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 BAS در دو تیپ شخصیتي )ERPs( پتانسیل هاي وابسته به رویداد
)تکانشگر( و BIS )مضطرب( حین انجام تکلیف حافظه کاري عاطفي 

هدف: هدف از این پژوهش بررس��ي پتاسیل هاي وابسته به رویداد حین انجام تکلیف حافظه کاري 
 BIS/BAS اس��ت. روش: ابتدا با اجراي پرسش��نامه BIS و BAS عاطفي در دو تیپ ش��خصیتي
(کارور و وایت، 1994) روي 502 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران، 18 نفر ( 10 نفر BAS و 8 نفر 
BIS) ب��راي گروه نمونه انتخاب گردید. در ه��ر آزمودني، ERP ها حین انجام تکلیف حافظه کاري 
عاطفي ثبت ش��دند. س��پس ERP ها موردتحلیل قرارگرفتند. از روش آماري تحلیل واریانس چند 
متغیره(MANOVA)  به منظورآزمون معناداري  بین میانگین ها اس��تفاده ش��د. يافته ها:در تصاویر 
مثبت، نهفتگي  P100  طوالني تري در گروه  BIS  نس��بت به گروه  BAS مش��اهده شد. همچنین، 
در گروه BAS  امپیلیتود N200  بیش��تري نس��بت به گروه BIS  ثبت گردید. از طرفي براي تصاویر 
  P300  شد. براي تصاویر منفي، امپیلیتود BAS  بیشتر از گروه BIS در گروه N200  منفي، امپیلیتود
بیشتري در گروه  BAS  نسبت به گروه  BIS  شد. نتيجه گيري: بیشتر یافته هاي بدست آمده، مدل 
نظري گري (1987) را تایید مي کند.آزمودني هاي گروه BAS  نسبت به تصاویر مثبت و آزمودني هاي 
P300نس��بت به تصاویر منفي حساسیت و پردازش اولیه بیشتري را نشان دادند. در مولفه BIS گروه

  BIS نسبت به گروه  BAS که ش��اخصي براي پردازش حافظه کاري اس��ت. در تصاویر منفي گروه
پردازش بیش��تري داش��تند. اگر چه این یافته با مدل نظري گري سازگار نیست اما به نظر مي رسد که 
  BAS این مولفه معیاري مناسب براي بررسي پردازش هاي عاطفي بویژه در ناحیه پیشاني براي گروه

مي باشد.
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 Event-Related Potentials )ERPs( of Affective working
memory task in BAS and BIS personality

Objective: The	aim	of	this	study	was	to	investigate	Event-	Related	Potentials	up	
on	affective	working-memory	test	in	individuals	with		BAS	and	BIS	personality	
(Behavioral	Activation	and	Behavioral	Inhibition	System	type)	characteristics.  
Method: 502	participants	completed	the	self-reported	BAS/BIS	Scales	(carver	
&	white	1994)	screening	measure	after	which	18	subjects	(10	in	BAS	and	8	in	
BIS	category)	were	selected	to	enroll	in	the	study.	ERPs	were	measured	when	
subjects	 completed	 aworking-memory	 task	 comprising	 positive	 and	 negative	
pictures.		Multivariate	analysis	of	variance	(MANOVA)	was	employed	for	data	
analysis. Results: in	response	to	positive	pictures,	BIS	subjects	showed	longer	
P100	latency	as	compared	to	BAS	subjects.	On	the	other	hand,	BAS	subjects	
exhibited	larger	N200	amplitude	than	those	of	BIS	type	individuals.	For	negative	
pictures,	BIS	subjects	showed	larger	N200	amplitude	than	BAS	cases,	whileBAS	
subjects	exhibited	larger	P300	amplitude	than	the	other	group. Conclusion: most	
of	ourfindings	confirmedthe	Gray	Affective	Personality	Theory	(1987).	The	BIS	
personality	 type	 individuals	were	 sensitive	 to	negative	pictures	where	as	 	 the	
BAS	subjects	showed	a	dominant	response	to	affectively	positive	visual	stimuli.	
Keywords: affective working-memory,BAS,BIS, ERP
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نظیر تف��اوت در حافظه کاري ارتب��اط دارد (لیبرمن18 و 
روزنتال19، 2001، گري و براور20، 2002). حافظه کاري 
سیس��تمي است که بر نگهداري و دس��تکاري اطالعات 
اخی��ر در طي انج��ام دامنه اي از تکالیف ش��ناختي نظیر 

درک، یادگیري و استدالل داللت دارد (بدلي21، 1986).
فرضیه پردازان ش��ناختي ادعا مي کنن��د که کارکردهاي 
سطح باال نظیر زبان، برنامه ریزي و حل مسئله22، تمامًا بر 
حافظه کاري متکي اس��ت (بدلي، 1986). بدلي و هیتچ23 
(1974) حافظه کاري را به س��ه مولفه، مجری مرکزي24، 
چرخه واج شناس��ي25 (مدار آوای��ي) و بخش دیداري- 
فضایي26 تقس��یم کردند. اما بدل��ي (2000) مدل حافظه 
کاري خ��ود را بازبین��ي کرد و مولفه چهارم��ي را به آن 
افزود. این مولفه که ارتباط حافظه کاري را با حافظه بلند 
مدت مشخص می کند، ذخیره موقت رویدادي27 نام دارد. 
در مطالعات جدیدتر حافظه کاری شواهدی بدست آمده 
است که نش��ان می دهد حافظه کاری مي تواند اطالعات 
هیجان��ي را به صورت فعال نگه��داري کند و جنبه هاي 
هیجان��ي اطالعات مرتبط با ی��ک تکلیف، را تحت تاثیر 
قرار دهد. براي همین روانشناسان در برابر حافظه کاري 

شناختي، حافظه کاري عاطفي را مطرح کردند.
حافظ��ه کاري عاطف��ي28 در واق��ع به حافظ��ه اي اطالق 
مي ش��ود که در آن ارگانیسم داراي برخي مصداق هاي29  
بازنمایي عاطفه30 در غیاب برانگیزاننده هاي فوري است 
(دیویدس��ون31 و اروی��ن32، 1999). همچنین به احتمال 

