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 چكيده

اصلی کارکرد اجرایی است، در افراد دارای باورهای فرا  یهاو یکی از مؤلفه است های نامناسبکنترل شناختی که به معنای توانایی کنترل رفتارها یا پاسخ زمينه:

رد کنترل شناختی افراد دارای بر عملک rDLPFCناحیه  tDCSطبیعی دچار نقص است، بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تحریک آنودال 

( بر بهبود توانایی کنترل شناختی و tDCSهدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ) هدف:باورهای فراطبیعی مؤثر است یا خیر؟ 

بود که جامعه آماری این پژوهش  آزمون با گروه گواهپس آزمایشیشبهپژوهش حاضر از نوع طرح  روش:بازداری در افراد دارای باورهای فرا طبیعی بود. 

مقیاس گیری در دسترس و با استفاده از نمونهنفر از طریق  91بین بودند که ازاین 0991در سال  دانشگاه تهران تربیتیدانشکده روانشناسی و علوم دانشجویان

که نمرات باالتر از میانگین داشتند  آنهایی سنجد، غربالگری شدند وفراطبیعی در افراد را می ( که میزان باورهای2110تجدیدنظرشده باورهای فراطبیعی توبیسیک )

)یک جلسه  FP1و همچنین تحریک کاتد در ناحیه  F4 نفر( تحریک آند بر روی ناحیه 09) یشها )آزمایش و شم( گمارش شدند. گروه آزماطور تصادفی در گروهبه

ها در موقعیت نفر( تحریک ساختگی دریافت کردند. آزمودنی 09آمپر( دریافت کردند و گروه شم )میلی 2ای ستقیم فرا جمجمهای تحریک الکتریکی مدقیقه 01

بین  نتایج نشان دادها: يافته/ نرو که برای سنجش کنترل شناختی و بازداری است، مورد ارزیابی قرار گرفتند.  برو تحریک آند و شرایط شبه تحریک از طریق آزمون

و شم تفاوت معناداری وجود  rDLPFCهای در گروه (=0،91f ،21/1 p= 011/5سرعت واکنش )و  (=0،91f ،10/1 p=  120/1خطای ارتکاب )میانگین نمرات مربوط به 

تحریک گيری: نتيجهباشد. طور معناداری کمتر میسرعت واکنش نسبت به گروه شم، بهو  خطای ارتکاب rDLPFCهای گروه که برای آزمودنیطوریدارد. به

تحریک  واژه كليدها:تواند در عملکرد مربوط به کنترل شناختی مؤثر باشد. افراد دارای باورهای فراطبیعی، می rDLPFCالکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر روی 
 .باورهای فراطبیعی ،کنترل شناختی ،ای مغزالکتریکی فراجمجه

Background: Cognitive control, which means the ability to control inappropriate behaviors or responses, and it is one 
of the main components of executive function that is impaired in paranormal believers. Therefore, this study seeks to 
determine whether the anodal stimulation of tDCS in the rDLPFC region is effective on the cognitive control function 
in paranormal believers or not? Aims: The aim of this study was to improve the ability of cognitive control and 
inhibition through transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) in paranormal believers. Method: The present study 
was a quasi-experimental post-test design with a control group(sham). The statistical population of this study was the 
students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Tehran in 2019, of which 38 
people were available through sampling and using the revised paranormal beliefs scale (Tobacyk,2004), which 
measures the sevirity of paranormal beliefs in individuals, Were screened and those with above-average scores were 
randomly assigned to the groups (experimental and sham). The Anodal Stimulation experimental Group received in the 
F4 region as well as the Cathodal Stimulus in the FP1 region (2-MA in 10-minute), and the Sham group received a 
fictitious stimulus. Participants were assessed in the anode stimulation position and quasi-stimulation conditions 
through the Go/No-Go test, which is used to measure inhibition. Results: The results showed that a significant 
difference between the mean scores related to the inhibitory error (p= 0/01) and the reaction time (p= 0/01) in the 
experimental and sham groups. Thus, the inhibitory error and reaction time of rDLPFC group are significantly less 
than the sham group. Conclusions: The transcranial Direct Current Stimulation on rDLPFC of paranormal believers 
can improve cognitive control. Key Words: Transcranial direct current stimulation, cognitive control, paranormal 
beliefs. 
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 مقدمه

