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  چکیده
هدف این پژوهش آزمایشی تعیین اثـرات شـوك الکتریکـی گزیـر ناپـذیر بـر        مقدمه:

بود. در صورتی که عدم یادگیري گریز یا  اجتناب در ماهی قرمز - ی سازي گریزشرط
اجتناب از شوك به موقعیتهاي دیگر تعمیم یابد و حیـوان یـاد بگیـرد کـه درمانـده و      
ناتوان است، با پدیده درماندگی آموخته شده مواجه هستیم. درماندگی آموخته شـده  

وزنـد در موقعیتهـاي ویـژه اي نـاتوان     آم حالتی روان شناختی است که موجودات می
نـامطلوب یـا زیـان آور را داشـته باشـند. نظریـه        هستند حتی اگر توان تغییر شرایط

درماندگی آموخته شده تبیینی در خصوص افسردگی بالینی و بیماریهاي روانی ناشی 
مـاهی   50تعـداد   روش:از فقدان ادراك کنترل شده بر پیامدهاي یـک موقعیـت اسـت.    

سانتی متر آزمودنی مورد استفاده قرار گرفتند و به  5- 6عمولی به طول تقریباً قرمز م
آزمایش در یک جعبـه   هفته قبل از اجراي آزمایش در مخزنی نگهداري شدند. 1مدت 

و بعد از انجـام مطالعـه مقـدماتی انجـام شـد.       )aquatic shuttle boxدو طرفه آبی (
از یکـدیگر در دو گـروه آزمایشـی و     سـاعت  24آزمایش طی دو مرحله و با فاصـله  

بـراي دو   tها با اسـتفاده از آزمـون    آزمودنی) انجام گرفت. داده 25کنترل (هر گروه 
نتایج نشان داد آزمودنیهاي گروه کنترل  نتایج:گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفت . 

 پارامتر زیر که بـه عنـوان شاخصـهاي تـاثیر شـوك      6و گروه آزمایشی در میانگین 
اجتناب در ماهی قرمز، در نظر گرفته شده بودنـد، تفـاوت   - الکتریکی بر عملکرد گریز

ها تفاوت معنـاداري را در میـانگین تعـداد پاسـخهاي      معناداري با یکدیگر دارند. یافته
اجتناب، میانگین تعداد کوششها تا نخستین پاسـخ اجتنـاب، میـانگین گریـز از شـوك      

ي گریز از شوك الکتریکی، میانگین تعداد شکست در الکتریکی، میانگین تعداد پاسخها
گریز از شوك الکتریکی و میانگین زمان شکست در گریـز، طـی ایـن پـژوهش نشـان      

هـاي پـژوهش مـورد تاییـد قـرار       بر اساس این آزمایش کلیه فرضـیه  بحث:دهند.  می
مـز  گرفتند بنابراین، اعمال شوك کنترل ناپذیر، آموزش گریز اجتنـاب را در مـاهی قر  

کند و به همین دلیل، آزمودنیهاي گروه آزمایشی کندتر از گروه کنترل پاسـخ   مختل می
  آموزند و عملکرد کندتري نیز دارند.  ابزاري مناسب و با کفایت را می

  

  ماهی قرمز   اجتناب، شوك الکتریکی، درماندگی آموخته شده، -شرطی سازي گریز ها: واژه کلید
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  مقدمه
ت در معرض رویداد کنترل ناپذیر که موجودا هنگامی
آموزند که پیامدها مستقل از پاسخهاي  گیرند، می قرار می

آنهاست. این انتظـار عـدم کنتـرل موجـب نقایصـی در      
یادیگري پاسخ مناسب در موقعیتهاي کنترل پذیر بعـدي  

توانـد کـاري    گردد. وقتی این باور، که آزمودنی نمی می
را بر طرف سازد یـا از  انجام دهد تا یک رویداد آزارنده 

آن اجتناب کند به سـایر موقعیتهـا تعمـیم یابـد، بـه آن      
شود. پدیده درمانـدگی   گفته می 1درماندگی آموخته شده

در بسیاري از انواع موجودات از جملـه، سـگ، مـاهی،    
میمون، موش صحرایی و همچنین انسان، بـا اسـتفاده از   

  .]1[ محرکهاي آزارنده و نامطلوب، دیده شده است
دریافــت در حــالی کــه برخــی از انــواع  ســلیگمن

جانوران از لحاظ زیسـت شـناختی آمـادگی دارنـد تـا      
هاي خاصی را یاد بگیرند، انواع دیگر موجـودات   تداعی

از انجــام آن کــار ناتواننــد. در واقــع ماهیــت تکلیــف 
یادگیري، اصول یادگیري، آمادگی قبلـی موجـود در آن   

ورت پیچیده اي بـا هـم   بص 2ارثیتکلیف و نهایتا سپرده 
کنند و موجب تفاوت یادگیري در میان انـواع   تعامل می

شوند، حتی ایـن موضـوع دربـاره     مختلف ارگانیزمها می
 یادگیریهاي مختلف یک نوع ارگانیزم هم صـادق اسـت  