مقدمه
ذهن و مغز انسان مدام در معرض محرک های گوناگونی 
اس��ت که دنیای پیرامون ما را اش��غال کرده اند. توجه به 
تمام این محرک ها امری ناممکن است. بنابر این سیستم 
ش��ناختی ما ناگزیر است به برخی از این محرک ها توجه 
کن��د و برخی دیگ��ر را نادیده بگیرد ش��یوه انتخاب این 
محرک ه��ا و تعیین اینکه کدامیک از محرک ها چه میزان 
باید مورد بررس��ی قرار بگیرند مس��اله دائمی ارگانیسم 
اس��ت این مس��اله مس��تلزم تعامل سیس��تمهای حیاتی، 
شناختی و عاطفی است (همفري1 و رول2، 1984). گري3 
(1987) برای تبیین این تکامل دو سیستم کنترل هیجاني 
رفتار را معرفي کرد. سیس��تم ب��ازداري رفتار4 (BIS) که 
به همراه نش��انه هاي تنبیه و عدم پاداش فعال مي شود و 
گرایش��ي رفتار5 (BAS) که نسبت به نشانه هاي پاداش 
و عدم تنبیه حساس است. این دو سیستم مبناي بسیاري 
از رفتارهاي ما بوده و به عنوان ابعاد ش��خصیت عاطفي 
ش��ناخته ش��ده اند. مطابق این مدل تفاوت هاي فردي در 
این دو بعد، نش��ان دهنده ي گوناگوني واکنش پذیري6 و 
حساس��یت پذیري7 دو سیس��تم مغزي پایه اي، نسبت به 
دس��ته هاي ویژه اي از محرک ها اس��ت. هر دو سیستم 
بخش��ي از زیربناي نوروبیولوژیک رفتار و عاطفه هستند 
(گري 1987؛ به نقل از اس��میتز8 و بوک9، 2006). گري 
(1987) بی��ان مي کند که افراد داراي BIS باال مس��تعد 
اضطراب اند. در حالي که افراد داراي BAS باال مس��تعد 
به تکانش گري10 هس��تند. کارور11، س��اتن12 و اس��چیر13 
(2000) بیان مي کنند که هیجان پذیري  منفي ریش��ه در 
فعالیت سیس��تم بازداري دارد و هیج��ان پذیري14 مثبت 
ریش��ه در فعالیت سیستم گرایش رفتاري دارد. همچنین، 
فعالیت BAS مس��ئول تجربه احساسات مثبت و فعالیت 
BIS مس��ئول تجرب��ه احساس��ات منفي اس��ت (گري، 
1990). گابل15، ریس16 و الی یوت17 (2000) نشان دادند 
آزمودني هایي که حساسیت BAS باالتري دارند، عاطفه 
مثبت بیشتر از حد متوسط را تجربه مي کنند و آنهایي که 
حساس��یت BIS باالتري دارند، عاطفه منفي بیش��تري را 
احساس مي کنند. شخصیت عاطفي با فرایندهاي شناختي 

1-	Humphrey
2-	Revelle
3-	Gray
4-	Behavioral	inhibition	system
5-	Behavioral	approach	system
6-	Reactivity
7-	Sensitvity
8-	Smits
9-	Boeck
10-	Impulsivity
11-	Carver
12-	Sutton
13-	Scheier
14-	Emotionality
15-	Gable
16-	Reis
17-	Elliot

18-	Liberman
19-	Rosenthal	
20-	Braver
21-	Baddeley	
22-	Problem	solving
23-	Hitch
24-	Central	executive
25-	Phonological	loop
26-	Episodic	visuospatial	
skatchpad
27-	Episodic	buffer
28-	Affective	working	
memory
29-	Means
30-	Affect	representation
31-	Davidson
32-	Irwin



تازه های علوم شناختی، سال 14، شماره 4، 1391 ]13-28[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 14, No. 4, 2013

پتان يو هاي وار ته ره رويداد )ERPs( در دو تيه ليسيتي BAS ) تکانشگر( و BIS  )میلرس(ااا

15
15

دی پاس��کالیز9، اس��تریپولی10، ریکاردی11 و ورگاری12، 
2004). یکي از روش هاي بررسي کارکردي مغز، روش 
پتانسیل هاي وابسته به رویدادERPs 13 است، این روش 
بی��ش از 40 س��ال پیش در ده��ه 1960، در علم عصب 
ش��ناختي معرفي ش��د (کراپوتو14، 2009). این روش به 
دلیل داش��تن دقت زماني15 باال (در حد ه��زارم ثانیه) از 

جایگاه ویژه اي برخوردار است.
 (EEG) ها مشتق ش��ده از الکتروانس��فالوگرافي ERP
هستند. ERP ها میدان هاي الکتریکي زمان مندي هستند 
که توس��ط فعالیت ش��بکه هاي نوروني در ناحیه خاص 
از مغز که درگیر فرآیندهاي ش��ناختي و حسي است، به 
وجود مي آیند. ERP  هاي ثبت ش��ده روي قش��ر اولیه 
حسي، نحوه دریافت محرک و ثبت آن را توسط مغز نشان 
مي دهند که ERP هاي اولیه (زودرس) نامیده مي ش��وند 
و شاخصي از یکپارچگي س��اختار عصبي زمینه اي ارائه 
مي کنند. محرک، پس از آن که توس��ط مغز دریافت شد، 
تحت پردازش روانش��ناختي و ارزیاب��ي قرار مي گیرد و 
این عملیات در امواج بعدي ERP که به نواحي مختلف 
سر ارس��ال مي گردند، منعکس مي ش��ود. این مولفه ها 
تحت تاثیر س��طوح انگیختگي، توجه، محتواي اطالعاتي 
و اهمی��ت محرک هس��تند. مولف��ه  P100، مولفه مثبت 
زودرسي است که در حدود 100 هزارم ثانیه بعد از ارائه 
محرک ظا هر مي شود و نشان دهنده پردازش هاي سیستم 
حسي است.N200  مولفه منفي زودرسي است که حدود 
200 هزارم ثانیه بعد از ارائه محرک ظاهر مي ش��ود. این 
مولفه نشانگر نوعي پردازش است که به شناسایي محرک   
مي پردازد (فول اس��تین16 و ون پت��ن17، 2008). گابل18 و 
هارمون جونز19 (2012) به بررسی پتاسیل های وابسته به 

زی��اد کرتکس پیش پیش��اني (PFC) نقش اساس��ي در 
ای��ن فرایند ایف��ا کند (همان منبع). بدل��ي (2007) برای 
تبیین این نوع پردازش فرضیه شناساننده لذت1 را مطرح 
مي کند. سیستمي که بار عاطفی مثبت و منفي موضوعات 
یا بازنمایي ها موجود در مولف��ه ذخیره موقت رویدادي 
حافظه کاري را پردازش می کند. این سیس��تم قادر است 
با بررس��ی برآیند بار عاطفی محرکه��ای مختلف به یک 
جمع بندي فوري از ش��رایط عاطفی موقعیت دست یابد. 
با توجه به اینکه این سیس��تم هم بار عاطفي مثبت و هم 
بار عاطفی منفي را بررسی می کند. مي تواند موقعیت هاي 
پیچی��ده اي را ک��ه در آن حالتهاي مخل��وط خوب و بد 
مقایس��ه مي ش��وند، ارزیاب��ي کند. دیودس��ون و اروین 
(1999) پیش��نهاد می کنند کرتکس پیش پیشاني با توجه 
ب��ه اینکه هم در تولید عواط��ف مثبت و منفي نقش دارد 
و هم در حافظه کاري موثر اس��ت و میتواند مرکز مغزی 
در حافظه کاري عاطفي باش��د. آسیب ناحیه ویژه اي از 
کرتک��س پیش پیش��اني  توانایي ف��رد را در نگه داري و 
اس��تفاده از هیجان مختل مي کند. گومز2 و گومز (2002) 
به بررس��ي صفات مرتبط با سیس��تم ب��ازداري رفتاري 
(BIS) و سیس��تم گرایش رفت��اري (BAS) در پردازش 
ش��ناختي اطالعات هیجاني پرداختند. آنه��ا دریافتند که 
تکان��ش گري و حساس��یت پذیري BAS ب��ا پردازش 
اطالعات خوش��ایند رابطه دارد در حالي که اضطراب و 
حساس��یت پذیري BIS با پردازش اطالعات ناخوشایند 
مرتبط اس��ت. پس انتظار مي رود که این افراد در مواجه 
با تکلیف حافظ��ه کاري عاطفي نیز واکنش هاي متفاوتي 

