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  چکیده
هاي مطالعات نشان داده است نقاط قوت و ضعف کنش :مقدمه

تري در مردان وجود دارد، صورت مالیم شناختی افراد اتیسم به
هاي شناختی، مانند تعامالت که مردان در برخی کنش طوري به

    تري نشان اجتماعی و همدلی در مقایسه با زنان عملکرد ضعیف
توجه اشتراکی که است که کنش شناختی  این در حالی. دهندمی

شود در افراد مبتال به مبنایی براي تعامالت اجتماعی محسوب می
در پژوهش حاضر به بررسی این کنش در  :روش. اتیسم مختل است

هاي این پژوهش شامل آزمودنی. در مقایسه با زنان پرداخته شد مردان
      دانشجوي دانشگاه شهید بهشتی است که ) مرد 25زن،  32( 57
با . گیري در دسترس در این مطالعه شرکت کردندورت نمونهصبه

استفاده از ابزار ردیاب چشم رفتار و زمان توقف نگاه و حرکت چشم 
ها در رابطه با تکلیف کامپیوتري افراد و نیز پاسخ درست آزمودنی

راهه  با استفاده از تحلیل واریانس یک :هایافته. توجه اشتراکی ثبت شد
الگوي نگاه کردن متفاوتی با زنان و  شد مردانو دوراهه مشخص 

زمان بیشتري  همچنین مردان مدت. هاي درست کمتري داشتندپاسخ
تر مردان همچنین در تصاویر پیچیده. کنندبه محرك هدف نگاه می

زمان بیشتري را صرف یافتن تصویر هدف و نیز صرف نگاه  مدت
هاي این پژوهش در تهیاف :گیرينتیجه. کردندکردن به تصویر هدف می

تر توجه راستاي تأیید نظریه مغز مردانه اتیسم بر وجود کنش ضعیف
  .اشتراکی در مردان در مقایسه با زنان است

  .توجه اشتراکی، مردان، مغز مردانه اتیسم، ابزار ردیاب چشم :کلیديواژگان

 

Abstract 
 

Aims: According to Extreme Male Brain (EMB) theory 

in autism, the strong and weak points of cognitive 

reactions of autistic people are milder in males. Joint 

attention, as a compromiser of subsequent opportunities 

for the development of social cognition, is disturbed in 

autistic people. This study aimed to investigate this 

cognitive function in male and females. Method: Fifty 

seven (32 female) students of Shahid Beheshti 

University, based on available sampling in year 2013-

2014were recruited in the study. Using eye tracking, the 

behavior and fixation of eye movements as well as the 

results of computer tasks of joint attention were 

measured. Results: The results of one and two ways 

variance indicated that gaze patterns of males and 

females are different. Also, duration time for looking at 

the target and face in males was longer than females. 

Conclusion: In conclusion, our evidence supported the 

theory of extreme male brain theory indicating lower 

performance of joint attention in males than females.  

Keywords: Joint Attention, Male, Extreme Male Brain 

Theory, Eye Tracking. 
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  مقدمه
ن مغز زنان و مردا کارکرددر ساختار و  نسیهاي جتفاوت

 )1992( 1کیمورا .همواره مورد مطالعه محققان بوده است
قشر به هنگام تولد از نظر ساختاري، نشان داده است 

کره راست مردان در مقایسه با نیمکره چپ ضخامت منی
مغز زنان بیشتر از درصد ماده خاکستري  .بیشتري دارد

مایع بین د ماده سفید و مردان درصدر مغز مردان بوده، اما 
روگروك، سلیمی ( شودبیشتري مشاهده مینخاعی 

اي جسم پینه ،همچنین ؛)2014و همکاران،  2خورشیدي
از همین بخش در مغز مردان است  تر بزرگزنان در مغز 

    ت مطرحابرخی مطالع که حالیدر  .)1990، 3هاینز(
 عملکردهاي باهاي سفید و خاکستري حجم مادهکنند می

در  که طوري بهداشته همبستگی فضایی کالمی و کلی، 
 در دو جنس نقش داردشناختی کارکردهاي هاي تفاوت

اي دیگر از دسته) 1999و همکاران،  4تورتسکی گر،(
سرعت،  شناختیهاي عملکردکنند می بیانمطالعات 

در زنان  سیال هوشو  کاري حافظهکنترل توجه، ظرفیت 
 غیردو جنس  زمغقشري هاي ساختاري تفاوت باو مردان 

 .)2014و همکاران،  5اسکوریال، رومن(است  مرتبط
هاي تفاوتدریافتند  )2012(و همکاران  6، هدبورگالتا
) g(به عامل عمومی هوش در کل حجم مغز جنسی 

فضایی ـ  هاي دیداريمهارت اما بانامرتبط بوده 
ـ  هاي دیداريتوانایی بین در همین راستا،. همبستگی دارد