]2[.   
ضـمن آزمایشـهاي مربـوط بـه     اورمـایر  سلیگمن و 

شرطی سازي حیوانات به پدیده بـا اهمیـت درمانـدگی    
ته شده پی بردند. سلیگمن معتقد بود، اعمال شوك آموخ

براي درماندگی آموخته  الکتریکی کنترل ناپذیر، زمینه را
کند وي اولین آزمـایش خـود را در ایـن     شده فراهم می

مورد با سگها آغاز کرد و دریافـت، آزمودنیهـا بعـد از    
گیرند که پاسخهایشان  تجربه شوك کنترل ناپذیر، یاد می

یري بر کنترل محرك ناخوشایند طی تکالیف هیچگونه تاث
نیز نشان داد،  3پژوهش اورمایر .]3[ بعدي نخواهد گذارد

اعمال شوك الکتریکی کنترل ناپذیر، یـادگیري تکـالیف   
کند و همچنـین عملکـرد جانـدار را     جدید را مختل می

دهد. آزمودنیهاي اورمایر نیز، ماننـد آزمـایش    کاهش می
ها حاکی از این بود  دند. یافتهسگ بو 35تعداد  سلیگمن،

فقـط موجـب   نـه  که اعمال شوك شدید گریـز ناپـذیر   
سـاعت   48شود بلکه این حالت تـا   درماندگی سگها می

کنـد و اثـر    یادگیري تکالیف جدید را مختل می نیز بعد
کنـد و رفـع    ساعت افـت مـی   72تقریباً بعد از  4تداخل
  .]4[ شود می

ـ  6و پادیال، کتـرر  5پادیال تـاثیر اعمـال     7الونو جیاک
اجتنـاب در مـاهی    -شوك الکتریکی بر یادگیري گریـز 

قرمز را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که اعمـال  
 48اجتناب را تـا  -شوك گریز ناپذیر شرطی سازي گریز

کند و اثرات درماندگی به سایر  ز مختل مینیساعت بعد 
سـاعت   72یابد. این اثرات بعـد از   تکالیف نیزتعمیم می

  1 .]5[ شود رفع می
ماهیها به اعمال  واکنشتحقیقی در مورد  8دیوزبوري

شوك الکتریکی انجام داد. وي پـس از اجـراي چنـدین    
ــا،   ــا ماهیه ــف ب ــایش مختل ــت    آزم ــوم حال ــه مفه   ب

اشاره نمود و آنرا مشابه حالت  10لیسمن 9تحریک پذیري
برانگیختگی، دانسـت و عنـوان کـرد اعمـال شـوکهاي      

کی حالتهـاي فیزیولـوژیکی ناخوشـایندي ماننـد     الکتری
بـراي   .]6[ کنـد  حاالت مـذکور در ماهیهـا ایجـاد مـی    

شناسایی کامل اصول یادگیري در ماهیها همواره از فنون 
شود. اخیراً در ساخت ابزارهایی کـه   متعددي استفاده می

براي بررسی دقیق اصول یادگیري در ماهی بـه کـاربرده   
 شـود.  اسـتفاده مـی   11ناطیسـی شود، از مـدارهاي مغ  می

ماهیها، ارگانیزمهـایی بـا رده پـایین تکـاملی محسـوب      
هاي خاص در اکتساب یادگیریهـاي   شوند که ویژگی می

ویژه دارند. این وضعیت در زمینه اعمال تقویـت بـویژه   
کاربرد فراوانی دارد و تحقیقات متعددي را  تقویت سهمی

اعتقاد  13ونزو ج 12بوجود آورده است . همچنانکه ماورر
را در مـورد ماهیهـا    14دارند بایـد فرضـیه تمیزگـذاري   

توانند بـه   زیرا ماهیها ارگانیزمهایی هستند که می فتپذیر
                                                                 
1- Learned Helplessness  2- Genetic Endowment 
3- Overmier  4- Interference Effect 
5- Padilla and Padilla 6- Ketterer 
7- Giacalon  8- Dewsbury 
9- State of Excitation 10- Lissman 
11- Magnetic Circules 12- Mowrer  
13- Jonse    
14-Discrimination-Hypothesis 
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راحتی محرکهاي محیطی را دریافت کـرده و آنهـا را از   
استفاده از ماهیهـا در   یکدیگر تشخیص دهند. از این رو 

  .]7[ ردهاي بنیادي یادگیري، کاربرد متعددي دا آزمایش
طی دو مرحلـه شـرطی سـازي     ]2[ سلیگمن و مایر

حیوانات را انجام دادند، نخست حیوانات را در معـرض  
استفاده از شوك بـه  ( شرطی سازي کالسیک قرار دادند

سپس کوشیدند یک پاسخ وسیله اي را به آنها  )usعنوان 
بیاموزند. بنا بـه نظریـه سـلیگمن، حیـوان در موقعیـت      

گیرد که درمانده است، زیرا واقعا  میشرطی کالسیک یاد 
درمانده است. افزون بر این درماندگی که آموخته شـده  

شـود ارتبـاط نـدارد،     است صرفا با شوکی که تجربه می
بلکه مربوط است به ناتوانی حیـوان در کنتـرل شـوك.    

