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 چکيده
روش های روانشناسی فیزیکی، پارامترهای محرک را اغلب به صورت آگنوستیک نمونه گیری 

ی ت میعنی با فرض های اولیه کم درباره اطالعات پیرامون محرک، پاسخ ها را دریاف می کنند

کنند. این کار باعث میشود که بقیه احتمال ها جستجو شوند و شانسی برای ظهور دانش جدید 

و غیرقابل انتظار وجود داشته باشد. این روش یک حس شهودی نه تنها به منظور بررسی عینی 

هدف روانشناسی فهم رفتار واقعی انسان بلکه بویژه برای بررسی جوامع ناشناخته، مفید است. 

. با این حال، تعصبات فرهنگی در فرایند علمی می تواند باعث مقید شدن دانش شود. در است

اینجا توصیف می کنیم که چگونه روش های داده محور می توانند این قید ها را برطرف کرده 

و نگاه های جدیدی را آشکار کنند که توسط نظریه ها نادیده گرفته می شوند. برای پیشرفت 

ش نمادین پیروی می کنیم که به شکل بهتری روش های داده محور را با دانش از یک رو

برای فهم و ارائه تنوع روانشناسی فیزیکی انسان، این مجموعه باید نظریه ترکیب می کند. 

تحت یک انتقال چشمگیر مفهومی و فرهنگی قرار بگیرد تا از قید های روش نظریه محور 

عنوان یک مجموعه علمی و فهم عمیق رفتار انسانی از رهایی یافته و به هدف نهایی خود به 

 قوانین جهان در پیچیدگی فرهنگی دست یابد.

 .رابطه همزیستیروانشناسی انسانی، تعصبات فرهنگی،  :يديکل واژگان
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 2 ، سحر نادري 1 خوراسگانی مجيد امينی

 .کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد، شهرکرد، ایران 1
 .یرانا مهاباد، اد،دانشگاه پیام نور مهابتربیتی، دانشکده روانشناسی،  کارشناسی ارشد روانشناسی علوم 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 خوراسگانی مجيد امينی

 ایجاد تنوع در دانش روانشناسی انسانی هايروش
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 مقدمه
وم شناختی هدف صریح فرایند علمی رسیدن به یک درک دقیق از جهان است. اگرچه همانطور که در متافیزیک، فلسفه علم و عل

 بحث شد این فرایند به دلیل ساختار انسانی خود، ذاتا ذهنی است زیرا دانش به واسطه یک لنز نازک از تجربیات قبلی و اعتقادات ما ساخته

می تواند این قیدها را مستحکمتر کند و طنین  -. تست فرضیه، به عنوان یک مؤلفه کلیدی در فرایند پژوهش(Schyns, 1991)می شود 

 ,Danziger)ش علمی را محدود کند. به دلیل این که دانش روانشناسی )نظری، روش شناسی و تجربی( اکثرا در علوم غربی توسعه یافته دان

اغلب روی زیرمجموعه جمعیت انسانی تمرکز شده است که عبارت است از غربی، تحصیل کرده، صنعتی، ثروتمند و دموکراتیک  (2006

(WEIRD)  (Henrich, et al, 2010) کشف های اخیر در مورد تفاوت های فرهنگی در پدیده های روانشناختی که در وهله اول به .

صورت جهانی در نظر گرفته شد، ذهنی بودن ذاتی فرایند علمی و نیاز به استفاده از روش هایی که به تغییرات طبیعی اجازه ظهور و فهم 

 کند.  دقیق تر روانشناسی انسانی را می دهند برجسته می

مرکزی، علوم شناختی برای نمونه های وسیعتر جمعیت انسانی، با گروه های پژوهشی -برای از بین بردن قیدهای غالب لنز غربی

. با اینکه هر (Medin, et al, 2017)متنوع تر و لنز های بومی متناسب تر جهت هدایت فرایند علمی در جوامع مختلف فراخوانی شدند 