مرکزي پسمرکزي و نواحی پیشو ماده سفید فضایی 
تغییرات با این توانایی  .مغزي مردان همبستگی وجود دارد

زنان نیز گیجگاهی آهیانه و نواحی ماده خاکستري 

                                                             
1. Kimura 
2. Ruigrok & Salimi-Khorshidi 
3. Hines 
4. Gur  & Turetsky 
5. Escorial & Román 
6. Burgaleta & Head 

هایر و . )2008، 7هانگی و همکاران(همبسته است 
الگوهاي بارزي در هاي تفاوتنیز ) 2005( 8همکاران

و ماه خاکستري مناطق مختلف مغزي همبستگی هوشبهر 
مردان در این همبستگی در  .انددو جنس مشاهده کرده

در زنان  حالی کهدر  دیده شدهپیشانی نواحی آهیانه و 
 .ه استمشهود بودبیشترین همبستگی در نواحی پیشانی 

هاي دو جنس در تفاوتاین فرضیه نیز مطرح است که 
ي ساختارهاي ارتباط تفاوت درعملکردهاي شناختی به 

 و 9، کاراماکولوم( استها مرتبط آن مغزکارکردي  و یا
از نظر کارکردي نیز مشخص شده  .)2010همکاران، 

 سازماندهی دوسویه مغزي به نسبت مردان زناناست 
 است حالیاین در  دارندهاي شناختی در توانایی بیشتري

 در مردان بیشتر از زنان استغلبه نیمکره چپ میزان  که
هاي توانایی همچنین زنان راست برتر ،)1988، 10برایدن(

تر ضعیفدیداري ـ  فضاییهاي و در تواناییکالمی بیشتر 
ـ  هایی فضاییمردان راست برتر توانایی هستند، اما

 هاي کالمی دارندتوانایی در مقابل دیداري بهتري
با ارائه  )1987( 12گشویند و گاالبوردا ).1992 ،11هالپرن(

کره منیند انیز بیان کرده »غالب استانداردالگوي «مدل 
هاي فضایی کره راست در تواناییمچپ در زبان و نی

دوران کنند تستوسترون می شارها هاآن .غالب هستند
 يمغز و ایجاد این الگوباعث جانبی شدن جنینی 

مورد نقد چه این مدل اگر .شودمی دوجنسیغیرمشابه 
بین ارتباط مهمی برخی محققان قرار گرفته است اما 

 .دهداي نشان میبرتري نیمکره و جانبی شدن مغز سنج

                                                             
7. Hänggi 
8. Haier 
9. Colom   & Karama 
10. Bryden 
11. Halpern 
12. Geschwind & Gallaburda 
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سازماندهی شناختی زنان  معتقد استنیز  )1990(هاینز 
لبه نیمکره غمیزان ند و با مردان دار تري در مقایسهدوسویه

  .مردان بیشتر از زنان استچپ در 
پیش تولدي نیز بر  اثرات هورمونی از سوي دیگر
باال بودن باال بودن سطح  که طوري بهتحول مغز اثر دارد، 

هورمون تستوسترون در دوره پیش از تولد در مردان 
     باعث ایجاد تفاوت مغزي و پیروي آن تفاوت در

کوهن، ـ  بارون(شود هاي شناختی آنان با زنان میکنش
هاي شناختی مغز مردانه در کنش ترتیب، بدین ).2009

براي . دهدمقایسه با مغز زنانه عملکرد متفاوتی را نشان می
به میزان بیشتري از قانونمندي و سیستمی  مردانمغز مثال 

هایی در تواناییکند و در مقابل زنان نیز کردن تبعیت می
استنتاج اي و تن صدا، حاالت چهرهزبان بدن، مانند تفسیر 

     توانمندتر از مردان عملدیگران درباره حالت ذهنی 
استاندارد  هاي آزمون درنسبت به زنان مردان نیز کنند می

کسب مرات کمتري نمی هاي کالتواناییشده سنجش 
وایت  ؛2006کوهن، ـ  و بارون 1یرنیکمی( کنندمی

 درمردان نیز  ).2002کوهن، ـ  ؛ بارون2012، 2هاوس
گیالو ( خوانیـ  نقشههاي شناختی مانند برخی کنش

) 1997 کولینز و کیمورا،( چرخش ذهنی  ،)1993کیمورا، 
 ،)1995وویر و همکاران، ( جزئیات مرتبطتوجه به 

این نیمرخ . د بهتري در مقایسه با زنان دارندعملکر
افراطی در  صورت بهشناختی توصیف کننده مغز مردانه، 

مغز افراد اتیستیک  که طوري بهجمعیت اتیستیک است، 
هاي اجتماعی و حتی بیشتر از مغز مردانه و از نظر ویژگی