تواند کاري انجام دهد تـا   وقتی این باور که شخص نمی
د یـا از آن اجتنـاب   یک موقعیت آزارنده را برطرف ساز

هاي دیگر تعمیم یابد بـه آن درمانـدگی    کند، به موقعیت
  گویند. آموخته شده می

درماندگی آموخته شده حالتی روان شناختی اسـت   
آموزند در موقعیتهاي ویـژه اي نـاتوان    که موجودات می

نامطلوب یا زیـان آور   هستند حتی اگر توان تغییر شرایط
ماندگی آموخته شده تبیینـی در  را داشته باشند. نظریه در

خصوص افسردگی بالینی و بیماریهاي روانـی ناشـی از   
  فقدان ادراك کنترل شده بر پیامدهاي یک موقعیت است.

پدیده درماندگی آموخته شده در بسـیاري انـواع، از   
هـاي نـامطلوب و آزارنـده    usجمله انسان، با استفاده از

آموختـه   یافت شده است. هسته اصلی نظریه درمانـدگی 
شده این است که یادگیري کنترل ناپزیر بـودن پیامـدها   

شـود کـه قابـل     نوع نقصان در عملکـرد مـی   3موجب 
هاي انسانی و حیوانی است. این سه  مشاهده در آزمودنی

نوع اختالل شامل: اختالل انگیزشی، شناختی و هیجـانی  
  .]8[ است

شاید شاخص ترین و برجسته ترین حیطه ي مفهـوم  
هاي انسانی، کـاربرد   ی آموخته شده در آزمودنیدرماندگ

آن در تبیین اختالل افسردگی است. گسترش این نظریـه  
همچــون ناامیــدي آموختــه شــده،   در انســان مفــاهیمی

را  امیدواري آموخته شده، خوش بینی آموخته شـده و... 

 در روان شناسی بالینی و مشاوره به وجود آورده اسـت 
]9[.  

مورد عوامل موثر بر یـادگیري   ابهامات گوناگونی در
هاي مختلف موجودات وجود دارد که ناشـی از   در گونه

تفاوت یادگیري در ارگانیزمها و نیـز بـه علـت ماهیـت     
  پیچیده فرایند یادگیري است.

هـاي مختلـف و گـاه     هـا، تبیـین   به تبع این تفـاوت 
هـایی   متناقضی در این موارد وجود دارد. از جمله نظریه

تبیین شـده، نظریـه درمانـدگی    فاوتی ي متها که به گونه
کند کـه نـاتوانی    آموخته شده است. این نظریه عنوان می

آزمودنیها در کنترل شوك، منجر به بی حرکتی، انفعال و 
کاهش انگیزه بـراي انجـام پاسـخ ابـزاري مناسـب در      

  گردد. موقعیتهاي بعدي می
در اکثر پژوهشها اثر تـداخل شـوك الکتریکـی بـا     

عملکرد در انواع موجودات دیده شده است.  یادگیري و
هر چند نحوه تبیین این اثرات متفاوت است ولـیکن در  
خصوص اثرات و عوارض درماندگی اتفاق نظر وجـود  

بررســی تــاثیر شــوك دارد، پــژوهش حاضــر درصــدد 
  الکتریکی بر یادگیرهـاي بعـدي همچـون یـادگیري یـا      

د و باشـ  ماهی قرمز مـی اجتناب در  -شرطی سازي گریز
درمانـدگی  همچنین در جهت توسعه و گسترش نظریـه  

سلیگمن طراحـی و اجـرا شـد. طـی ایـن      آموخته شده 
پژوهش بر اساس پیشینه پژوهش بویژه آزمـایش پـادیال   
در این زمینه، برخی شاخصها در نظر گرفته شده اند کـه  
به نوعی بیانگر درماندگی آزمودنی (مـاهی) کـه شـوك    

باشد که در نهایت منجـر   ، میکند الکتریکی را تجربه می
    شود. یادگیري و کاهش عملکرد میدر به اختالل 

بنابراین طی این آزمایش برخی اثرات شوك کنتـرل  
اجتنـاب در مـاهی قرمـز    -ناپذیر، بر شرطی سازي گریز

در پاسخ به ایـن  بررسی شد. صرفاً یک آزمایش تجربی 
سوال اساسی که آیا شوك الکتریکی یادگیریهاي بعـدي  

  در موجودي همچون ماهی قرمز را نیز مختل میکند؟ا ر
هاي زیر بـر اسـاس شاخصـهاي نقصـان در      فرضیه

  اجتنـاب در مـاهی قرمـز بخـاطر ارائـه       -یادگیري گریز
  شوك گریز در نظر گرفته شده است:
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میانگین تعداد پاسخهاي اجتنابی گروه آزمایشی کمتر  -1
  از گروه کنترل است.

ها تا نخستین پاسخ اجتناب در میانیگین تعداد کوشش -2
  گروه آزمایشی بیش از گروه کنترل است.
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  روش  

 )آزمایشیبه شیوه تجربی(این پژوهش اجراي روش 
  و از نوع بنیادي است. 