وع دانش سهیم هستند، لنز های داده محور )عالمت بارز تست فرضیه( می توانند توسعه دانش را در یک فرهنگ کدام بدون شک در تن

محدود کنند. در این جا یک معما مطرح می شود: اگر پژوهشگران روانشناسی مقید به لنز های فرهنگی هستند، چگونه می توانند خود را 

 ی مربوطه برای جستجوی سرزمین های جدید و ناشناخته روانشناسی مجهز کنند؟به نحوی بهتر به تولباکس )جعبه ابزار( ها

 

 کاهش قيدهاي داده محور
یک روش برای کاهش قیدهای پژوهش نظری پذیرش موضع آگنوستیک )ندانم گرایانه( است که در آن سازه های نظری را تعدیل 

نشان داده شده  1یش می دهد. به عنوان مثال، همانطور که در کادر می کند و از روش هایی استفاده می کند که آزادی جستجو را افزا

است، درک این موضوع که چه حالت هایی از چهره احساسات را در جوامع مختلف مخابره می کند میتواند مربوط به انتخاب محرک های 

ر نظریه غربی که شش حالت  خاص چهره بیان )ندانم گرایانه( حالت های چهره باشد )یعنی بدون استفاده از تصورات قبلی دآگنوستیک 

. سپس شرکت کنندگان می توانند از یک آرایه گسترده تر از محرک (Nelson & Russel, 2013)کننده شش احساس خاص هستند( 

به طور  های حالت های چهره انتخاب کنند تا به صورت دقیق تری دسته بندی احساساتی را که به جامعه آنها مربوط است ارئه دهند.

مشابه، در مطالعات موسیقی و حرکات بدن، شرکت کنندگان می توانند خودشان آزادانه نمایش مفاهیم را تولید کنند مانند آهنگ، گام و 

. روش های با پایان باز که سؤاالتی از این دست می (Sievers, et al, 2013) "تا موسیقی شاد به نظر بیاید"ترکیب کلیدهای پیانو 

نیز به شرکت  (Crivell, et al, 2017) "این فرد چه حسی دارد؟"یا  (Majid & Burenhul, 2014) "این بوی چیست؟"پرسند: 

 کنندگان این آزادی را می دهد که بدون توجه به محدودیتهای فرهنگی به سؤاالت پاسخ دهند. 

ظریه داده کاوی را به منظور دسترسی به دانش نکته مهم این است که این روش های آگنوستیک تمایل دارند مرزهای دستور کار ن

جدید که امکان دارد در مواقع دیگر نادیده گرفته شود جابجا کنند. این یک روش باارزش و ویژه است که  در آن نظریه های ثبت شده و 

نبال پیدا کردن )علمی که به دفرضیات بنیادی به چالش کشیده می شوند. این روش مبتنی بر فلسفه، بیشتر در زمینه روانشناسی فیزیکی 

روابط قانون مند بین محرک های قابل اندازه گیری در محیط خارجی و عواطف انسانی است، یعنی برای برقراری توابع انتقال از دنیای 

ی فیزیکی ناسدر نتیجه برای دسترسی به این تابع، روش های روانش شده است. یگذار هیپافیزیکی به دنیای روانشناسی ایجاد شده است( 

تمایل دارند پارامترهای یک محرک را به صورت جامع واکاوی کنند و پاسخ های ضمنی به آن نظیر بینایی، شنوایی، چشایی، یا المسه را 

است که نشان می دهد چگونه توانایی سیستم بینایی انسان در تشخیص تغییرات  کیمثال کالس کاندازه گیری کنند. تابع حساسیت ی

وابسته به محتوای فرکانس فضایی محرک هاست. برای استخراج این تابع، مشاهده گرها معموال با یک سری از توری های موج کنتراست، 

 سینوسی )یعنی نوارهای موازی( ارائه می شوند که با دو پارامتر تغییر می کند: فرکانس فضایی )پهنای نوار( و کنتراست )روشنایی نوار از