را ارائه دهند. 
درک و ش��ناخت هر چه بیش��تر تفاوت ه��ای فردی در 
بین دو تیپ ش��خصیتی تکانش��گر و مضطرب می تواند 
روانشناس��ان و متخصص��ان این حیط��ه را در درک بهتر 
نحوه اثرگذاری ش��خصیت بر روی پاس��خ های فردی و 
حتی در س��طح عمیق تر بر روی کارکردهای مغزی یاری 
کند. پژوهش ها نشان داده است کهBAS  و BIS  با پاسخ 
های مغزی متفاوت مرتبط اس��ت (نظیر بالکونی3، فلبو4 
و کانت5، 2012،  نیجز6، فرانکن7 و اس��مالدرز8، 2007، 

1-	Hedonic	detector	hypothesis
2-	Gomez
3-	Balconi
4-	Falbo
5-	Conte
6-	Nijs
7-	Franken
8-	Smulders
9-	De	Pascalis
10-	Strippoli

11-	Riccardi
12-	Vergari
13-	event–related	Potential
14-	Kropotov
15-	Temporal	resolution
16-	Folstein
17-	Van	Petten
18-	Gable
19-	Harmon-Jones
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BAS  وBIS  در مواجه��ه با تصاوی��ر دارای بار عاطفی 
و برانگیختگی متفاوت پرداختند. آنها مشاهده کردند که 
پیک P300 برای گروه BIS  در پاس��خ به تصاویر منفی 
بیشتر بود در حالی که این پیک در گروه BAS  در برابر 
تصاوی��ر مثبت باالتر بود.P300  هم��راه با بار عاطفی و 

برانگیختگی تغییر می کند.
مارداگا4 و هنس��ن5 (2009) به کم��ک تکنیک ERP در 
نمایش تصاویر عاطفي (خوشایند و ناخوشایند وخنثي) 
دریافتند که افراد داراي اجتناب از آس��یِب پایین6 نسبت 
به افراد اجتناب از آس��یِب باال7، آمپیلتودN200  کوچکتر 
و آمپیلتود P300 بزرگتر در مواجه با تصاویر ناخوشایند 
نشان دادند. آن ها معتقد بودند افرادی که گرایش اجتناب 
از آس��یب در آن ها پایین است، ویژگی هایی همانند تیپ 
BAS دارن��د و افرادی که گرایش اجتناب از آس��یب در 
آن ها باال اس��ت، ویژگی هایی همانن��د تیپ BIS را دارا 
 BAS)BAS هستند. پرسش اینجاست که آیا افراد دارای
 BIS) BIS پایین) در مقایس��ه با افراد داراي BIS  -باال
باال- BAS پایی��ن) در مواجهه ب��ا رویدادهاي هیجاني 
روزمره که مستلزم نگه داري و دستکاري اطالعات اخیر 
اس��ت، عملکرد حافظ��ه کاري متفاوت��ي دارند؟ کارکرد 
حافظ��ه کاري در کدامیک از این دو تیپ ش��خصیتي در 

مواجهه با اطالعات عاطفي، بهتر از دیگري است؟
روش

ط��رح پژوهش از نوع عّلي- مقایس��ه اي اس��ت. جامعه 
آماري در این پژوهش دانش��جویان دختر و پس��ر 18 تا 
28 س��ال دانشگاه تهران که داراي تحصیالت کارشناسي 
و یا کارشناس��ي ارشد هس��تند. نمونه گیري پژوهش در 
دو مرحل��ه صورت مي گیرد. در مرحله اول، پرسش��نامه 
کارور و وایت8 (1994) بر روي 502 نفر از دانش��جویان 
18 تا 28 سال دانشکده هاي روانشناسي، مدیریت، علوم 
اجتماعي، فني مهندس��ي، علوم پایه و پزش��کي دانشگاه 
ته��ران اجرا گردی��د. در مرحله دوم، با نمرات بدس��ت 

رویداد زودرس (زودتر از 150 میلی ثانیه) پرداختند. آنها 
دریافتند که در پردازش تصاویر خوشایند، آزمودنی های  
BAS باال، امپیلیتوده��ایERP بزرگتری را در100میلی 
ثانی��ه بعد از ارائه محرک نش��ان می دهند. در واقع نتایج 
آنها نشان داد که صفات انگیزشی گرایشی با مراحل اولیه 
پردازش های توجهی انگیزشی مرتبط است. از میان مولفه 
یا موج هاي ERP یکي از معروف ترین و پرکاربردترین 
مولف��ه، مولفه P300 یا P3 مي باش��د. این موج به عنوان 
سومین موج مثبت پدیدار شده در فرآیند ERP شناخته 
مي شود که از نهفتگي حدود 300 هزارم ثانیه برخوردار 
اس��ت و فرایندهاي زیربنایي ش��ناختي نظیر توجه، فعال 
س��ازي حافظه کاري را نشان مي دهد. نیجز و همکاران 
(2007)،  در بررسي مولفه P300  در دو تیپ شخصیتي 
BAS و BIS دریافتن��د ک��ه همبس��تگي معن��اداري بین 
امپیلیتود  P300 و حساس��یت پذیري BIS وجود ندارد 
در حالي که همبس��تگي مثبت معناداري بین حساس��یت 
پذیري BAS و امپیلیتود  P300 بویژه در نواحي جلو و 
پشت س��ر و در نیمکره راست پیدا کردند. دی پاسکالیز 
و همکاران (2004) به بررسي ERP افراد داراي تکانش 
گري باال (BAS باال) و داراي اضطراب باال (BIS  باال) 
در مواجه��ه با پ��ردازش لغ��ات هیجاني1پرداختند. آنها 
دریافتن��د ک��ه آزمودني هاي داراي اضطراب باال نس��بت 
 P300 به آزمودني هاي داراي اضط��راب پایین، آمپیلتود
باالتري را نس��بت به لغات ناخوش��ایند نش��ان دادند که 
حساس��یت پذیري باالي آنها را نسبت به هیجانات منفي 
در این تی��پ بیان مي کند. آزمودني ه��اي اضطراب باال 
 P300 نس��بت به آزمودني هاي اضط��راب پایین آمپیلتود
بزرگت��ري را در نواحي گیجگاهي و پیش��اني نس��بت به 
لغات ناخوش��ایند نش��ان دادند. همچنی��ن آزمودني هاي 
داراي تکان��ش گ��ري ب��اال در مقایس��ه ب��ا آنهای��ي که 
تکانش گ��ري پایین دارند، پیک هايP300 2 کوتاه تري را 
نس��بت به لغات منفي در ناحیه کرتکس آهیانه و پس سر 
نشان دادند و نهفتگي هايP300 3 طوالني تري را در تمام 
مناطق ثبت شده نشان دادند. بالکونی و همکاران (2012) 
به بررسی پاسخ های مغزی و سایکوفیزیولوژی دو گروه 