   هاي مغز مردانه سالمغیراجتماعی اغراق در ویژگی
؛ استادر، کورنت و 2009بارون کوهن، (مند است قانون
  ).2011، 3پاندز

                                                             
1. Knickmeyer 
2. Whitehouse 
3. Stauder, Cornet & Ponds 

    از برخیافراد اتیستیک  که گونه هماناما 
هاي شناختی مغز همسو با تواناییهاي ذهنی توانمندي

نیز هاي شناختی در بسیاري از کنش. مردانه برخورداند
 هاي شناختیمشخصه در میان .کنندمعیوب عمل می

 توان به ضعف در توجه اشتراکیجمعیت اتیستیک می
ریبی و دوهرتی، (اشاره کرد  رفتار اجتماعی مهم عنوان به

و  5سیگمنموندي، ؛ 2007و همکاران،  4؛ نیبر2009
تغییر  فتارر). 1997و همکاران،  6؛ چارمن1986همکاران، 

 رابطه با دربه رویداد دیگر یک شی یا رویداد  از تمرکز
فرد آشنا از اولین تجارب براي تحول توجه  با محیط و

اي از مجموعهتوجه اشتراکی شامل . اشتراکی است
سازد درگیر ارتباطات رفتارهایی است که فرد را قادر می

، شامل تغییر جهت نگاه ايپایه رفتار این. غیرکالمی شود
تناوب نگاه بین چشم فرد مقابل و شی مورد (کردن 

رفتار  .است) ه شیاشاره کردن ب(و ژست ) مشاهده وي
پاسخ دادن به : شودبه دو سطح تقسیم میتوجه اشتراکی 

توجه اشتراکی به این معنا که فرد با توجه کردن به شی 
ابل پاسخ ، به تغییر سمت نگاه و یا ژست فرد مقمدنظر

فرد که در آن  ه اشتراکیجتو يدهد و همچنین آغازگر
سازي هنگهما باهدفتغییر سمت نگاه و یا ژست را 

 ).2004و همکاران،  7برونسما، کوگل(غاز کند آتوجه 
 ام شده روي مردانانج مطالعات تصویربرداري مغزي

توجه فرد در حال پاسخ دادن به نشان داده است زمانی که 
 پیشانی پیشی جلویی کرتکس میانی حاشتراکی است نوا

 نقشبا شناخت  هاي ادراکیسازي کنشهماهنگ که در
ناحیه توجه اشتراکی هنگام آغازگري  فعال شده و بهدارد 

در لذت بردن از سهیم کردن دیگري در تراتوم میانی که اس

                                                             
4. Naber 
5. Mundy & Sigman 
6. Charman 
7. Bruinsma & Koegel 
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 1ویلمز ،شیالباخ(شود فعال می تجربه فردي نقش دارد
نیز ) 2008(و همکاران  2مترنا. )2010، و همکاران

را در توجه گیجگاهی شکنج باالیی ناحیه پشتی 
از توجه اشتراکی فرد  استفادهبا  داند،اشتراکی دخیل می

با دیگران ارتباط غیرکالمی  کالمی و صورت بهتواند می
از آنجا که این ویژگی در  .)2003چارمن، (برقرار کند 

گیرد و پایه تحول توانایی اوایل کودکی شکل می
ـ  بارون(خوانی در سنین باالتر است شناختی ذهن

 گیريدیدگاهاشتراکی  ، نقص در توجه)1999کوهن، 
توان ، میترتیب بدین. دهدمی را نیز تحت تأثیر قرار

در نظر  آشکار ناخوانی توجه اشتراکی را نوعی ذهن
این شود که آیا مطرح می سؤالحال این  .گرفت

کاستی در توجه ویژگی مغز افراد اتیستیک با نام 
ویژگی دیگري از مغز مردانه است که در نیز اشتراکی 

به  ؛شودمی  افراطی مشاهده صورت بهافراد اتیستیک 
تر از ضعیفعبارت دیگر آیا مردان در توجه اشتراکی 

در مطالعه  سؤالبراي پاسخ به این  کنند؟می زنان عمل
عملکرد و استفاده از ردیابی چشم با ترکیب حاضر 
در سمت نگاه کردن به مطالعه شناسایی افراد رفتاري 

با این  .شودپرداخته میزنان و مردان توجه اشتراکی 
کاوش  مبه هنگاروش انتظار داریم حرکت چشم فرد 

تر از ن و دقیقبینشی افزو در انجام تکلیف اطالعات
  .دهد دست بهها توجه اشتراکی آنرفتار 

  

  روش
جامعه مطالعه حاضر را کلیه  :جامعه و گروه نمونه

در نیمسال دانشگاه شهید بهشتی  کارشناسی دانشجویان
گروه نمونه نیز . دهدتشکیل می 92ـ  93اول تحصیلی 