ها خواسته می شودکه حضور نوارها را تشخیص دهند. بسیاری از این نوارها با استفاده از نمونه های محرک های سیاه به روشن( و از آن

دوبعدی فرکانس فضایی و کنتراست تولید می شوند و با توجه به طیف کامل ادراک مقدار صفر، آستانه و اشباع تست می شوند. جستجوی 

ضمنی دارای مزیتهای فراوانی است و بنابراین آنها را برای چالش های مربوط به متنوع سازی دقیق این رابطه بین اطالعات محرک احساس 

 مناسب جلوه می دهد. در ادامه به چهار مزیت مهم به طور برجسته اشاره می کنیم.   WEIRDدانش فیزیک روانشناسی بدون جمعیتهای 

واند دانش را محدود کند، پژوهش درباره جهانی بودن حالت های یک مثال روشن درباره این که چگونه یک روش تئوری محور می ت

احساسی چهره است. بر اساس نظریه داروین در مورد مبدأ بیولوژیکی و تکاملی حالت های چهره، حالت های چهره انسان نشانه های گذار 
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ظریه، پژوهشگران غربی یک مجموعه . برای بررسی این ن(Ekman, 1972) فرهنگی احساسات اصلی نظیر شادی، عصبانیت و غم است

کوچک از حالت های چهره را انتخاب کردند که در آن شش حالت خاص چهره را تئوریزه کرده و از مردم جوامع مختلف خواستند که در 

داد که  ش نشانیک انتخاب اجباری این تصاویر را با برچسب های احساسات پیشنهادی تطبیق دهند. مطالعات فراوانی با استفاده از این رو

شرکت کنندگان غربی به شکلی سازگار، حالت های چهره را با برچسب های احساسات فرض شده مطابقت دادند. در مقابل، بسیاری از 

جوامع غیرغربی تطابق کمتری داشتند. به عنوان مثال لبخندها به شادی تفسیر شد در حالی که در هم کشیدن بینی، اخم و چشمان گشاد 

توزیع دقت تشخیص را برای این شش حالت  IA(. شکل Jack, 2013با انزجار، عصبانیت یا ترس تشخیص داده نشدند. ) شده مطابق

 برای نمونه ها(.  IBاحساسی چهره را در بین جوامع مختلف نشان می دهد )شکل 

چهره به شکل گسترده ای به عنوان با اینکه بسیاری از حالت های چهره در سطوح باالیی از شانس قلمداد می شوند این شش حالت 

زبان احساس شناخته می شوند و در همه جای دنیا قابل شناسایی هستند. با این حال، الگوهای عملکرد شناخت در جوامع مختلف پیشنهاد 

که در جامعه  می دهند که این حالت های چهره و برچسب های احساسی متناظر با آنها با دقت زیادی همان مواردی را انعکاس می دهند

شاید این مورد جای تعجب نداشته باشد چون خود نظریه پردازان غربی حالت های چهره،  برچسب های احساسات  -غربی استفاده می شود 

 تست شده در آزمایش ها را انتخاب کرده اند. 

رسی کرد، اما روش نظریه محور آن یک بنابراین، در حالی که این پژوهش میان فرهنگی یک نمونه گسترده تر از جمعیت انسانی را بر

تعصب فرهنگی که محدود به نمونه گیری محرک ها و انتخاب جواب ها است را در خود دارد و بنابراین امکان این که دیگر دانش ها به 

انش حالت . در نتیجه،  د(Nelson & Russel, 2013)سطحی برسند که با دقت بیشتری دیگر جوامع را نمایش دهند کاهش می یابد 

برچسب احساسات است که توسط نظریه  6حالت چهره و  6های چهره انسان در مورد احساسات محدود به یک زیرمجموعه کوچک از 

نشان می دهد که چگونه روش های اخیر داده محور برای کاهش قیدهای این روش نظریه محور  2پردازان غربی پیشنهاد شده است. کادر 

تر این موضوع که چگونه حالت های احساسی چهره را در فرهنگ های مختلف انتقال می دهند و همچنین در جهت جستجوی گسترده 

  برای نشان دادن مؤلفه های بین فرهنگی و لهجه های خاص، استفاده می شوند.

