای بعضی مفاهيم گردد.
موفقيت مدل فعال سازی گسترش یابنده هم به شدت، وابسته به توضيح 
مناسب نتایج آزمایش است و اگر آن را به خوبی انجام ندهد، مدلی ناکارا 

محسوب می شود.
توليد  فرایند  از  نتيجه ا یی  معنایی،  شبکه های  در  دانش  توليد  فرایند 

محرک ها توسط مفاهيم و ارتباط مفاهيم دریافت شده با محرک هاست. 
مارکوفی  مدل  یک  نمایان گر  معنایی،  شبکه های  ویژگی  این 

)Markovian model( با دو مشخصه اساسی زیر است )14، 15(.
یا  درک  و  نيستند  شده  شناخته  کامل،  طور  به  )حاالت(،  مفاهيم   -
و  نيست  موجود  مفاهيم  همه  استنباط  معنای  به  یک  هر  استنباط 
مفاهيم به عنوان متغيرهای پنهانی که باید از طریق محرک ها استنباط 
از  مفاهيم  برخی  عامل  نظر  از  که  به طوری  شوند، شناخته می شوند. 
طریق استنباط قابل درک و برخی به صورت پنهان در محيط قرار دارند.

- استنباط هر مفهوم تحت یک فرایند احتماالتی از طریق ویژگی ها یا 
محرک های توليد شده آن مفهوم صورت می گيرد. با توجه به مدل های 
تبدیل  از  نتيجه ا یی  معنایی،  دانش  توليد  نحوه  معنایی،  شبکه های 
سيگنال های ادراکی پيوسته به نمادهایی گسسته )مفاهيم( تحت فرایند 

مارکوفی، است.
البته می توان با توجه به ارتباط محرک ها با مفاهيم و شدت این ارتباط 
اختصاص  مفهوم  هر  توليد  برای  محرک  هر  به  که  احتمالی  )ميزان 
می دهيم( بر اساس مجموعه هایی از محرک ها و مفاهيم، ماتریس های 
ارتباطی ميان آنها را مشخص و نسبت به محاسباتی سازی این روابط در 

شبکه های معنایی اقدام کرد.
بسته به این که مفاهيم، به صورت حسی یا انجمنی باشند، ویژگی هایشان 
از طریق دریافت های حسی یا داده های کالمی یا نوشتاری، توسط عامل 
ادراک می شوند. در مغز عامل، به محض دریافت محرک های محيطی، 
یا مفاهيم قبلی فعال و راه اندازی می شود و یا این که مفهومی جدید 
شکل می گيرد )16، 17(. به عنوان مثال هنگام شنيدن صدای پارس 
سگ و دیدن شکل یک سگ، مفهوم سگ در ذهن راه اندازی می شود 
)Priming(. در این حالت صدا و تصویر که از طریق دو موداليته  حسِی 
آوایی و بينایی دریافت می شود، به عنوان مشخصه ها )محرک ها( و خوِد 
سگ به عنوان یک مفهوم، شکل خواهد گرفت. مفاهيم می توانند واجِد 
هر دو ویژگی عينی و انتزاعی هم باشند. اگر n تا مفهوم وجود داشته 
باشد، می توان برای تمام آ نها m تا ویژگی در نظر گرفت که ممکن است، 
چند  اگر  باشند.  مشترک  مختلف،  مفاهيم  در  ویژگی ها  این  از  بعضی 
مترادف  مفاهيم  باشند،  داشته  اشتراک  ویژگی هایشان  تمام  در  مفهوم 
شکل می گيرند )16(. مجموعه مفاهيم و محرک را به صورت زیر نشان 

می دهيم:

} :مجموعه مفاهيم   }1 nS s ,...,s=

}  :مجموعه محرک ها }1 nR r ,..., r=

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


با  ماتریس  به صورت یک  را  مفاهيم و محرک ها  ميان  رابطه  می توان 
یا مدل  ماتریس  به آن  A( که  )ماتریس  نظر گرفت  m × n در  ابعاد 
توليد مفاهيم از محرک ها هم گفته می شود. سطرهای این ماتریس به 
ساده ترین  در  است.  محرک ها  تعداد  به  ستون هایش  و  مفاهيم  تعداد 
حالت، مولفه های ماتریس A(aij)، باینری خواهند بود. در این حالت، 
اُم، در یک مفهوم خاص مانند   j اگر یک ویژگی خاص، مانند ویژگی 
مفهوِم i اُم، وجود نداشته باشد مولفه  برابر با صفر و در غير این صورت 

برابر با یک است.
برای یک مفهوم خاص در دو  نوع شبکه ها می تواند  این  بدیهی است 
و  فرهنگ ها،  نوع  یک،  هر  دانش  ميزان  به  توجه  با  مختلف  شخص 
.... متفاوت  متغيرهای مختلف دیگری مانند محيط زندگی، جغرافيا و 
باشد. همچنين زمان بازنمایی مفاهيم بسته به ميزان آشنایی شخص با 
مفهوم تغيير می کند. در عين حال در مورد مفاهيم مختلف ممکن است 
نتایج یکسانی حاصل نشود. به عنوان مثال "تاکسی یک وسيله نقليه 
است" با "کالسکه یک وسيله نقليه است" علی رغم این که گزاره های 
درستی هستند و در یک مرتبه کاربردی قرار دارند، ولی ممکن است 
برای  طوالنی تری  زمان  و  باشد  متفاوت  ذهن  در  آنها  بازبينی  زمان 
تایيد جمله "کالسکه یک وسيله نقليه است" اختصاص یابد. از جمله 
محدودیت های دیگر شبکه های معنایی، عدم توجه کافی به دانش های 
رویه ایی )Procedural knowledge( یا مهارتی مانند رانندگی، بازی 
پينگ پونگ و.... است، که در آنها کنش )Action(، به عنوان بخشی از 
دانش مورد نياز برای دستيابی به کل آن دانش، وجود ندارد و یا بسيار 

کمرنگ و بی تاثير است.

ACT-R 2-2- مدل بازنمایی و تولید دانش
از کنش های ممکن  توليد دانش رویه ایی، مجموعه ایی  فرایند  در یک 
برای  مثال  عنوان  به  است،  الزم  خاص  هدف  یک  به  دست یابی  برای 
یادگيری رانندگی الزم است تعدادی از کنش های مختلف و متوالی که 
به  تا راندن خودرو  انجام شود  در زمان بندی درست صورت می پذیرد 
نحو مطلوب ممکن گردد. این روش برای درک فرایند یادگيرِی رویه ایی 
مدل  در  می شود.  شناخته  اطالعات  متوالی  پردازش  الگوی  عنوان  به 
ویژگی های  برخی  و  معنایی  شبکه های  ویژگی های  برخی   ACT-R

الگوهای پردازش متوالی با یکدیگر ترکيب و در قالب یک مدل مبتنی 
بر ارتباط ميان انواع حافظه ارائه شده است )18(. مدل ACT-R مدلی 
به عنوان مجموعه ایی  با معماری های شناختی،  با ویژگی های منطبق 
ساختار  مورد  در  شناختی  مختلف   )Modules( پيمانه های  از  مرتبط 
نمادهایی  با  را  مفاهيم  مدل،  این   .)2( است  انسان،  ذهن  عملکرد  و 

به  ترکيب می کند،  آمده است  به دست  قبلی  از روی ساختارهای  که 
-21( دهند  می  قرار  نمادین  مدل های  دسته  در  را  آن  دليل  همين 
آنها  با  کاربر  که  است  آن  نمادین  مدل های  ویژگی های  از  یکی   .)19
که  این  با  شناختی  معماری  نوع  این  می کند.  برقرار  ارتباط  راحت تر 
بسيار کاربردی است ولی زمان زیادی برای توليد دانش پایه نياز دارد 
همچنين تا حدی بر مبنای شباهت های مغز با رایانه شکل گرفته است. 
این مدل فرضيه ایی یکپارچه شده درباره ذهن انسان است و بينش های 
جدیدی در خصوص یکپارچگی شناخت و به صورت فرایند محور، فراهم 
می کند. این فرضيه ها بر پایه واقعيت هایی شکل گرفته که از آزمایشات 
روان شناسی استخراج شده است و در سطح بيرونی، همانند یک زبان 

برنامه نویسی ارائه می شود.
این مدل از سه بخش زیر تشکيل شده است:

ارتباط  واقعی  با جهان  که  ادراکی_موتوری  پيمانه های  از  پيمانه ها،   -
هستند(  دستی  و  بينایی  پيمانه های  آنها  )مهمترین  می کنند  برقرار 
و  اخباری  یادگيری های  با  مرتبط  اطالعات  که  حافظه  پيمانه های  و 

رویه ایی را ذخيره سازی می کنند، تشکيل شده است.
ماژول های  به  امکان دسترسی  آنها  از طریق  )Buffers(، که  بافرها   -
مختلف به جز پيمانه حافظه رویه ایی فراهم می شود. محتویات بافرها 
در یک لحظه خاِص زمانی، بيانگر حافظه مدل در آن لحظه است. در 
بافرها مجموعه ایی از چانک ها )Chunks( قرار دارد. هر چانک عنصری 
از دانش اخباری است که ارتباط ميان آنها از طریق بافرها و پيمانه ها 

صورت می گيرد.
- تطبيق دهنده الگوها )Patterns matching(، الگوسازها در این مدل 
به دنبال محصوالت )خروجی هایی( می گردند که با حالت فعلی بافرها 
اجرا  قابليت  فقط یک محصول  لحظه  باشند. همچنين در هر  منطبق 
خواهد داشت. پس از اجرا، امکان اصالح بافر فراهم می شود که در این 

صورت، نتيجه حاالت سيستم تغيير خواهد کرد.
به این ترتيب، شناخت به عنوان یک وضعيت یا حالت، هنگام برانگيختگی 
محصول آشکار می شود. به عبارت دیگر می توان نتيجه گرفت که مدل 
 .)22( است   )Generative system( توليد  سيستم  یک   ،ACT-R

ماژول های این معماری شناختی در شکل 2 نشان داده شده اند.
در این مدل ارتباط بين سه حافظه اخباری، توليدی )رویه ایی( و حافظه 
ترکيب   .)23( می دهد  تشکيل  را  شناختی  فرایندهای  اساس  کاری 
بازنمایی شبکه برای دانش اخباری و بازنمایی بخش توليد برای دانش 
است.  آن  دانش  با  منطبق  اطالعات  پردازش  الگوی  مبنای  بر  اجرایی 
و  مختلف  اشياء  و  فضایی  شکل های  تصاویر،  از  مجموعه ایی  شبکه ها 
ارتباط ميان آنها و نيز اطالعات زمانی مرتبط با توالی اقدامات اجرایی 
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این مدل  در  اخباری  است. شبکه های  رویه ایی  دانش  توليد  در جهت 
مشابه شبکه های معنایی است که با دریافت محرک های مختلف سبب 
فعال شدن مفاهيم که در مدل به آنها گره هم می گویند، خواهد شد 
مجاور  گره های  به  تحریکات  نوع  به  توجه  با  گره ها  فعال سازی   .)20(
مفاهيم  بازنمایی  و  محرک ها  تکرار  با  می کند.  فعال  را  آنها  و  توسعه 
گره ها  که  در صورتی  و  قوی تر خواهد شد  آنها  ميان  ارتباط  مختلف، 

حوزه  در   ACT-R مدل  شد.  خواهند  تضعيف  شوند،  استفاده  کمتر 
عملکردهای مختلف شناختی مانند یادگيری و حافظه، ادراک و توجه، 
مدل  این  کاربران  همچنين   .)20( است  بوده  آميز  موفقيت  و...  زبان 
هوش  زبان  از  پایه ایی  صورت  به  )که  برنامه نویسی  طریق  از  می وانند 
مصنوعی LISP استفاده می شود( برای توسعه مدل خود اقدام نمایند 

.)24(

شکل 2. معماری شناختی ACT-R، ارتباط با محيط و ماژول های مدل برای توليد دانش اخباری و داتش رویه ای )18( 

2-3- مدل انرژی آزاد مغز
مغز   .)25( دارد  آزمون  فرضيه  مغز موجودیتی  آزاد،  انرژی  اصل  طبق 
همواره در حال بروزرسانی فرضيات خود بر اساس مفاهيمی است که از 
طریق ادراکات دریافتی از محيط با توجه به محرک های حسی، استنباط 
با توليد محرک های حسی مختلف  می کند، به طوری که این مفاهيم 
و تاثير روی ادراکات حسی، قابل استنباط می شوند. این بروزرسانی بر 
مبنای استنباط بيزی و در یک فرایند مارکوفی که در آن بعضی مفاهيم 
ناشناخته  و  پنهان  دیگر  بعضی  و  شده  شناخته  محيطی،  حاالت  یا 

هستند، انجام می گيرد )3(.
در  وجود محرک ها  و  مختلف  بروز محرک های  حاالت محيطی سبب 
محيط نشان دهنده حاالت پنهان یا آشکار شده در محيط هستند. در 
سمت محيط تمام محرک ها و حاالت به صورت درست و واقعی وجود 
از دریافت محرک های محيطی که ممکن  دارد. در سمت عامل، پس 
ادراک  هنگام  تا  مختلف  تغييرات  یا  قطعيت  عدم  شرایط  تحت  است 
توسط عامل قرار گرفته باشند، مجموعه ایی از محرک های ادراک شده 

غير قطعی یا احتماالتی را خواهيم داشت که نشان دهنده وجود حاالت 
یا مفاهيم پنهاِن محيطی هستند که توسط عامل، شناخته و در نهایت 

در مغز عامل کدگذاری می شوند.
 )Surprisal( دریافِت داده های حسی و افزایش آنتروپی، سبب شگفتی
نتيجه عدم  این شگفتی که  از اختالل در مغز،  برای اجتناب  می شود. 
باید  است،  مغز  در  موجود  فرضيه های  با  دریافتی  داده های  تطابق 
سریعا، از طریق مصرف انرژی آزاد از بين برود. شگفتی، نتيجه اختالف 
داده های حسی با ادراکات مغزی مبتنی بر پيش بينی است که همان 
انرژی آزاد است. بر همين اساس، اصل انرژی آزاد )FEP(، بيان می کند 
که هر تغيير تطبيقی در مغز، انرژی آزاد را کمينه خواهد کرد )26(. 
در این حالت و با دریافت داده های حسی و افزایش شگفتی، ارتباطات 

سيناپتيِک مغزی از طریق کدگذاری بروزرسانی می شود )27(.
اگر متغير φ به عنوان ورودی های حسی باشد، آنتروپی این ورودی ها از 

معادله 1 به دست می آید:
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که  توليدی  مدل   ،m محرک های حسی،  آنتروپی   H (φ) آن  در  که 
مفاهيم )حاالت( را از روی محرک های حسی توليد می کند و t متغير 
زمان است.            ، احتمال وجود محرک های حسی و منفی لگاریتم 
 )Self-information( آن، مقدار شگفتی که به آن مقدار خود اطالعات
هم گفته می شود، را نشان می دهد. مغز، برای پيشگيری از تاثير شگفتی، 
بر اساس استنباط بيزی علل به وجود آورنده محرک های حسی، یعنی 
مفاهيم یا حاالت محيطی را با روش احتماالتی بيزی استنباط می نماید 
)28(. معادله 1 نشان می دهد که کمينه سازی آنتروپی با فشرده سازی 
شگفتی در طول زمان ارتباط دارد. به این ترتيب، مغز بر اساس ساختار 
در  خطاهایش  کمينه سازی  درگير  دایم،  طور  به  خود،  آزمون  فرضيه 
مورد پيش بينی ها بر اساس این فرضيات است. به بيان دیگر انرژی آزاد 

همان خطای پيش بينی است.
ترِم شگفتی )مقدار اطالعاِت محرک های  آزاِد مغز، دو  انرژی  در مدل 
  q	(θ) حسی دریافتی( و واگرایی بين احتمال استنباطی پسين تخمينِی
با مدل احتماالتِی واقعِی           ، مقدار انرژی آزاد را تعيين می کند، 
که در آن θ همان مفاهيم موجود در محيط، یا حاالت محيطِی به وجود 

آورنده محرک های حسی هست )26، 29(.
با توجه به مقدار شگفتی و تاثير آن روی انرژی آزاد، مرِز شگفتی با ترِم  
(θ)	p	log- مشخص می شود که پس از بروزرسانی، مدلی از چگونگی 
تغيير  هر  داشت.  دریافت های حسی خواهيم  ازای  به  توليد شگفتی ها 
با دو  این کمينه سازی  انرژی آزاد را کمينه می کند،  تطبيقی در مغز، 

فرایند ادراک و کنش به صورت زیر انجام می گيرد )26، 27(:
کاهش  جهت  در  انتظارات  تغيير  معنای  به   ،)Perception( ادراک   -

آنتروپی و خطای پيش بينی
تاثيرگذاری عامِل  از طریق  تغيير پيکربندی عامل  به معنای  - کنش، 
زیستی روی محيط با هدف تغيير محرک های حسی و درجهت اجتناب 

از غافل گيری یا شگفتی
جدید،  حسی  محرک های  با  تطابق  امکان  کنش،  و  ادراک  ترکيب  با 
 )Active inference( فعال  استنباط  فرایند،  این  به  می شود.  فراهم 

گفته می شود.
معادالت انرژی آزاد در دو فرایند ادراک و کنش به صورت معادالت 2 

خواهد بود:

معادله 1:

معادالت 2:

 ،a حاالت درونی و کدگذاری شدۀ مدل در مغز و μ ،در این معادالت
کنش مورد نياز در جهت تاثيرگذاری روی محرک های حسی با هدف 

کاهش انرژی آزاد است.
پنهان  )حاالت(  مفاهيم  کرد.  خواهد  تغيير   μ مدل،  بروزرسانی  با 
محيطی، توسط حاالت داخلی مغز یعنی μ، پارامتری و کدگذاری می 
(π) پاليسی هایی  است  الزم  مناسب،  کنش های  انتخاب  برای  شوند. 