های ای متمایز از باورها و شیوهبه مجموعه 0باورهای فراطبیعی

 ،0جادوگری ،9گوییپیش ،2جدید ازجمله باور به ادراک فراحسی

(. 2102 لیندامن و سویدهولم،اشاره دارد ) 1و دور جنبی 5خرافات

 - های ادراکیهای فردی در سوگیریباور بر این است که تفاوت

کنند )نرماشیری، شناختی افراد را مستعد به باورهای فراطبیعی می

مثال، باورهای عنوان(. به2119 ایروین،؛ 2101 و حاتمی، یسهراب

 یریگتصمیم فراطبیعی با گرایش شدید به اشتباهات در تکالیف

ریکی، لیندامن، الیناف، هالم  ؛2100 و حاتمی، ی)نرماشیری، سهراب

های بندی(، سوگیری در دسته2109 ون الک،؛ 2109 و نورتیمو،

 - سودهلم لیندامن،؛ 2109 سهرابی و حاتمی، )نرماشیری، مبهم

( و تکیه شدید 2110 لیندامن و آرنیو،؛ 2105 هاکینین و الیپسانن،

آرنولد و  پریک،) شهودی در مقایسه با تفکر تحلیلی به تفکر

( 2102 کوهلر و فوگلسانگ، سلی، چنی، پنیکوک، ؛2100 ویلیامز،

های دهند که سوگیریرو مطالعات نشان میهمراه است. ازاین

گیری و شناختی در افراد دارای باورهای فراطبیعی  ناشی از تصمیم

توان گفت (. بر این اساس می2119 ایروین،) نقص شناختی است

های الزم شناختی عی از مهارت و تواناییافراد دارای باورهای فراطبی

 (.2100 ون الک،) برخوردار نیستند

 1یکی از عوامل مهم در ایجاد توهمات 0های شناختیسوگیری

(. توهمات نیز در 2100 ایروین، درینکواتر و داگنال،شود )تلقی می

باورهای فراطبیعی نقش اساسی دارند )ایروین، داگنال و درینکواتر، 

پیش  های شناختی و توهمات قادر به(. عالوه بر این سوگیری2109

 ایروین، درینکواتر و داگنال،ستند )بینی شدت باورهای فرا طبیعی ه

های شناختی در افراد دارای توان گفت که سوگیری(. لذا می2100

ایروین، دهد )باورهای طبیعی، زیربنای باورهای آنها را شکل می

(؛ بنابراین عملکرد این افراد از طریق 2102 داگنال و درینکواتر،

و  9( مانند عطف به نتایج2119 ایروین،) یهای شناختفرضیه نقص

                                                           
1. paranormal belief 
2. extrasensory perception 
3. precognition 
4. witchcraft 
5. superstition 
6. telekinesis 
7. cognitive biases 
8. delusions 
9. jumping to conclusions 

 ر،درینکوات داگنال،قابل تبیین است ) 01استدالل مبتنی بر هیجان

 (. 2101 درینکواتر و همکاران،؛ 2105 و پارکر، دینووان

مختلف  00های شناختیهای فراطبیعی با نقصباور به پدیده

راجرز، فیسک و مرتبط است ) 02ازجمله خطاهای استدالل احتمالی

؛ 2100 فرنچ و استون،؛ 2111 وایزمن و وات، ؛2101 لویریس،

 - (. یکی از این خطاها، مغالطه پیوستگی )همپوشانی2119 ایروین،

تقل اما تمایل به قضاوت اشتباه درباره دو رویداد مس -( است 09رابطه

)تیورسکیو  عنوان یک رویدادحال مشترک )همپوشانی( بهدرعین

دهند که ، از سویی مطالعات مختلفی  نشان می -(0919 کاهنمن،

افراد دارای باورهای فراطبیعی خطاهای همپوشانی بیشتری نسبت به 

 داگنال،؛ 2100 بروثرتون و فرنچ،) کنندارش میافراد عادی گز

آرنولد و  پریک،؛ 2101 پارکر و راویلی، دینووان، درینکواتر،

راجرز، فیسک و ؛ 2100 راجرز، فیسک و وایلتشیر،؛ 2100 ویلیامز،

حال، در سویی دیگر مطالعاتی دیگر (. بااین2100 ؛2101 لویریس،

حکایت از عدم ارتباط بین باورهای فراطبیعی و خطاهای همپوشانی 

داگنال، ؛ 2101 داگنال، درینکواتر، دینووان، پارکر وکلوژ،دارند )

 داگنال، پارکر و مانلی،؛ 2100 درینکواتر، دینووان، پارکر و راولی،

رو پژوهشگران بر این باورند که این مسئله با تمایل ازاین (.2110

شدید افراد دارای باورهای فراطبیعی به تشخیص و ادراک تصادفی 

( و برخی دیگر 2100 ؛2100 داگنال و همکاران،) و احتمالی دارند

که این  به غالب بودن تفکر شهودی در این افراد اشاره دارند بطوری

عقالنی بیشتر  - افراد از تفکر شهودی در مقایسه با تفکر تحلیلی

 (. 2100 آرنولد و ویلیامز، پریک،) کننداستفاده می

 عقالنی باورهای فرا - اند که تفکر تحلیلیمطالعات نشان داده

؛ 2102 دهد )پنیکوک و همکاران،طبیعی را تا حدودی کاهش می

- حال، تفاوت بین تفکر تحلیلی(. بااین2102 و نورنزایان، یسجرو

بحث  ر شهودی در نحوه استدالل و تفسیر وقایع، موردعقالنی و تفک

بحث این است که آیا  (. سؤاالت اصلی مورد2102 است )دی نیز،

عقالنی و شهودی در چیره شدن بر دیگری  - فرآیندهای تحلیلی

کنند یا یک مکانیسم خاصی برای تنظیم این فرآیندهای رقابت می

عنوان استدالل و تفکر وجود دارد. مکانیسمی که ممکن است به

                                                           
10. emotion-based reasoning 
11. cognitive deficits 
12. errors of probabilistic reasoning 
13. conjunction fallacy 
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کننده تفکر شهودی در گرایش به باورهای فراطبیعی سرکوب