 
 

تشخیص میانگین  ( دایره های دارای کدرنگی نشان دهنده دقتA: دقت تشخیص شش حالت چهره جهانی در میان فرهنگ ها. )1شکل 

هر یک از شش حالت چهره جهانی از احساسات در بخش های مختلف دنیا است )نوار رنگی سمت راست را ببینید(. دایره های نشان داده 

( دقت تشخیص Bاست. )شده  دیدوباره تول (Jack, 2013)هستند. شکل با اجازه از مرجع  %57شده با رنگ سیاه نشان دهنده عملکرد زیر 

لت چهره احساس در غرب و آسیای شرقی. هر چهره نشان دهنده یک مثال از حالت های چهره جهانی شش احساس اصلی )برچسب شش حا
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های باالی هر چهره را ببینید( هستند که در این مطالعه ها استفاده شده اند. نوارهای آبی و قرمز در سمت چپ هر چهره واریانس دقت 

 فرهنگ های غربی )آبی( و آسیای شرقی )قرمز( را نشان می دهند.تشخیص )انحراف مطلق میانه( در 

 

 فرض هاي اوليه کم
 یعنی با فرض های اولیه کم-های روانشناسی فیزیکی، پارامترهای محرک را اغلب به صورت آگنوستیک نمونه گیری می کنندروش 

درباره اطالعات پیرامون محرک، پاسخ ها را دریافت می کنند. این کار باعث میشود که بقیه احتمال ها جستجو شوند و شانسی برای ظهور 

وجود داشته باشد. این روش یک حس شهودی نه تنها به منظور بررسی عینی بلکه بویژه برای بررسی جوامع دانش جدید و غیرقابل انتظار 

ناشناخته، مفید است. به عنوان مثال، استفاده از ایده آل های زیبایی جهت بررسی فیزیک زنان که در کل دنیا مطلوب است در شکلهای 

نظر می رسند انجام نمی شود. در عوض روش های داده محور از محدوده وسیعتری از بزرگتر چهره که در برخی کشورهای آفریقایی به 

شکلهای بدن انسان نمونه گیری می کنند و آنها را با توجه به درک های زیبایی در بین جوامع بررسی می کنند. انجام این کار می تواند 

 عاتی در مورد مبدأ فرهنگی و زیست شناختی جذابیت فراهم کند. یک نقشه از ایده آلهای زیبایی در سرتاسر جهان ایجاد کند و اطال

 

 گذار فرهنگی
 ,Crivell)روش های داده محور مولد هستند و بنابراین می توانند تقریبا در هر محیط فیزیکی یا روانشناسی فیزیکی سازگار باشند 

et al. 2016)ی دیداری و شنیداری می توانند از فضای اطالعاتی تعریف شده . به عنوان مثال، بوها، طعم ها، بافت های مختلف و نشانه ها

برای رنگ( و نه تنها برای حس های مختلف بو، مزه، لمس، بینایی و شنیداری تست می شوند، بلکه با  RGBتولید شوند )مثال مقادیر 

ا نیز تنابی نیز بررسی می شوند. این روش هتوجه به فعالیت عصبی و فیزیکی یا حتی پاسخ های پیچیده تر نظیر رفتارهای رویکردی یا اج

به میزان زیادی برای جستجوی سؤاالت پژوهشی جدید مناسب هستند زیرا اطالعات محرک با روش های مختلفی نمونه برداری می شوند. 

ند با استفاده از مدل به عنوان مثال نویز می تواند به شکل بدن اضافه شود تا جلوه های آن را عوض کند؛ شکل های جدید بدن می توان

شکل بدن و رنگ تولید شوند. بنابراین شکلهای مختلف، صداها، بوها و رنگ ها در روانشناسی های فیزیکی مختلف با توجه به اعضای آن 

 جامعه و بسته به سؤال پژوهشی مورد نظر، اندازه گیری، تعیین پارامتر، نمونه گیری و تست شوند.