  
    آزمودنیها
) معمولی بـه عنـوان   gold fishماهی قرمز( 50تعداد 

هاي پژوهشی یـا آزمـودنی مـورد اسـتفاده قـرار       نمونه
ــد.  ــاي   گرفتن ــی ماهیه ــنده محل ــک فروش ــا از ی ماهیه
آب شیرین، خریـداري شـدند کـه هیچگونـه      آکواریمی

شناختی را نداشتند .  تجربه یادگیري در آزمایشهاي روان
در هنگام انتخاب آزمودنیها سعی شـد همگـی در یـک    

سانتیمتر باشند که نشانگر سـن   5-6اندازه معین، حدود 
از نـوع معمـولی   ایـن ماهیهـا   . تقریباً یکسـان آنهاسـت  

  باشند. می Carassius Auratusزماهیهای
  

   ابزار پژوهش
ــی    ــه آبـ ــه دو طرفـ ــک جعبـ ــژوهش یـ ــزار پـ   ابـ

)Aquatic Shuttlebox(    بود که کلیه آزمایشـها در آن انجـام
 70×30×35گرفت. این دستگاه شامل یک آکواریم بـه ابعـاد   

  باشد. لیتر می 25سانتیمتر با ظرفیت حجم آبی معادل 
یم توسط یک مانع شیشه اي شفاف بـه ارتفـاع   آکوار

سانتیمتر به دو قسمت مساوي تقسیم شده است کـه   20

  در موقع لزوم یـک مـانع شیشـه اي دیگـر بـه ارتفـاع       
گیـرد آکـواریم در تمـام     سانتیمتر روي آن قـرار مـی   5

سطوح به رنگ تیره در آمده تا تاثیر متغیرهـاي مـزاحم   
ـ    واریم درسـت در  مانند نور کاهش یابـد، در عـرض آک

سانتیمتر از کف  10وسط هر دو طرف دستگاه به فاصله 
سـانتیمتر از   3×3 آکورایم، مربعـی بـه طـول و عـرض    

 12آکواریم تیره نشده است که محل قرار گرفتن المـپ  
 )ولتی است و به نور المـپ (روشـنایی اخطـار دهنـده    

هـا بـا    اجازه عبور به داخل آکواریم را میدهـد . المـپ  
، در قابل نصب به دیواره آکـواریم  آلومینیومیاتصاالت 

  .یردگ میقرار پشت دواره عرضی آکواریم 
ــفحه     ــت ص ــده، دو جف ــوك دهن ــاي ش الکتروده

سـانتیمتر   13و عرض  20(ضد زنگ) به طول  آلومینیومی
ها دو بـه دو   باشند، الکترود میلیمتر می 2با قطري حدود 

هـا قـرار   مقابل هم و در امتداد طول آکـواریم در دو انت 
دارند. الکترودهـا بـه دیـواره درونـی آکـواریم متصـل       

شوند و هیچگونه تماسی با مـاهی ندارنـد در ضـمن     می
الکترودها قابل جدا شدن از دستگاه هستند . الزم به ذکر 
است در هنگام اجراي آزمایش سطح آب بایستی بـاالتر  

  ها قرار گیرد. از الکترود
تـرو شـوك   الکشوك الکتریکی توسط یک دسـتگاه  

شود. دستگاه کنترل و مولـد شـوك    دست ساز ایجاد می
ثانیـه بـه صـورت     5در هر کوشش شـوکی بـه مـدت    

کند. ولتاژ شـوك متغیـر    می موجهاي مربعی شکل تولید
ولت قابل تنظیم و تغییر است.  35ولت تا  15است و از 

یک کلید تنظیم نیز روي دستگاه مولد شوك تعبیه شـده  
الکترودهاي شوك دهنده را تعیین  تا به طور دستی جفت

  .گردد
زمانیکه از الکترودهاي سمت راسـت، شـوك ارائـه    

شـود و زمانیکـه    شود، المپ سـمت چـپ روشـن مـی    
دهنـد، المـپ سـمت     الکترودهاي سمت چپ شوك می

الزم به ذکـر اسـت بـراي ایـن      گردد. راست روشن می
  دستگاه الکتروشوك از برق شهري استفاده شد.

یز به دو صـورت قابـل تنظـیم اسـت     ن cs-usفاصله 
  (نـور)   csهنگامیکه کلید تنظیم نور بـاال باشـد فاصـله    
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ثانیه خواهد بود و هنگامیکه کلید پایین  3(شوك)  usبا 
ثانیه خواهد بود. ابتدا نور سپس  cs-us ،5/0باشد فاصله 

ثانیـه هـر دو بـا هـم      8شوك ارائه خواهد شد و بعد از 
  د.شون بطور اتوماتیک قطع می

  اگر آزمودنی پاسخ گریز یـا اجتنـاب را ارائـه کنـد     
cs-us    قطـع   گرآزمایشـ دسـتیار  را بطور دسـتی توسـط
خـورد   شد و اگر آزمودنی در پاسخ گریز شکست می می

cs-us فت.یا بطور اتوماتیک خاتمه می cs    تا زمـان قطـع
us  شـوند و تنظـیم    ادامه یافت و همزمان با هم قطع مـی

ـ  ه عهـده آزماینـده اسـت در ایـن     فاصله بین کوششها ب
پژوهش از کرونومتر دسـتی نیـز بـراي سـنجش زمـان      