 0ی(. کنترل شناخت2100 درگیر باشد، کنترل شناختی است )ریکی،

شود و های نامناسب یا ناخواسته در افراد میمنجر به کنترل پاسخ

شده های اساسی کارکردهای اجرایی شناختهعنوان یکی از جنبهبه

اند که باورهای (. مطالعات نشان داده2111 است )میاک و همکاران،

 فراطبیعی با کنترل شناختی ضعیف رابطه دارد )لیندامن و همکاران،

که کنترل شناختی قوی تمایل به آن را کاهش لی(، درحا2102

توان (. عالوه بر این می2110 و پُلدارک، ینزدهد )آرون، روبمی

)موتیر و  2شهودی تفکراشاره کرد که ضعف در کنترل شناختی با 

( 2111 ( و اسکیزوفرنی )نیگ،2101 ؛ کازوتی و موتیر،2119 هود،

شانی نزدیکی دارند رابطه دارد که با باورهای فراطبیعی همپو

؛ 2111 ؛ وایسمن و وات،2111 ؛ لیندامن و آرنیو،0990 )وایس،

(؛ بنابراین باور به این است که 2119 ، ایروین،2111 بروگر و مور،

دهد عدم کنترل شناختی، تمایل به باورهای فراطبیعی را افزایش می

 (.2119 )هود،

د یک مطالعات نشان داده است که کنترل شناختی با عملکر

 PFCشده مرتبط است که شامل مناطقی از شبکه عصبی توزیع

 .(2102 است )نیندام و همکاران، 5ACC و 9DLPFC ، 0IFGمانند

با کنترل  DLPFCاند که ناحیه در این راستا مطالعات نشان داده

(. 2109 ور،یبر یو و؛ چ2119 شناختی رابطه دارد )بریور و همکاران،

ها و افراد مختلف در دهند که بین گروهمیمطالعات زیادی نشان 

های کنترل شناختی تفاوت وجود دارد )پکستون کارگیری حالتبه

؛، مورالس و 2119 ؛ بریور و همکاران،2111و  2111 و همکاران،

رو کاهش عملکرد در کنترل فعال (. ازاین2105  ،2109 همکاران،

( 2109 اران،شده است )لش و همکدر بیماری اسکیزوفرنی گزارش

(؛ بنابراین نقص 0990 که با باورهای فراطبیعی رابطه دارد )تالبورن،

های شناختی در باورهای ای از حوزهدر کنترل شناختی در گستره

( و اسکیزوفرنی )لش و 2100 فراطبیعی )ریکی و همکاران،

در  DLPFC( و کاهش فعالیت در ناحیه 2100 همکاران،

شده است. با توجه ( نشان داده2109 ،)لش و همکاران یزوفرنیاسک

مرتبط با شبکه عصبی کنترل شناختی است  DLPFCبه اینکه ناحیه 

                                                           
1. Cognitive control 
2. intuitive thinking 
3. dorsolateral prefrontal cortex 
4. inferior frontal junction 
5. anterior cingulate cortex 

توان گفت که عملکرد شبکه عصبی در این افراد دارای نقص می

 است.

ای نشان دادند ( در مطالعه2109در این راستا لش و همکاران )

حین تکلیف افراد دارای اسکیزوفرنی اولیه در  DLPFCکه ناحیه 

داری در مقایسه با گروه مربوط به کنترل شناختی فعالیت معنی

گروه کنترل افزایش  DLPFCکه ناحیه کنترل نداشته است درحالی

بیشتری در حین اجرای تکلیف داشته است، عالوه براین فاسبندر و 

ای نشان داد که افراد دارای اسکیزوفرنی ( در مطالعه2105همکاران )