 

 و تجربی رابطه همزیستی با دانش نظري
روش های داده محور تمایل دارند قیدهای موجود در روش نظریه محور را حذف کنند. در عوض، برای جلوگیری از چندبعدی شدن 

و ایجاد جواب های قابل رهگیری، روش های داده محور اغلب توسط پیش بینی های نظری و دانش موجود هدایت می شوند )یک مثال در 

به عنوان مثال، نمونه گیری از شکل های بدن برای بررسی آنها با توجه به درک از زیبایی یک پیش بینی صریح داده شده است.(  2کادر 

ایجاد می کند به طوری که این قضاوت ها حداقل بر مبنای شکل های بدن هستند. شکل های بدن نمونه گیری شده نیز به طور معمول 

شناختی هستند که در دانش موجود داده شده است. بنابراین  این گونه روش ها یک مکمل دارای محدودیت هایی در رابطه با امکان زیست 

عالی برای هر روش داده محور هستند زیرا به پژوهشگران اجازه می دهند که سازه های نظری را با وجود داشتن فکر نسبتا باز در نظر 

 گیرند. 

 

 زمينه هاي مشترک براي مقایسه
روانشناسی انسانی الزم است که جهان های روانشناسی جوامع مختلف را با هم مقایسه کنیم. با این حال برای ایجاد اصول اساسی 

لنزهای نظری باریکتر که توصیف ناکاملی ارائه می دهند باعث بروز مشکل می شوند. در مقایسه، روش های داده محور، دانش را از فضاهای 

هستند استخراج می کنند و سنجه های کمّی را از رفتار انسان ارائه می کنند. به عنوان مثال،  اطالعاتی که به طور عینی قابل اندازه گیری

نمونه گیری فضای پارامتری محرک رنگ، حرکت های چهره دینامیک، تلفظ ها یا ابعاد چندمتغیره شکل بدن سه بعدی می تواند آنتولوژی 

العات مشترک فراهم کند که در این صورت به شکل دقیق و عینی در بین )هستی شناسی( رفتارهای انسان را بر مبنای یک فضای اط

 جوامع مختلف مقایسه می شود. 

 : استفاده از روش های داده محور برای جستجوی حالت های احساسی چهره در بین فرهنگ ها: 2کادر 

ک واکاوی گسترده از حرکات و برچسب درک حالت های جهره انسان، بویژه مؤلفه های بین فرهنگی و لهجه های خاص، نیازمند ی

های وابسته به آنها در جوامع مختلف است. اگرچه چهره انسان قادر به تولید تعداد زیادی از الگوهای پویای پیچیده است، ولی روش های 
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یزیکی تاب روانشناسی ف داده محور تنها زیرمجموعه کوچکی را تست کرده اند. به منظور رهگیری این فعالیت، این روش کالسیکی یک پیچ و

این روش را نشان می دهد که به همبستگی  IAبه خود می گیرد تا عینیت روش های داده محور را با ساختار نظریه فراهم کند. شکل 

نه معکوس معروف است و در آن فضای پارامتری حالت های چهره را که به عنوان واحد های عمل فردی به اضافه پارامترهای موقت آنها نمو

برداری می کند و آنها را با توجه به درک احساسات در جوامع مختلف تست می کند. ابزار آماری، نظیر همبستگی یا اطالعات متقابل نیز 

می تواند برای ساختن یک رابطه بین واحدهای عمل دینامیک در هر آزمایش و پاسخ های مشاهده گر )مثال در اینجا شش احساس 

بعدی در  42*1ر نتیجه مدل های حالت چهره پویا به صورت کمّی ارائه می شوند )در اینجا منظور بردارهای باینری کالسیک( ارائه شود. د