1-	Emotional	word		processing
2-	Peaks
3-	Latencies
4-	Mardaga

5-	Hensenne
6-	Low	–	harm		avoidance
7-	High	–	harm		avoidance	
8-	White
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بازداري رفتاري را مي س��نجد که زیر مقیاس BIS است. 
زیر مقیاس BIS پاسخ دهي به تهدید و اضطراب هنگام 
رویارویي با نشانه هاي تهدید را مي سنجد. حداکثر نمره 
ف��رد در این زیر مقیاس 28 اس��ت. زیر مقیاس دیگر 13 
ماده دارد، حساس��یت پذیري در نظام روي آورد رفتاري 
را مي س��نجد که زی��ر مقیاس BAS مي باش��د. حداکثر 
 ،BAS نم��ره در این زیر مقیاس 52 اس��ت. زیر مقیاس
خود ش��امل سه زیر مقیاس دیگر اس��ت. پاسخ دهي به 
پاداش2، کش��انده3 و جستجوي سرگرمي4 که در هر کدام 
به ترتیب 5، 4 و 5 ماده از زیر مقیاس BAS را تش��کیل 
مي دهند. پاس��خ دهي به پاداش، درجه اي را که پاداش ها 
به هیجان هاي مثبت منجر مي شوند، اندازه گیري مي کند. 
کش��اننده، تمایل فرد را به تعقیب فعاالنه اهداف مطلوب 
اندازه گیري مي کند و زیر مقیاس جس��تجوي سرگرمي 
تمای��ل فرد به پاداش هاي جدید و تمایل روي آوردن به 
رویداده��اي بالقوه پاداش دهنده در تحریک لحظه اي را 

اندازه مي گیرد.
به گ��زارش کارور و وای��ت (1994) ثب��ات دروني زیر 
مقی��اس، 0/74 اس��ت و ثبات دروني س��ه زی��ر مقیاس 
پاس��خ دهي به پاداش، کش��اننده و جس��تجوي سرگرمي 
ب��ه ترتیب 0/73، 0/76 و 0/66 مي باش��ند. عطري فرد5، 
آزاد ف��الح6 و اژه اي7 (1385) ثب��ات دروني زیر مقیاس 
BIS را 0/47 و ثب��ات دروني زیر مقی��اس BAS و زیر 
مقیاس ه��اي آن یعني پاس��خ دهي به پاداش کش��اننده و 
جستجوي س��رگرمي را به ترتیب 0/47، 0/73، 0/60 و 

0/18 بیان کرده اند.
2ا تکليف حافظه كاري عاطفي

در این تکلیف، محرک ها، تصاویر هیجاني مي باشند که 
از سیس��تم بین المللي تصاویر عاطفي8(IAPS) انتخاب 
ش��ده اند. براي سنجش حافظه کاري عاطفي، از آزمودني 
خواس��تیم در طول هر کوشش، شدت عاطفه اي را که از 
دیدن تصاویر تجربه مي کند، نگهداري و مقایس��ه نماید. 

آمده از پرسش��نامه، نم��رات Z هر ف��رد در زیر مقیاس 
هاي BAS و BIS محاس��به گردید، سپس نمرات Z به 
10 رده1 تقس��یم گردید. براي تعیین آزمودني هاي گروه 
BAS ، 20 درص��د آخر ده��ک در نمرات Z  زیرمقیاس  
BAS(NZBAS)  و 20 درص��د اول ده��ک در نمرات 
Z زیرمقی��اسBIS (NZBAS) انتخ��اب گردی��د. ت��ا 
 BIS باالترین و در نمره BAS آزمودني هایي که در نمره
پایین ترین مقدار را کس��ب ک��رده اند، جدا گردند. براي 
تعیی��ن آزمودني هاي گ��روه BIS ، 20 درصد اول دهک 
در نمرات Z زیرمقیاسBAS (NZBAS) و 30 درصد 
  BIS (NZBAS)زیرمقیاس Z آخ��ر دهک براي نمرات
انتخاب گردی��د. تا آزمودني هایي که باالترین نمره را در 
BIS و پایی��ن ترین را در BAS کس��ب ک��رده اند براي 
این گروه گزینش شوند. از گروه هاي استخراج شده، 12 
نف��ر BIS (6 دختر و 6 پس��ر) و 12 نفر BAS (6 دختر 
و 6 پس��ر) انتخاب گردید. از این 24 نفر در کل 20 نفر 
آنها با شرکت در پژوهش موافقت کردند. سپس این 20 
نف��ر به مرکز پارند دعوت ش��ده و EEG آنها طي انجام 
تکلیف حافظه کاري عاطفي ثبت گردید. تا بعد از آن به 
تحلیل داده هاي الکتروانسفالوگرافي هر گروه حین انجام 
 EEG پرداخته شود. بعد از گرفتن کلیه (ERP) تکلیف
ه��ا از 20 نفر آزمودني، تنها EEG 18 نفر از آزمودني ها 
قابل تحلیل گردید. عواملي نظیر نویز و آرتیفکت و غیره 
باعث حذف دو نفر از نمونه شد. در نمونه نهایي، حجم 
آزمودني ها 18 نفر گردید. 10 نفر در گروه BAS (6 نفر 
م��رد و 4 نفر دختر) و 8 نفر در گروه BIS (2 نفر مرد و 

6 نفر دختر) قرار گرفت.
ارزارهاي پژوهش

1ا پرسش نامه كارور و وايی
مقی��اس ب��ازداري/ روي آوري رفت��اري کارور و وایت 
(1994)، ش��امل 20 ماده است که هر کدام بر روي یک 
مقیاس 5 درجه اي لیکرتي درجه بندي مي ش��ود. 1 نشان 
دهنده آن اس��ت که آن ماده فرد را خیلي خوب توصیف 
مي کند و 5 نش��ان دهنده آن اس��ت که آن م��اده فرد را 
اصاًل توصیف نمي کند. 7 ماده، حساسیت پذیري در نظام 

1-	Rank
2-	Reward	Responsiveness
3-	Drive
4-	Fun	Seeking
5-	Atri	Fard

6-	Azad	Fallah
7-Ezhei
8-	International	Affective	
Picture	System
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صفورا رارايي و همکاران

بندي به طور تصادفي اعمال گردیده است.
ERP 3ا  بی

براي اجراي طرح، اتاقي به ابعاد س��ه متر در س��ه متر با 
روش��نایي مطلوب، تهویه مناس��ب و مجهز به تجهیزات 
ERP درنظر گرفته شد. آزمودني ها بر روي یک صندلي 
راحت، روبروي صفحه مانیتوري که تکلیف حافظه کاري 
 18 EEG عاطفي را نمایش مي دهد، نشس��تند، یک کاله
کاناله بر روي س��ر آنها قرار گرفت. سپس در حین انجام 
تکلی��ف حافظه کاري از آزمودني ها EEG گرفته ش��د. 
پ��س از جم��ع آوري، ERP ها مورد تحلیل و بررس��ي 
قرار گرفتند.ERP  با استفاده از یک آمپلي فایر دیجیتالي 
روسي به نام Mitsar و با یک کاله EEGCAP که 18 
جایگاه را بر روي س��ر براساس نظام بین المللي 10-20 
اندازه گیري مي کند، ثبت گردید. اطالعات با اس��تفاده از 
مونتاژ LINKEAR  ثبت شد. همه سیگنال ها با استفاده 
 512 HZ با نرخ نمونه گیري WinEEG از نرم اف��زار
 Ω10 ثبت گردید. براي تمام��ي الکترودها مقاومت زیر