اتخاذ شود که با به کارگيری کنش های انتخابی منجر به کمينه سازی 

انرژی آزاد شود )30(. این کنش ها با توجه به دریافت های حسی جدید 
یعنی  نمایند.  تغيير  ناپيوسته(  )به صورت  زمانی  پله های  در  می توانند 
کنش ها تابعی از سياست های مورد نظر در هر پله زمانِی مانند τ خواهد 
و  سياست ها  اساس  بر  فعال  استنباط  فرایند  متغيرهای  مجموعه  بود. 
کنش های انتخابی در مراحل مختلف، در جدول 1 آمده است )3، 31(:
با کمينه سازی  فرایند بروزرسانی مغز و توليد مفاهيم از محرک ها که 

انرژی آزاد انجام می شود، در شکل 3 نشان داده شده است.

 یحس یها محرک یرو یرگذاریدر جهت تاث ازیکنش مورد ن ،aمدل در مغز و  ۀشد یو کدگذار یدرون حاالت معادالت،  نیا در

 آزاد است.  یبا هدف کاهش انرژ

 

 

 

و کدگذاری ، پارامتری تغییر خواهد کرد. مفاهیم )حاالت( پنهان محیطی، توسط حاالت داخلی مغز یعنی  با بروزرسانی مدل، 

هاییپالیسیهای مناسب، الزم است  شبرای انتخاب کند. نمی شو  های انتخابی منجر به  کارگیری کنشه اتخاذ شود که با ب

های زمانی )به صورت  توانند در پله های حسی جدید می ها با توجه به دریافت این کنش (.39) سازی انرژی آزاد شودکمینه

خواهد بود. مجموعه متغیرهای   τهای مورد نظر در هر پله زمانیِ مانندها تابعی از سیاست ناپیوسته( تغییر نمایند. یعنی کنش

 (:31، 3) آمده است 1 جدولهای انتخابی در مراحل مختلف، در کنشها و استسیفرایند استنباط فعال بر اساس 

 مدل استنباط فعال یرهایمتغ .1 جدول
 Expressionنماد    Descriptionتوضیح 

  های حسی متغیر محرک
  متغیر مفاهیم پنهان

 زمانییک کنش خاص در پله  a    
 T های زمانی کل پله

 اُم Tهای زمانی از پله اول تا پلّۀ  پله , ,...,T 1 2 

  سیاست انتخابی در هر پله زمانی برای یک کنش خاص
 هر پله زمانی های مرتبط با هر کنش در مجموعه سیاست ,T,1 ,2a ,a ,...a    

 های زمانی تمام پله های حسی در مجموعه محرک 1 T,...,    
 های زمانی  مجموعۀ مفاهیم پنهان در تمام پله T,...,   1 
  کدگذاری مفاهیم در مغز

 F انرژی آزاد متغیر
 

 نشان داده شده است. 3 شکلشود، در  سازی انرژی آزاد انجام می با کمینه ها که لید مفاهیم از محرکفرایند بروزرسانی مغز و تو

 سازیکمینهکنش برای 
 شگفتی  مرز

 

که در آن  H  های حسی،  آنتروپی محرکmکند و های حسی تولید می ، مدل تولیدی که مفاهیم )حاالت( را از روی محرک t  

متغیر زمان است. p mمقدار خود اطالعاتشگفتی که به آن های حسی و منفی لگاریتم آن، مقدار  ، احتمال وجود محرک 

(Self-information ) علل به  ثیر شگفتی، بر اساس استنباط بیزیامغز، برای پیشگیری از ت .دهدمین شود، را نشامیهم گفته

نشان  1معادله  (.40) نمایدمیاستنباط  بیزیاحتماالتی های حسی، یعنی مفاهیم یا حاالت محیطی را با روش  محرک هآورندوجود 

سازی شگفتی در طول زمان ارتباط دارد. به این ترتیب، مغز بر اساس ساختار فرضیه فشردهسازی آنتروپی با کمینهکه دهد  می

ها بر اساس این فرضیات است. به بیان دیگر انرژی آزاد  بینیپیشسازی خطاهایش در مورد کمینهآزمون خود، به طور دایم، درگیر 

  بینی است.پیشهمان خطای 

های حسی دریافتی( و واگرایی بین احتمال استنباطی پسین  در مدل انرژی آزادِ مغز، دو ترمِ شگفتی )مقدار اطالعاتِ محرک

تخمینیِ  q  ِبا مدل احتماالتیِ واقعی p   ،د، که در آنکن مقدار انرژی آزاد را تعیین میموجود در  همان مفاهیم

  (.40، 46) های حسی هست محرکآورنده ه وجود ، یا حاالت محیطیِ بمحیط

ثیر آن روی انرژی آزاد، مرزِ شگفتی با ترمِ ابا توجه به مقدار شگفتی و ت log p - شود که پس از بروزرسانی، مدلی  شخص میم

کند، این  هر تغییر تطبیقی در مغز، انرژی آزاد را کمینه می ی خواهیم داشت.های حس ها به ازای دریافت تولید شگفتیاز چگونگی 

 : (47، 46) گیرد میزیر انجام صورت به سازی با دو فرایند ادراک و کنش کمینه

 بینی پیشبه معنای تغییر انتظارات در جهت کاهش آنتروپی و خطای  ،(Perception) ادراک -

های حسی و درجهت  ثیرگذاری عاملِ زیستی روی محیط با هدف تغییر محرکااز طریق تعامل به معنای تغییر پیکربندی  ،کنش -

 گیری یا شگفتیاجتناب از غافل

 Active) ود. به این فرایند، استنباط فعالش های حسی جدید، فراهم می با ترکیب ادراک و کنش، امکان تطابق با محرک

inference) شود.  گفته می 

 خواهد بود:  4ند ادراک و کنش به صورت معادالت معادالت انرژی آزاد در دو فرای
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-میکاربران این مدل همچنین  (.49) استموفقیت آمیز بوده ، ادراک و توجه، زبان و... مختلف شناختی مانند یادگیری و حافظه

 شود( برای توسعه مدل خود اقداممیاستفاده  LISPیی از زبان هوش مصنوعی اپایهکه به صورت )نویسی برنامهتوانند از طریق 

  (.40) نمایند

  مدل انرژی آزاد مغز -4-3

در حال بروزرسانی فرضیات خود بر اساس مفاهیمی همواره مغز  (.41) ز موجودیتی فرضیه آزمون داردطبق اصل انرژی آزاد، مغ

این مفاهیم با تولید  به طوری کهکند،  های حسی، استنباط میمحرکه با توجه ب است که از طریق ادراکات دریافتی از محیط

بر مبنای استنباط بیزی و در یک  . این بروزرسانیشوند ت حسی، قابل استنباط میثیر روی ادراکااهای حسی مختلف و ت محرک

 گیردمیانجام  شناخته شده و بعضی دیگر پنهان و ناشناخته هستند، ،که در آن بعضی مفاهیم یا حاالت محیطی فرایند مارکوفی

(3.)  

دهنده حاالت پنهان یا آشکار شده در محیط نشانها در محیط محرکهای مختلف و وجود محرکحاالت محیطی سبب بروز 

های محرکها و حاالت به صورت درست و واقعی وجود دارد. در سمت عامل، پس از دریافت محرکهستند. در سمت محیط تمام 

یی از امجموعهات مختلف تا هنگام ادراک توسط عامل قرار گرفته باشند، محیطی که ممکن است تحت شرایط عدم قطعیت یا تغییر

محیطی هستند که  پنهانِ یا مفاهیم دهنده وجود حاالتنشانهای ادراک شده غیر قطعی یا احتماالتی را خواهیم داشت که محرک

  شوند.میامل کدگذاری شناخته و در نهایت در مغز ع ،توسط عامل

این شگفتی که برای اجتناب از اختالل در مغز،  شود. می (Surprisal) حسی و افزایش آنتروپی، سبب شگفتیهای  دریافتِ داده

شگفتی،  .زاد از بین برودسریعا، از طریق مصرف انرژی آباید های موجود در مغز است،  های دریافتی با فرضیه نتیجه عدم تطابق داده

بر همین اساس، اصل انرژی  انرژی آزاد است. است که همان بینیپیشمبتنی بر  های حسی با ادراکات مغزیداده نتیجه اختالف

های  در این حالت و با دریافت داده (.46) کند که هر تغییر تطبیقی در مغز، انرژی آزاد را کمینه خواهد کرد ، بیان می(FEP) آزاد

 (.47) شود سانی میکدگذاری بروزر حسی و افزایش شگفتی، ارتباطات سیناپتیکِ مغزی از طریق

 آید: به دست می 1از معادلۀ  ها های حسی باشد، آنتروپی این ورودی به عنوان ورودی اگر متغیر 

 

:                                               1معادله      H p m ln p m d      
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که در آن  H  های حسی،  آنتروپی محرکmکند و های حسی تولید می ، مدل تولیدی که مفاهیم )حاالت( را از روی محرک t  

متغیر زمان است. p mمقدار خود اطالعاتشگفتی که به آن های حسی و منفی لگاریتم آن، مقدار  ، احتمال وجود محرک 

(Self-information ) علل به  ثیر شگفتی، بر اساس استنباط بیزیامغز، برای پیشگیری از ت .دهدمین شود، را نشامیهم گفته

نشان  1معادله  (.40) نمایدمیاستنباط  بیزیاحتماالتی های حسی، یعنی مفاهیم یا حاالت محیطی را با روش  محرک هآورندوجود 

سازی شگفتی در طول زمان ارتباط دارد. به این ترتیب، مغز بر اساس ساختار فرضیه فشردهسازی آنتروپی با کمینهکه دهد  می

ها بر اساس این فرضیات است. به بیان دیگر انرژی آزاد  بینیپیشسازی خطاهایش در مورد کمینهآزمون خود، به طور دایم، درگیر 

  بینی است.پیشهمان خطای 

های حسی دریافتی( و واگرایی بین احتمال استنباطی پسین  در مدل انرژی آزادِ مغز، دو ترمِ شگفتی )مقدار اطالعاتِ محرک

تخمینیِ  q  ِبا مدل احتماالتیِ واقعی p   ،د، که در آنکن مقدار انرژی آزاد را تعیین میموجود در  همان مفاهیم

  (.40، 46) های حسی هست محرکآورنده ه وجود ، یا حاالت محیطیِ بمحیط

ثیر آن روی انرژی آزاد، مرزِ شگفتی با ترمِ ابا توجه به مقدار شگفتی و ت log p - شود که پس از بروزرسانی، مدلی  شخص میم

کند، این  هر تغییر تطبیقی در مغز، انرژی آزاد را کمینه می ی خواهیم داشت.های حس ها به ازای دریافت تولید شگفتیاز چگونگی 

 : (47، 46) گیرد میزیر انجام صورت به سازی با دو فرایند ادراک و کنش کمینه

 بینی پیشبه معنای تغییر انتظارات در جهت کاهش آنتروپی و خطای  ،(Perception) ادراک -

های حسی و درجهت  ثیرگذاری عاملِ زیستی روی محیط با هدف تغییر محرکااز طریق تعامل به معنای تغییر پیکربندی  ،کنش -

 گیری یا شگفتیاجتناب از غافل

 Active) ود. به این فرایند، استنباط فعالش های حسی جدید، فراهم می با ترکیب ادراک و کنش، امکان تطابق با محرک

inference) شود.  گفته می 

 خواهد بود:  4ند ادراک و کنش به صورت معادالت معادالت انرژی آزاد در دو فرای
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که در آن  H  های حسی،  آنتروپی محرکmکند و های حسی تولید می ، مدل تولیدی که مفاهیم )حاالت( را از روی محرک t  

متغیر زمان است. p mمقدار خود اطالعاتشگفتی که به آن های حسی و منفی لگاریتم آن، مقدار  ، احتمال وجود محرک 
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نشان  1معادله  (.40) نمایدمیاستنباط  بیزیاحتماالتی های حسی، یعنی مفاهیم یا حاالت محیطی را با روش  محرک هآورندوجود 

سازی شگفتی در طول زمان ارتباط دارد. به این ترتیب، مغز بر اساس ساختار فرضیه فشردهسازی آنتروپی با کمینهکه دهد  می

ها بر اساس این فرضیات است. به بیان دیگر انرژی آزاد  بینیپیشسازی خطاهایش در مورد کمینهآزمون خود، به طور دایم، درگیر 

  بینی است.پیشهمان خطای 

های حسی دریافتی( و واگرایی بین احتمال استنباطی پسین  در مدل انرژی آزادِ مغز، دو ترمِ شگفتی )مقدار اطالعاتِ محرک

تخمینیِ  q  ِبا مدل احتماالتیِ واقعی p   ،د، که در آنکن مقدار انرژی آزاد را تعیین میموجود در  همان مفاهیم

  (.40، 46) های حسی هست محرکآورنده ه وجود ، یا حاالت محیطیِ بمحیط

ثیر آن روی انرژی آزاد، مرزِ شگفتی با ترمِ ابا توجه به مقدار شگفتی و ت log p - شود که پس از بروزرسانی، مدلی  شخص میم

کند، این  هر تغییر تطبیقی در مغز، انرژی آزاد را کمینه می ی خواهیم داشت.های حس ها به ازای دریافت تولید شگفتیاز چگونگی 

 : (47، 46) گیرد میزیر انجام صورت به سازی با دو فرایند ادراک و کنش کمینه

 بینی پیشبه معنای تغییر انتظارات در جهت کاهش آنتروپی و خطای  ،(Perception) ادراک -

های حسی و درجهت  ثیرگذاری عاملِ زیستی روی محیط با هدف تغییر محرکااز طریق تعامل به معنای تغییر پیکربندی  ،کنش -

 گیری یا شگفتیاجتناب از غافل

 Active) ود. به این فرایند، استنباط فعالش های حسی جدید، فراهم می با ترکیب ادراک و کنش، امکان تطابق با محرک

inference) شود.  گفته می 

 خواهد بود:  4ند ادراک و کنش به صورت معادالت معادالت انرژی آزاد در دو فرای
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عامل، به فرضياتی که نشان دهنده توليد مفاهيم با توجه به محرک های 
توابع  آزاد، وجود  انرژی  برای کمينه سازِی  نيازمند است،  حسی است، 
فعال  استنباط  بود.  خواهد  ضروری  توليد  چگالی  و  بازشناسی  چگالی 
انرژی آزاد، سبب تکامل مدِل توليد مفاهيم، نسبت به  و کمينه سازی 
زمان می شود، به نحوی که شواهد را برای مشاهداِت )محرک ها( انجام 
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صورت بدون سرپرست، ارتقا داد و بروزرسانی کرد. در مورد توزیع های 
مفاهيم، محرک ها و توزیع احتمالی سياست ها ((π)	q) به دليل تجرید 
 Cat:( دسته ایی  جمله ا یی  چند  توزیع  از  متغيرها  این  ناپيوستگی  و 

categorical( استفاده می کنيم.
توزیع  )Dirichlet( مزدوج پيشين  توزیع دیریکله  این که  به  با توجه 

شدن  ساده تر  برای  بيزی  استنباط  در  می توان  است،  جمله ا یی  چند 
کارگيری  به  و  ناپارامتری  آمار  در  کرد.  استفاده  آن  از  محاسبات 
متغيرهای ناپيوسته ایی مانند مفاهيم، استفاده از توزیع چند جمله  ایی 
و فرایند دیریکله بسيار رایج است. بر این اساس متغيرها و توابع مدل 

توليد مفاهيم در جدول 2 آمده است )33، 34(.

جدول 2. متغيرها و توابع توزیع مدل توليد

Aماتریس شباهت )نگاشت مفاهیم به محرک ها(

Bماتریس انتقال )نگاشت مفاهیم قبلی به جدید(

C τتوزیع پیشین محرک ها

Dتوزیع پیشین مفاهیم )باورهای پیشین(

γپارامتر دقت

a,b,dپارامترهای دیریکله

آینده(  در  )پيش بينی شده  انتظار  مورد  آزاد  انرژی   ،G  ،2 جدول  در 
هموار  بيشينه  تابع  معنای  به  نماد   است.  انتخابی  سياست  اساس  بر 
 EFE: Expected( انتظار  مورد  آزاد  انرژی  مقادیر  که   )Softmax(
احتمال  تا  منتقل می کند  احتمالِی ]1و0[  بازۀ  به  را   )Free Energy

سياست های انتخابِی (π)	p را به ازای هر سياست مشخص کند.
فرایند توليد مفاهيم و نمایش تاثيرگذاری متغيرها روی مدل توليد را 
می توان در شکل 3 در قالب یک مدل مارکوفی مشاهده کرد. این مدل 
کمينه سازی  طریق  از  که  است  محرک ها  از  مفاهيم  توليد  مدل  یک 
واگرایی ميان توابع توزیع بازشناسی و توليد، امکان محاسبه تخمينی 
به  می شود،  فراهم  را  بيزی  استنباط  مبنای  بر  بازشناسی  توزیع  تابع 
همين دليل به این روش یافتن تایع توزیع پسين تخمينی به روش بيز 

متغير گفته می شود )35(.
با توجه به روابط و معادالت جدول 2 و شکل 3، یک فرایند تصميم سازی 
تعيين کنندۀ   ،G انتظاِر  مورد  آزاد  انرژی  که  داشت  خواهيم  بيزی 
پاليسی هایی است که برای ادراک مفاهيم در آینده )با هدف کمينه سازی 
انرژی آزاد( مورد نياز است. همچنين مفاهيِم  اوليه بر اساس تابع توزیع 
پيشين اوليه و ماتریس D، برای عامل به صورت قابل باور وجود دارد 
که در ادامۀ فرایند، و با دریافت محرک های حسِی جدید، مفاهيم، طی 
یک استنباط بيزی و تحت ماتریس تبدیل B، بروزرسانی می شوند. در 
با ماتریس  عين حال، نحوه توليد مفاهيم از طریق محرک های حسی 
)بلوک( A در شکل 3 نشان داده شده است. مدل توليد احتماالتی در 

معادله 3 نشان آمده است.