تری نسبت به گروه ناختی ضعیف هستند و نمرات پاییندر کنترل ش

توان گفت که علیرغم کنترل داشتند؛ بنابراین با توجه به مطالعات می

اینکه این افراد ممکن است در مکانیسم کنترل شناختی نقص داشته 

دهنده نقش باشند اما مطالعه روشن و مستقیمی وجود ندارد که نشان

فراطبیعی با استفاده از تحریک مغزی کنترل شناختی در باورهای 

و  PFCرو، این مطالعه به بررسی رابطه مستقیم بین منطقه باشد، ازاین

 1ای مغزوسیله تحریک الکتریکی فراجمجمهکنترل شناختی به

(tDCSبه )،عنوان ابزاری برای تحریک قشر مغز )آنتال و همکاران 

 استفاده شد. (2100

tDCS ( 2-0شامل یک جریان ثابت و نسبتاً ضعیف الکتریکی 

)آند و  یآمپر( است که معموالً از طریق دو الکترود سطحمیلی

شود. حداقل یکی از الکترودها کاتد( بر روی قشر مغزی اعمال می

گیرد، بر روی جمجمه آزمودنی )در منطقه موردنظر( قرار می

که الکترود دیگر بر روی محل موردنظر دیگر )روی درحالی

گیرد. جریان الکتریکی از جمجمه یا بر روی شانه یا بازو( قرار می

 21تا  5یگری )کاتد( طی یک دوره زمانی )یک الکترود )آند( به د

پذیری قشر در شود که تحریکیابد که تصور میدقیقه( جریان می

(. 2100 شده ایجاد شود )رومیرو الیورو و همکاران،منطقه تحریک

پذیری آندال منجر به افزایش تحریک tDCSدر سطح سلولی، 

که ، درحالیشود( در ناحیه زیر الکترود می0عصبی )دپوالریزاسیون

tDCS ( تولید 1کاتدال اثر متفاوتی را )از طریق هیپرپلورازاسیون

شود کند که پس از تحریک منجر به با اثرات احتمالی میمی

ند برای شمروشی ارز tDCSرو (. ازاین2112 )لیبیتانز و همکاران،

فهمیدن مناطق مغزی )شبکه( درگیر در یک عملکرد شناختی است 

                                                           
6. transcranial direct current stimulation (tDCS) 
7. depolarization 
8. hyperpolarization 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dorsolateral-prefrontal-cortex
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؛ فرتونانی و 2105 ؛ بستمن و همکاران،2100 ان،)فیلمر و همکار

است أیید شده تو تأثیر آن در مطالعات پیشین  (2101 مینیوسی،

و  طاهرپور، 0991و همکاران،  طاهرپور، 0991انصافی و همکاران، )

با توجه به خأل در  (.0991، نرماشیری و همکاران، 0991همکاران، 

حاضر در پی پاسخگویی  مطالعههای پیشین در این حوزه، پژوهش

 rDLPFCدر ناحیه  tDCSکه آیا تحریک آنودال به این سؤال بود 

بر عملکرد کنترل شناختی افراد دارای باورهای فراطبیعی مؤثر است 

 یا خیر؟

 روش

آزمون با گروه پس آزمایشیشبهپژوهش حاضر از نوع طرح 

روانشناسی و دانشکده بود که جامعه آماری آن را دانشجویان  شم

 0999-0991دانشگاه تهران در نیم سال تحصیلی اول  علوم تربیتی

بر اساس پژوهشی مشابه  . از بین جامعه آماریدادندیتشکیل م

 09نفر گروه آزمایش و  09نفر ) 91 (2105)واسکول و همکاران، 

 وضعیت طبیعی و سالمی داشتند ،لحاظ بینایی نفر گروه شم( که از

ی راحتبهها یآزمودنی سنجیده شد تا زارشگرخود گ)از طریق 

با استفاده از روش  ی پاسخ دهند(آسانبهبتوانند به تکلیف کامپیوتری 

باالتر از میانگین در  یهاگری افرادی که نمرهداوطلبانه پس از غربال

( کسب 2110) 0شده باورهای فرا طبیعی توبیسیک مقیاس تجدیدنظر

و شم(  rDLPFCها )فی در گروهطور تصادکردند، انتخاب و به

 اصول)موازین اخالقی بر اساس بیانیه هلسینکی گمارش شدند. 

در این پژوهش  (انسان روی بر پزشکی هایپژوهش در اخالقی

 شده است.اعمال

 ابزار

(: این 2110) یسیکمقیاس تجدیدنظرشده باورهای فراطبیعی توب

میزان اعتقاد به باورهای فراطبیعی توسط  یریگمقیاس برای اندازه

تجدیدنظر شد.  2110ساخته شد و در سال  0911توبیسیک در سال 

گویه و هفت خرده مقیاس است. مقیاس  21این مقیاس دارای 

)کامالً  0)کامالً مخالف( تا  0استفاده در این مقیاس از  لیکرت مورد

 012ین مقیاس و حداکثر نمره در ا 21حداقل نمره موافق( است. 

قرارگرفته و پایایی با استفاده از  أییدروایی این آزمون مورد تاست. 

(. 2110 شده است )توبیسیک،گزارش 92/1تا  00/1آلفای کرونباخ 

 92/1در این پژوهش پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Revised Paranormal Belief Scale(RPBS) Tobacyk 