مرد است که دانشجوي  25دانشجوي زن و  32شامل 
                                                             
1. Schilbach   & Marcus Wilms 
2. Materna 

گیري در دسترس در پژوهش حاضر نمونه صورت به
و میانگین  5/22زنان برابر میانگین سنی  .شرکت کردند

مالك خروج مطالعه  .است 3/23سنی مردان نیز برابر 
 پزشکی یا عصباختالالت روان هرگونهوجود 
  .کننده بودبنا به گزارش فرد شرکت شناختی

از توجه اشتراکی منظور بررسی به :پژوهش ابزار
تصاویر رنگی که در آن تکلیف کامپیوتري استفاده شد 

سمت یکی نگاهش به  که گريفرد مشاهده دیجیتالی
 به افراد آزمودنی خیره شده استهدف  محركچند از 

جهت نگاه شود که ها خواسته میشود و از آنارائه می
که او نگاه  را محرك هدفیگر را حدس زده و مشاهده

و  رنگی تصاویرهاي هدف در محرك. نام ببردکند، می
فند، فرد، سگواردك، گاو، ( داراي نام آسانی است

هاي ها روي پایهاین محرك. )خوك و ماشین
 سطح هم سطحشاناند تا پالستیکی بلندي قرار گرفته

  .کندها را نگاه میآن چشم فردي باشد که
اند و در در یک خط صاف چیده شدهها هدف

مرکز  .شودمشاهده میاین تصویر اي از نمونه 1 شکل
متر جلوتر از چهره فرد سانتی 50 اندازه  بهخط 

ردیف  شی 6تصاویري که  در. قرار دارد گر مشاهده
 و 20، 10هاي در زاویه هاي هدفمحرك    ،اندشده
قرار  کننده مشاهدهاي خط وسط و روبروي درجه 30

شی به ردیف کنار هم  4در تصاویري که  .اندگرفته
درجه  30و  15در زوایاي  فدهنیز اند گذاشته شده

اند که ها به این دلیل انتخاب شدهاین زاویه. قرار دارد
ناخوشایند  صورت بهدرجه  30بیش از نگاه انحراف 

دوهرتی و (سد می به نظر رطبیعییغبوده و نتیجتاً 
  ).2001، 3اندرسون

                                                             
3. Doherty & Anderson 
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  .هاي هدفمحركگر و فرد مشاهده آزمون .1شکل 

تصاویر از نظر حرکت نگاه و حرکت سر نیز 
» سر و چشم«در موقعیت . تقسیم شدند دودستهبه 

به  را چشمش  همهم سرش و  گر مشاهدهفرد 
 تایی 4هاي هدف در ردیف یکی از محركسمت 

 »چشم«در موقعیت . چرخانده بود تایی 6یا 
سرش را ثابت نگه داشته  حالی کهدر گر مشاهده

چشمش را به سمت محرك هدف چرخانده بود 
 4 ردیفتکلیف از تصویر  8بدین ترتیب، . بود

 )»چشم«تصویر  4و  »سر و چشم«تصویر  4(تایی 
تصویر  6(تایی  6تکلیف ردیف از تصویر  12و 
به افراد  )»چشم«تصویر  6و  »سرو چشم«

    تمامی تصاویر در ابعاد .آزمودنی ارائه شد
  .استاندارد شدپیکسل  480×640

 ب چشمستگاه ردیادر مطالعه حاضر، د
)Tobii( 1750  کامپیوتر متصل بهY  مدلx  براي

 افزار نرمبا استفاده از ( و ثبت پاسخارائه محرك 
Z( سیستم ردیابی چشم . قرار گرفت استفاده مورد

 مهار و کنترل کردنبه  نیازخطر بوده و کامالً بی
و این ابزار تنها حرکات چشم  نداردآزمودنی  سر

 متري سانتی 20هر فرد در فاصله . کندرا ثبت می
سیستم هر دو چشم . قرار گرفت نمایش صفحه

 درجه 5/0میزان دقت آن دنبال کرده و آزمودنی را 
هرتز  50این دستگاه نیز  گیري نمونهو  زاویه چشم

 3/0و میزان خطا درجه  2/0وضوح فضایی . است
براي هر دستگاه ردیاب چشم  .استدرجه 

محرك  .شودجداگانه کالیبره می طور بهنی آزمود
ابتدا در  اي قرمز رنگ است کههطنقکننده کالیبره

اینکه فرد به آن  محض به. مرکز صفحه قرار دارد
در آزمونگر  طبا فشار دادن دکمه توسخیره شد 

و آزمودنی باید آن  شودمی جا جابهصفحه مانیتور 
اینکه نگاه وي  محض به، را با نگاهش دنبال کند

 .کندجاي نقطه تغییر میروي نقطه قرمز خیره شد 
نگاه با دقت فرد نیازمند بره کردن یکالدر مجموع، 