معادله 3:

 
 (31) آزاد یانرژ اصل اساس بر یمارکوف یسازمیتصم ندیفرا طبق و یزیب شبکه کی در میمفاه دیتول. 3 شکل

 سازیِ انرژی آزاد،کمینههای حسی است، نیازمند است، برای  دهنده تولید مفاهیم با توجه به محرکنشانعامل، به فرضیاتی که 

سازی انرژی آزاد، سبب تکامل مدلِ تولید  هاستنباط فعال و کمینو چگالی تولید ضروری خواهد بود. چگالی بازشناسی  وجود توابع

 کند. ها( انجام شده بیشینه می رای مشاهداتِ )محرکشود، به نحوی که شواهد را ب مفاهیم، نسبت به زمان می

 BNP: Bayesian Non) ها یا مفاهیم مشخص نیست، برای فرایند یادگیری، از روش بیزِ ناپارامتری از ابتدا، توزیع محرک البته

Parametric )اال، پذیری ب با انعطاف ها(، در طول زمان، توان با افزایش تعداد مشاهدات )محرک . با این روش میشود استفاده می

ها  ها و توزیع احتمالی سیاست های مفاهیم، محرک ، ارتقا داد و بروزرسانی کرد. در مورد توزیعمدل را به صورت بدون سرپرست

  q ییادسته یی ااین متغیرها از توزیع چند جمله و ناپیوستگی به دلیل تجرید (Cat: categorical ) کنیم.میاستفاده 

تر سادهن در استنباط بیزی برای توا یی است، می امزدوج پیشین توزیع چند جمله( Dirichlet)با توجه به این که توزیع دیریکله 

مانند مفاهیم، استفاده از توزیع چند یی اناپیوستهکارگیری متغیرهای ه از آن استفاده کرد. در آمار ناپارامتری و ب شدن محاسبات

 (.30، 33) آمده است 4 جدولهیم در یی و فرایند دیریکله بسیار رایج است. بر این اساس متغیرها و توابع مدل تولید مفاا جمله

 دیمدل تول عیو توابع توز رهایمتغ .4 جدول
 A (ها محرک به میمفاه)نگاشت  شباهت سیماتر

 B (دیجد به یقبل میمفاه)نگاشت  انتقال سیماتر

C ها محرک نیشیپ عیتوز  
 D (نیشیپ ی)باورها میمفاه نیشیپ عیتوز

  دقت پارامتر
 a,b,d کلهیرید یپارامترها
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بیشینه  به معنای تابعشده در آینده( بر اساس سیاست انتخابی است. نماد بینیپیشانتظار )، انرژی آزاد مورد G، 4 جدولدر 

کند  [ منتقل می9و1را به بازۀ احتمالیِ ] (EFE: Expected Free Energy) ه مقادیر انرژی آزاد مورد انتظارک (Softmax) هموار

)pهای انتخابیِ تا احتمال سیاست )  .را به ازای هر سیاست مشخص کند 

 .مشاهده کرد در قالب یک مدل مارکوفی 3 شکلِدر  توان فرایند تولید مفاهیم و نمایش تاثیرگذاری متغیرها روی مدل تولید را می

امکان  ،توابع توزیع بازشناسی و تولیدسازی واگرایی میان کمینهکه از طریق  است هامحرکمفاهیم از مدل تولید یک مدل این 

ش یافتن تایع توزیع شود، به همین دلیل به این رومیفراهم را محاسبه تخمینی تابع توزیع بازشناسی بر مبنای استنباط بیزی 

 (.31) شودمیروش بیز متغیر گفته پسین تخمینی به 

، Gسازی بیزی خواهیم داشت که انرژی آزاد مورد انتظارِ تصمیم، یک فرایند 3 شکلو  4 جدولبا توجه به روابط و معادالت 

سازی انرژی آزاد( مورد نیاز است. همچنین مفاهیمِ   هایی است که برای ادراک مفاهیم در آینده )با هدف کمینه کنندۀ پالیسیتعیین

، برای عامل به صورت قابل باور وجود دارد که در ادامۀ فرایند، و با دریافت Dاولیه بر اساس تابع توزیع پیشین اولیه و ماتریس 

تولید  هنحوشوند. در عین حال،  ، بروزرسانی میBهای حسیِ جدید، مفاهیم، طی یک استنباط بیزی و تحت ماتریس تبدیل  محرک

نشان  3له است. مدل تولید احتماالتی در معادنشان داده شده  3 شکلدر  Aهای حسی با ماتریس )بلوک(  مفاهیم از طریق محرک

 است. آمده 

:                            3 معادلۀ         p , , p p p , p  
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 کار روش

 با ارتباط ،یاخانهکتاب مطالعات اساس بر پژوهش نیا یروش کار برا دهدیممورد نظر، نشان  یهامدل یقبل ضمن معرف بخش

مطالعه و  موردفعال  استنباط مدلمورد  در Karl Friston پروفسور ژهیو به و فعال استنباط مدل دهنده شنهادیپ هیاول محقق گروه

  .است شده ارائه یبررس نیا با مرتبط جینتا هم، با هامدل یهاتفاوتو با توجه به تشابهات و  اندگرفتهقرار  یبررس
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روش کار
روش  می دهد  نشان  نظر،  مورد  مدل های  معرفی  ضمن  قبل  بخش 
گروه  با  ارتباط  کتابخانه ای،  مطالعات  اساس  بر  پژوهش  این  برای  کار 
پروفسور  ویژه  به  و  فعال  استنباط  مدل  دهنده  پيشنهاد  اوليه  محقق 
Karl Friston در مورد مدل استنباط فعال مورد مطالعه و بررسی قرار 

گرفته اند و با توجه به تشابهات و تفاوت های مدل ها با هم، نتایج مرتبط 
با این بررسی ارائه شده است.  

یافته ها
و   ACT-R معنایی،  مقایسه مدل های شناختِی شبکه های   -3

استنباط فعال
قبل  بخش های  در  شده  مطرح  مدل  سه  مقایسه  به  قسمت  این  در 

می پردازیم.    
در  تنها  معنایی  شبکه های  رویه ایی:  و  اخباری  یادگیری   -1-3
زمينه یادگيری اخباری، قابليت تفسير، تبيين و محاسباتی سازی دارد. 
با  و  توليد  نظام  یک  طریق  از   ACT-R مدل  در  رویه ایی  یادگيری 
ارتباط ميان حافظه اخباری )declarative memory( و حافظه کاری 
با دنيای خارج ممکن می شود. مدل انرژی آزاد مغز به صورتی است که 
ضمن محاسباتی سازی هر دو فرایند یادگيری اخباری و رویه ایی و توليد 
دانش، امکان بروز عدم قطعيت را از طریق استنباط فعال و مبتنی بر 

احتماالت بيزی فراهم می کند.  
3-2- محاسباتی سازی ادراک: مدل شبکه های معنایی، فاقد قابليت 
 ACT-R توضيح ادراکات و امکان محاسباتی سازی آن است. در مدل
ادراکات از طریق دریافت داده های حسی و به صورت ماژوالر و تحت 
یک استنباط تقریبا قطعی صورت می پذیرند. در مدل انرژی آزاد مغز 
ادراکات تحت فرایند بيز متغير به خوبی و با دقت باال محاسباتی سازی 

می شود.  
3-3- میزان پیچیدگی مدل ها: مدل شبکه های معنایی ساده ترین 
مدل  است.  مدل  سه  این  بين  مدل  پيچيده ترین  آزاد  انرژی  مدل  و 
بدون  صورت  به  را  شناختی  عملکردهای  ارائه  امکان   ACT-R

حالی  در  این  و  می کنند  فراهم  محدود  بسيار  صورت  به  سرپرست 
نزدیکی به  آزاد و  انرژی  به ماهيت احتماالتی مدل  با توجه  است که 
این  در   ACT-R مدل  از  بهتر  بسيار  مدل  این  انسانی،  استنباطات 

زمينه عمل می کند.
3-4- توانمندی های مدل در هوش مصنوعی: مدل های شبکه های 
معنایی و ACT-R به عنوان مدل هایی فرایند محور به صورت محدودی 
مدل  که  حالی  در  دارند  استفاده  امکان  رباتيک  و  مصنوعی  در هوش 

نتيجه  و  محوری  فرایند  جنبه  دو  هر  که  این  به  توجه  با  آزاد  انرژی 
محوری را در بر می گيرد می تواند در حوزه هوش مصنوعی که بيشتر 

نتيجه محور است مورد استفاده قرار گيرد.
و  شناختی  بیماری های  حوزه  در  مدل ها  توانمندی   -5-3
مدل سازی  در  اندکی  قابليت  معنایی  شبکه های  مدل  توان بخشی: 
بيماری های شناختی یا توان بخشی های شناختی در اختيار قرار می دهد 
در حالی که دو مدل دیگر امکان توضيح فرایندهای مختلفی که منجر 
می کنند.  ارائه  بهتری  صورت  به  را  می شود  شناختی  بيماری های  به 
 ACT-R همچنين با مدل سازی بيماری ها توسط دو مدل انرژی آزاد و
می توان پيش بينی هایی در مورد نحوه توان بخشی های شناختی انجام 
بسيار  صورت  به  را  شناختی  بيماری های  برخی  آزاد  انرژی  مدل  داد. 
مانند  بيماری هایی  در  که  طوری  به  می کند،  مدل سازی  دقيق تری 
اسکيزوفرنی، اختالالت توجه و آلزایمر، می تواند راه کارهایی موثر برای 

کنترل یا کاهش هر یک پيشنهاد نماید )26(.

نتیجه گیری
معنایی،  شبکه های  شناختِی  مدل  سه  بررسی  به  مطالعه  این  در 
در  مدل ها  این  قابليت های  پرداختيم.  مغز  آزاد  انرژی  و   ACT-R

حوزه های مختلف شناختی، هوش مصنوعی، توان بخشی های شناختی 
نهایت  در  گرفت.  قرار  توجه  مورد  شناختی  عملکردهای  مدل سازی  و 
می توان بيان داشت که مدل انرژی آزاد برتری های فراوانی در مدل سازی 
ضمن  آینده  کارهای  در  دارد.  دیگر  مدل های  به  نسبت  انسان  مغز 
استفاده از دو مدل انرژی آزاد و ACT-R در حوزهایی مانند بيماری ها 
می توان پيشرفت های چشمگيری را شاهد بود. در بيماری هایی مانند 
اسکيزوفرنی و اختالِل توجه با توجه به مدل استنباطی ارائه شده توسط 
از هم اکنون به دست آمده  انرژی آزاد مغز، موفقيت های خوبی  مدل 

است.   

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

این مطالعه به روش کتابخانه ایی و بدون استفاده از آزمودنی ها یا دیگر 
عدم  جهت  در  ویژگی  هيچ  افراد  با  تعامل  در  است.  شده  انجام  افراد 

رعایت اصول اخالقی وجود نداشته است. 

مشارکت نویسندگان 
این مقاله توسط نویسنده مسئول تهيه شده است و دیگر نویسندگان به 

عنوان راهنما و مشاور در آن مشارکت داشته اند.    
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منابع مالی
در اجرای این مطالعه هيچ گونه کمکی از هيچ سازمانی دریافت نشده 

است.

تشکر و قدردانی
خاطر  به  لندن  دانشگاه  استاد   Karl Friston پروفسور  جناب  از 

راهنمایی ها، ارسال مقاالت و نتایج پژوهش هایشان که در این مطالعه 
بسيار تاثيرگذار بوده است کمال سپاس گزاری را دارد.          

تعارض منافع
یا  حقيقی  شخص  هيچ  با  منافعی  تعارض  هيچ گونه  مطالعه  این  در 

حقوقی وجود نداشته است.
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Introduction: The	present	study	aimed	to	evaluate	fans’	brain	responses	to	elite	athletes’	social	

responsibility	activities	and	reflect	on	their	socially	supportive	behaviors.	

Methods: The	fans’	brain	responses	to	the	social	responsibility	activities	by	an	elite	athlete	were	

explored	utilizing	the	neuromarketing	approach	and	a	quasi-experimental	research	design.

Results:	The	electroencephalographic	(EEG)	findings	from	a	total	number	of	29	participants	in	

the	study	 revealed	 that	 the	social	 responsibility	of	 the	elite	athlete	compared	with	an	 infamous	

counterpart	could	induce	different	brain	responses	in	the	fans.	In	addition,	elite	athlete's	social	re-

sponsibility	activities	could	increase	tendency	for	socially	supportive	behaviors	by	the	participants	

(P=0.001).	The	same	hypothesis	in	terms	of	dividing	the	participants	into	male	and	female	groups	

was	also	significant	only	in	the	females	(P=0.001).

Conclusion:	The	present	results	study	can	have	implications	for	organizations	and	marketers	seeking	

to	use	athletes	in	their	social	marketing	and	business	advertising.	Moreover,	the	findings	related	to	

gender	differences	demand	serious	attention	from	sports	managers	and	marketers.
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Extended Abstract
Introduction
Activities	related	to	social	responsibility	can	affect	deci-

sion-making	 by	 sports	 consumers	 (i.e.,	 fans),	 who	may	

respond	 to	 such	 activities	 through	 increased	 pro-social	

behaviors.	Athlete	 social	 responsibility	 activities	 can	 be	

further	linked	to	a	marketing	goal	(e.g.,	branding)	or	their	

psychological	and	personal	connections.	By	complement-

ing	social	science	and	consumer	psychology	research	ap-

proaches,	neuroimaging	can	thus	provide	marketers	with	
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information	otherwise	unobtainable	via	traditional	market-

ing	research	methods	(e.g.,	questionnaires,	interviews,	and	

focus	groups).	The	primary	purpose	of	this	paper	was	to	

determine	neural	mechanism	using	electroencephalogram	

(EEG)	underlying	 sport	 consumers’	 responses	 to	 athlete	

social	 responsibility	 activities	 and	 examine	 the	 impacts	

on	their	pro-social	behaviors.	This	study	would	thus	help	

gain	a	novel	approach	and	better	understand	psychologi-

cal	processes	that	underlie	the	aspects	of	sports	consumer	

behaviors	and	contribute	to	the	better	revealing	of	factors	

that	may	influence	variables	such	as	consumer	behaviors.	

Methods
Social	and	control	messages	from	famous	and	fictitious	

athletes	 were	 accordingly	 presented	 to	 a	 total	 number	

of	 29	 student	 participants	 while	 their	 EGG	 data	 were	

recorded.	The	 study	 consisted	 of	 a	 presentation	 of	 120	

trials.	The	order	of	 the	 trials	was	 randomized.	Sixty	of	

the	trials	began	with	an	image	of	one	of	the	two	individ-

uals	 (Famous/Fictitious),	and	 the	 rest	began	with	a	cue	

indicating	the	message	type	(Social/Control).	EEG	of	the	

participants	was	 recorded	during	 the	 task.	Participants’	

task	was	to	carefully	look	at	the	stimuli	and	listen	to	the	

messages.	To	ensure	that	participants	paid	attention	to	the	

stimuli,	after	every	12	trials,	they	were	given	a	sentence	

to	judge	whether	it	was	one	of	the	presented	messages	or	

not.	To	further	encourage	the	participants	to	pay	attention	

to	the	stimuli,	 they	were	rewarded	monetarily	based	on	

their	performance	on	these	questions.

The	EEG	data	were	 then	 analyzed	 using	 the	SPM	v12	

software.	The	analysis	was	conducted	in	two	stages,	(1)	

absolute	brain	activity,	and	(2)	correlation	of	brain	activ-

ity	with	pro-social	behaviors	in	fans,	as	measured	by	the	

pro-social	questionnaire.			

Results
The	results	revealed	the	higher	activity	of	the	inferior	fron-

tal	gyrus	(IFG).	The	left-IFG	was	also	more	active	than	

whenever	the	message	was	related	to	the	famous	athlete.	

In	addition,	bilateral-IFG	was	more	active	in	response	to	

the	presentation	of	the	social	messages.	These	were	also	

indications	 that	 the	participants	processed	 the	messages	

by	the	famous	person	and	social	messages	stronger	than	

that	of	the	fictitious	athlete	or	control	ones.	Therefore,	it	

could	be	argued	that	the	participants	treated	the	athletes	

and	the	messages	differently	and,	in	particular,	paid	much	

attention	to	the	famous	athlete	and	social	messages.

Similar	to	IFG,	while	SMG	is	part	of	the	primary	somato-

sensory	cortex,	it	is	also	involved	in	language	processing.	

SMG	and	IFG	are	also	engaged	in	emotion	and	language	

networks.	 Bilateral-SMG	 was	 thus	 strongly	 activated	

in	response	to	the	messages	by	the	famous	athlete.	This	

was	 another	 indication	 that	 the	 participants	 processed	

the	messages	 associated	with	 the	 famous	 athlete	 stron-

ger	than	that	of	the	fictitious	one.	The	higher	activation	

of	both	 IFG	and	SMG	in	 the	socially	 relevant	message	

was	also	an	indication	of	the	in-depth	processing	of	the	

social	messages.	Considering	 that	 the	participants	were	

unaware	of	the	purpose	of	the	study,	this	higher	activa-

tion	 was	 the	 evidence	 of	 intrinsic	 attention	 to	 socially	

relevant	messages.	Therefore,	important	messages	could	

be	framed	in	social	contexts	to	have	more	effectiveness.

Notably,	 the	 study	 results	 demonstrated	 a	 strong	 cor-

relation	between	the	activation	of	the	posterior	cingulate	

cortex	 (PCC)	 and	 the	 consumers’	 pro-social	 behaviors	

towards	the	famous	athlete	(r=0.697,	P<0.001).	Further-

more,	 the	findings	provided	evidence	 that	such	 impacts	

were	just	pronounced	for	female	participants	than	males	

(P=0.001).	Besides,	the	neuroscience	findings	suggested	

that	 athlete	 social	 responsibility	 activities	 engage	 emo-

tional	and	language	processing	brain	networks	stronger,	

provide	 an	 effective	 strategy	 to	 influence	 consumers’	

pro-social	behaviors,	and	forward	practical	implications	

for	athletes	and	social	scientists.	Overall,	these	findings	
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demonstrated	that	the	promotion	of	athletes	involved	in	

socially	 responsible	 initiatives	 could	 produce	 generous	

benefits	 for	society,	alongside	personal	branding	profits	

for	athletes	themselves.		