نگه داشته شد.
تجزيه و تاليو داده ها

ERP تاليو كيفي
در زمان تحلیل آفالی��ن داده ها، آرتیفکت هاي مرتبط، با 
حرکات چش��م و پلک زدن براس��اس الگوریتم گراتن3 
و کول��ز4 (گرات��ن، کول��ز و دونچی��ن5، 1983) ح��ذف 
والکترو   (EEG)الکتروانس��فالوگرافی فعالی��ت  گردید. 
اوکالوگرافی6 (EOG)  که در ارتباط با حرکات چش��م 
 0/15-30 HZ و پلک زدن اس��ت، ب��ا فیلتر میان گ��ذر
فیلتر شد. داده ها به تکه هاي زماني هزارم ثانیه اي تقسیم 
ش��دند. تکه هاي زماني که داراي دامنه هاي بیشتر از 100   
بودن��د از روند تحلیل حذف ش��دند. ERP میانگین به 
صورت جداگان��ه براي تصویر مثبت و تصاویر منفي در 

هر دو گروه BAS و BIS محاسبه گردید.
به منظور بهبود تفس��یر نتایج و کاه��ش حجم تحلیل به 
جاي بررس��ي تک تک الکتروده��ا، از روش ناحیه بندي 

بدی��ن منظ��ور در طول هر کوش��ش، ابت��دا محرک اول 
(تصوی��ر اول) به مدت 5 ثانیه ارائه مي ش��ود. آزمودني 
مي بایس��ت ش��دت احساس��ي را که از آن دیدن تصویر 
تجرب��ه مي کند. حفظ نماید و آن را در طول وقفه بعد از 
آن که یک صفحه س��یاه مي باشد، نگهداري کند و بعد از 
دوره وقفه تصویر دوم به مدت 5 ثانیه نمایان مي ش��ود. 
آزمودني تصویر دوم را نیز احس��اس کرده و ش��دت آن 
را با ش��دت احساس��ي که در تصویر اول داشت مقایسه 
مي کند. اگر ش��دت احساس تجربه ش��ده اخیر بیشتر از 
ش��دت احساس تجربه شده قبلي باش��د، دکمه بیشتر را 
فش��ار مي دهد ولي اگر شدت احساس تجربه شده اخیر 
کمتر از شدت احساس تجربه شده قبلي بود، دکمه کمتر 
را فش��ار مي دهد. وقفه ه��اي بین دو تصوی��ر 3، 4 و 5 
ثانیه مي باشد که به صورت تصادفي بین تمام کوشش ها 
تقسیم مي شود. مدت زمان پاسخ دهي 2 ثانیه مي باشد و 
مدت زمان بین هر کوشش 1 ثانیه مي باشد. تعداد تصاویر 
مثب��ت و تصاویر منفي هر کدام 80 عدد اس��ت که جمعا 
180 تصویر و یا 80 کوش��ش آزمایش��ي مي باش��د. (هر 
کوش��ش شامل دو تصویر است که با یکدیگر مي بایست 
مقایس��ه شوند.) هر تصویر ش��امل دو مؤلفه بار عاطفي1 
و برانگیختگ��ي2 اس��ت. نمره بار عاطف��ي تصویر مقدار 
مثبت و یا منفي بودن تصویر عاطفي را نش��ان مي دهد و 
نمره برانگیختگي تصویر میزان آرامش و یا برانگیختگي 
(هیج��ان زدگي) تصویر عاطفي را نش��ان مي دهد. مقدار 
برانگیختگي تصاویر انتخاب شده ثابت (بین 4 تا 5/19) 
نگه داش��ته ش��ده در حالي که بار عاطف��ي تصویر متغیر 
مي باشد. میانگین و انحراف استاندار بار عاطفي تصاویر 
مثبت به ترتیب 7/05 و 0/59 اس��ت. میانگین و انحراف 
معی��ار بار عاطفي تصاویرمنفي ب��ه ترتیب 3/51 و 0/73 
مي باش��د. تفاوت بار عاطفي هر جف��ت تصویر (در هر 
کوشش) باالي 0/80 مي باش��د. هر کوشش آزمایشي از 
جفت تصاویر مثبت و یا منفي تش��کیل شده که در نیمي 
از کوشش ها شدت عاطفه تجربه شده تصویر دوم بیشتر 
از تصویر اول است و در نیمي دیگر شدت عاطفه تجربه 
شده تصویر دوم، کمتر از تصویر اول است که این تقسیم 
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SPSS نسخه 16 انجام شد.
يافته ها

براي هر مولفه ERP ، داده هاي بدست آمده از سه الکترود 
(PZ,CZ,FZ) به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت 
و داده ه��ا در دو ویژگ��ي آمپلیتود و نهفتگ��ي و به طور 
مجزا براي تصاویر مثبت و منفي بررسي شدند. از روش 
آماري تحلیل واریانس چند متغیري (MANOVA) به 

منظور آزمون معناداري فرضیه ها استفاده شد.

مغز استفاده شد (نظیر دین1 و سانتوزي2، 2005). بر این 
اس��اس الکت��رود Pz , Cz , Fz به عن��وان خط مرکزي 
سر (ش��کنج س��ینگولیت) در نظر گرفته شد و داده هاي 
 ERP آزمودني ها از این س��ه الکترود مورد تحلیل کیفي

با استفاده از نرم افزار Mattab قرار گرفت.
تاليو هاي كمي

ب��ا جمع آوري داده ها و ثبت آنها در رایانه، امکان تحلیل 
داده ها به صورت کّمي میسر گردید. تحلیل هاي توصیفي، 
تحلیل واریانس چند متغیري و یک راهه توسط نرم افزار 

جدول 1- اطالعات توصيفي آزمودني ها

زنمردفراواني
ميانگين 

BAS نمرات
انحراف 
استاندارد

ميانگين
BIS نمرات

انحراف 
استاندارد

BAS 106445/24/9814/22/33گروه
BIS  82634/751/83241/60گروه

جدول 2- اطالعات توصيفي آزمودني ها در مولفه های N200 ،P100 و P300 در سه الکترود  )PZ,CZ,FZ( براي تصاویر مثبت 
BIS  و BAS   در دو گروه