زمان پاسـخدهی انـدازه    وواکنش آزمودنیها استفاده شد 
  د.یگرد گیري و ثبت

  
   شیوه اجرا

یک هفته قبل از اجراي آزمایش، آزمودینها خریداري 
 50×30×25شدند و در یک مخزن پالسـتیکی بـه ابعـاد    

در صورتیکه به دالیلی غیر از شـرایط  نگهداري شدند تا 
هـا تلقـی    آزمایش از بین بروند، بعنوان افـت آزمـودنی  

نگردد. مخزن مجهـز بـه دسـتگاه پمـپ هـوا و بـوگیر       
شد و در  مخصوص آکواریم بود، به طور مرتب تمیز می

تـاریکی طبیعـی    –یک اتاق معمولی با چرخه روشنایی 
نیـز   قرار داده شده بود سعی شـد درجـه حـرارت آب   

داراي حداقل نوسان باشد آزمودنیها در تمـام مـدت بـا    
  شدند. یک نوع غذا و هر دو روز یکبار تغذیه می
سـاعت از   24آزمایشی طـی دو روز و بـه فاصـله    

یکدیگر انجام شـد. قبـل از شـروع، جهـت سـازگاري      
ها با دستگاه و حصول نتایج قابل اطمینـان تـر،    آزمودنی

در دستگاه قرار داده شد.  دقیقه 15هر آزمودنی به مدت 
آزمایش در محلی نیمه تاریک انجام شد تا روشنایی نور 
اخطار دهنده (طی مرحله دوم آزمایش) کـامالً مشـهود   

  باشد.
  

  مطالعه مقدماتی 
هاي مربـوط   هدف عمده پیش تحقیق تعیین مشخصه

اجتناب طی مرحله دوم آزمایشی بود.  –به یادگیري گریز

ـ   میشخص باید م هـا در جعبـه دو طرفـه     اهیشد کـه م
ر مواجهه با شوك نیاز دارند تـا  ا(رفتامد) آبی به چه مقد

گریز، اجتناب با کفایت را بیاموزند، بدون آنکـه شـدت   
شوك، آنها را به طور مقطعی و کوتاه مدت و یـا حتـی   
بلند مدت، دچار فلج عضالنی کند و بـه ایـن دلیـل در    

برخـی   در ضـمن  پاسخدهی آنها اختالل ایجـاد شـود.  
بـدون تجربـه عملـی     کاستیها در مورد اغلب پژوهشـها، 

شرایط آزمایشی، پـیش بینـی ناپـذیر اسـت، بـه ویـژه       
که طراحی و ساخت دستگاه آزمایش نیـز بـدون    هنگامی

تجربه قبلی در زمینه طراحی ابزارهاي پژوهشـی انجـام   
شده باشد. در مطالعه مقدماتی کـه بـه منظـور ارزیـابی     

مـاهی قرمـز    6فته بـوده ابتـدا از   دستگاه نیز صورت گر
استفاده شد، و با اعمال شـوك بـا ولتاژهـاي مختلـف،     
بهترین میزان شوك براي این نوع ماهی و در این انـدازه  

ولت تشـخیص داده شـد.    20سانتیمتري)،  5-6(حدود 
این شوك صرفاً در حد محرك آزارنده و نامطلوب است 

تـا حـدي   گـردد و   که منجر به فلج عضالنی ماهی نمـی 
است که ناخوشایندي آن، پاسخهاي گریز یا اجتنـاب را  

کند. طی این بررسـی، ضـرورت    در آزمودنی، ایجاد می
چند تغییر و اصالح جزئی در ابزار مشاهده شد، از قبیل 

 و بعـد از اصـالح   ها. ها و المپ طرز قرار گرفتن الکترود
کـه تقریبـا    تکمیل دستگاه و تعیین ولتاژ مناسب شـوك 

 ]7[ و پـادیال  ]5[ پادیال و همکارانآزمایش روش  مشابه
  انجام شد. اصلی آزمایش بود، 
  

   مرحله اول
آزمودنیها بـه طـور تصـادفی در یکـی از دو گـروه      

آزمودنی) قـرار گرفتنـد    25آزمایشی و کنترل (هر گروه 
هر آزمودنی در گروه آزمایشی، طی این مرحله در یـک  

گرفـت در واقـع    بخشی از جعبه دو طرفه آبی قرار مـی 
سـانتی دیگـري    5سانتیمتري دستگاه مانع  20روي مانع 

هـا نتواننـد بـراي گریـز از      نیز قرار داده شد تا آزمودنی
  شوك از روي مانع شنا کنند و به سمت دیگر بگریزند.
 25هر آزمودنی بعد از طی دوره سازگاري با دستگاه 

ـ  20شوك بدون عالمت گریز ناپذیر را با ولتاژ  ت دریاف
هـا   ثانیه و فاصـله بـین شـوك    5کردند مدت هر شوك 



 

 36

  4/ سال سوم/ شماره  1390بالینی و شخصیت / دانشگاه شاهد / اردیبهشت روان شناسی 
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 3th Year / 2011 / No. 4 

 

  ثانیـه در نظـر گرفتـه شـده بعـد از ارائـه        175حدوداً 
شـوك گریــز ناپـذیر آزمودنیهــا بـه مخــزن پالســتیکی    
مخصوص گروه آزمـایش بازگردانیـده شـدند ./ گـروه     
کنترل در این مرحله هیچگونه شوکی را تجربـه نکـرد و   

ه شوك، فقط بـه همـان   آزمودنیها بدون دریافت و تجرب
  مدت گروه اول بطور انفرادي در دستگاه قرار گرفتند.