Conclusion
Consumer	 neuroscience	 and	 neuromarketing	 research	

have	started	to	study	the	effectiveness	of	marketing	stimu-

li	in	influencing	consumer	responses	towards	brands.	Such	

research	 has	 long	 been	 investigated	 through	 traditional	

market	 research	methods.	The	 current	 paper	 has	 shown	

that	marketers,	social	scientists,	and	managers	can	directly	

investigate	and	measure	consumers’	underlying	intentions	

via	neuromarketing	methods.	To	authors'	knowledge,	the	

current	 study	 provides	 an	 extension	 to	 the	 literature	 of	

neuroscience	study	in	the	domain	of	sports	social	respon-

sibility	and	in	testing	the	relationship	between	sports	con-

sumers’	brain	activity	and	their	behavioral	responses.	The	

current	research	findings	outline	that	athletes	engaging	in	

social	responsibility	activities	can	affect	sport	fans'	behav-

ioral	intentions,	such	as	pro-social	behaviors.	Athletes	are	

increasingly	being	managed	as	brands,	and	their	actions	

have	 an	 impact	 on	 fans'	 attitudes	 and	 behavioral	 inten-

tions.	Therefore,	based	on	current	neural	results,	athletes	

can	use	social	responsibility	activities	as	a	solid	variable	

to	manage	their	brands	and	how	consumers	perceive	their	

brand	image.	Further,	the	present	study	demonstrated	how	

these	 initiatives	 positively	 influence	 consumer	 behavior	

with	respect	to	their	pro-social	behaviors.	Collectively	the	

current	study	has	a	practical,	theoretical,	and	methodolog-

ical	 contribution	 to	marketing	 literature,	 social	 science,	

and	sports	marketing	literature.

To	 the	 knowledge	 of	 the	managers	 and	marketers,	 the	

present	 study	findings	 suggest	 that	 social	 responsibility	

activities	are	a	valuable	strategy	for	athletes	to	increase	

sports	consumers'	behavioral	 intentions	 such	as	pro-so-

cial	 behaviors.	 More	 importantly,	 this	 study's	 findings	

suggest	that	female	consumers	perceive	athlete	social	re-

sponsibility	activities	more	favorably.	Therefore,	athletes	

should	 implement	 social	 responsibility	 activities	 plans	

that	 could	 effectively	 link	 cause	 activities	 with	 sports	

consumers'	pro-social	behaviors.	For	instance,	long-term	

partnerships	with	local	businesses	for	sourcing	and	more	

comprehensive	society	development	through	locally	de-

veloped	school-based	health	programs.	This	may	be	par-

ticularly	effective	in	contexts	where	either	the	athlete	is	

female	or	where	a	league	or	a	team	has	a	predominantly	

female	consumer	base.

Limitations	 bound	 this	 research	 that	 future	 research	

should	 aim	 to	 address.	The	 current	 study	 identified	 in-

volved	brain	areas	using	3D	source	reconstruction	of	the	

EEG	 data.	While	 32	 EEG	 electrodes	 can	 provide	 rea-

sonably	accurate	data	for	this	procedure,	it	would	be	in-

formative	 to	 run	 similar	 studies	using	 fMRI	 to	provide	

a	 better	 spatial	 resolution	 and	 investigate	 deeper	 brain	

areas	in	further	detail.	Furthermore,	future	studies	should	

seek	to	test	the	impact	of	more	variables	on	moderating	

the	impact	of	athlete	social	responsibility	on	sports	con-

sumer	responses.	This	study	was	limited	to	assessing	the	

impacts	of	gender	as	a	binary	approach.	Future	investi-

gations	along	these	lines	will	broaden	our	knowledge	to	

identify	more	demographical	variables	 like	 income,	so-

cioeconomic	status,	years	of	education,	and	age.
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مقدمه
سازمان های  اجتماعی  مسئوليت  داشته اند  تاکيد  همواره  پژوهشگران 
صنایع  و  سازمان ها  سایر  اجتماعی  مسئوليت های  به  نسبت  ورزشی 
و  ورزش  مقبوليت  که  است  آن  موضوع  این  دليل  دارد.  نسبی  مزیت 
پوشش رسانه ای آن بسيار باالست و انجام این گونه فعاليت  ها می تواند 
بازتاب زیادی در در سطح جهان داشته باشد )1(. شاید به همين دليل 
مسئوليت  بر  اخير  سال های  در  دنيا  حرفه ای  ورزش  که صنعت  باشد 

اجتماعی در ورزش تمرکز خاصی کرده است. مسئوليت اجتماعی شامل 
عملکرد  ها، فرایند  های سازمانی و تعهدات پذیرفته شده یک سازمان یا 
فرد در قبال جامعه یا ذینفعانش است )2(. در سطح تيم های ورزشی، 
مسئوليت اجتماعی به عنوان یک ابزار برای بهبود وجهه و جهانی سازی 
برند آنها مورد استفاده قرار می گيرد. این موضوع در سطح ورزشکاران نيز 
اهميت یافته است و مشارکت آنها در فعاليت های مسئوليت اجتماعی 

چکیده
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برای  منبع مهمی  تيم ها  ورزشکاران  است.  پررنگ شده  پيش  از  بيش 
افزایش وابستگی مثبت مردم به تيم های ورزشی می باشد. آنها همزمان 
با فعاليت در رشته ورزشی خود الزم است به مسئوليت اجتماعی خود 
ورزشی خود  تيم  با هدف همسوسازی  توجه  این  باشند.  داشته  توجه 
با جامعه، جلب توجه اسپانسر  ها، و دلبستگی هواداران ورزشی به تيم 
و  ورزشی  تيم های  همواره  رسانه ها  دیگر،  سوی  از  می گيرد.  صورت 

ورزشکاران را رصد می کنند )3(.        
انگيزه ورزشکاران از درگيری در فعاليت های مسئوليت اجتماعی می تواند 
شخصی باشد. به عنوان نمونه، موسسه خيریه LeBron James بازیکن 
افسانه ای ورزش بسکتبال در سطح دنيا، ساالنه حداقل یک ميليون دالر 
صرف هزینه های تحصيل کودکان خانواده های کم درآمد می کند )4(. 
انگيزه ورزشکاران از مسئوليت اجتماعی می تواند سازمانی باشد و برای 
مربوطه  ورزشی  رشته  و همچنين  ورزشی خود  تيم های  تصویر  بهبود 
ورزشی  مشتریان  رفتاری  تمایالت  مثبت  تاثير  و  آن،  مربوطه  ليگ  و 

استفاده کنند )3(.         
واکنش های  می تواند  ورزشکاران  نيز  و  سازمان ها  اجتماعی  مسئوليت 
این  از  باشد. یکی  از سوی هواداران در پی داشته  را  رفتاری متفاوتی 
مصرف کنندگان  جامعه  حامی   یا  پسندانه  جامعه  رفتار  های  واکنش ها 
ورزشی است. رفتار  های حامی جامعه به رفتار خودخواسته و داوطلبانه 
به همراه دارد.  نتایج مفيد  افراد جامعه  برای دیگر  افراد می گویند که 
این رفتار می تواند در قالب تمایل افراد به انجام امور خيریه در جامعه، 
فعاليت های مربوط به سالمت جامعه و محيط زیست جامعه باشد )5(. 
پژوهش های توصيفی نشان داده اند مسئوليت اجتماعی می تواند تمایل 
هواداران  مانند  ورزشی  مصرف کنندگان  جامعه  حامی  رفتار  های  به 
انجام  می دهند  نشان  مطالعات  )5(. همچنين  بخشد  بهبود  را  ورزشی 
حرفه ای  تيم های  ستاره های  توسط  اجتماعی  مسئوليت  فعاليت های 
فوتبال برای افزایش درگيری مردم در رفتار  های حامی جامعه تاثيرگذار 
ورزشی  ستاره های  و  ورزشکاران حرفه ای  کل  به طور   .)6( است  بوده 
تيم ها از پتاسيل خاصی برای اثرگذاری بر ذهن مصرف کنندگان ورزشی 
مسئوليت  فعاليت های  بنابراین  برخوردارند.  ورزشی  هواداران  جمله  از 
فعاليت های  انجام  برای  محرکی  می تواند  ورزشی  ستاره های  اجتماعی 

حامی جامعه هواداران ورزشی باشد )7(.  
پژوهش های توصيفی همواره از چگونگی اثرگذاری فعاليت های مسئوليت 
مصرف کنندگان  نگرش های  و  رفتار  بر  را  افراد  و  سازمان ها  اجتماعی 
اجتماعی  مسئوليت  اثرگذاری  سازوکار  واقع  در  کرده اند.  چشم پوشی 
ورزشکاران بر رفتار  های حامی جامعه هواداران ورزشی هنوز ناشناخته 
و  واکنش ها  این  چگونگی  درک  کمک  به  عصبی  بازاریابی  علم  است. 

سازوکارهای اثرگذاری متغير  ها بر ذهن مصرف کنندگان آمده است. این 
رشته که ترکيبی از دو رشته علم اعصاب و بازاریابی است به اندازه گيری 
واکنش های مغزی مشتریان نسبت به محرک های بازاریابی می پردازد. 
پژوهشگران همواره با استفاده از این علم نشان داده اند که مشتریان در 
تيم های ورزشی  یا  اجتماعی سازمان، شرکت  پيام مسئوليت  به  پاسخ 
مناطق خاصی از مغزشان فعال می شود به عنوان مثال پژوهشی نشان 
داد مسئوليت اجتماعی سازمان ها می تواند در منطقه لوب پيشانی مغز 
مشتریان  حساسيت  می تواند  این  و  کند  فّعال  تتا  موج های  مشتریان 
آگاه امروزی نسبت به مسئوليت اجتماعی سازمان ها را بيش  از پيش 
مهم جلوه دهد )6(، مطالعه Lee )2016( نيز با به کارگيری ابزارهای 
داد  نشان   )Electroencephalography	 )EEG(( عصبی  بازاریابی 
فعاليت های مسئوليت اجتماعی شرکت ها می تواند قشر کمربندی خلفی 
مغز مشتریان را تحت تاثير قرار دهد و همچنين این فعاليت ها تمایالت 
مشتریان به انجام فعاليت های جامعه پسندانه را افزایش داد )11(. در 
بازاریابی عصبی نشان داده است استفاده  حوزه تبليغات نيز تحقيقات 
داده های و تحليل های ابزارهای بازاریابی عصبی می تواند درصد اثرگذاری 
پژوهش های بازاریابی را باال ببرد )5(. به طور کل، پژوهش های بازاریابی 
عصبی و ابزار  های مورد استفاده در آن نظير دستگاه الکتروآنسفالوگرافی 
)EEG( می تواند به عنوان یکی از مهم ترین ابزار  های شکل دهنده مبانی 
بازاریابان ورزشی از جایگاه خاصی برای  نظری مدیران، پژوهشگران و 
فهم چگونگی اثرگذاری مسئوليت اجتماعی بر رفتار  های حامی جامعه 

برخوردار باشد )8(. 
به  و  تجربی  روش  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  اول  هدف  در  بنابراین 
آیا  که  می شود  پرداخته  موضوع  این  عصبی  بازاریابی  علم  کارگيری 
ورزشکار  اجتماعی  مسئوليت  پيام های  اثر  در  که  مغزی  واکنش های 
حامی  رفتار  های  می تواند  می شود  ایجاد  ورزشی  هواداران  در  مشهور 

جامعه آنان را پيش بينی کند؟ 
از سوی دیگر بازاریابان همواره به دنبال تقسيم بندی بازار و طرح ریزی 
راهبرد های مختص هر بخش از بازار بوده اند. یکی از انواع تقسيم بندی 
که  زیرا  است،  مصرف کنندگان  جنسيت  اساس  بر  تقسيم بندی  بازار، 
انواع  به  نسبت  متفاوتی  رفتاری  واکنش های  زنان  و  مردان  همواره 
و  اجتماعی  زیستی،  دالیل  می تواند  تفاوت ها  این  و  دارند  محرک ها 
بيان   )2010( همکاران  و   Yang باشد.  داشته  متعددی  روان شناسی 
می کنند که زنان نسبت به مردان واکنش های احساسی بيشتری نسبت 
 Galan به مسائل دارند )9(. در زمينه مسئوليت اجتماعی، نتایج مطالعه
و  احساسی  پاسخ  زنان  داد  نشان  نيز   )2015( همکاران  و   Ladero
رفتاری بيشتری نسبت به مسئوليت اجتماعی سازمان ها و یا افراد دارند 
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)10(. مشابه این پژوهش نتایج مطالعه Chang و همکاران )2015( بود 
مسئوليت  فعاليت های  به  نسبت  مثبت تری  نگرش  زنان  داد  نشان  که 
اجتماعی سازمان ها دارند )7(. Moosmayer و همکاران )2010( نيز 
در یک مطالعه شبه تجربی نشان دادند زنان تمایل به انجام فعاليت های 
حامی جامعه بيشتری نسبت به مردان در پاسخ به مسئوليت اجتماعی 
سازمان ها دارند )8(. مطالعه Lee )2016( نيز نشان داد برند  های طرفدار 
مشتریان  از سوی  مثبت  رفتاری  تمایالت  به  اميدوار  می توانند  جامعه 
مرد و زن خود باشند، این پژوهش که با استفاده از ابزارهای بازاریابی 
عصبی صورت گرفته است نشان داد مشتریان صرف نظر از جنسيتی 
که دارند می توانند بسيار حساس به مسائل اجتماعی باشند، آنها بيش 
از پيش به مسئوليت اجتماعی سازمان یا اسم مورد عالقه شان حساس 
حمایت کننده  تجربی  و  توصيفی  پژوهش های  چند  هر   .)11( شده اند 
اما  هستند  جامعه  حامی  رفتار  های  به  پاسخ  در  جنسيتی  تفاوت های 
همزمان برخی پژوهش های توصيفی نتایج کامال متفاوتی را نيز نشان 
داد  نشان   )2015( و همکاران   Kim پژوهش  مثال  عنوان  به  داده اند. 
مردان پاسخ قوی تری نسبت زنان در ارتباط با مسئوليت اجتماعی در 
سازمان های ورزشی دارند )12(. مطالعه Basil و همکاران )2006( نيز 
نشان داد تفاوت جنسيتی در پاسخ به فعاليت های مسئوليت اجتماعی 
در  جنس  دو  هر  نگرشی  و  رفتاری  تمایالت  عبارتی  به  ندارد.  وجود 
بنابراین   .)13( بود  یکسان  اجتماعی  مسئوليت  فعاليت های  به  پاسخ 
فعاليت های  به  نسبت  مردان  و  زنان  واکنش  زمينه  در  گفت  می توان 
به  که  انجام شده اند  زیادی  توصيفی  پژوهش های  اجتماعی  مسئوليت 
نتایج متناقضی رسيده اند. شاید بتوان یکی از دالیل ناتوانی در توصيف 
محرک های  و  متغير  ها  به  نسبت  مرد  و  زن  مشتریان  واکنش های 
و  به کارگيری روش ها و طرح های پژوهشی قوی  را در عدم  بازاریابی 
نوین )مانند بازاریابی عصبی( جستجو کرد. در این پژوهش سعی شده 
است با استفاده از طرحی نيمه تجربی و با به کارگيری علم بازاریابی 
عصبی و دستگاه الکتروآنسفالوگرافی به بررسی نقش جنسيت در ارتباط 
فعاليت های حامی جامعه  با  ورزشکار مشهور  اجتماعی  بين مسئوليت 

هواداران نيز پرداخته شود.

روش کار
مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربی بود. به دليل اثر یادگيری از طرح های 
دارای پيش آزمون در طرح تجربی حاضر استفاده نشده است )14(. از 
این رو طرح پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، طرح نيمه تجربی با 
پس آزمون بود. در این طرح از یک گروه آزمایش یا تجربی استفاده شد و 
پس از اجرای مداخله، پس آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های 

تحقيق در حين انجام مداخله توسط دستگاه الکتروآنسفالوگرافی و بعد 
از انجام مداخله توسط پرسشنامه جمع آوری شد.

"علی  مشهور  ورزشکار  هواداران  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
دایی" بود. ميزان آشنایی آزمودنی ها با شخصيت ورزشکار مشهور قبل 
از اجرای آزمون اصلی با استفاده از پرسشنامه ميزان آشنایی با ورزشکار 
آزمودنی  به 29  مربوط  داده های   .)6( )2010( سنجيده شد   Mayer

)15 زن و 14 مرد( مورد تحليل قرار گرفت. ميانگين سنی و انحراف 
معيار آزمودنی ها 3/55±23 بود.

در پژوهش حاضر به منظور کنترل متغير  های مزاحم، از استاندارد  های 
Edinburgh استفاده شد )15(. لذا تمامی آزمودنی ها راست دست و 
مصرف  سابقه  همچنين  بودند.  سالم  بينایی  و  شنيداری  قدرت  دارای 
هيچ گونه داروی اعصاب و روان و سابقه آسيب جدی در ناحيه سر نيز 

نداشتند.
مواد طرح پژوهش عبارت اند از:

1. عکس ورزشکار مشهور و غیرمشهور. تعداد شش عکس از علی 
دایی به عنوان ورزشکار مشهور و تعداد شش عکس از آقای رضا صمدی 
)نام ساختگی و غيرواقعی( به عنوان ورزشکار غيرمشهور مورد استفاده 

قرار گرفت.

2. پیام صوتی. این پيام ها در دو نوع اجتماعی )با محتوای مسئوليت 
اجتماعی( و کنترل )با محتوای خنثی( با صدای یک مرد نا آشنا ضبط 

گردید.
- پيام های صوتی با محتوای مسئوليت اجتماعی مانند "علی دایی 10 
درصد از درآمد این فصل خود را به خيریه ها اختصاص داده است" بود.

- پيام های صوتی با محتوای خنثی مانند "رضا صمدی به رنگ قرمز 
عالقه دارد" بود.

3. پرسشنامه : پرسشنامه دو سوالی تمایل به رفتار  های جامعه پسندانه 
منظور  به  پرسشنامه  این   ،2016  ،Lee	 )Prosocial Behavior(

پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت )11(.

4. دستگاه الکتروانسفالوگراف )EEG(. دستگاه مورد استفاده در 
این پژوهش 32 کاناله و محصول کشور اتریش بود.

اتاق کامال  آزمودنی ها در یک  آزمایشگاه،  آزمودنی ها در  از حضور  بعد 
ساکت و با ميزان نور مشخص در فاصله نيم متری از نمایش گر دستگاه 
نشسته و آماده شروع آزمون می شدند. آزمودنی ها با دیدن دکمه شروع 
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بر روی نمایش گر شروع به دیدن عکس ها و شنيدن فایل های صوتی به 
مدت سی دقيقه )همراه با استراحت بين ترایال ها( می کردند، در حين 
آزمون آزمودنی ها به سواالت ظاهر شده بر روی نمایش گر با دو دکمه 
سواالت  می دادند،  جواب  خير  و  بله  صورت  به  قبل  از  شده  مشخص 

طراحی شده برای حصول اطمينان از توجه کافی آزمودنی به فایل های 
صوتی و اطالعات ارائه شده بود.