تصاویر 
مثبت

FZCZPZ

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينگروهویژگيمولفه

P100
امپیلیتود

BAS2/212/232/582/221/741/81
BIS-0/782/200/323/11-0/373/28

نهفتگي
BAS91/7010/4398/1014/6297/1018/41
BIS112/513/52115/28/92125/716/88

N200
امپیلیتود

BAS-1/551/67-2/102/19-1/992/72
BIS-3/453/34-2/334/20-2/613/32

نهفتگي
BAS145/916/64152/729/53142/99/56
BIS142/512/14144/512/54185/519/20

P300
امپیلیتود

BAS3/344/365/233/834/093/08
BIS3/752/064/113/524/372/94

نهفتگي
BAS232/242/45227/926/40230/434/40
BIS207/529/23210/124/7423636/09

در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک هیجاني 
مثبت تفاوت معناداري وج��ود ندارد. همچنین، با توجه 
به نتیجه آزمون یک متغی��ره، میانگین آمپیلیتود هیچ یک 
از مولفه هاي P100 براي تصاویر مثبت در س��ه الکترود 

.(P<0/05) تفاوت معناداري را نشان نداد

ب��ا توجه ب��ه نتیجه آزم��ون چند متغی��ره، ترکیب خطي 
میانگی��ن آمپلیت��ود مولفه ه��ايP100  در س��ه الکترود 
(PZ,CZ,FZ) براي تصاویر مثبت در دو گروه BAS و 
 0/05, F (3/14)=2/73) تفاوت معناداري نداش��ت BIS
>p). پس بین دو گروه در مولفه P100 در س��ه الکترود 

1-	Dien
2-	Santuzzi
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BIS و BAS براي تصاویر مثبت در دو گروه )PZ,CZ,FZ(  در سه الکترود P100 جدول 3- بررسي ميانگين نهفتگي مولفه

تصاویر
مثبت

نهفتگي
P100 مولفه

F
df

Sig
wB

چند متغيره
 Pillai's
Trace

5/971430/008

FZ0/621610/44

CZ0/331610/56

PZ0/0091610/92

ترکیب خطي میانگین نهفتگي مولفه هايP100  در س��ه 
الکترود (PZ,CZ,FZ) براي تصاویر مثبت در دو گروه 
 F(3/14)=5/97) تفاوت معناداري داش��ت BISو BAS
p>0/05). پ��س بی��ن دو گروه در مولفه P100 در س��ه 
الکترود در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک 
هیجاني مثب��ت تفاوت معناداري وجود دارد. که با توجه 

به جدول2 نیز قابل مش��اهده مي باش��د. میانگین نهفتگي  
P100  در گروه BIS  طوالني تراز گروه BAS   اس��ت. 
اما به تفکی��ک، میانگین نهفتگي این مولفه در هر یک از 
س��ه الکترود براي تصاویر مثبت در دو گروه، با توجه به 
نتیجه آزمون یک متغیره، تفاوت معناداري را نش��ان نداد 

.(P<0/05)
BIS و BAS براي تصاویر مثبت در دو گروه )PZ,CZ,FZ(  در سه الکترود N200  جدول4- بررسي ميانگين امپليتود  مولفه

تصاویر
مثبت

آمپيلتود
N200 مولفه

F
df

Sig
wB

چند متغيره
 Pillai's
Trace

3/751430/036

FZ3/241610/90

CZ1/391610/25

PZ0/0071610/93

ترکیب خطي میانگین امپیلیتود مولفه هايN200 در س��ه 
الکترود (PZ,CZ,FZ) براي تصاویر مثبت در دو گروه 
 F(3/14)=3/75)تفاوت معناداري داش��ت BISو BAS
p>0/05). پ��س بین دو گروه در مولفه N200 در س��ه 
ناحیه از س��ر در مواجهه با تکلی��ف حافظه کاري داراي 
مح��رک هیجاني مثبت تف��اوت معناداري وج��ود دارد. 
میانگین امپیلیتود N200 در گروه BAS بیش��تر از گروه  
BIS اس��ت. اما به تفکیک، میانگین امپیلتود این مولفه در 
هر یک س��ه الکترودبراي تصاوی��ر مثبت در دو گروه، با 
توج��ه به نتیجه آزمون یک متغی��ره، تفاوت معناداري را 

.(P<0/05) نشان نداد
ترکیب خط��ي میانگی��ن نهفتگي مولفه ه��ايN200 در 
س��ه الکترود (PZ,CZ,FZ) براي تصاویر مثبت در دو 
 ،F (3/14)= 3/18) تفاوت  نداشت BIS و BAS گروه
p <0/05). پ��س بین دو گروه در مولفه N200 در س��ه 
الکترود در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک 

هیجاني مثبت تفاوت معناداري وجود ندارد.
پ��س درانجام تکلیف حافظه کاري عاطفي با بار هیجاني 
 N200 و  P100 مثبت دردو گروه ، مولفه هاي زودرس
در دو ویژگي امپیلتود و نهفتگي بررسي گردید و میانگین 
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 N200 نیز به ط��ور کلي معنادارگردید. میانگین امپیلیتود
در گروه BAS بیش��تر از گروه  BIS است. ولي میانگین 
نهفتگي N200 براي دو گروه به طور کلي معنادار نشد. 

نهفتگي P100 به طور کلي براي دو گروه معنادار ش��د، 
   BAS طوالني تر از گروه P100 نهفتگي BIS در گ��روه
بود و همچنین میانگی��ن امپیلیتود N200 براي دو گروه 

جدول 5- اطالعات توصيفي آزمودني ها در مولفه های N200 ،P100 و P300 در سه الکترود  )PZ,CZ,FZ( براي تصاویر منفی 
BIS  وBAS در دو گروه

تصاویر 
مثبت

FZCZPZ

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينگروهویژگيمولفه

P100
امپیلیتود

BAS3/802/083/082/381/77169
BIS1/571/601/502/292/092/49

نهفتگي
BAS93/9020/2892/5020/28105/527/39
BIS98/8716/43104/518/3997/3720/81

N200
امپیلیتود

BAS-0/692/79-1/802/50-2/972/64
BIS-2/622/30-1/652/95-1/423/87

نهفتگي
BAS150/415/88150/216/34147/218/89
BIS151/213/09150/213/8314821/80

P300
امپیلیتود

BAS6/311/166/461/124/361/81
BIS3/432/283/412/164/032/11

نهفتگي
BAS21414/27216/319215/528/89
BIS19816/18197/213/72209/223/19

ب��ا توجه ب��ه نتیجه آزم��ون چند متغی��ره، ترکیب خطي 
میانگی��ن آمپلیت��ود مولفه ه��ايP100  در س��ه الکترود 
 BAS براي تصاوی��ر منفي در دو گروه (PZ,CZ,FZ)
 0/05,F (3/14)=1/97) تفاوت معناداري نداشت BISو
<p). پس بین دو گروه در مولفه P100 در س��ه الکترود 
در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک هیجاني 
منف��ي تفاوت معناداري وجود ن��دارد. همچنین، با توجه 
ب��ه نتیجه آزمون یک متغی��ره، میانگین آمپلیتود هیچ یک 
از مولفه هاي P100 براي تصاویر منفي در س��ه الکترود 

.(P<0/05) تفاوت معناداري را نشان نداد
ترکیب خطي میانگین نهفتگي مولفه هايP100  در س��ه 
الکترود (PZ,CZ,FZ) براي تصاویر منفي در دو گروه  
 ،F (3/14)=1/61) تف��اوت معناداري ندارد BIS وBAS
P <0/05). پ��س بین دو گروه در مولفه P100 در س��ه 
الکترود در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک 