ترکیب واحد عمل به اضافه مقادیری که فعالیت پویای هر واحد عمل را نشان می دهند است( که امکان تحلیل های دقیق و مقایسه های 

ان مثال جهت کشف حالت های چهره ای که در بین فرهنگها و لهجه های آنها مشترک هستند، عینی را در بین جوامع می دهد. به عنو

+احساسات در بین فرهنگهای غربی و شرقی 66تکنیک های کاهش داده های چندمتغیره )مثال تحلیل فاکتوری( به مدل های حالت چهره 

نقشه های چهره در ردیف باالیی(. جداسازی این  IB)شکل  و چهار الگوی مبین پنهان را نشان می دهد (Jack, 2016)اعمال شده 

الگوهای اصلی نیز نشان می دهد که چگونه لهجه های خاص آنها را به سمت حالت های چهره پیچیده تری نظیر شادی، خجالت و خشم 

ی آنها، این داده ها نگاه گسترده تعمیم می دهد. بنابراین با تعدیل روش نظریه محور و جستجوی گسترده تر حالت های چهره و برچسب ها

ای که به جهانی بودن شش حالت چهره استناد می کند را به چالش می کشند و در عوض پیشنهاد می دهند که چهار الگوی مبین پنهان 

 در بین فرهنگ های مختلف مشترک هستند. 

 

 بالقوهچالش هاي پيش رو: تحقق روش هاي داده محور 
محور و پیشرفت های محاسباتی توسط آنها که داده های پیچیده قابل ردگیری را تحلیل می کنند  با رشد اخیر روش های داده

(Jack, et al, 2016, Hirschberg, Manning, 2015) این روش اکنون می تواند راه حل های قدرتمندی برای گسترش بررسی ،

چالش جدید برای تعدیل این روش ها برای استفاده در بین زیرمجموعه های علمی فراهم کند. برای تحقق کامل امکانات بالقوه این روش، یک 

های مختلف علوم شناختی )مثال روانشناسی، علم اعصاب، زبانشناسی و هوش مصنوعی( و در جوامع مختلف به وجود می آید. برای کمک 

ختلف و دور از هم به کار بیایند. دستگاه های قابل رساندن در رفع این چالش، پیشرفتهای فناوری می توانند در جمع آوری داده در اماکن م

پوشش غیرمزاحم که برای موارد بوم شناسی )اکولوژی( مختلف طراحی می شوند به طور عینی تنوع گسترده ای از رفتارها نظیر نزدیکی 

اند با وارد کردن دانش از مجموعه اجتماعی، ژست های دست و بازو و حرکات چشم را اندازه می گیرند. پهن کردن لنزهای علمی نیز می تو

های علمی مجاور مانند مردم شناسی، زیست شناسی، زبان شناسی، فیزیک، مهندسی و علم کامپیوتر انجام شود. به عنوان مثال، استفاده 

 . (Fridlund, 1994)از بوم شناسی )اکولوژی( در مطالعه حالت های چهره باعث ایجاد تنوع در مفاهیم توابع آنان شده است 
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 نتيجه گيري: کشف موقعيت هاي جدید
کسب تجربه و شواهد از محیط های دانشگاهی در طول دهه های متمادی در زیرمجموعه های مختلف علوم شناختی نشان می دهد 

گیرد. برای ادیده بکه جامعه علم روانشناسی فیزیکی دیگر نمی تواند نقش غیرقابل انکار فرهنگ را در شکل دهی درک، تفکر و عمل انسان ن

فهم و ارائه تنوع روانشناسی فیزیکی انسان، این مجموعه باید تحت یک انتقال چشمگیر مفهومی و فرهنگی قرار بگیرد تا از قید های روش 

رهنگی ف نظریه محور رهایی یافته و به هدف نهایی خود به عنوان یک مجموعه علمی و فهم عمیق رفتار انسانی از قوانین جهان در پیچیدگی

 دست یابد.
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