در مجموع تعداد 120 فایل صوتی برای آزمودنی ها پخش شد، هر پيام 
صوتی 5 تا 7 ثانيه طول می کشيد. شکل 1 گویای مطالب فوق می باشد.  
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تجزیه و تحلیل داده ها
در هدف اول به منظور اندازه گيری تاثير مسئوليت اجتماعی ورزشکار 
 EEG مشهور بر عملکرد مغز آزمودنی ها داده ها با استفاده از دستگاه
 Trust,	London,	UK )SPM1(( اندازه گيری و با استفاده از نرم افزار
تحليل  مورد   )Statistical	 Parametric	 Mapping,	 Wellcome

بين  تفاوت  اندازه گيری  به  آزمون تی زوجی  از  استفاده  با  قرار گرفت. 
ورزشکار  و  مشهور  ورزشکار  حالت های  در  آزمودنی ها  واکنش های 
غيرمشهور و حالت های پيام ها با محتوای مسئوليت اجتماعی و محتوای 
خنثی استفاده شد. در هدف دوم پژوهش حاضر، ارتباط بين داده های 
حامی  رفتار  های  پرسشنامه ای  داده های  با  مغزی  خالص  فعاليت های 
جامعه هواداران ارتباط سنجی شد. لذا بعد از ترسيم ماتریس همبستگی، 
از  جامعه  حامی  رفتار  های  به  تمایل  پيش بينی  به  رگرسيون خطی  از 

طریق فعاليت های مغزی و هواداران هر دو نوع ورزشکار پرداخته شد.
کد اخالقی بعد از گذراندن مراحلی از کميته ملی اخالق در پژوهش های 

.)IR.IUMS.REC.1397,181( زیست پزشکی دریافت گردید

یافته ها
در مرحله اول به اندازه گيری فعاليت های مغزی و نقاط مغزی فعال شده 
در حين اجرای مداخله پرداخته شد. جدول 1 خالصه ای از نقاط مغزی 

فعال شده را نشان می دهد.    
با  نقاط  این  می باشد.  شده  فعال  مغزی  نقاط  نشان دهنده  دوم  ستون 
از  باشد به دست آمده اند،  از 0/05  باید کمتر  P که  توجه به شاخص 
می باشد.  شده  فعال  مغزی  نقاط  معناداری  از  نشان   z شاخص  طرفی 
نظر  مورد  مغزی  نقطه  باشد  بيشتری  مقدار  دارای  این شاخص هرچه 
بيشتر فعال شده است. همان طور که در ردیف آخر مشخص است قشر 
مشهور  ورزشکار  به  مربوط  پيام  نوع  هردو  برای  مغز  خلفی  کمربندی 
فعال شده  از ورزشکار غيرمشهور  بيشتر  اجتماعی، خنثی(  )مسئوليت 

است.  
طبق استاندارد  های دستگاه EEG و نقاط مغزی فعال شده در مغز هر 
چه رنگ نقطه مغزی فعال شده به رنگ زرد، سفيد و به طور کل رنگ 
می باشد.  مغز  از  ناحيه  آن  بيشتر  شدن  فعال  از  نشان  باشد  روشن تر 

شکل 1. روش اجرای هر کدام از مراحل مداخله
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همان گونه شکل 2 و 3 نشان می دهد نقاط مغزی فعال شده آزمودنی ها 
در پژوهش حاضر به رنگ های زرد و سفيد می باشند. بعد از اندازه گيری 
زوجی  تی  آزمون  از  استفاده  با  آزمودنی ها  در  شده  فعال  مغزی  نقاط 

مسئوليت  به  پاسخ  در  هواداران  مغزی  واکنش های  تفاوت  آزمون  به 
اجتماعی ورزشکار مشهور با واکنش های مغزی آنها نسبت به مسئوليت 

اجتماعی ورزشکار غيرمشهور پرداخته شد.   

جدول 1. داده های توصيفی نقاط مغزی فعال شده آزمودنی ها در اثر اجرای مداخله 

MNI

KEZPXyZمنطقه مغزیمقایسه

محرک اول

4-2658-451/830/034قشر پیش پیشانی چپمشهور<غیرمشهور

محرک ترکیبی

824-54-5402/280/011قشر مرکزی چپمشهور<غیرمشهور

1020-54-1512/200/014قشر مرکزی راست

50320-3551/930/027قشر پیش پیشانی چپ

3392/330/01048366قشر پیش پیشانی راستپیام مسئولیت اجتماعی<پیام خنثی

46400-4632/300/011قشر پیش پیشانی چپ

اجتماعی-ورزشکار  مسئولیت  مشهور-محتوای  ورزشکار 
مشهور- محتوای خنثی<ورزشکار غیرمشهور-محتوای مسئولیت 

اجتماعی-ورزشکار غیرمشهور-محتوای خنثی

3620-341/810/0350قشر کمربندی خلفی

k>5voxels,	P<0/05,	MNI:	Montreal	Neurological	Institute

طبق استاندارد  های دستگاه EEG و نقاط مغزی فعال شده در مغز هر چه 
رنگ نقطه مغزی فعال شده به رنگ زرد، سفيد و به طور کل رنگ روشن تر 
باشد نشان از فعال شدن بيشتر آن ناحيه از مغز می باشد. همان گونه شکل 
2 و 3 نشان می دهد نقاط مغزی فعال شده آزمودنی ها در پژوهش حاضر به 

رنگ های زرد و سفيد می باشند. بعد از اندازه گيری نقاط مغزی فعال شده در 
آزمودنی ها با استفاده از آزمون تی زوجی به آزمون تفاوت واکنش های مغزی 
هواداران در پاسخ به مسئوليت اجتماعی ورزشکار مشهور با واکنش های 
مغزی آنها نسبت به مسئوليت اجتماعی ورزشکار غيرمشهور پرداخته شد. 

شکل 2. آزمون تی همبسته )ورزشکار مشهور و ورزشکار غيرمشهور(
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شکل 2 به همراه شاخص های ارائه شده نشان می دهد واکنش های مغزی 
هواداران در پاسخ به مسئوليت اجتماعی ورزشکار مشهور با واکنش های 

متفاوت  غيرمشهور  ورزشکار  اجتماعی  به مسئوليت  نسبت  آنها  مغزی 
.)P>0/05( است

بين  می دهد  نشان   )3 )شکل  همبسته  نمونه  دو  با  تی  آزمون  نتایج 
مسئوليت  حاوی  پيام های  به  پاسخ  در  هواداران  مغزی  واکنش های 
دارد  وجود  معنادار  تفاوت  مشهور  ورزشکار  خنثی  و  اجتماعی 

.)P>0/05(
در مرحله بعد به آزمون فرضيه های تحقيق با استفاده از آزمون رگرسيون 
رگرسيونی،   مشخصه  های  و   2 جدول  به  توجه  با  شد.  پرداخته  خطی 

مسئوليت  پيام های  به  نسبت  مرد  و  زن  هواداران  مغزی  واکنش های 
جامعه  حامی  رفتار  های  پيش بينی  قابليت  مشهور  ورزشکار  اجتماعی 
نشان  نتایج  همچنين   .)F=1،  28=25/566،  P=0/000( دارد  را  آنان 
داد واکنش های مغزی هواداران زن و مرد نسبت به پيام های مسئوليت 
اجتماعی ورزشکار غيرمشهور قابليت پيش بينی رفتار  های حامی جامعه 

.)F=1، 28=24/456، P=0/715( آنان را ندارد

شکل 3. تفاوت واکنش های مغزی هواداران به دو نوع پيام مسئوليت اجتماعی و خنثی ورزشکار مشهور 

جدول 2. نتایج تحليل رگرسيونی و پيش بينی رفتار  های حامی جامعه هواداران زن و مرد از طریق واکنش های مغزی آنان در اثر پيام های مسئوليت اجتماعی ورزشکار مشهور و غيرمشهور

R2تعدیل شده R2RPF (df(

28 ،1 )25/566(0/4840/4670/6970/000ورزشکار مشهور 

28 ،1 )24/456(0/620/0300/715-0/001ورزشکار غیرمشهور 

اجتماعی  مسئوليت  که  این  بر  مبنی  ما  فرضيه   ،2 به جدول  توجه  با 
ورزشکار مشهور می تواند رفتار  های حامی جامعه هواداران را پيش بينی 
کند، تایيد گردید، در واقع این فرض در ارتباط با ورزشکار غيرمشهور 

تایيد نگردید.

ارتباط بين مسئوليت اجتماعی  ارزیابی نقش جنسيت در  به  ادامه  در 
لذا  شد.  پرداخته  هواداران  جامعه  حامی  رفتار  های  و  مشهور  ورزشکار 
دو فرضيه جداگانه به تفکيک آزمودنی های زن و مرد مورد آزمون قرار 
گرفت. با توجه به جدول 3 و مشخصه  های رگرسيونی واکنش های مغزی 

رفتار  های حامی جامعه هوادران    ورزشکار مشهور_واکنش های مغزی 

رفتار  های حامی جامعه هوادران    ورزشکار غيرمشهور_واکنش های مغزی 
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ورزشکار مشهور  اجتماعی  پيام های مسئوليت  به  نسبت  مرد  هواداران 
 P=0/918( ندارد  را  آنان  جامعه  حامی  رفتار  های  پيش بينی  قابليت 
،F=1، 12=0/011(. همچنين طبق نتایج همين جدول مشخصه  های 

رگرسيونی، واکنش های مغزی هواداران زن نسبت به پيام های مسئوليت 
جامعه  حامی  رفتار  های  پيش بينی  قابليت  مشهور  ورزشکار  اجتماعی 

.)F=1، 13=20/146، P=0/001( آنان را دارد

جدول 3. نتایج تحليل رگرسيونی و پيش بينی رفتار  های حامی جامعه هواداران زن و مرد از طریق واکنش های مغزی آنان در اثر پيام های مسئوليت اجتماعی ورزشکار مشهور 

R2تعدیل شده R2RPF (df(

28 ،1 )25/566(0/4840/4670/6970/000مرد

28 ،1 )24/456(0/620/0300/715-0/001زن

ورزشکار مشهور_واکنش های مغزی    رفتار  های حامی جامعه هواداران زن 

ورزشکار غيرمشهور_واکنش های مغزی    رفتار  های حامی جامعه هواداران مرد

بحث
تاثير  تایيد  عبارتی  به  و  آن  اثبات  دنبال  به  همواره  پژوهشگران 
 ،5( بوده اند  ورزشی  مصرف کنندگان  رفتار  های  بر  اجتماعی  مسئوليت 
16(. مسئوليت اجتماعی ورزشکاران مشهور می تواند تاثيرات مثبت و 
پایداری بر رفتار هواداران ورزشی داشته باشد )17(، اما نحوه اثرگذاری 
مسئوليت اجتماعی بر رفتار  های هواداران همچنان ناشناخته مانده است 
و از طرفی بيشتر این تالش ها با استفاده از ابزار  های سنتی روش شناسی 
انجام شده است )14(. در برخی موارد نتایج متناقض حاکی از ناشناخته 
بودن ارتباط بين مسئوليت اجتماعی سازمان های ورزشی و ورزشکاران 

و مصرف کنندگان ورزشی است.
مشهور  ورزشکاران  اجتماعی  مسئوليت  داد  نشان  حاضر  پژوهش 
داشته  ورزشی  هواداران  از سوی  متفاوتی  مغزی  واکنش های  می تواند 
باشد. یافته های حاضر می تواند منبعی علمی باشد برای پژوهشگران و 
راهنمای عمل برای مدیران و ورزشکاران حرفه ای تا از طریق فعاليت های 
مسئوليت اجتماعی هم تعهد خود به جامعه محلی را ثابت کنند و هم 
قرار  تاثير  تحت  را  بازاریابی  حوزه  در  را  هوادارانشان  رفتاری  تمایالت 
بازاریابی  ابزار  های  کارگيری  به  و  تجربی  طرح های  از  استفاده  دهند. 
از  عصبی در توصيف رفتار  های مشتریان و عملکرد ذهنی آنها قوی تر 
روش های دیگر عمل می کند )5(، لذا پژوهش حاضر و ابزار  های مورد 
استفاده در آن از اعتبار درونی بيشتری نسبت به روش های تحقيق دیگر 

برخوردار می باشد.
مطالعه حاضر نشان داد واکنش های مغزی هواداران نسبت به پيام های 
مسئوليت اجتماعی ورزشکار مشهور قابليت پيش بينی رفتار  های حامی 
 ،Kent و Inoue جامعه آنان را دارد. این یافته با پژوهش های توصيفی

 ،Walker و   Kim  ،)16(  2014  ،Grappi و   Romani )3(؛   2012
2013 )17( و Mattila و Hanks، 2012 )19( همخوانی دارد. برخی 
ابزار  های  کارگيری  به  و  تجربی  از طرح های  استفاده  با  پژوهشگران  از 
بازاریابی عصبی سعی در توصيف رفتار  های مشتریان و عملکرد ذهنی 
آنها در پاسخ به مسئوليت اجتماعی سازمان ها داشته اند. از جمله آنها، 
Khushaba و همکاران،   ،)11( 2016 ،Lee به پژوهش های  می توان 
مشابه  نتایج  که  کرد  اشاره   )21( همکاران،  و   Inoue و   )20(  2013
با مطالعه حاضر به دست آورده اند. مشتریان امروزی بيش از پيش به 
فعاليت های مسئوليت اجتماعی سازمان ها و افراد مهم، حساس و آگاه 
هستند. از این رو ورزشکاران مطرح و مدیران بازاریابی نيز باید از این 
مساله آگاه و حساس باشند و همواره از فعاليت های مسئوليت اجتماعی 
فعاليت های   .)20( جویند  بهره  خود  مشتریان  ذهن  بر  اثرگذاری  بر 
مسئوليت اجتماعی می تواند به عنوان یک برگ برنده برای ورزشکاران 
کسب  منظور  به  حرفه ای  ورزشی  سازمان های  و  آنها  برند  و  حرفه ای 
مزیت رقابتی باشد. موضوع مهم دیگر این که پژوهشگران علوم اجتماعی 
در پی یافتن متغير  هایی هستند که بتوانند رفتار  های حامی جامعه افراد 
در جامعه را باال ببرند )22(، از این رو یافته های پژوهش حاضر می تواند 

کمک دهنده آنها در اثرگذاری بر رفتار  های مثبت افراد جامعه باشد.
عامل  می تواند  جنسيت  داد  نشان  همچنين  حاضر  مطالعه  یافته های 
رفتار  های  و  ورزشکاران  اجتماعی  مسئوليت  بين  رابطه  بر  اثرگذار 
حامی جامعه هواداران باشد. این تاثير در گروه زنان معنادار و در گروه 
مردان غيرمعنادار بود. در واقع واکنش های مغزی هواداران زن نسبت 
پيش بينی  قابليت  مشهور  ورزشکار  اجتماعی  مسئوليت  پيام های  به 
پژوهش های  راستا  همين  در  دارد.  را  آنان  جامعه  حامی  رفتار  های 
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رابطه  در  تاثيرگذاری  عامل  می تواند  جنسيت  داده اند  نشان  توصيفی 
انواع مسئوليت اجتماعی و تمایالت رفتاری مشتریان باشد )2(.  ميان 
که  این  تایيد  و  پژوهش حاضر  و عصبی  تجربی  یافته های  به  توجه  با 
واکنش های مغزی هواداران نسبت به فعاليت های مسئوليت اجتماعی 
ورزشکاران می تواند تمایل به رفتار  های حامی جامعه زنان هوادار ورزشی 
را پيش بينی کند و با توجه به اهميت درک واکنش های عصبی مشتریان 
ورزشکاران  و  ورزشی  اجتماعی  بازاریابان  باشگاه ها،  مدیران   )23(
هواداران  اجتماعی  نياز  های  و  بازار  تقسيم بندی  به  آگاه  باید  حرفه ای 
از  این دسته  نياز  های  به  را  بازاریابی خود  برنامه های  و  باشند  ورزشی 
هواداران گره بزنند. از جمله این برنامه ها می تواند ارائه خدمات بر اساس 
منظور  به  ارتباطی  کانال  های  کارگيری  به  همچنين  باشد.  بانوان  نياز 
آگاه سازی هواداران از فعاليت های مسئوليت اجتماعی می تواند درگيری 
ذهنی و رفتاری هواداران زن را باال ببرد. ابزا  های بازاریابی عصبی با دقت 
باال و قدرت تفکيک پذیری این امکان را به پژوهشگران می دهند تا با 
مغز مصرف کنندگان کشف  بر  را  آن  تأثير  بتوان  متغيری  به هر  توجه 
نمود و یافته های قابل اعتمادی به دست آورد )23(، لذا مدیران بازاریابی 
ورزشی و همچنين ورزشکاران حرفه ای می توانند از این طریق به کشف 
و  محصوالت  تبليغات،  بازاریابی،  ارتباطات  نوین،  بازاریابی  راهبرد  های 
خدمات جدید بپردازند و آنها را با توجه به نياز  های مشتریان ورزشی 

طراحی کنند.
توصيه مطالعه حاضر به ورزشکاران استفاده از متغير قدرتمند مسئوليت 
به  و  هوادارانشان  بر ذهن  اثرگذاری  برای  آن  فعاليت های  و  اجتماعی 
طور خاص هواداران زن و بهبود برند ورزشی خود در جامعه می باشد. 
بلندمدت  و  کوتاه  برنامه های  در  درگيری  می تواند  برنامه ها  جمله  از 
سالمند  و  محور  سالمت  محور،  مدرسه  فعاليت های  مانند  اجتماعی 
اجتماعی  مسئوليت  بيشتر  اثرگذاری  به  توجه  با  باشد،  جامعه  محور 
مشارکت  بر  تاکيد  با  می تواند  برنامه ها  این  زنان،  رفتاری  تمایالت  بر 

زنان باشد.
اجراي  محدودیت  حاضر  مطالعه  در  موجود  محدودیت های  جمله  از 
تمایالت  )پرسشنامه  پيش آزمون  از  استفاده  که  زیرا  بود  پيش آزمون 
رفتاری هواداران( پيش از اجرای مداخله پژوهش می توانست اثر یادگيری 
در آزمودنی ها ایجاد کند و به هنگام پاسخ به سؤاالت پس آزمون سوگيری 
ایجاد کند. بنابراین به دليل پرهيز از اثر یادگيری از اجرای پيش آزمون 
پيش  با  تجربی  طرح های  همواره  پژوهشگران  طرفی  از  شد.  خودداری 
که  پژوهش هایی  در  توصيه می شود  و  توصيه می کنند  را  و پس آزمون 
قادر به انجام پيش آزمون نيستند از ابزارهای چندگانه به گردآوری داده ها 
بپردازند )24(. پيشنهاد می شود در پژوهش های آتی از ابزارها و روش های 

دیگر نظير مطالعات پيمایشی )پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده( و سایر 
 )Eye tracking, EEG, EMG, FMRI( عصبی  بازاریابی  ابزارهای 
داده های  همزمان  می توانند  پژوهشگران  طریق  این  از  نمایند،  استفاده 
از طرفی مطالعات  ابزارها را تحليل و مقایسه کنند.  پرسشنامه و دیگر 
از  ایزوله شده  تجربی و جمع آوری داده های آن در شرایط غيرواقعی و 
لحاظ اجتماعی انجام می گيرد، لذا با شرایط واقعی تفاوت دارند، بدین 
منظور پيشنهاد می شود پژوهشگران آینده از طرح های پيچيده تر تجربی 
و ابزار  های چندگانه و همزمان بازاریابی عصبی نظير EEG و EMG در 
شناسایی اثرگذاری متغير مسئوليت اجتماعی و متغير  های وابسته استفاده 

شود تا از این طریق بر روایی دروني و بيروني پژوهش ها افزوده شود.