هیجاني منفي تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنین، با 
توجه ب��ه نتیجه آزمون یک متغیره، میانگین نهفتگي هیچ 
یک از مولفه هاي P100 براي تصاویر منفي س��ه الکترود 

.(P<0/05) تفاوت معناداري رانشان نداد
ترکیب خطي میانگین امپلیتود مولفه هايN200 در س��ه 
الکترود (PZ,CZ,FZ) براي تصاویر منفي در دو گروه 
BASوBIS تف��اوت معناداري داش��ت (3/80=(3/14) 
p< 0/05,F). پس بین دو گروه در مولفه N200 در س��ه 
الکترود در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک 
هیجان��ي منفي تف��اوت معناداري وج��ود دارد. میانگین 
BAS  بیش��تر از گروه BIS  در گروه N200 امپیلیت��ود
گردی��د. اما به تفکیک، میانگین امپیلتود این مولفه در هر 
یک از س��ه الکترود براي تصاویر منف��ي در دو گروه، با 
توج��ه به نتیجه آزمون یک متغی��ره، تفاوت معناداري را 

.(P<0,05) نشان نداد
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الکترود (PZ,CZ,FZ) براي تصاویر مثبت در دو گروه
  ,F (3/14)=0/89) تفاوت معناداري ندارد BISو  BAS
p <0/05). پ��س بین دو گروه در مولفه P300 در س��ه 
الکترود در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک 
هیجاني مثبت تفاوت معن��اداري وجود ندارد. همچنین، 
ب��ا توجه به نتیج��ه آزمون یک متغی��ره، میانگین نهفتگي 
هیچ یک از مولفه هاي P300 براي تصاویر مثبت در سه 

(P<0/05) .الکترود تفاوت معناداري رانشان نمي دهد
پ��س درانجام تکلیف حافظه کاري عاطفي با بار هیجاني 
مثبت در دو گروه، میانگین نهفتگي و امپیلیتود P300 در 

سه الکترود تفاوت معناداري را نشان نداد.
ب��ا توجه ب��ه نتیجه آزم��ون چند متغی��ره، ترکیب خطي 
میانگی��ن آمپلیت��ود مولفه ه��ايP300 در س��ه الکت��رود 
 BAS براي تصاوی��ر منفي در دو گروه (PZ,CZ,FZ)
 , F (3/14)= 5/63) تف��اوت معن��اداري داش��ت BIS و
p <0/05). پ��س بی��ن دو گ��روه در مولف��ه P300 در 
س��ه الکترود در مواجهه با تکلی��ف حافظه کاري داراي 
مح��رک هیجاني منفي  تفاوت معن��اداري وجود دارد. با 
  P300  توج��ه جدول 5 و ش��کل 1، میانگی��ن امپیلیتود
در گ��روه  BAS  بیش��تر از گ��روه BIS   اس��ت. اما به 
تفکی��ک، میانگین امپیلتود این مولفه در هر یک از س��ه 
الکت��رود ب��راي تصاویر منفي در دو گ��روه ، با توجه به 
نتیجه آزمون یک متغیره، تفاوت معناداري رانش��ان نداد 
(P<0/05). با توجه به نتیجه آزمون چند متغیره، ترکیب 
خطي میانگین نهفتگي مولفه هايP300 در س��ه الکترود 
(PZ,CZ,FZ) براي تصاویر مثبت در دو گروه BAS و 

ب��ا توجه ب��ه نتیجه آزم��ون چند متغی��ره، ترکیب خطي 
میانگی��ن نهفتگ��ي مولفه ه��ايN200  در س��ه الکترود 
  BAS براي تصاوی��ر منفي در دو گروه (PZ,CZ,FZ)
 .(p <0/05 ,F (3/14)= 0/014) تفاوت  نداشت  BISو
پس بی��ن دو گروه در مولفه N200 در س��ه الکترود در 
مواجه��ه با تکلیف حافظ��ه کاري داراي محرک هیجاني 

منفي تفاوت معناداري وجود ندارد.
همچنی��ن، با توجه به نتیجه آزم��ون یک متغیره، میانگین 
نهفتگ��ي هیچ ی��ک از مولفه ه��اي N200 براي تصاویر 
منفي در سه ناحیه از س��ر تفاوت معناداري رانشان نداد 

.(P>0/05)
پ��س درانجام تکلیف حافظه کاري عاطفي با بار هیجاني 
 N200و  P100منفي در دو گ��روه، مولفه هاي زودرس
در دو ویژگي امپیلیتود و نهفتگي بررسي گردید و تنها در 
مولف��ه N200 میانگین امپیلیتود این مولفه براي دو گروه 
به طور کلي معنادار ش��د (در گروه BAS بیشتر از گروه 
 P300ترکیب خطي میانگی��ن آمپلیتود مولفه هاي .(BIS
در س��ه الکترود (PZ,CZ,FZ) براي تصاویر مثبت در 
دو گروه BAS و BIS تفاوت معناداري نداش��ت (1/35 
 P300 پس بین دو گروه در مولفه .(p< 0/05 ,F(3/14)=
در سه الکترود در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي 
مح��رک هیجاني مثب��ت تفاوت معن��اداري وجود ندارد. 
همچنی��ن، با توجه به نتیجه آزم��ون یک متغیره، میانگین 
امپیلیتود هیچ یک از مولفه هاي P300 براي تصاویر مثبت 
 .(P<0/05) در سه الکترود تفاوت معناداري را نشان نداد
ترکیب خطي میانگین نهفتگي مولفه هايP300 در س��ه 

 BIS و   BAS براي تصاویرمنفي در دو گروه )PZ,CZ,FZ(  در سه الکترود N200  جدول6- بررسي ميانگين امپليتود  مولفه

تصاویر
منفی

نهفتگی
N200 مولفه

F
df

Sig
wB

چند متغيره
 Pillai's
Trace

3/801430/035

FZ0/181610/67

CZ0/0021610/96

PZ0/0581610/81
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پ��ردازش حافظ��ه کاري را به گون��ه اي متفاوت هدایت 
نماید؟

با بررس��ی مولفه ه��اي زودرس P100 و N200 در دو 
ویژگ��ي امپیلیتود و نهفتگ��ي و در دو گروه براي تکلیف 
حافظه کاري داراي بار هیجاني مثبت، نتایج ذیل حاصل 

گردید:
- براي تصاویر داراي بار هیجاني مثبت، تفاوت میانگین 
  P100  در دو گروه معنادار شد. نهفتگي  P100  نهفتگي
   BAS  نس��بت به گ��روه  BIS  طوالني ت��ري در گروه

مشاهده شد.
مولفه P100، مولفه مثبت زودرس��ي است که در حدود 
100 ه��زارم ثانی��ه بعد از ارائه محرک ظاهر مي ش��ود و 
نشان دهنده پردازش هاي سیستم حسي است. دلپالنکو2 
و هم��کاران (2004) دریافتند، پردازش هاي بصري اولیه 
در برابر محرک هاي هیجاني توس��ط مولفه  P100  و در 
ناحی��ه پس س��ري صورت مي گی��رد. الک3 و هیل یارد4 
(1994) اث��ر  P100  را منعک��س کنن��ده "هزینه کردن 
 P100  توجه" به س��مت محرک معیني مي دان��د. مولفه
نسبت به عوامل فیزیکي محرک حساس است و شاخص 
پردازش هاي حس��ي اولیه در بین کرتکس بینایي اس��ت 
(اولوفس��ون5 و نوردی��ن6، س��کویرا7  و پولیچ8، 2008). 
نهفتگي، لحظه رخداد پیک بعد از ارائه محرک را گویند. 