 است. آمدهدستبه

اولیه آن در سال آزمون برو نرو که نسخه  :2نرو -آزمون برو 

طور وسیع برای توسط هافمن طراحی گردیده است، به 0910

و شامل دودسته  شودیبازداری رفتاری استفاده م یریگاندازه

ها پاسژخ دهند از محرک یاباید به دسته هایمحرک است. آزمودن

 .بژه دسژته دیگژر خودداری کنند )نرو( یدهو از پاسخ )برو(

 یهابژرو معمژوالً بژیش از محرک یهامحرکتعداد  کهییازآنجا

است )وربروگن و  نرو است، آمادگی برای ارائه پاسخ در فرد بیشژتر

(. پاسژخ مناسژب یا خطژای ارتکاب به معنای انجام 2111 لوگان،

)فیلمور،  یلپاسخ حرکتی در محرک برو به شکل هندسی مستط

در یک رایانه ارائه  ثانیهیلیم 511( به مدت 2111 زاش و هایس،

هدف بایژد از ارائه پاسخ  یرو آزمودنی هنگام ارائه محرک غ شدیم

: آیدیخودداری کند. از این آزمون، سه نمره جداگانه بژه دست م

درصد خطای حذف، درصد خطای ارتکاب و زمان واکنش. پایایی 

 ییو به روش باز آزما 10/1این آزمون با روش آلفای کرونباخ 

 کارکرد با آزمونزمان آن نیز شده است و روایی همارشگز 15/1

باشد )نجاتی شده است که مطلوب میگزارش 51/1 اجرایی بارکلی

در مطالعه قدیری، جزایری، عشایری و قاضی  (.0990 و همکاران،

در این  .شده اسژتگزارش 10/1( اعتبار این آزمون 0910طباطبایی )

افزار و با اسژتفاده از نرم ایهیانصورت راپژوهش، این آزمون به

بایژد  هایاستفاده شد. در این آزمون، آزمودن 5نسخه  9اینکویسیت

با فشار دکمه فاصله  تریعپژس از رؤیت محرک هدف، هر چه سر

صورت . در ابتدا چند کوشش بهدادندیبه آن پاسخ م یدکلدر صفحه

ابی کلیژد پاسخ تمرینی ارائه شد تا آزمودنی نسبت به آزمژون و جایژ

مورد  01کوشش اصلی ارائژه شژد که  011کامالً آشنا شود و سپس 

آنها محرک برو بود تا بتوانند پاسخ نیرومندی را ایجاد کند. کلیه 

 .ثبت شد هایها و زمان واکنش آزمودنپاسخ

تحریک  (tDCS) :یاتحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه

یان مستقیم الکتریکی یک مغز از روی جمجمه با استفاده از جر

هایی از بازتعریف و گزارش یتازگقدیمی است که به فناوری

های مغزی منتشرشده ای از بیماریکاربرد آن در طیف گسترده

برای تحریک  NEUROSTIM دستگاه است. در این مطالعه از

 ولت است. 9یک باتری  مغزی استفاده شد. منبع جریان این دستگاه

                                                           
2. Go/No-Go Task 
3. inquisit 
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کور بود  سویکاین مطالعه یک مطالعه  پژوهش:فرآیند اجرای 

 tDCSهای از گمارش در گروه هایآزمودن تنها به این معنا که

که دارای  یکنندگانبودند. در ابتدا با فراخوان شرکت اطالعیب

شرایط ورود به مطالعه بودند، به مطالعه دعوت شدند و 

ربالگری هایی که نمره باالتر از میانگین از طریق غآزمودنی

( کسب کردند 2110) یسیکپرسشنامه باورهای فراطبیعی توب

عنوان نمونه در این پژوهش شرکت داده شدند. سپس فرم به

ها در رابطه باهدف، به آزمودنی بخشیبرای آگاه نامهیترضا

روش، نتایج و خطرات جانبی احتمالی به آزمودنی داده شد و از 

در صورت رضایت  یتند. درنهاها خواسته شد با دقت مطالعه کنآن

ها امضا کامل و آگاهانه برای شرکت در طرح پژوهشی از آزمودنی

ازآن گرفته شد و سپس فرآیند پژوهش آغاز شد. پس أییدو ت

( و شم rDLPFC) یشها با گمارش تصادفی در گروه آزماآزمودنی

 یکزمان با تحرنرو هم / برو ( جایگذاری شدند. آزمونگواه)گروه 

( rDLPFC) یشهای گروه آزماصورت آنالین(، روی آزمودنیه)ب

ازآن انجام مداخالت مربوطه انجام شد. روش اعمال اجرا شد. پس

بود که پد اسفنجی که درواقع پوشش الکترودها  یاگونهتحریک به

درصد آغشته شد و الکترودها  0شود به سدیم کلرید محسوب می

اساس مطالعات پیشین جای  درون آن قرار گرفت. الکترودها بر

 یگذاری شد، بدین ترتیب که الکترود آند بر روی منطقه مغز

rDLPFC (F4)  و الکترود کاتود بر روی ناحیه سوپر اوربیتال سمت

 المللیین( بر اساس سیستم ب2109)فریسیر و همکاران،  (FP1)0چپ

 هایکش مخصوص بر روی سر آزمودن یلهوسقرار و به 21-21

در وضعیت آرامش انجام شد. این  tDCSمحکم شد. تحریک 

دقیقه و در  01آمپر به مدت میلی 2آند با شدت  tDCS تحریک

 ذکریاننرو در یک جلسه انجام شد. شا/  حین اجرای تکلیف برو

استفاده شد. پس از  شماز  tDCSدر اجرای  گواهاست برای گروه 

شده در باال، نتیجه حانجام کلیه مداخالت بر اساس پروتکل مطر

ها با یکدیگر مقایسه شد. همچنین الزم در گروه هایعملکرد آزمودن

 پیشین آشکار گردیده که شدت به ذکر است بر اساس مطالعات

 زمان تحریک ذکرشده اثر سوء بر سالمتی شرکتو مدت یانجر

 کنندگان نخواهد داشت.