نتیجه گیری
انگيزه های  به  را  آن  باید  خود  برند  بهبود  منظور  به  بازاریابی  مدیران 
به  نگرش  و  برند  تصویر  می تواند  کار  این  زیرا  کنند،  متصل  اجتماعی 
برند مشتریان را بهبود بخشد. با توجه به تایيد تاثير عصبی فعاليت های 
ورزشی  هواداران  رفتاری  تمایالت  بر  ورزشکاران  اجتماعی  مسئوليت 
مسئوليت  فعاليت های  ورزشی  بازاریابی  مدیران  می شود  پيشنهاد 
و  دهند  قرار  خود  ورزشی  بازاریابی  برنامه های  مرکز  در  را  اجتماعی 
برنامه ها و راهبردهای خود را با تاکيد بر فعاليت های مسئوليت اجتماعی 
ورزشکاران اجرا و اطالع رسانی کنند. این برنامه ها می تواند تاسيس مرکز 
خيریه، فعاليت های جذب کمک های مردمی ساالنه و ترویج فعاليت های 
داوطلبی در جامعه باشد. قابل ذکر است که اطالعات این راهبرد ها و 
ورزشی  به گوش مشتریان  بازاریابی  ارتباطات  از طریق  باید  فعاليت ها 
برسد، تا متعاقب آن بر ذهن، مغز و تمایالت رفتاری مشتریان ورزشی 

اثرات ماندگار و مثبت بگذارد.     

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

جسمی  آسيب  که  بود  شده  طراحی  صورتی  به  پژوهش  این  شرایط 
اصول  رعایت  با  و  نداشت  مطالعه  در  شرکت کنندگان  برای  ذهنی  یا 
رازداری  اصل  به  احترام  کتبی،  رضایت نامه  کسب  جمله  از  اخالقی 
شرکت کنندگان، ارائه اطالعات کافی در مورد چگونگی پژوهش و آزاد 

بودن آنها برای خروج از روند پژوهش انجام شد. 

مشارکت نویسندگان 
این مقاله به صورت یکسان توسط  تمامی نویسندگان با سهم مشابه 

نگاشته شده است.    
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Introduction: This	paper	tries	to	explicate	a	theory	to	understand	the	aesthetic	properties	of	pictures	

based	on	recent	research	in	philosophy	of	mind	and	cognitive	science.	

Methods: From	a	philosophical	point	of	view,	such	a	theory	could	be	used	for	explaining	the	artistic,	

semantic,	or	sociological	aspects	of	the	pictures.	However,	this	paper	is	focused	on	showing	how	this	

theory	is	used	for	explaining	aesthetic	experience	in	the	case	of	pictures.

Results:	After	introducing	some	preliminary	conceptions	for	this	debate,	the	concept	of	aesthetic	

attention	is	explained,	and	then	some	rival	views	for	explaining	the	pictorial	perception	are	assessed	

and	undermined.	Then,	as	one	of	the	essential	features	of	the	aesthetic	experience,	the	lack	of	interest	

is	explicated	in	terms	of	the	defended	theory	of	pictorial	perception.	They	thoroughly	distinguished	

between	two	different	objects,	which	are	represented	in	picture	perception,	viz	a	two-dimensional	

surface	picture	and	a	three-dimensional	depicted	object.	The	study	accounts	for	the	relation	between	

these	two	objects	and	determines	their	role	in	aesthetic	experience.

Conclusion:	The	conclusion	 is	advice,	which	 is	based	on	 the	defended	 theory,	 for	non-specialist	

individuals	in	the	art	to	put	them	in	a	position	to	understand	the	aesthetic	features	of	non-realistic	

pictures	as	well	as	possible.
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Extended Abstract
Introduction
Generally	speaking,	pictures	are	among	the	essential	el-

ements	for	transferring	meaning	and	beauty.	The	present	

paper	 tries	 to	 explicate	 a	 theory	 for	 understanding	 the	

perception	 of	 pictures	 based	 on	 recent	 research	 in	 the	

philosophy	of	cognitive	science	and	philosophy	of	mind.	

From	a	philosophical	point	of	view,	such	a	theory	could	

be	used	for	explaining	the	artistic,	semantic,	or	sociologi-

cal	aspects	of	the	pictures.	However,	this	study	is	focused	
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on	showing	how	this	 theory	 is	used	for	explaining	aes-

thetic	experience	in	the	case	of	pictures.	

Methods
This	research	is	mainly	based	on	the	study	of	the	original	

and	primary	written	sources	on	 this	 issue.	Accordingly,	

this	study	has	tried	to	obtain	some	specific	results	about	

the	phenomenon	of	distributed	attention	and	the	pertinent	

role	of	 this	kind	of	attention	in	explaining	the	aesthetic	

aspect	of	perceptual	experience	through	the	methods	of	

conceptual	 analysis	 and	philosophical	 arguments	 in	 the	

ways,	 which	 are	 usual	 in	 contemporary	 philosophy	 of	

mind	and	cognition	in	the	analytical	tradition.

Results
In	terms	of	the	things	to	which	one	can	attend,	two	kinds	

of	 attention	 can	 be	 distinguished	 from	 each	 other.	The	

first	 is	 called	 "attending	 to	 object",	 which	 means	 that	

while	 perceiving	 something,	 one's	 attention	 is	 directed	

just	 to	an	object	as	a	whole	and	not	 to	any	of	 its	prop-

erties.	The	second	 is	called	"attending	 to	property"	and	

refers	 to	 the	kind	of	attention	in	which	the	subject's	at-

tention	is	focused	on	one	of	the	properties	of	the	relevant	

object.	Each	of	these	two	kinds	of	attention	can	be	itself	

"focused"	or	"distributed".	In	the	case	of	focused	atten-

tion,	one's	attention	is	directed	to	just	one	object	or	one	

property.	In	the	case	of	distributed	attention,	by	contrast,	

one	 is	attending	 to	several	objects	or	several	properties	

at	the	same	time.	According	to	these	two	distinctions,	it	

can	be	 easily	 seen	 that	when	one	perceives	 something,	

four	different	modes	of	attention	will	be	possible.	Among	

these	four	modes	of	attention,	the	mode	in	which	the	at-

tention	is	focused	in	respect	of	objects	and	distributed	in	

respect	of	properties	has	a	unique	role	in	explaining	the	

aesthetic	experience.	This	kind	of	attention	is	referred	to	

as	"aesthetic	attention"	in	this	paper.	The	kind	of	theory	

that	claims	that	aesthetic	experience	can	be	explained	in	

terms	of	the	aesthetic	attention	is	usually	called	"the	theo-

ry	of	aesthetic	attention".	Some	experimental	studies	be-

longing	to	the	field	of	cognitive	science	affirm	that	during	

the	 aesthetic	 perceptual	 experience,	 people	 usually	 use	

their	aesthetic	attention.	It	should	be	noticed	that	there	is	

at	least	two	other	candidate	theory	for	explaining	the	aes-

thetic	experience.	These	two	theories	are	usually	referred	

to	 as	 "the	 aesthetic	 property	 theory"	 and	 "the	 intrinsic	

value	 theory",	 respectively.	 There	 is	 not	 enough	 space	

here	for	treating	with	these	theories	in	detail,	and	there-

fore,	 the	 author	 just	mentioned	 a	 common	objection	 to	

these	theories.	The	objection	is	that	the	aesthetic	property	

theory	and	the	intrinsic	value	theory	cannot	explain	and	

accommodate	the	feature	of	aesthetic	experience,	which	

is	called	"lack	of	control".	It	means	that	one	usually	does	

not	have	any	control	over	her	aesthetic	experience,	and	

therefore,	cannot	manage	the	situation	in	the	way	that	the	

aesthetic	experience	occurs	predictably.	Due	 to	 the	fact	

that	the	theory	of	aesthetic	attention	is	the	unique	theory	

that	explains	this	lack	of	control,	this	study	take	it	to	be	

the	most	appropriate	theory	for	explaining	the	aesthetic	

perceptual	experience.

Nevertheless,	the	theory	of	aesthetic	attention	has	another	

advantage	in	explaining	the	relevant	properties	of	the	aes-

thetic	perceptual	experience	of	a	picture.	To	understand	

this	 advantage,	first,	 it	 should	 be	 noticed	 that	 there	 are	

two	different	objects	that	seem	to	be	represented	in	a	pic-

ture.	The	first	object	is	the	two-dimensional	object,	which	

is	consisted	of	the	surface	of	the	picture	and	is,	therefore,	

usually	called	"the	surface	picture".	The	second	object	is	

the	three-dimensional	object	which	is	supposed	to	be	rep-

resented	in	the	picture	and	usually	is	called	"the	depicted	

object".	One	of	the	essential	questions	in	the	philosophy	

of	aesthetic	perceptual	experience	is	whether	just	the	sur-

face	picture	or	just	the	depicted	object	or	both	are	actually	

represented	 in	 a	 person's	 visual	 experience.	The	 theory	

that	 is	 defended	 in	 this	 paper,	 is	 that	 both	 the	 surface	
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picture	and	the	depicted	object	are	represented	in	visual	

perception.	However,	one	can	focus	her	attention	on	just	

one	of	them	at	a	specific	time.	Thus,	at	a	given	time,	both	

objects	are	experienced,	but	just	one	of	them	is	attended.

Conclusion
According	to	what	has	been	said	in	the	main	body	of	the	

paper,	this	study	concluded	that	while	perceiving	a	pic-

ture,	two	different	aesthetic	experiences	may	be	realized.	

In	the	first	case,	one	perceives	both	two-dimensional	sur-

face	 pictures	 and	 three-dimensional	 depicted	 object	 at	

the	 same	 time,	but	 the	person	attends	 just	 the	 three-di-

mensional	depicted	object.	In	this	case,	one's	attention	is	

focused	 on	 the	 three-dimensional	 depicted	 object	 itself	

and	is	distributed	toward	its	properties.	This	case	can	be	

taken	as	the	appropriate	model	for	understanding	the	con-

ditions	 for	 the	 realization	of	aesthetic	perception	 in	 the	

case	of	realistic	pictures	such	as	photographs	and	realistic	

paintings.	In	the	second	case,	while	perceiving	two	men-

tioned	objects,	just	the	person’s	two-dimensional	surface	

picture	is	attended.	Here	one's	attention	is	focused	on	the	

two-dimensional	surface	picture	itself	and	is	distributed	

in	respect	of	its	properties.	This	case	can	be	an	appropri-

ate	model	for	explaining	the	realization	of	aesthetic	expe-

rience	in	the	case	of	the	varieties	of	kinds	of	surrealistic	

pictures.	Since	people	are	usually	more	comfortable	fo-

cusing	their	attention	on	the	three-dimensional	object	and	

its	properties,	and	therefore,	are	usually	more	apt	to	un-

derstand	the	aesthetic	features	of	realistic	pictures.	This	

investigation	may	help	non-specialist	 individuals	 in	 the	

art	to	put	them	in	a	position	to	experience	the	aesthetic	

features	of	surrealistic	pictures	as	well	as	possible.	
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مقدمه
تاریخ  در  زیباشناسانه  تجربه  همان  یا  زیباشناختی  امر  ادراک  توضيح 
زیبایی شناختی  تحليل  آغاز  نقطه   .)1( دارد  طوالنی  سابقه ای  فلسفه 
توجه به این نکته است که شخص هنگام تجربه زیبایی شناختی توجه 
از توجه که ممکن است  به کار می گيرد. آن جنبه  را آگاهانه  خویش 
بيشتر مورد عالقه فيلسوفان باشد به این پرسش باز می گردد که توجه 
چيست و چه نقشی در تجربه آگاهانه )Conscious experience( ایفا 

می کند. پيش از آن که وارد بحث درباره مفهوم توجه شویم این نکته را 
مفروض می گيریم که ميان توجه و تجربه آگاهانه ارتباط مهمی وجود 
توجه  کنيم  فرض  که  است  آن  ارتباط  این  سرراست ترین شکل  دارد. 
شرط الزم وقوع تجربه آگاهانه است. در مقابل، تجربه های ناآگاهانه فاقد 
توجه اند. برای روشن شدن این موضوع فرض کنيد در جاده ای طوالنی 
با مناظر یکنواخت در حال رانندگی هستيد. ممکن است در لحظاتی، 
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در عين حال که منظره افق روبه رو را می بينيد به هيچ یک از عناصر 
ادراکی  تجربه  شما  که  گفت  می توان  حالت  این  در  نکنيد.  توجه  آن 
داشته اید اما این تجربه آگاهانه نبوده است. دليل این فقدان آگاهی را 
می توان از طریق فقدان توجه توضيح داد. از سوی دیگر می توان پرسيد 
توجه چيست. در اینجا بدون اینکه وارد پيچيدگی های عصب شناختی 
که  می گيریم  مفروض  را  نکته  این  شویم  کردن  توجه  فرآیند  توضيح 
فرایند توجه کردن با نوعی فرایند جداسازی )Selection( همراه است 
)2(. هنگامی که به چيزی توجه می کنيد از طریق جدا کردن آن چيز از 
محيط اطرافش بر آن تمرکز می کنيد )3(. بنابراین می توان گفت توجه 
 )Subject( از نوعی جداسازی که در سطح فاعل شناسا عبارت است 

انجام می شود )3(.        
بنابراین سوال اصلی این خواهد بود که هنگام تجربه زیبایی شناختی، 
توجه مان را چگونه به کار می گيریم. ایده اصلی این است که هنگام تجربه 
 attentions( متمرکز  توجه  از  همزمان  ما  زیبایی شناختی،  تصویری 
 )Distributed attention( و توجه توزیع شده یا منتشر )Focused
تجربه های  )یعنی  روزمره  تجربه های  اغلب  در  می کنيم.  استفاده 
غيرزیبایی شناختی( ما معموال از یکی از این انواع توجه استفاده می کنيم 
به این معنی که یا توجه مان را به یک شی معطوف می کنيم و یا آن را 
ميان چند شی توزیع می کنيم و نسبت ميان آنها را در نظر می گيریم. 
در هر صورت، ویژگی اصلی توجه در موارد غيرزیبایی شناختی، این است 
که در آن واحد یا به خود شی توجه می کنيم و یا به ویژگی های آن شی. 
اما چنان که گفته شد به نظر می آید که در تجربه زیبایی شناسانه، توجه 
ما از یک سو بر شیء متمرکز است و از سوی دیگر در ميان ویژگی های 
آن شی توزیع شده است. بنابراین مفهوم توجه توزیع شده، نقش مهمی 

در تبيين تجربه زیبایی شناسانه ایفا می کند.         

روش کار
و  گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  اصلی  و  اول  منابع دست  مقاله  این  در 
به کار گيری  از روش تحليل مفهومی و  با استفاده  کوشش شده است 

شيوه متعارف استدالل فلسفی نتایج مورد نظر به دست آیند. 