پنج جاي متفاوت روي مکان نقطه در به 
شدن، اتمام کالیبره  محض به .است نمایش صفحه

  .شودآزمایش آغاز می
 مدنظرنواحی رفتار حرکتی چشم در 

)AIO( ثبت اند که از پیش در برنامه تعیین شده
 AOIبا استفاده از ابزار هر ناحیه مدنظر . شودمی

ناحیه مد  .شودتعریف میدر محیط توبی استودیو 
جهت گر، در مطالعه حاضر چهره مشاهدهنظر 

این تعریف  .است هدف درست و هدفدرست 

101 



  
 با استفاده از ابزار ردیاب چشمشواهدي از مغز مردانه اتیسم : تفاوت جنسی در توجه اشتراکی :و همکاران وحید نجاتی

  

 

در طول  دهد کهنواحی به ما این امکان را می
چشم آزمودنی در رفتار خیره شدن  انجام آزمایش

  .ثبت کنیمرا هر تصویر 
هر یک از افراد آزمودنی  :اجرا روش

تحت آزمایش قرار گرفتند و انفرادي  صورت به
در . به طول انجامیددقیقه  15آزمایش به مدت 

به آزمودنی نشان  تصویرابتدا  انجام آزمایشطول 
پس از مشاهده  شدو از او خواسته میداده شد 

گر به مشاهدهبا صداي بلند اعالم کند که تصویر 
تصویر تا . کنداز اشیاء روبرویش نگاه می یک کدام

داد روي صفحه باقی زمودنی پاسخ میزمانی که آ
 6یا  4(تکلیف  نوع راچههر آزمودنی . ماندمی

انجام  )»چشم و سر«و  »چشم«آیتم در تعامل با 
ها از نظر ه به آزمودنیدتمامی تصاویر ارائه ش .داد

  .یکسان بودندتکلیف و نوع ترتیب 
عملکرد افراد در تکلیف  :هاداده تحلیل

گر باید به چهره فرد مشاهدهبدین گونه است که 
و با دنبال کردن نگاه او سمت درست و  نگاه کنند

در هر یک از . بعد هدف درست را تشخیص دهند
نگاه کردن  زمان مدتفرایندهایی مانند این مراحل 
نگاه کردن به چهره بعد از  زمان مدتبه چهره، 

کشد فرد که طول می زمانی مدتاولین نگاه ثابت، 
گر به هدف نگاه کردن چهره مشاهده پس از نگاه

همگی مشاهده هدف توسط فرد  زمان مدتکند، 
متغیرهایی هستند که باید بین دو جنس در نوع 

و در موقعیت  )»سر«و  »سر و چشم«(تکلیف 
  .شدمقایسه  )تایی 6و  تایی 4ردیف (تصاویر 

ابتدا میزان درستی  :تایی 4تصاویر ردیف 
قرار  موردبررسیپاسخ کالمی افراد آزمودنی 

توانایی دنبال اي بررسی تفاوت بین رب. گرفت

 در سمت درست تصویر در نگاه دیگري کردن
 راهه یکاز روش تحلیل واریانس  بین دو جنس

)ANOVA( متغیر بدین ترتیب،  .استفاده شد
 )»سر و چشم«و  »چشم«موقعیت ( نشانهو جنس 

 عنوان بهفرد  پاسخسمت و  متغیر مستقل عنوان به
مردان  حالی کهدر  .در نظر گرفته شد وابسته متغیر

در میزان پاسخ درست چه با  در مقایسه با زنان
   نمرات هدایت سر و چه بدون هدایت سر 

تفاوت معناداري از نظر کسب کردند اما تري پایین
 میزان پاسخ درست در دو جنس از نظر هدایت

) <05/0P(ت وجود نداش سر و بدون هدایت سر
موقعیت و جنس نیز معنادار نبود همچنین تعامل 

)05/0P>.(  
 الزم استتر نگاه براي بررسی دقیق

با  .نیز در نظر گرفته شودشناسایی آیتم هدف 
 )ANOVA( راهه یکاستفاده از تحلیل واریانس 

سر و «و  »چشم«موقعیت (متغیر جنس و نشانه 
زمان طول کشیده متغیر مستقل و  عنوان به) »چشم

متغیر وابسته  عنوان بهتا اولین توقف روي چهره 
مشخص شد که بین زنان و  .در نظر گرفته شد

مردان در میزان زمان طول کشیده تا توقف روي 
) »شمسر و چ«و  »چشم«موقعیت در (چهره 

میزان  با تحلیل. تفاوت معناداري وجود نداشت
در (مشاهده محرك هدف زمان طول کشیده تا 

با استفاده از تحلیل واریانس  )»چشم«موقعیت 
بین دو گروه تفاوت معناداري مشخص  ،راهه یک

 که طوري به، )05/0P< ,75/4 )=1،50(F(شد 
طول کشیده بود تا  مردانبیشتري براي  زمان مدت