 

                                                           
1. left supraorbital region 

 هايافته

که در گروه  مرد شرکت داشته 00زن و  20 در این مطالعه

حضور  مرد 09زن و  1مرد و در گروه شم  0زن و  05آزمایش 

( بود. 20/5)12/29)انحراف استاندارد( سنی آنها  یانگینو م اندداشته

مقطع  09نفر دانشجوی مقطع کارشناسی و  25بین عالوه براین، ازاین

 نداردانحراف استاو  میانگین 0کارشناسی ارشد بودند. جدول 

خطای های به ترتیب در مؤلفه شم راو  rDLPFC هاینمرات گروه

 .دهدیزمان واکنش نشان م وخطای ارتکاب ، حذف

 ها از آزمون تحلیل واریانس چندجهت بررسی استنباطی داده

در متن آزمون تحلیل  راههیکمتغیری و آزمون تحلیل واریانس 

شده ارائه 2ن در جدول واریانس چند متغیری استفاده شد که نتایج آ

 است. الزم به ذکر است قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس چند

 ویلک -شاپیرو ها از طریق آزمون متغیری فرض نرمال بودن داده

با توجه به حساسیت  بررسی شد که این فرض برقرار بود. همچنین

 مسئله، در ابتدا این مقادیر پرت و گمشده واریانس چندمتغیری به

یافت  هاداده دری و گمشده اکرانهی بسیار ادادهررسی گردید که ب

و خطی بودن  واریانس یهاسیهمگنی ماترهای فرضیشپ نشد.

نتایج ها نیز برقرار بود. فرضیشپمتغیرها نیز بررسی شد که این 

نیز نشان داد که این  هایانسآزمون لوین جهت بررسی همگنی وار

 نیز برقرار است. فرضیشپ
 

دو گروه در  هایی. میانگین و انحراف معیار عملکرد آزمودن0جدول

 آزمون برو / نرو یهامؤلفه

 انحراف استاندارد میانگین هاگروه متغیر

 2خطای حذف
rDLPFC 119/1 22/1 

Sham 519/1 29/1 

 9خطای ارتکاب
rDLPFC 212/1 09/1 

Sham 921/1 01/1 

 سرعت واکنش
rDLPFC 90/990 11/11 

Sham 59/050 10/95 
 

 

                                                           
2. Omission error 
3. Inhibitory error 
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 . خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری2جدول

 ضریب اتا Sig خطا df فرضیه F df مقدار آزمون

 09/1 110/1 90 9 512/1 501/1 المبدای ویلکز
 

 

 / نرو آزمون برو یهامؤلفه متن تحلیل واریانس چندمتغیری در راههکیخالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس . 9جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیرها

 خطای حذف
 E090/1 0 1-E090/1 119919/1 09/1-1 گروه

 - - E190/9-5 91 1119019/1 خطا

 خطای ارتکاب
 10/1 121191/1 111090/1 0 111090/1 گروه

 - - E502/1-5 91 112900/1 خطا

 سرعت واکنش
 12/1 011190/5 001201/90251 0 001201/90251 گروه

 - - 950952/1100 91 051159/205211 خطا
 

 

نشان المبدای ویلکز مربوط به نتایج آماره  2نتایج جدول 

در  90و  9آزادی ( با درجه505/0آمده )دستبه Fدهد که مقدار می

ها با حداقل در یکی از مؤلفه یجهباشد، درنتمعنادار می 110/1سطح 

ها که تأثیر گروه دهدیمقدار ضریب اتا نشان مهم متفاوت هستند. 

 درصد بوده است. 09بر روی متغیرهای وابسته 

مشاهده شد بین میانگین نمرات  9طور که در جدول همان

( و سرعت =0،91f ،10/1 p= 120/1مربوط به خطای ارتکاب )

 شمو  rDLPFCهای ( در گروه=0،91f ،21/1 p= 011/5واکنش )

های گروه که برای آزمودنیطوریتفاوت معناداری وجود دارد. به

rDLPFC  شمخطای ارتکاب و سرعت واکنش نسبت به گروه ،

 9شده در جدول باشد. همچنین نتایج ارائهطور معناداری کمتر میبه

که دو گروه ازلحاظ خطای حذف تفاوت معناداری با  دهدینشان م

 یکدیگر ندارند.