یافته ها
تجربه زیبایی شناختی و برخی ویژگی های آن    

برای این که بتوانيم کارکرد توجه را در تجربه زیبایی شناختی توضيح 
شکل   به  هرچند   - را  زیبایی شناختی  تجربه  بتوانيم  باید  ابتدا  دهيم، 
ابتدایی- از دیگر انواع تجربه بصری متمایز کنيم. به عبارت دیگر باید 
توصيف  این  توصيف کنيم.  تجربه بصری  پدیداری  بتوانيم ویژگی های 

یافت.  توصيفی می توان  ادبيات  در  دیگر  از هر جای  بهتر  را  پدیداری 
نوشته های Marcel Proust سرشار از توصيف هایی است که می توان 

آنها را وصف های زیباشناختی ناميد )4(.   
دریچه های  عنوان  با  کتابی  در  انگليسی  نویسنده   Aldous Huxley
ادراک )The Doors of Perception( برخی از تجربه های زیباشناختی 
خود را توصيف کرده است. این نکته نيز شایان توجه است که در قطعه 
ذکر شده از Huxley تمایز ميان اشيا و ویژگی های بازنمایی شده در 
از فيلسوفان ادراک مورد توجه  تصویر -که در نوشته های برخی دیگر 
قرار گرفته است )5(- دیده می شود. در اینجا قطعه کوتاهی از این کتاب 
را نقل می کنيم و سپس با استفاده از آن برخی از ویژگی های پدیداری 

تجربه زیباشناسانه را مشخص می کنيم.   
"ميز کوچکی در مرکز اتاق قرار داشت؛ آن طرف تر یک صندلی حصيری 
و یک ميز تحریر در زاویه دید من بود. این سه شی در کنار هم الگوی 
ظریفی از عناصر افقی، عمودی و مایل را پدید آورده بودند؛ الگویی که 
جذابيت بصری آن را به هيچ وجه نمی شد در قالب روابط مکانی ميان 
اجزای آن توضيح داد. ميز، صندلی و ميز تحریر ترکيبی زیبایی شناختی 
می کردم  نگاه  آنها  به  بودم  نشسته  که  جایی  از  بودند.  گرفته  به خود 
بنشينم؛  صندلی  بر  نمی خواستم  بود:  کاربردی  نوع  هر  فاقد  نگاهم  و 
نمی خواستم پشت ميز تحریر چيزی بنویسم؛ و نمی خواستم پشت ميز 
بشينم و چيزی بخورم. نگاهم صرفا متوجه جنبه زیبایی شناختی آنها 
بود - یعنی فرمی که تصویر این سه شی در کنار هم به وجود آورده 

بود" )6(. 
در نگاهی اجمالی به تصویری که Huxley از توصيف پدیدارشناسانه 
تجربه زیبایی شناختی ارائه می کند سه مولفه مهم وجود دارد. اول این 
بنابراین  و  است  عملی  منفعت  نوع  هر  فاقد  زیبایی شناسانه  تجربه  که 
اشيا  از  ما  انتظار  توصيف کننده  که  را  بصری  تجربه های  از  دسته  آن 
اطراف مان هستند یا منفعتی را نشان می دهند که این اشيا می توانند 
ناميد. دوم  زیبایی شناسانه  باشند، نمی توان تجربه های  ما داشته  برای 
خصلت  نمی تواند  یکدیگر  با  اشيا  مکانی  نسبت  وجود  صرف  که  این 
تجربه زیبایی شناختی را توضيح دهد. سوم این که در مواردی، تجربه 
یا روزمره در  قرار گرفتن یک شیء معمولی  از طریق  زیبایی شناختی 
یک بستر زیبایی شناسانه حاصل می شود. بستر زیبایی شناسانه می تواند 
دیدن آن شیء از زاویه ای خاص یا قرار گرفتن آن شیء در پرتو نوری 
خاص باشد. قرار گرفتن این سه مولفه در کنار یکدیگر، توصيف نسبتا 
دست  به  زیبایی شناختی  تجربه  پدیدارشناسانه  ویژگی های  از  کاملی 
می دهد و می تواند برای تمایز این نوع تجربه از سایر تجربه های بصری 

مفيد باشد.
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تمایز دیگری که هنگام بررسی تجربه زیبایی شناسانه باید به آن توجه 
کرد، تمایز ميان حکم به زیبایی از یک سو و درک زیبایی شناختی از 
سوی دیگر است. حکم به زیبایی در مواردی روی می دهد که شخص 
باوری پيدا کند مبنی بر این که فالن پدیده زیباست. در مقابل، درک 
زیبایی شناختی به چيزی بيش از صرف ایجاد باور در شخص نيازمند 
عواطف  می شود،  حاصل  زیبایی شناختی  درک  که  مواردی  در  است. 
موردنظر  پدیده  در  موجود  زیبایی  با  شناختی شخص  قوای  برخی  و 
درگير می شود )7(. در روند متمایز کردن تجربه زیبایی شناختی، دو 
مورد دیگر نيز وجود دارد که به تشخيص تجربه زیبایی شناختی کمک 
می کنند. نخست این که شخص معموال بر تجربه زیبایی شناختی خود 
اثری  معموال  زیبایی شناختی  تجربه های  که  این  دوم  و  ندارد  تسلط 
وقوع  بر  نداشتن  تسلط  از  منظور  می گذارند.  جای  بر  مدت  طوالنی 
نمی تواند  شخص  که  است  امر  این  بر  تاکيد  زیبایی شناختی،  تجربه 
کند  مشخص  را  زیبایی شناختی  تجربه  حصول  کافی  و  الزم  شرایط 
موارد  کند.  تضمين  را  تجربه  آن  وقوع  شرایط  آن  اِعمال  با  سپس  و 
در  هنری  اثری  از  بازدید  هنگام  کسی  آن  در  که  دارد  وجود  زیادی 
موزه، خود را واجد تجربه زیبایی شناختی می یابد. همان شخص فردای 
همان روز هنگامی که از همان اثر هنری بازدید می کند ممکن است 
احساس زیبایی شناختی روز قبل را در خود نيابد. این فقدان تضمين 
کنترل  مفهوم  به  فرد-  تالش  زیبایی شناختی-علی رغم  تجربه  تکرار 
دارد  وجود  زیادی  موارد  دیگر،  از سوی  است.  تجربه  این  بر  نداشتن 
که در آنها علی رغم این که برخورد مستقيم با اثر هنری پایان یافته 
است، تاثير آن بر تجربه ادراکی شخص همچنان ادامه دارد. مواردی 
که در آنها پس از دیدن یک فيلم یا شنيدن قطعه ای موسيقی، جهان 
را جور دیگری می بينيد مثال هایی از ادامه یافتن تاثير اثر هنری اند. 
این تمایزها و این ویژگی ها می توانند به عنوان معيار تشخيص تجربه 
درباره  دیدگاهی  هر  که  معنی  این  به  کنند  عمل  زیبایی شناختی 
هنری  تجربه  با  آن  ارتباط  و  زیبایی شناختی  تجربه  وقوع  چگونگی 
داشته باشيم، آن دیدگاه باید این تمایز ها و ویژگی ها را در خود جای 
دهد. بنابراین نظریه هایی که نمی توانند این ویژگی ها را به اثر هنری 
خود  در  هنری  اثر  درباره  را  تمایزها  این  نمی توانند  یا  دهند  نسبت 
زیبایی شناختی  تجربه  توضيح  برای  مناسبی  نظریه های  دهند  جای 
به شمار نمی آیند. هدف اصلی این بخش و بخش بعدی آن است که 
الگوی  نوعی  دارای  موارد  اغلب  در  زیبایی شناختی  تجربه  دهد  نشان 
ابزاری  چونان  می توان  را  توجه  خاص  الگوی  این  است.  توجه  خاص 
برجسته  نمونه های  توضيح  آن  طریق  از  که  گرفت  نظر  در  مفهومی 

تجربه زیبایی شناسانه ممکن می شود. 

تبیین تجربه زیبایی شناختی در قالب نوع خاصی از توجه توزیع 
شده و رابطه آن با فقدان منفعت عملی

تجربه های  اکثر  که  است  این  ذهن  فلسفه  آشنای  آموزه های  از  یکی 
کواليا  معموال  که  هستند  پدیداری خاص  کيفيت  نوعی  دارای  انسانی 
از کواليا آن کيفيتی است که فقط کسی  ناميده می شود )8(. منظور 
به عبارت دیگر، کواليا  را می شناسد.  داراست آن  را  که تجربه خاصی 
به  را  آن  نمی توان  و  است  تجربه  قابل  شخص  اول  دیدگاه  از  همواره 
کس دیگری انتقال داد بدون آن که آن شخص خود واجد آن تجربه 
خاص باشد. بنابراین می توان گفت تجربه های زیبایی شناسانه نيز مانند 
وقوع  چگونگی  از  پرسش  اکنون  هستند.  کواليا  دارای  تجربه ها  سایر 
تجربه زیبایی شناسانه را می توان به پرسش از کواليای این تجربه، تبدیل 
کرد. بنابراین باید پرسيد کواليای تجربه زیبایی شناختی چگونه حاصل 
می شود. شرایط الزم برای وقوع کواليای مربوط به تجربه زیبایی شناختی 
را می توان از طریق وقوع نوع خاصی از توجه، توضيح داد. به این منظور، 

باید انواع مختلف توجه را از یکدیگر متمایز کنيم. 
در سطح اول، دو نوع توجه را می توان از یکدیگر متمایز کرد: توجه به 
 Attending to( شی در مقابل توجه به ویژگی. منظور از توجه به شیء
object(، مواردی که در آنها شخص صرفا به یک شیء توجه می کند. در 
این موارد توجه شخص بر هيچ یک از ویژگی های خاص آن شی متمرکز 
نيست بلکه صرفا بر خود آن شیء - به عنوان یک کليت- متمرکز است. 
تمرکز  از ویژگی های یک شیء  بر یکی  توجه می تواند  از سوی دیگر، 
کند. مواردی که در آنها رنگ یا شکل یک شی خاص را مورد نظر قرار 
می دهيد، مثال هایی از توجه به ویژگی )Attending to property( به 
شمار می آید. در سطح دوم، می توان گفت که هر یک از موارد توجه به 
شی و توجه به ویژگی خود می تواند به صورت متمرکز یا توزیع شده 
باشد. منظور از توجه متمرکز، مواردی است که در آنها شخص تنها به 
یک شیء یا به یک ویژگی توجه می کند. در مقابل، توجه توزیع شده یا 
منتشر در مواردی اتفاق می افتد که چند شیء یا چند ویژگی همزمان 
در مرکز توجه فرد قرار دارند. موارد متناظر با هر یک از این انواع توجه 
را به راحتی می توان در زندگی روزمره سراغ گرفت. بر اساس آنچه گفته 

شد چهار شکل متفاوت توجه را می توان از یکدیگر متمایز کرد )9(:
)الف( توجه ای که نسبت به اشياء توزیع شده و نسبت به ویژگی متمرکز 

باشد.
)ب( توجه ای که نسبت به اشياء توزیع شده و نسبت به ویژگی ها نيز 

توزیع شده باشد.
نيز  ویژگی ها  به  نسبت  و  متمرکز  اشياء  به  نسبت  که  توجه ای  )ج( 

متمرکز باشد.
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توزیع  ویژگی ها  به  نسبت  و  متمرکز  اشياء  به  نسبت  که  توجه ای  )د( 
شده باشد.

پژوهش های تجربی نشان می دهند که در مواردی که در زندگی روزمره 
و هنگام تجربه های عادی اتفاق می افتد، توجه افراد معموال به یکی از 

شيوه های )الف( یا )ب( اِعمال می شود )10(.
در اینجا توجه به نوع )د( اهميت ویژه ای پيدا می کند. در این نوع از 
ویژگی های  است،  شده  متمرکز  شی  یک  بر  که  حالی  در  فرد  توجه، 
متفاوتی از آن شی را در نظر گرفته است. اگر این توجه را خاص موارد 
تجربه زیبایی شناختی به شمار آوریم، توجه نوع )د( را می توان "توجه 

زیبایی شناختی" ناميد )9(.
که  توجه  اِعمال  خاص  نوع  آن  که  است  این  بخش  این  اصلی  ادعای 
در موارد تجربه زیبایی شناختی روی می دهد، "توجه زیبایی شناختی" 
است. از این پس برای آسانی ارجاع، توجه ای را که نسبت به اشيا متمرکز 
و نسبت به ویژگی ها توزیع شده باشد توجه زیبایی شناختی می ناميم 
و نيز نظریه ای را که ادعا می کند تجربه زیبایی شناختی را می توان از 
زیبایی شناختی  توجه  نظریه  داد  توضيح  زیبایی شناختی  توجه  طریق 
می ناميم. برخی از پژوهش های تجربی را می توان چنان تفسير کرد که 
زیبایی شناختی، شخص  تجربه  وقوع  هنگام  که  باشد  نظریه  این  موید 
توجه اش را به گونه )د( اِعمال کرده است. برخی پژوهش های تجربی، 
این موضوع را تایيد می کنند )11(. توجه به دو طریق می تواند تغيير 
کند: هم از طریق حرکت چشم و هم بدون حرکت چشم. حال فرض 
کنيد که یک آدم کاماًل عادی )غيرمتخصص در هنر( و یک متخصص 
هنری بسيار با تجربه در حال نگاه کردن به یک اثر هنری واحد هستند. 
-هنگام  نفر  دو  این  چشم  حرکت  تجربی،  پژوهش های  این  اساس  بر 
مواجهه با اثر هنری- با یکدیگر متفاوت است. تعداد حرکت های چشم 
فرد متخصص به شکل معناداری بيش از تعداد حرکت های چشم فرد 
تفسير کرد که در حالی  را می توان چنين  امر  این  عادی است )11(. 
که توجه هر دو نفر بر یک شیء واحد -اثر هنری- متمرکز است، فرد 
متخصص توجه اش را به ویژگی های بسيار بيشتری معطوف کرده است. 
به عبارت دیگر می توان گفت توجه فرد متخصص نسبت به ویژگی ها 
از توزیع شدگی بيشتری برخوردار است. در اینجا اثر هنری را به عنوان 
یک کل، می توان همچون یک شی در نظر گرفت. از آنجا که این شیء 
ممکن است خود مرکب از اجزای فراوان دیگری باشد، بهتر است آن را 
شیء ادراکی )Perceptual object( بناميم. در این حالت، یک تابلوی 
نقاشی یک شیء ادراکی است که در عين حال که از عناصر متفاوتی 
ترکيب یافته است )بوم، چوب، رنگ و غيره( همچون یک شیء واحد 
ادراک می شود. به این ترتيب بر اساس آن چه گفته شد می توان فهميد 

متخصص  فرد  مورد  در  زیبایی شناختی  تجربه  وقوع  احتمال  چرا  که 
هنری بسيار بيشتر از فرد عادی است.

تجربه  مهم  ویژگی های  از  یکی  کردیم  اشاره  این  از  پيش  که  چنان 
زیبایی شناختی که افراد بسياری به آن اشاره کرده اند - از Kant گرفته 
تا Proust و Huxley- این است که تجربه زیبایی شناختی فاقد هرگونه 
فایده عملی یا ابزاری است. در اینجا کوشش می کنيم این جنبه تهی 
توضيح  زیبایی شناختی  توجه  نظریه  از طریق  را  ابزاری  فایده  از  بودن 
باید توضيحی بدهيم درباره این که در چه  ابتدا  دهيم. به این منظور 
شرایطی توجه می تواند دارای فایده عملی باشد. فایده عملی یا ارزش 
ابزاری )Instrumental value( هنگامی روی می دهد که به شی الف 
باشد.  ب  شیء  به  رسيدن  الف  به  توجه  از  منظورمان  و  کنيم  توجه 
فی نفسه  ارزش  دارای  و ب  ابزاری  ارزش  دارای  الف  حالت  دو  هر  در 
)Intrinsic value( است. نکته اساسی این است که الف هنگامی دارای 
مورد  ب  به  رسيدن  برای  یا  ب  با  نسبت  در  که  است  ابزاری  ارزش 
توجه قرار گيرد. بنابراین هنگامی که به یک شی توجه می کنيم، بسيار 
دشوار است که توجه ما به آن از نوع توجه ابزاری باشد زیرا چنان که 
گفته شد توجه ابزاری مستلزم دست کم توجه به دو شی یا چند شی 
است. به این ترتيب می توان گفت در توجه ابزاری، توجه باید دست کم 
نسبت به اشيا توزیع شده باشد. حال این نکته را به یاد بياورید که در 
توجه زیبایی شناختی، توجه نسبت به اشيا متمرکز بود. بنابراین توجه 
زیبایی شناختی نمی تواند از نوع توجه ابزاری باشد. حال اگر این نظریه را 
نيز بپذیریم که توجه زیبایی شناختی اساس وقوع تجربه زیبایی شناختی 
است آنگاه می توان این نکته را تبيين کرد چرا تجربه زیبایی شناختی 
فاقد هرگونه فایده ابزاری یا عملی است. مختصر این که توانایی نظریه 
توجه زیبایی شناختی برای توضيح خالی بودن تجربه زیبایی شناختی از 

فایده عملی، دليلی بر درستی این نظریه به شمار می آید.
تنها  زیبایی شناختی،  توجه  نظریه  که  داشت  توجه  امر  این  به  باید 
نظریه ای نيست که برای تبيين تجربه زیبایی شناختی می توان آن را به 
کار برد. نظریه های رقيب دیگری نيز وجود دارند که مدعی توضيح تجربه 
توضيح  وارد  اینجا  در  بخواهيم  که  این  بدون  هستند.  زیبایی شناختی 
مختصر  طور  به  آنها  مورد  دو  به  صرفا  بشویم،  نظریه ها  این  تفصيلی 
اشاره می کنيم. نظریه رقيب اول که می توان آن را نظریه ویژگی های 
زیبایی شناسانه ناميد ادعا می کند که تجربه زیبایی شناختی را می توان 
داد  توضيح  آنهاست  به  معطوف  تجربه  این  که  ویژگی هایی  قالب  در 
)12(. برای توضيح این نظریه ابتدا این نکته را در نظر بگيرید که در هر 
تجربه ای -حتی تجربه های غيرزیبایی شناختی- مجموعه ای از ویژگی ها 
ترتيب  همين  به  می شود.  داده  نسبت  رویداد  یک  به  یا  یک شیء  به 

نقش توجه متمرکز و توجه توزیع شده در تجربه زیبایی شناختیامید کریم زاده
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می توان گفت در تجربه زیبایی شناسانه، ویژگی های زیبایی شناختی به 
تعریف  این  به  توجه  با  می شود.  داده  نسبت  پدیده  یک  یا  شی  یک 
تجربه  زیبایی شناسانه،  ویژگی های  نظریه  اساس  بر  که  گفت  می توان 
زیبایی شناختی هنگامی رخ می دهد که یک شخص در مواجهه با یک 
رویداد یا پدیده، ویژگی های زیبایی شناختی را به آن رویداد یا پدیده 
به  زیبایی شناختی  تجربه  نظریه،  این  اساس  بر  واقع  در  دهد.  نسبت 

ویژگی های زیبایی شناسانه فروکاسته می شود.
تجربه  تعيين کننده  ویژگی  که  می کند  ادعا  دوم  رقيب  نظریه 
زیبایی شناختی این است که شخص آن تجربه را صرفا به خاطر خود 
بحث  فی نفسه(.  ارزش  جنبه  بر  )تاکيد  می داند  ارزشمند  تجربه  آن 
درباره این که کدام یک از این نظریه ها می توانند خصلت اساسی تجربه 
نوشته  موضوع  خود  کنند  تبيين  نحو  بهترین  به  را  زیبایی شناختی 
دیگری است. در اینجا صرفا به این نکته اشاره می کنيم که هر دو نظریه 
ویژگی  نمی توانند  که  هستند  مواجه  اشکال  این  با  دوم  و  اول  رقيب 
کنترل نداشتن بر تجربه زیبایی شناختی را توضيح دهند. چنان که پيش 
از این اشاره کردیم ویژگی کنترل نداشتن بر تجربه زیبایی شناختی یکی 
از ویژگی های اساسی تجربه است و بنابراین نظریه هایی که نتوانند این 
ویژگی اساسی را به خوبی توضيح دهند، نظریه های مناسبی برای تبيين 
تجربه زیبایی شناختی به شمار نمی آیند. بنابراین در این مقاله ما صرفا 

نظریه توجه زیبایی شناختی را مورد بحث قرار می دهيم.