ر مرحله بعد میزان د. محرك هدف را پیدا کنند
و سپس میزان توقف روي  توقف روي چهره
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 با روش تحلیل واریانس دوراهه محرك هدف
و  )زن، مرد( متغیرهاي جنسیت .بررسی شد

متغیرهاي  عنوان به )درست، غلط(درستی پاسخ 
ها بیانگر این بود یافته .مستقل در نظر گرفته شدند

 زمان مدت در هاي درستجنس و پاسخ تعاملکه 
 »چشم« موقعیتدر نگریستن به محرك هدف 

مردان . )05/0P<. 45/9 )=1،55(F(معنادار بود 
بیشتري را صرف  زمان مدتهاي درست در پاسخ

هاي پاسخ(نگریستن به محرك هدف کرده بودند 
         :هاي نادرستو پاسخ ms 270: درست

ms 102(.  

  

  .متغیر وابسته در دو گروه زن و مرد عنوان به) توقف چشم زمان  مدت(ها و رفتار حرکت چشمی پاسخ) درصد(درستی  .1 جدول

  متغیر  نوع نشانه  
  )=25n(مردان 
  )ms(زمان 

 )=32n(زنان 

  )ms(زمان 

  تایی 4تصاویر 
درصد پاسخ 

  درست

  سرو چشم
  سمت صحیح
  هدف صحیح

100  
92  

100  
100  

  چشم
  سمت صحیح

  صحیح هدف
100  
80  

100  
92  

رفتار حرکتی 
  چشم

  سر و چشم

  زمان طول کشیده براي اولین توقف روي چهره
  زمان توقف روي چهره

  زمان طول کشیده تا اولین توقف روي هدف
  زمان توقف روي هدف

99/200  
46/1370  
57/1260  
81/389  

46/352  
60/1147  
12/1020  
55/385  

  چشم

  روي چهره زمان طول کشیده براي اولین توقف
  زمان توقف روي چهره

  زمان طول کشیده تا اولین توقف روي هدف
  زمان توقف روي هدف

84/236  
13/1657  
18/1854  
92/271  

32/263  
67/1418  
31/1248  
22/270  

تایی  6تصاویر 
درصد پاسخ 

  درست

  سر و چشم
  سمت صحیح
  هدف صحیح

100  
80  

100  
100  

  چشم
  سمت صحیح
  هدف صحیح

100  
80  

100  
96  

رفتار حرکتی 
  چشم

  و چشم سر

  زمان طول کشیده براي اولین توقف روي چهره
  زمان توقف روي چهره

  زمان طول کشیده تا اولین توقف روي هدف
  زمان توقف روي هدف

58/195  
24/1737  
63/1799  
56/239  

12/287  
85/1459  
65/1429  
32/308  

  چشم

  زمان طول کشیده براي اولین توقف روي چهره
  روي چهرهزمان توقف 

  زمان طول کشیده تا اولین توقف روي هدف
  زمان توقف روي هدف

59/215  
45/1874  
56/1746  
77/285  

57/299  
21/1624  
50/1659  
51/334  
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هاي یافته طبق :تایی 6تصاویر ردیف 
تایی در این تصاویر نیز بین  4تصاویر 
در میزان  )»سر و چشم«و  »چشم«(موقعیت 

هاي درست دو گروه تفاوت معناداري پاسخ
   اما در میزان ، )<05/0P( مشاهده نشد

بین دو  »چشم«هاي درست در موقعیت پاسخ
 گروه تفاوت معناداري مشخص شد

)05/0P< ،75/8)=55/1(F .(  
مردان در مقایسه با زنان در تصاویر با 

هاي نادرست بیشتري پاسخ »چشم«موقعیت 
  . دادند

ول انجامیده ه طب زمان مدتدر بررسی 
طول  به زمان مدتیافتن چهره و نیز براي 

بین دو انجامیده براي یافتن محرك هدف 
 تموقعی(شد وقعیت تفاوت معناداري یافت م
   »چشم«و موقعیت  ms 260» سر و چشم«