 گيریبحث و نتيجه

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم 

ای بر کنترل شناختی افراد دارای باورهای فراطبیعی شدید فراجمجمه

بود. برای نیل به این هدف میزان تغییرات نمرات اکتسابی کنترل 

بود، در حالت  شدهیابیارز GO/NO-GOشناختی که با آزمون 

تحریک آندی و شم باهم مقایسه شد. نتایج نشان داد که تفاوت 

( نسبت به تحریک rDLPFCتغییرات بین حالت تحریک آندی )

دقیقه تحریک  01ساختگی )شم( معنادار است. بدین معنی که 

، کنترل آمپریلیم 2 یانجر( با شدتF4)rDLPFCآندی قشر 

شناختی افراد دارای باورهای فراطبیعی شدید را در مقایسه بژا 

هرچند که  طور معناداری ارتقا داده استتحریک ساختگی به

ای ناحیه أثیر تحریک الکتریکی فراجمجمهای درباره تمطالعه

rDLPFC  بر کنترل شناختی در باورهای فراطبیعی مشاهده نشد اما

های این مطالعه با نتایج مطالعات پیشین درباره تأثیر تحریک یافته

بر کنترل شناختی در  rDLPFCای ناحیه الکتریکی فراجمجمه

، و همکاراناست )پاپولوس اختالالت روانشناختی مختلف همسو 

شولز و  ؛2121لی و همکاران،  ؛2121بودوین و همکاران،  ؛2121

 (.2109 ،همکاران

 در مهمی نقش شناختی کنترل که است داده نشان تحقیقات

 پیشنهاد اخیراً (.2102بریور و همکاران، دارد ) رفتاری فرآیندهای

 فرآیند تمایل به در مهم کنترل شناختی، مکانیسمی که است شده

ریکی و هستند ) آن با مرتبط مسایل سایر و باورهای فراطبیعی

 کنترل در مهمی نقش DLPFC مهمتر، همه از .(2102همکاران، 

، وندرهسلیت و همکاران، 2119بریور و همکاران، کند )می شناختی

. است بحث مورد همچنان منطقه این دقیق نقش حال، این (. با2119

 برای شناختی کنترل در راست DLPFC نقش درک زمینه، این در

 .است مهم بسیار باورهای فراطبیعی در آنها پیامدهای بیشتر درک

می  حمایت شناختی کنترل در DLPFC نقش از شواهد از بسیاری

 حاصل (. نتایج0951، ریزوالد و همکاران، 2111مک دونالد، کنند )

 فعالیت افزایش که دهدمی نشان( 2119. )همکاران و مطالعه بریور از

DLPFC و IFG شود.می مشاهده شناختی کنترل هنگام در 

ها، افراد دارای باورهای فراطبیعی شدید، در بر اساس این یافته

کنترل شناختی عملکرد ضعیفی دارند. مطالعات قبلی نیز نشان 

اند که بین باورهای فراطبیعی و بازداری رابطه معکوس وجود داده

( دریافتند که باورهای 2110و اسپینال ) یندارد. در این راستا و ا
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طور معکوس با بازداری در شاخص کارکردهای اجرائی فراطبیعی به

( نشان 2102مرتبط است. در یک مطالعه دیگر لیندامن و سودهلم )

 هاییاسدادند که افراد دارای باورهای فراطبیعی در کلیه خرده مق

بیشتر از افراد  یتوجهویسکانسین خطاهای قابل یهاآزمون کارت

 اند.عادی مرتکب شده

که باورهای فراطبیعی  کندیها از این دیدگاه حمایت ماین یافته

طور مستقیم یا غیرمستقیم با کنترل شناختی مرتبط ممکن است به

ها مقدماتی است، اما نقش (. اگرچه این یافته2111باشد )نیگ، 

ی دارند. مهمی در توضیح دالیل گرایش به باورهای فراطبیع

 هاییدگاهاز د توانیهمچنین، ضعف در کنترل شناختی را م

بسیاری مانند عصبی، شناختی و فرهنگی توضیح داد. بنابراین، 

در انسان  هایسممکان ینتر بازداری و کنترل شناختی یکی از مهم

است که ارتباط نزدیکی با عملکرد قشر پیشانی دارد )همپشایر، 

(. این قشر ممکن است با 2101و اوون، چمبرلین، مونتی، دانکن 

کنترل شناختی در کاهش باورهای فراطبیعی  هایییگسترش توانا

 نقش داشته باشد.

افراد دارای باورهای فراطبیعی که در کنترل  رسدیبه نظر م

اطالعاتی را که به آنها نیازی  توانندیشناختی نقص دارند، نم

صورت ناگهانی را به ندارند، نادیده گرفته و یک فکر یا عمل

دیگر  تواندیمتوقف سازند. همچنین کنترل ناقص شناختی م

عملکردهای شناختی را در این افراد دچار مشکل نموده و باعث 

آسیب این کارکردهای عالی در آنها گردد. قشر پیش پیشانی برای 

کنترل شناختی و بازداری از اهمیت زیادی برخوردار است. آندری 

بر سرعت پردازش شژناختی  tDCS( دریافتند که 2101و همکاران )

بر  tDCS( نیز نشان دادند که 2101همکاران )تأثیر دارد. هژویین و 

، روین. ازاشودیپیشانی باعث بهبود عملکرد بازداری مقشر پیش

گفت کارکرد مناسب کارکردهای اجرایی به عملکرد  توانیم

 پیشانی وابسته است )بارکلی،مناسب بازداری در قشر پیشانی و پیش

0990.) 