چه اشیایی در تصویر بازنمایی می شوند؟
در این مرحله باید به این پرسش پاسخ دهيم که آن شیءای که در تصویر 
دیده می شود - یعنی آن شیءای که توجه بيننده روی آن تمرکز یافته 
است- کدام است. هنگامی که به یک تصویر نگاه می کنيم، چه اشيایی 
در آن تصویر می بينيم؟ به نظر می آید که هنگام دیدن یک تصویر- مثال 
دیدن تصویر برج ميالد - دست کم دو شیء متفاوت می توانند در مقام 
"چيزی که دیده می شود" مطرح شوند. نخست "شیء تصویر شده" و 

دوم "تصویر آن شیء". نمی توان انکار کرد که هنگام دیدن تصویری از 
برج ميالد، خود "برج ميالد" را هم "می بينيم". بنابراین منظور از شیء 
تصویر شده، آن شیء سه بعدی است که هنگام دیدن تصویر، آن را درون 
تصویر می بينيم. از سوی دیگر، منظور از تصویر شیء، آن شیء دو بعدی 
است که به عنوان "رویه تصویر" دیده می شود و نمی توان دیدن آن را 
نيز انکار کرد. اینجا با سه حالت ممکن بيشتر مواجه نيستيم. اول این 
که فقط تصویر شیء را می بينيم اما شیء تصویر شده را نمی بينيم؛ دوم 
اینکه فقط شیء تصویر شده را می بينيم اما تصویر شیء را نمی بينيم؛ و 
سوم این که هم شیء تصویر شده )یک شی سه بعدی( را می بينيم و هم 

تصویر آن را )یک شیء دو بعدی(. طرفداران حالت اول ادعا می کنند که 
فرد هنگام دیدن یک تصویر، صرفاً رویه دوبعدی آن را می بيند و سپس 

شیء سه بعدی را تصور یا تخيل می کند )13(.
دوبعدی  رویه  صرفا  می شود  دیده  که  چيزی  دیدگاه،  این  اساس  بر 
دارند  همبستگی  دیدن  فرآیند  با  که  مغز  از  بخش هایی  )یعنی  است 
سه بعدی  شیء  مرحله،  این  از  پس  و  می شوند(  فعال  مرحله  این  در 
تصور  یا  تخيل  فرایند  با  که  مغز  از  بخش هایی  )یعنی  می شود  تخيل 
همبستگی دارند در این مرحله فعال می شوند(. به عبارت دیگر در این 
دیدگاه ابتدا رویه تصویر )که یک شیء دوبعدی است( به لحاظ بصری 
ادراک می شود و سپس فرآیندهای شناختی دیگری که در پایين دست 
ادراک بصری قرار دارند فعال می شوند و فعاليت این فرایندها، بيننده 
اساس آن شیء دوبعدی که  بر  بتواند  قرار می دهد که  را در شرایطی 
دیده است، یک شیء سه بعدی )که همان شیء تصویر شده باشد( را 
تصور یا تخيل کند. دو اشکال می توان به این دیدگاه وارد کرد. نخست 
این که اگر این دیدگاه درست باشد فرآیند تخيل یا تصور همواره باید 
به صورت اتوماتيک یا خودبه خودی پس از فرآیند دیدن شیء دوبعدی 
شده  تصویر  بتواند  که  دهد  قرار  موقعيتی  در  را  و شخص  شود  فعال 
تصویر  به یک  که  هنگامی  که  می آید  نظر  به  کند.  تصور  را  سه بعدی 
تصویر  شیء  بدهيم  انجام  خاصی  تالش  که  این  بدون  می کنيم،  نگاه 
شده سه بعدی را به شکل خودبه خودی و خودکار می بينيم )یا بر اساس 
این دیدگاه تصور می کنيم(. دیدگاه اول برای این که بتواند این توالی 
خودبه خودی را توضيح دهد باید فرض کند که فرآیند تصور همواره به 
طور خودبه خودی و خودکار پس از فرآیند دیدن اتفاق می افتد. از آنجا 
که این دو فرایند، دو فرآیند متفاوت هستند دليلی ندارد که همواره به 
طور خودکار در پی یکدیگر اتفاق بيفتند. از این گذشته موارد زیادی 
وجود دارد که در آنها به دالیلی همچون دخالت یک فرآیند شناختی 
دیگر، ارتباط فرآیند دیدن و تصور قطع می شود. در این حالت ها فرد 
در حالی که شیء دوبعدی )یعنی رویه تصویر( را می بيند، نباید بتواند 
بنابراین می توان گفت مدل  شیء تصویر شده سه بعدی را تصور کند. 
برآمده از دیدگاه اول که در آن فرآیندهای دیدن و تصور کردن علی رغم 
تمایزی که دارند همواره در پی هم روی می دهند، نمی تواند شهود ما را 
درباره توالی خودبه خودی و خودکار دیدن رویه دوبعدی و تصور شیء 
سه بعدی به خوبی تبيين کند. اشکال دوم به این بازمی گردد که دیدگاه 
اول دامنه موجوداتی را که می توانند یک شیء سه بعدی را درون یک 
از  که  می کند  محدود  موجودات  از  دسته  آن  به  صرفا  ببينند  تصویر 
قوای شناختی باالیی برخوردارند. این فرض که بيننده قادر است پس 
از دیدن رویه دوبعدی، شیء سه بعدی را تخيل یا تصور کند مستلزم 
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تصور  ذهنی  حالت های  که  شناختی  قوای  آن  از  بيننده  که  است  آن 
درباره  باشد.  بهره مند  می سازند  امکان پذیر  را  کردن  تخيل  یا  کردن 
طيف وسيعی از پستاندارانی که از نظر شناختی پایين تر از انسان قرار 
می گيرند، نمی توان با قطعيت چنان فرضی را پذیرفت. از سوی دیگر به 
نظر می آید که این دسته از جانداران توانایی دیدن شیء سه بعدی درون 
این  باشد می توان گفت که  اگر چنين  را دارا هستند.  تصویر دوبعدی 
دیدگاه قادر نيست توضيح دهد که چرا این دسته از جانوران می توانند 
شیء سه بعدی را در تصویر ببينند. بر اساس این دو اشکال وارد شده 
گذاشت.  کنار  را  حالت  این  می توان  اول،  حالت  بر  مبتنی  دیدگاه  به 
تصویر، صرفا شیء  یک  دیدن  هنگام  بيننده  که  است  این  دوم  حالت 
را  رویه دوبعدی تصویر  را می بيند در حالی که  سه بعدی تصویر شده 
نمی بيند. ناپذیرفتنی بودن این دیدگاه آشکارتر از دیدگاه اول است زیرا 
به دشواری می توان ادعا کرد که هنگام دیدن یک تصویر، رویه دوبعدی 
مقابل  در  دوبعدی  شیء  یک  عنوان  به  تصویر  رویه  نمی بينيم.  را  آن  
ماست و بنابراین چگونه ممکن است شیء را که مستقيما در ميدان دید 
ما قرار دارد نبينيم. از این گذشته، موارد بسياری وجود دارد که در آنها 
فرد می تواند ویژگی های ظاهری رویه تصویر را به خوبی تشریح کند. 

بنابراین حالت دوم را نيز می توان کنار گذاشت.
پس از کنار گذاشتن حالت های اول و دوم، تنها حالتی که باقی می ماند 
این است که بپذیریم هنگام نگاه کردن به یک تصویر، هم رویه آن را به 
عنوان یک شیء دوبعدی می بينيم و هم شیء سه بعدی درون تصویر را. 
اما مشکلی که در این صورت باید آن را حل کنيم این است که چگونه 
این دو شیء متمایز می توانند در تجربه بصری حضور داشته باشند. به 
این منظور باید دیدگاه برآمده از حالت سوم را به شکل دقيق تری تحليل 
اساس  بر  کرد.  ارائه  از حالت سوم  متفاوت می توان  دو خوانش  کنيم. 
ببيند  را  بيننده می تواند رویه دوبعدی و شیء سه بعدی  اول،  خوانش 
اما دیدن همزمان آنها برای او ممکن نيست. به عبارت دیگر بيننده در 
زمان واحد یا شیء تصویر شده سه بعدی را می بيند یا رویه دوبعدی را. 
بر طبق این خوانش، فرآیند دیدن می تواند از یکی از این دو شیء به 
دیگری بلغزد )14(. اما هر دو شیء نمی توانند همزمان موضوع تجربه 

بصری باشند.
خوانش اول از حالت سوم را می توان ترکيب عطفی حالت های اول و 
دوم دانست. بر این اساس همه اشکال هایی که به خوانش های اول و 
بر  بنابراین  بود.  وارد خواهد  این خوانش هم  به  منطقا  بود،  وارد  دوم 
اساس اشکال هایی که قبال آنها را توضيح دادیم پذیرفتن خوانش اول 
گزینه ای  تنها  ترتيب  این  به  بود.  خواهد  نامعقول  نيز  سوم  حالت  از 
اساس  بر  بود.  خواهد  سوم  حالت  از  دوم  خوانش  می ماند،  باقی  که 

بيننده رویه دو بعدی تصویر و شیء سه  از حالت سوم،  خوانش دوم 
بعدی تصویر شده را همزمان با هم می بيند. این خوانش با دو پرسش 
روبروست. نخست این که چگونه ممکن است دو شیء کاماًل متفاوت 
اگر  که  این  دوم  گيرند.  قرار  بصری  تجربه  موضوع  همزمان  بتوانند 
ویژگی های  که  است  چگونه  باشد،  ممکن  علی االصول  چيزی  چنين 
نمی شوند  مخلوط  یکدیگر  با  بيننده  بصری  تجربه  در  شیء  دو  این 
روشن  و  متمایز  طور  به  را  شیء  هر  ویژگی های  می تواند  بيننده  و 
ببيند. برای پاسخ به این پرسش ها باید به تمایزی رجوع کنيم که در 
باید  این اساس  بر  فلسفه ادراک معاصر به خوبی پذیرفته شده است. 
ميان ادراک )Perception( و توجه )Attention( تمایز گذاشت )9(. 
تصور اوليه ما ممکن است این باشد که هنگامی که چيزی را ادراک 
می کنيم، به آن توجه هم کرده ایم. با این حال این تصور اوليه نادرست 
است. پژوهش های زیادی در فلسفه ذهن و فلسفه ادراک معاصر نشان 
داده اند که ادراک ممکن است بدون توجه صورت بگيرد. برای روشن 
شدن این مطلب مثالی را به یاد بياورید که پيش از این به آن اشاره 
کردم و در آن شخص در یک جاده طوالنی با منظره های ثابت در حال 
شخص  حالت  این  در  گفتيم،  این  از  پيش  که  چنان  است.  رانندگی 
ممکن است در عين حال که به هيچ یک از منظره های پيش چشمش 
تمایز  این  از  استفاده  با  ادراک کند.  را  این منظره-ها  توجه نمی کند، 
می توان به پرسش اول به این ترتيب پاسخ داد که شخص در عين حال 
که هم رویه تصویر به عنوان یک شیء دوبعدی و هم شیء سه بعدی 
توجه  آنها  به  می کند، همزمان  ادراک  را همزمان  آن  در  تصویر شده 
شیء  دو  این  از  یکی  فقط  واحد  زمان  در  دیگر  عبارت  به  نمی کند. 
موضوع توجه بيننده است. با این حال هر دو هم زمان ادراک می شوند. 
از سوی دیگر همين تمایز می تواند به پرسش دوم هم پاسخ دهد. چنان 
از  می توان  را  تجربه  بودن  آگاهانه  کردیم  اشاره  هم  این  از  پيش  که 
طریق اِعمال توجه به موضوع آن تجربه توضيح داد. بنا بر آنچه اکنون 
گفتيم، شخص می تواند در زمان واحد فقط به یکی از دو شیء مورد 
نظر توجه کند. بر این اساس، در زمان واحد فقط یکی از این دو شیء 
به سطح آگاهی شخص می آید. از آنجا که شخص فقط در تجربه های 
آنها نسبت  به  را که تجربه می کند  آگاهانه می تواند ویژگی چيزهایی 
دهد، در زمان واحد تنها یکی از این دو شیء است که ویژگی هایش را 
بر شخص عرضه می کند. این امر توضيح می دهد که چرا ویژگی های 
با  تجربه شخص  ادراک می شوند- در  متمایز - که همزمان  دو شیء 
می توان  که  می آید  نظر  به  ترتيب  این  به  نمی شوند.  مخلوط  یکدیگر 
از تجربه  تنها خوانش معقول  به عنوان  را  از حالت سوم  خوانش دوم 

بصری تصویر پذیرفت )9(.  
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بحث
را  آنچه  تصویر روشن شد می توانيم  فلسفی دیدن  اکنون که سازوکار 
که در بخش های قبل درباره چگونگی تحقق تجربه زیبایی شناختی از 
بر  ادراک تصویر ترکيب کنيم.  با چگونگی  اِعمال توجه گفتيم،  طریق 
این اساس هنگام دیدن یک تصویر، در دو حالت تجربه زیبایی شناختی 
ممکن است رخ دهد. در حالت اول، شخص در عين حال که هر دو شیء 
به عنوان یک شیء  به رویه تصویر  ادراک می کند، صرفاً  را  نظر  مورد 
دوبعدی توجه کرده است. در این حالت، در عين حال که توجه شخص 
بر شیء دوبعدی تمرکز کرده است، برای تحقق تجربه زیبایی شناختی 
الزم است که توجه او ميان ویژگی های متفاوت این شیء دوبعدی توزیع 
شود. در حالت دوم تجربه زیبایی شناختی هنگامی رخ می دهد که توجه 
شخص بر شیء سه بعدی تصویر شده متمرکز شده باشد در عين حال 
ميان ویژگی های متفاوت آن شیء توزیع شده باشد. نکته مهم این است 
تصویر  از  زیبایی شناختی  تجربه  حالت ها  این  دوی  هر  در  هرچند  که 
تجربه  از  متفاوتی  وجه  حالت ها  این  از  یک  هر  شود،  محقق  می تواند 
آن  یعنی  واقع نما،  تصویرهای  در  می دهد.  توضيح  را  زیبایی شناختی 
تصویرهایی که اشيا را چنان که هستند تصویر کرده اند - از انواع عکس 
گرفته تا همه تصویرهایی که در سبک رئاليستی خلق شده اند- تجربه 
زیبایی شناختی هنگامی رخ می دهد که توجه شخص نسبت به شیء 
سه بعدی تصویر شده متمرکز و نسبت به ویژگی های آن شیء توزیع 
شده یا منتشر باشد. می توان گفت که تجربه زیبایی شناختی تصویر در 
این حالت درست مانند تجربه زیبایی شناختی شخص است هنگامی که 
ادراک  زیبایی شناسانه  گونه  به  را  آنها  و  مواجه می شود  واقعی  اشيا  با 
ادراکی زیبایی شناختی  برای تجربه های  می کند. همه ویژگی هایی که 
از اشيا واقعی ذکر کردیم - و در ميان آنها فقدان منفعت عملی از همه 
وجود  هم  تصویر  از  زیبایی شناختی  تجربه  نوع  این  در   - بود  مهم تر 
دارند. از سوی دیگر در تصویرهای غيرواقع نما، از انواع کاریکاتور گرفته 
تا همه تصویرهایی که به شيوه های غيررئاليستی خلق شده اند -مانند 
زیبایی شناختی  تجربه  غيره-  و  امپرسيونيستی  کوبيستی،  تصویرهای 
هنگامی رخ می دهد که توجه شخص نسبت به رویه تصویر به عنوان یک 
شیء دوبعدی متمرکز باشد اما نسبت به ویژگی های این شیء دوبعدی 
توزیع شده باشد. از آنجا که اشخاص به طور طبيعی بيشتر گرایش دارند 
که بر شیء سه بعدی درون تصویر تمرکز کنند و تمرکز بر رویه تصویر به 
 عنوان یک شیء دوبعدی برای آنها دشوارتر و مستلزم تمرین و ممارست 
در  غيرمتخصص  عادی  اشخاص  چرا  که  فهميد  می توان  است،  بيشتر 

تصاویر  با  مواجهه  در  را  خود  زیبایی شناختی  تجربه های  معموالً  هنر، 
واقع نما پيدا می کنند و دشوارتر می توانند وجوه زیبایی شناختی تصاویر 
شد،  گفته  آنچه  اساس  بر  ترتيب  این  به  کنند.  ادراک  را  غيرواقع نما 
کوشش برای اِعمال آن نوع از توجه که نسبت به شیء دوبعدی )یعنی 
باشد،  شده  توزیع  آن  ویژگی های  به  نسبت  و  متمرکز  تصویر(  رویه 
می تواند اشخاص غيرمتخصص در هنر را نيز در موقعيتی قرار دهد که 
این نوع تصاویر را بهتر ادراک کنند. اگر چنين   وجوه زیبایی شناختی 
زیبایی شناختی  ادراک  برای  نظریه  گرفتن  کار  به  گفت  می توان  باشد 
است  استوار شده  معاصر  فلسفه ذهن  پژوهش های  بر  تصویر که خود 
ممکن است بتواند به افراد بيشتری کمک کند که در مواجهه با تصاویر 

تجربه های زیبایی شناختی داشته باشند.
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مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

اخالقی  هيچ گونه مالحظه  مقاله  این  به  مربوط  پژوهش های  انجام  در 
دخيل نبوده است.  

مشارکت نویسندگان 
بهره مند  افراد دیگر  از مشارکت  مقاله  این  نوشتن  فرآیند  نویسنده در 

نشده است.     

منابع مالی
نهادی حمایت مالی دریافت  یا  از هيچ موسسه  این پژوهش  انجام  در 

نشده است. 

تشکر و قدردانی
نویسنده از دو داور ناشناس مجله تشکر می کند.           

تعارض منافع
این پژوهش هيچ گونه تعارض منافعی نداشته است.
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