ms294 05/0P<، 75/8)=55/1(F( ،همچنین 
جنس معنادار شد تعامل موقعیت و 

)05/0P<، 75/8)=55/1(F(.  
در تصاویر موقعیت  ویژه به مردان 

بیشتري صرف یافتن چهره  زمان مدت »چشم«
، در )05/0P<، 174/0)=24(t( اندکرده

و در موقعیت  ms 287» شمچ«موقعیت 
  . ms269  »سر چشم و«

چهره نگریستن به  زمان مدتبا  رابطهدر 
موقعیت معنادار شد تعامل جنس و نیز 

)05/0P<، 75/17)=55/1(F( .  
 زمان مدت »چشم« مردان در موقعیت

  بیشتري را صرف نگریستن به چهره کرده

و  ms  1459»سر و چشم«موقعیت ( بودند 
، >ms1624، 05/0P  »چشم«موقعیت 

93/8)=24(t(،  اما این تفاوت در زنان معنادار
  . نبود

 یافتنبه طول انجامیده براي  زمان مدت
زنان و مردان بین دو گروه محرك هدف نیز 

معنادار  »چشم و سر«و  »چشم«در موقعیت 
 که طوري به )05/0P<، 75/11)=55/1(F(بود 

مردان  »چشم«در تصاویر داراي موقعیت 
یافتن محرك را صرف  بیشتري زمان مدت

                مقابل در ms 1746( کردندهدف می
ms 1659( موقعیت که در  است حالیاین در

محرك کندتر از زنان نیز مردان  »چشم و سر«
             در مقابل ms 1799( یافتندهدف را می

ms 1459(.   
میزان زمان صرف شده براي  سپس

محرك هدف با استفاده از تحلیل نگریستن به 
 جنسیتپاسخ و  یدرست(دوراهه واریانس 

. بررسی شد )متغیرهاي مستقل عنوان به
نگریستن به  زمان مدتدر درستی پاسخ 

، >05/0P(محرك هدف معنادار شد 
45/84)=1،55(F(.  

هاي ، پاسخms 314 :هاي درستپاسخ 
زمان به خود اختصاص  ms 184 :نادرست

   .دادند
در همچنین از نظر جنیست نیز 

نگریستن به محرك هدف تفاوت  زمان مدت
  .)05/0P<، 09/27)=1،55(F(د معنادار مشهود بو
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  .تایی 6تایی و  4هاي چهره و هدف در دو نوع تصویر توقف چشم در محرك) ms( زمان  مدت .1نمودار 
  

  بحثگیري و نتیجه
زنان  هاي عملکردتفاوتحاضر در راستاي مطالعه 

با کاربرد ابزار ردیاب  و مردان در توجه اشتراکی
مردان و بین عملکرد نشانگر این بود که  چشم،
در  .دارد وجود تفاوتدر توجه اشتراکی زنان 

رفتار  عنوان بهتوجه اشتراکی  ادبیات پژوهشی
در برخی اختالالت شود که دانسته می اجتماعی

مبتال به  افراد. تحولی مانند اتیسم مختل است
دهی که از نیازهاي اتیسم در آغازگري و پاسخ

 .توجه اشتراکی است عملکرد ضعیفی دارند
شناختی  هايدر سایر توانایی افرادهمچنین این 

شود مانند کی بنا میدر توجه اشترا آنکه پایه 
و نیز  هاي زبانی، تواناییتوانایی برقراري تعامل

میندل و ( دارند تري ضعیفعملکرد نظریه ذهن 
بر طبق نظریه مغز مردانه  .)2011مانول، ـ  کانال

تر مردان در تکالیف سیالی عملکرد ضعیف اتیسم
قضاوت اجتماعی ، )1988هاید و لین، (کالمی 

هال، (همدلی و همکاري ، )1992هالپرن، (
 )1992کیمورا، (هماهنگی حرکات ریز  ،)1977

هاي شناختی کنش سیجنهاي تفاوت همسو با
در مطالعه حاضر نیز بنابراین  ؛بوده است مطرح

مانند هاي اجتماعی به محرك مردانمشخص شد 
در  و در نتیجه نگرندمیمتفاوت از زنان  چهره

کندتر عمل  برگرفته از چهرههاي پیام دنبال کردن
و  1ریبیهاي این مطالعه، هم راستا با یافته. کنندمی

الگوهاي رفتاري  کند،میبیان نیز  )2009( دوهرتی
استفاده و  اتیسم در درك محرك اجتماعی چهره

این افراد در  .است اي متفاوتهاي چهرهاز پیام
با مشکل سمت نگاه و سپس هدف آن تشخیص 

 رسد کنش اجتماعیبه نظر می. روبرو هستند
تري از حاالت خفیفدر مردان نیز  توجه اشتراکی

که  اي گونه به. کنداین صفت در اتیسم را دنبال می
ه حاضر مردان در دنبال هاي مطالعبا توجه به یافته

رك هدف با توجه به نگاه چهره کردن مح
بیشتري را در مقایسه با زنان صرف  زمان مدت
 تعیین محرك هدف تعداددر همچنین . کردند

                                                             
1. Rubi 

0

500

1000

1500

2000

چهره محرك هدف

1283.13

234.77

1513.56

334.71

تایی4زمان توقف چشم در تصاویر 

زن مرد

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

چهره محرك هدف

1542.03

384.75

1805.84

393.77

تایی6زمان توقف چشم در تصاویر 

زن مرد

105 



  
 با استفاده از ابزار ردیاب چشمشواهدي از مغز مردانه اتیسم : تفاوت جنسی در توجه اشتراکی :و همکاران وحید نجاتی