  
   مرحله دوم

سـاعت بعـد از اجـراي مرحلـه اول      24این مرحله 
آزمایش انجام شد. طی این مرحله کلیه آزمودنیها بعد از 

کوشـش آمـوزش    25طی دوره سازگاري بـا دسـتگاه،   
عبـه  اجتناب را دریافت کردنـد. ج  -گریز شرطی سازي 

متغیـر  (ابتدا نور که دو طرفه آبی طوري تنظیم شده بود 
ثانیه ارائه و بعـد از آن شـوك    3مستقل ثانوي) به مدت 

ثانیه ارائه شـود. شـروع هـر     5) به مدت USالکتریکی (
در کوشـش قبلـی    CSدقیقه بعد از شروع  3کوشش نیز 

بود، بدون توجه به اینکـه آزمـودنی گریـز یـا اجتنـاب      
  داشته است. اگـر آزمـودنی طـی     USي از موفقیت آمیز

شد و به آنسوي مانع  کوشش متوالی موفق به گریز نمی 3
کرد، آزمودنی را به سمت دیگر جعبه دو طرفـه   شنا نمی
  یافت. شد و آزمایش ادامه می منتقل می
اجتنــاب، -گریــزکوشــش شــرطی ســازي  25طــی 

سـانتیمتري   20توانستند عبور از روي مانع  آزمودنیها می
را براي گریـز یـا اجتنـاب از طریـق کوشـش و خطـا       
بیاموزند و با شنا کردن از بخش تاریک به بخش روشـن  
و امن از شوك، بگریزند یا اجتناب کنند. اگـر آزمـودنی   

داد بطور دستی  پاسخ مناسب گریز یا اجتناب را نشان می
CS-US  قطـع  گررا بطور همزمان توسط دستیار آزمایش

خـورد،   دنی درگریـز شکسـت مـی   گردید و اگر آزمو می
CS-US  شد. قطع می ثانیه 5به طور اتوماتیک بعد از  

  
  نتایج

براي نقصـان در   یهایشاخص تجربی پژوهشاین در 
محاسـبه و   اجتنـاب، -یادگیري و شـرطی سـازي گریـز   

به قـرار زیـر   آنها محاسبه و شیوه ارزیابی شد. شاخصها 
  :بود

اد پاسـخهایی  میانگین پاسخهاي اجتناب: میانگین تعـد  •
ثانیه (مدت زمان ارائه نور و قبـل از   3که طی زمان 
، آزمودنی موفق به عبور از روي  )x≥5( ارائه شوك)
  شود. شود، براي این شاخص محاسبه می مانع می

ــانگین کوشــش • ــاب می ــا نخســتین پاســخ اجتن   : یهــا ت
میانگین تعداد پاسخهایی که قبل از اولـین اجتنـاب   

ــودنی ار ــر آزم ــیتوســط ه ــه م ــبه  ائ ــود، محاس   ش
 گردد. می

میانگین زمان گریز: اگر آزمودنی طی زمان ارائه شوك  •
)8 ≤ x<3 به سمت امن دستگاه شنا کند زمان گریز (

شــود و میــانگین آن  در آن کوشــش محســوب مــی
 گردد. محاسبه می

هـایی کـه    میانگین تعداد گریز: میانگین تعداد کوشش •
قطع اتوماتیک شوك آزمودنی طی زمان گریز قبل از 

)5<xشود، براي این  ) موفق به عبور از روي مانع می
 شود. پارامتر محاسبه می

میانگین تعداد شکست در گریز: محاسبه میانگین تعداد  •
مواردي که آزمودنی هرگز موفـق بـه عبـور از روي    

 شود. مانع نمی

میانگین زمان شکست: میانگین زمـانی کـه آزمـودنی     •
شـود، محاسـبه    ز روي مـانع نمـی  موفق بـه عبـور ا  

گـردد . از آنجائیکـه در ایـن پـژوهش تـا آخـر        می
شود، زمان هر شکسـت   هشتمین ثانیه شوك ارائه می

  گردد. ثانیه منظور می 9ها،  براي کلیه آزمودنی
 

   ها تحلیل آماري داده
 tها از مـدل آمـاري پـارامتري     براي مقایسه میانگین

سـتفاده شـد. کلیـه    ودنت براي دو گـروه مسـتقل ا  یاست
انجام  spss-16محاسبات با استفاده از نرم افزار رایانه اي 

  شده است.
میانگین تعداد پاسخهاي اجتنـابی گـروه    فرضیه اول:

  آزمایشی کمتر از گروه کنترل است.
شاخصـهاي آمـاري    ،به منظور بررسی فرضیه فـوق 

و  و گـروه ثبـت شـده بـراي هـر دو      یپاسخهاي اجتناب
خالصـه شـده    1نتایج در جـدول   .آمدبدست  t آزمون
  است:
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  نتایج آزمون آماري دو گروه بر حسب تعداد پاسخهاي اجتنابی .1جدول 
  سطح معناداري  t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

       51/0  46/0  25  آزمایشی

        48  54/9  001/0P< 

        84/2  60/7  25  کنترل
  

  ي دو گروه بر حسب تعداد کوششها تا نخستین پاسخ اجتنابینتایج آزمون آمار .2جدول
  سطح معناداري  t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

       48/8  46/47  25  آزمایشی

        48  8/5  001/0P< 

        60/1  46/4  25  کنترل
  

  نتایج آزمون آماري دو گروه بر حسب زمان گریز (به ثانیه) .3جدول
  سطح معناداري  t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  دتعدا  گروه

       42/1  59/12  25  آزمایشی

        48  70/12  001/0P< 

        89/0  06/7  25  کنترل
  

ــدول    ــه ج ــه ب ــا توج ــا 1ب و  =t ،48df=54/9 و ب
001/0P<     نتایج حاکی از تفاوت معنـادار موجـود بـین

زمـایش  باشد . میانگین گـروه آ  هاي دو گروه می میانگین
باشـد   ) مـی 60/7) کمتر از میانگین گروه کنترل (46/0(

یعنی میانگین تعداد پاسخهاي اجتنابی گروه آزمایشـی از  
هـا پاسـخ    باشد . بنابراین فرضیه میانگین گروه کنترل می

  درصد مورد تائید قرار گرفت. 9/99اطممینان 
میانیگین تعـداد کوششـها تـا نخسـتین      فرضیه دوم:
گروه آزمایشی بـیش از گـروه کنتـرل     پاسخ اجتناب در

  است.
به منظور بررسی فرضیه فوق تعـداد کوششـها نخسـتین    
پاسخ بر اساس زمانهاي ثبت شده در نظـر گرفتـه شـد و بـا     

  :آورده شد 2در جدول محاسبات  tاستفاده از آزمون آماري 
ــایج موجــود در جــداول  ــا 2نت و  =t ،48df=8/5، ب

001/0P< انگینهـاي دو گـروه   دهد کـه بـین می   نشان می
تفاوت معنی داري وجـود دارد بـا توجـه بـه جـداول،      

) بـیش از گـروه کنتـرل    46/17میانگین گروه آزمایشی (
باشد. این بدان معنی است که تعداد کوششها  ) می46/4(

تا نخستین پاسخ اجتناب در گروه آزمایشی بیش از گروه 
درصـد فرضـیه    9/99باشد و با سطح اطمینان  کنترل می

  وم تائید شد.د
میانگین زمان گریز در گروه آزمایشـی   فرضیه سوم:

 بیش از گروه کنترل است.
به منظور بررسی فرضیه فوق بر اساس زمان واکـنش  
محاسبه شده طی اجراي آزمایشی، جدول توزیع فراوانی 
کوششهاي آزمودنیهاي دو گروه بر حسب زمـان درنـگ   

خصـهاي  در گریز تهیه شد بر اساس توزیع مـذکور، شا 
در جدول آماري و آزمون پارامتري بدست آمد که نتایج 

  :آورده شده است 3
، t=70/12 حاکی از این است کـه بـا   3نتایج جدول 

48df=  001/0وP<   بـین میانگینهــاي دو گــروه تفــاوت
معناداري و جود دارد. به این ترتیب که میـانگین گـروه   

) 06/7) بیش از میانگین گـروه کنتـرل (  59/12آزمایش (
است این بدان معناست که زمان گریـز گـروه آزمـایش    

باشد بنابراین بـا سـطح اطمینـان     بیش از گروه کنترل می
  گردد. درصد فرضیه فوق تائید می 9/99
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  نتایج آزمون آماري دو گروه بر حسب تعداد پاسخهاي گریز .4جدول 
  سطح معناداري  t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

       87/1  93/11  25  آزمایشی

        48  61/3  01/0P< 

        78/2  06/15  25  کنترل
  

  نتایج آزمون آماري دو گروه بر حسب تعداد شکست در گریز .5جدول 
  سطح معناداري  t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

       88/1  46/12  25  آزمایشی

        48  6/14  001/0P< 

        75/1  73/2  25  کنترل
  

  نتایج آزمون آماري دو گروه بر حسب زمان شکست در گریز(به ثانیه) .6جدول 
  سطح معناداري  t  درجه آزادي  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  گروه

       81/35  8/236  25  آزمایشی

        48  65/14  001/0P< 

        27/33  9/51  25  کنترل
  

ـ     فرضیه چهارم: ز در میـانگین تعـداد پاسـخهاي گری
  گروه آزمایشی کمتر از گروه کنترل است.