ناختی در افراد دارای گفت هنگامی کنترل ش توانیبه عبارتی م

، کارکردهای اجرایی کارایی شودیباورهای فراطبیعی دچار نقص م

نقص در بازداری در این افراد به  رسدیالزم را ندارد که به نظر م

 توانیآنها مرتبط است. طبق این م DLPFCضعف در کارکرد 

در بازداری افراد دارای  گذارینقش مهم و تأثیر DLPFCگفت 

 )بریور و همکاران، یراطبیعی دارد. طبق پیشینه پژوهشباورهای ف

 توانیدر بازداری، م DLPFC( و تأثیر مهم 2109 براور، یو؛ چ2119

 تحریک یهادر سازه پذیرییکاشاره نمود که افزایش تحر

. شودیآنودال سبب ارتقای کنترل شناختی و بازداری م الکتریکی

ای مغز ی فراجمجمه، در این پژوهش تحریک الکتریکروینازا

، کنترل شناختی افراد دارای DLPFCتوانست با افزایش فعالیت در 

-پیش در منطقه tDCSباورهای فراطبیعی را بهبود ببخشد؛ بنابراین، 

عصبی در اثر تحریک  یهاراست سبب گردیده تژا سلول پیشانی

آنودال در طول زمژان جمع گشته و منجر به شلیک بیشتر شوند و 

این فرآیند به ارتقای کارکرد بازداری در افراد دارای  درنهایت

. لذا در این افراد تحریک آنودال شودیباورهای فراطبیعی منتج م

سبب تغییرات پتانسژیل غشای سلول عصبی شده و  تواندیم

سروتونین را باالبرده و تحریک کاتودال، گابا و گلوتامات را کم 

عصبی  یهاادامه یابد، سلولدقیقه  01به مدت  tDCS. اگر کندیم

؛ مانندیها پس از تحریژک همچنان پویا مدوپامینرژیک برای مدت

را باالبرده  F4 یهناح یت، فعالDLPFCاز طریق تنظیم  tDCS ینبنابرا

نظر در مغز شده و کنترل  به تنظیم فعالیت ناحیه مورد یتو درنها

 .دهدیمشناختی را در افراد دارای باورهای فراطبیعی ارتقا 

توان گفت که تحریک الکتریکی مستقیم فرا طورکلی میبه

ای در ارتقای کارکردهای شناختی افراد دارای باورهای جمجمه

فراطبیعی قابلیت کاربرد داشته و بر بهبود کنترل شناختی افراد دارای 

این تأثیر و  رسدیباورهای فراطبیعی شدید تأثیر دارد. به نظر م

عصبی و  یریپذطریق تسهیل در انعطاف ارتقای عملکرد از

که در کارکردهای عالی انسان تأثیر مهمی  DLPFCمدوالسیون 

با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد دارد، به وجود آمده است. 

شود تا از این نتایج در ارتقای کنترل شناختی در افراد دارای یم

تواند یمایج باورهای فراطبیعی بهره برد. عالوه براین، این نت

ی آینده برای پژوهشگران هاپژوهشجدیدی را برای  اندازچشم

 گیری در دسترساشاره کرد که نمونه توانیم یتنها درفراهم کند. 

 هاییتاز محدودیکی  و انتخاب گروه نمونه از بین دانشجویان

های پژوهش اطالع یتمحدودیکی دیگر از پژوهش حاضر بود. 

بود.  های آزمایش و شمها در گروهیمودنآزپژوهشگر از گمارش 

های پژوهش، عدم بررسی همچنین یکی دیگر از محدودیت

نشانگرهای مغزی پس از تحریک الکتریکی فراجمجمه ای از طریق 

های تصویربرداری عصبی جهت بررسی تغییرات مغزی بود روش

 یکی پذیر نبود. عالوه بر این، که با توجه به پرهزینه بودن آن، امکان
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های پژوهش عدم عایق صدای آزمایشگاه یتمحدوددیگر از 

تربیتی دانشگاه تهران بود که شناختی دانشکده روانشناسی و علوم

؛ ها در برخی مواقع کاهش پیدا کندممکن بود دقت آزمودنی

شود که گروه نمونه از بین یمها پیشنهاد یتمحدودبنابراین بر اساس 

ی اخوشهگیری تصادفی یا جوامع دیگر و با استفاده از روش نمونه

انجام گیرد تا بتوان اطالع دقیق تری از عملکردهای شناختی در 

شود یمافراد دارای باورهای فراطبیعی کسب کرد. همچنین پیشنهاد 

از  مطالعه دوسوکور طراحی شود تا هم آزمودنی و هم آزمونگر

گمارش افراد در گروه ها اطالعی نداشته باشند که این خود می 

تواند سوگیری آزمودنی و آزمونگر را تا حدودی کاهش دهد. 

شود پس از تحریک الکتریکی از عالوه بر این، پیشنهاد می

استفاده شود تا از طریق  fMRIچون  های تصویربرداری عصبیروش

یت درنهاآن بتوان تغییرات مغزی در ناحیه تحریک را بررسی کرد. 

شود مکان اجرای پژوهش دارای عایق صدا باشد که یمپیشنهاد 

ها نگردد که داده ها تحت یآزمودنی برای پرتحواسباعث ایجاد 

 تأثیر آن قرار نگیرد.
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