  

 

همچنین  .بود زنان مردان کمتر از درستهاي پاسخ
را صرف  بیشتري زمان مدتهاي درست ر پاسخد

   ، به این ترتیب. نگریستن به محرك کرده بودند
توانایی توجه اشتراکی مردان بیان داشت  توانمی

مجدد بر تأییدي تر از زنان است و این مطالعه پایین
هاي در کنشوجود صفات اتیستیک مثبت و منفی 

انجام شده مطالعه  حالی کهدر . داردمردان شناختی 
اي یافتهنیز  مافراد اتیسبررسی حرکات چشم در 

آورده است،  دست بهمشابه با مطالعه حاضر 
در دنبال کردن نگاه  اتیسم مبتال به افراد که طوري به

نسبت به گروه سالم چهره و یافتن مسیر درست، 
  ).2009ریبی و دوهرتی، (اند مختل عمل کرده

نیز ه روي محرك هدف شدصرف زمان  مدت
با توجه به درست یا نادرست بودن پاسخ افراد 

نیز مشاهده  1نمودار که در  طور همان. مرتبط بود
و به محرك هدف که زنان  زمانی مدتشود می

کمتر از  توجهی قابلبه میزان  کنندمینگاه چهره 
شاخص همخوان با در اتیسم این رفتار  .استمردان 

، به این معنا که این استکند پردازش اطالعات 
محرك هدف تعیین افراد به زمان بیشتري براي 

در رابطه با نوع . )2009و دوهرتی، ریبی ( هستند
که در نمودار  گونه هماننیز  تایی 6تایی و  4تصاویر 

تشخیص  تایی 4تصاویر با اینکه در شود مشاهده می
است، با این وجود عملکرد  تر آسانمحرك هدف 
از زنان است،  رتپایین   توجهی قابلمردان به میزان 

 )تایی 6 تصاویر(شود تر مییدهزمانی که تکلیف پیچ
توقف نگاه در مردان کمتر از زنان تغییرات زمان 
تر بتوان گفت در تکلیف پیچیدهاست، شاید 

هاي توقف بیشتر را باید با میزان پاسخ زمان مدت
ممکن است نادرست در نظر گرفت به این معنا که 

در . نادرست باشدهاي ناشی از پاسخاین زمان زیاد 
اي ، یافته)2009 دوهرتی،و ریبی (مطالعه همسو 

توقف چشم اتیسم روي محرك مشابه در رفتار 
افراد اتیستیک نیز  که طوري به، گزارش کردند هدف

بیشتري را صرف  زمان مدتتر پیچیده در تصاویر 
   .کنندمی نگریستن به محرك هدف

 کی مطالعه حاضرادر تکلیف توجه اشتر
کرد و سپس محرك چهره نگاه میآزمودنی باید به 

در هر یک از  .دادهدف نگاه چهره را تشخیص می
بیشتري را  زمان مدتهاي تکلیف مردان بخش

عملکرد ضعیف این یافته نیز همسو با . صرف کردند
نبال کردن نگاه و رابطه با دافراد مبتال به اتیسم در 

 عنوان بهو توقف بر روي آن محرك هدف یافتن 
مطالعات الزم به ذکر است . استآزمون پاسخ 

پژوهشی انجام شده در زمینه توجه اشتراکی در افراد 
بزرگسال تنها بر روي مردان صورت گرفته عادي 
مترنا و همکاران، ؛ 2010شیالباخ و همکاران، (است 
همسو در زمینه تفاوت  اي یافتهبدین ترتیب، ) 2008

  .در توجه اشتراکی بین زنان مردان یافت نشدجنسی 
- مطالعه حاضر در راستاي پژوهشدر در کل، 

ی در هاي جنسپیرامون تفاوت گرفته انجامهاي 
از ابزار ردیاب  هاي شناختی زنان و مردانکنش

 کنش شناختیبررسی نمود رفتاري براي چشمی 
در  این مطالعه. شداستفاده  فرایند توجه اشتراکی

کند که می   بیان مغز مردان اتیسم نظریه تأیید 
صفتی تر مردان در توجه اشتراکی توانایی پایین

در شود پیشنهاد میو  موجود در اختالل اتیسم است
کی در رابطه با جنسیت اشتراتوجه مطالعات بعدي 

) اجتماعی، غیراجتماعی(نیز موضوع هدف بیننده و 
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 موردبررسیدر گروه مردان جمعیت اتیسم و یا در 
  .قرار گیرد

  

  تشکر وتقدیر 
  کنندگان شرکتنویسندگان این پژوهش از تمامی 

   این مطالعه، مسئولین آزمایشگاه دانشکده  
آزمایشگاه شناسی و علوم تربیتی و روان

پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید 
  .کنندبهشتی قدردانی می
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