ـیه جـدول توزیـع فراوانـی        به منظور بررسـی ایـن فرض
کوششهاي آزمودنیهاي دو گروه بر حسب زمان گریز تهیه شـد  

توزیعهـاي مـذکور، شاخصـهاي     که نتایج به شرح زیر است:
  تلخیص شده است: 4در جدول  tآماري و آزمون 

، t=61/3 کـه بـا   حاکی از این اسـت  4نتایج جدول 
48df=  01/0وP<  هـاي دو گـروه تفـاوت     بین میـانگین

معناداري وجـود دارد یعنـی میـانگین گـروه آزمایشـی      
باشد  ) می06/15) کمتر از میانگین گروه کنترل (93/11(

این بدان معناست که میانگین تعداد پاسخهاي گریز بطور 
معناداري بیش از میانگین تعداد پاسـخهاي گریـز گـروه    

درصد اطمینان فرضیه پـنجم   99باشد بنابراین  نترل میک
  نیز مورد تائید قرار گرفت.

میانگین تعـداد شکسـت در گریـز در     فرضیه پنجم:
  گروه آزمایشی بیش از گروه کنترل است.

 براي بررسی این فرضیه با محاسـبه آزمـون آمـاري   
  به دست آمد: 5نتایج جدول  tپارامتري 

، t=6/14عنـاداري  بـا سـطح م   ،5بر اسـاس جـدول   
48df=  001/0وP<     نتایج حاکی از این اسـت کـه بـین

میانگینهاي گروه آزمایشی و گروه کنترل تفـاوت معنـی   
داري وجود دارد، به عبارتی، میانگین تعداد از شکسـت  

) بسـیار  46/12در گریـز آزمودنیهـاي گـروه آزمـایش (    
) 73/2بیشتر از میانگین همین پارامتر در گـروه کنتـرل (  
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درصد اطمینـان   9/99باشد. بنابراین فرضیه مذکور با  می
  مورد تائید است.

تعداد شکسـت آزمودنیهـاي دو گـروه در گریـز از     
ــابی از    ــوان بازت ــرل آن، بعن ــاتوانی در کنت ــوك و ن ش

هاي موجود بین دو گروه از نظر اعمال شوك طی  تفاوت
مرحله اول آزمـایش، در نظـر گرفتـه شـده و محاسـبه      

تعداد شکست دو گـروه، حـاکی از ایـن     گردید. مقایسه
(حـدود   187است که تعداد شکستهاي گروه آزمایشـی  

باشد . میـزان   %) مورد از کل کوششهاي این گرو می49
%) از 11مورد (حـدود   42شکست در گریز گروه کنترل 

گیـرد.   کل کوششهاي آزمودنیهاي این گروه را در بر می
برابـر گـروه    4به عبارت دیگر گروه آزمایشـی بـیش از   

  کنترل، شکست در گریز را تجربه کرده است.

میانگین زمـان شکسـت در گریـز در     فرضیه ششم:
  گروه آزمایشی بیش از گروه کنترل است.

به منظور بررسی این فرضیه جدول توزیـع فراوانـی   
کوششهاي آزمودنیهاي دو گروه بر حسـب شکسـت در   

 اسـت: توزیعهـاي   6در جـدول  نتـایج   گریز تهیه شـد. 
آمـده   6در جدول  tمذکور، شاخصهاي آماري و آزمون 

  است:
و  =t ،48df=65/14، 6 هـاي جـدول   بر اسـاس داده 

001/0P< هـاي دو گـروه    دهـد، بـین میـانگین    نشان می
تفاوت معناداري وجود دارد. به این ترتیب که میـانگین  

) بسـیار بـیش از   8/236زمان شکست گروه آزمایشـی ( 
باشـد   ) مـی 9/51ه کنترل (میانگین زمان شکست در گرو

  درصد اطمینان، تائید شد. 9/99بنابراین فرضیه فوق با 
  

  بحث 
هــا تفــاوت معنــاداري را در میــانگین تعــداد  یافتــه

پاسخهاي گریز و اجتناب از شوك الکتریکـی، میـانگین   
تعداد کوششها تا نخستین پاسخ اجتناب، میانگین گریـز  

در گریـز از  از شوك الکتریکی، میانگین تعداد شکسـت  
شوك الکتریکی و میانگین زمان شکست در گریز، طـی  

دهنـد. بـا توجـه بـه تاییـد کلیـه        این پژوهش نشان می
هاي پژوهش،بنابراین، اعمال شوك کنترل ناپـذیر،   فرضیه

سـازد و   اجتناب را در مـاهی قرمـز مـی    -آموزش گریز
اختالل در عملکرد را ایجاد کرده است. به همین دلیـل،  

ي گروه آزمایشی کندتر از گروه کنترل پاسـخ  آزمودنیها
آموزنـد و عملکـرد    ابزاري مناسب و بـا کفایـت را مـی   

هاي گریـز و اجتنـاب دارنـد     کندتري در یادگیري پاسخ
بنابراین زمان واکنش آنها کندتر شده و منفعالنـه عمـل   

کنند. این آزمایش پیش درآمدي بر نظریه درمانـدگی   می
وان نتواند کـاري انجـام   سلیگمن است.در صورتیکه حی

دهد تا یک موقعیت آزارنده را برطـرف سـازد یـا از آن    
هـاي   اجتناب کند و این ناتوانی و درماندگی به موقعیت

  دیگر تعمیم یابد با پدیده درماندگی روبرو خواهیم بود. 
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