 <0/05 ,F(3/14)= 1/80) تفاوت معناداري نداشت BIS
p). پس بی��ن دو گروه در مولفه P300 در س��ه الکترود 
در مواجهه با تکلیف حافظه کاري داراي محرک هیجاني 
منف��ي تفاوت معناداري وجود ن��دارد. همچنین، با توجه 
ب��ه نتیجه آزمون یک متغی��ره، میانگین نهفتگي هیچ یک 
از مولفه هاي P300 براي تصاویر منفي در س��ه الکترود 
تفاوت معناداري را نش��ان نداد (P<0/05). پس درانجام 
تکلیف حافظ��ه کاري عاطفي با بار هیجاني منفي در دو 
گروه، تنه��ا میانگین امپیلیتود P300 در س��ه الکترود به 
طور کلي تفاوت معناداري را نشان مي دهد. نتیجه تحلیل 
 BIS و   BAS داده ها نشان داد که در دو تیپ شخصیتي
در تکلی��ف حافظه کاري با بار هیجان��ي منفي، امپیلیتود 

P300  به طور کلي تفاوت معناداري را نشان دادند.
نتيجه گيري

ش��واهد مختلف��ی وج��ود دارن��د ک��ه نش��ان می دهند 
شخصیت می تواند پاسخ های هیجانی (مارداگا و هنسن، 
ERP،(2009 ها (دي پاس��کالیز و اسپرانزا1، 2000 ؛ دی 
پاس��کالیز، اس��تریپولی، ریکاردی و ورگاری، 2004) و 
حافظه کاري (لیبرمن و روزنت��ال، 2001) را تحت تاثیر 
قرار ده��د. با توجه به اینکه حافظه کاري جز ش��ناختي 
ض��روري در کارکرد هاي س��طح باال نظی��ر زبان، برنامه 
ریزي و حل مس��ئله مي باش��د (بدل��ي، 1987). در این 
مطالعه این مسئله مورد بررسي قرار گرفت که: آیا در دو 
تیپ شخصیتي محتواي هیجاني اطالعات مي تواند نحوه 

BIS و BAS در تصاویر منفی در دو گروه )PZ,CZ,FZ( در سه الکترود P300شکل1- نمودار تفاوت ميانگين امپيليتود
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حساس هس��تند و حساس��یت بیش��تري به محرک هاي 
خوشایند نشان مي دهند. یافته بدست آمده به طور مستقیم 
نظری��ه گري را تایید مي کند. اگر چه برخي پژوهش هاي 
مش��ابه نیز وجود دارد که یافته ه��اي متفاوتي را گزارش 
کرده اند، نظیر یافته هاي مارداگا و هنس��ن (2009)، آنها 
به بررسي ERP هاي دوگروه از افراد پرداختند که گروه 
اول داراي گرایش اجتناب از آس��یب ِپایین و گروه دیگر 
داراي گرایش اجتناب از آس��یب ِب��اال بودند. آنها معتقد 
بودند افرادي که گرایش اجتناب از آس��یب در آنها پایین 
است، ویژگي هایي همانند تیپ  BAS دارند و افرادي که 
گرایش اجتناب از آسیب در آنها باال است، ویژگي هایي 
همانند تیپ  BIS را دارا هستند. براي تصاویر خوشایند، 
اف��رادي که گرایش اجتناب از آس��یب در آنها پایین بود، 
امپیلیتود N200  کمتري را نس��بت به افرادي که گرایش 
اجتناب از آس��یب، در آنها باال بود، نشان دادند. هر چند 
آزمودني ها در این پژوهش تیپ هاي ش��خصیتي هستند 
که ویژگي هایي همانند  BAS وBIS دارند. این دو تیپ 
ش��خصیتي نماینده دقیق BAS  و BIS نیستند در نتیجه 
 BAS  نتایج را نمي توان به طور کلي به تیپ ش��خصیتي

و BIS تعمیم داد.
ویژگ��ي  دو  در   N200و  P100 زودرس  مولفه ه��اي 
امپیلیتود و نهفتگ��ي در دو گروه و برا ي تکلیف حافظه 
کاري داراي ب��ار هیجان��ي منفي مورد بررس��ي و آزمون 

معناداري قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که:
- تف��اوت میانگین امپیلیتود  N200 در دو گروه معنادار 
شد. میانگین امپیلیتود  N200 براي تکلیف حافظه کاري 
داراي ب��ار هیجاني منفي در گروه BIS  بیش��تر از گروه  

BAS  مشاهده گردید. 
  BIS  این یافته نشان مي دهد که شناسایي محرک در گروه
با پردازش بیش��تري همراه اس��ت. می توان گفت که این 
یافته با نظریه گري (1987) مطابقت دارد. گري بیان کرد 
BIS  ها نسبت به نشانه هاي تنبیه و فقدان پاداش حساس 
هس��تند و حساسیت بیش��تري به محرک هاي ناخوشایند 
نش��ان مي دهند. امپیلیتود و نهفتگي مولفه  P300 در دو 
گ��روه و در برابر تکلیف حافظه کاري داراي بار هیجاني 

مي ت��وان نهفتگي یک مولفه را این گونه تفس��یر کرد که 
چقدر طول کش��یده است تا آزمودني بعد از ارائه محرک 
 ،BIS ش��روع به پردازش هاي بصري اولیه کند. درگروه
 BAS  طوالني تري نس��بت ب��ه گروه P100  نهفتگ��ي
  P100 نهفتگ��ي ،BAS مش��اهده گردی��د. پس، گ��روه
کوتاه ت��ري را نس��بت به گروهBIS   ب��راي محرک هاي 
هیجاني مثبت تجربه کردند. شاید بتوان این قضیه را این 
گونه تفسیر کرد که در تصاویر مثبت، گروه  BAS نسبت 
ب��ه گروهBIS  در پردازش بص��ري اولیه و هزینه نمودن 
 ، BIS توج��ه، س��ریع تر عمل مي کند و در مقاب��ل گروه
مدت زمان بیش��تري را صرف ش��روع پ��ردازش بصري 
اولیه و هزینه کردن توجه نسبت به محرک هیجاني مثبت 
مي کن��د. اینکه چ��را گروه BIS  در مواجه��ه با تصاویر 
مثبت، پردازش هاي حسي اولیه را دیرتر آغاز مي کنند با 
نظریه گري (1987) همخوان اس��ت. همانطور که گري 
(1987) مطرح کرد  BIS ها نس��بت به نش��انه هاي تنبیه 
و فقدان پاداش حس��اس هستند و حساسیت بیشتري به 
محرک هاي ناخوشایند نشان مي دهند. شاید این گروه در 
شناسایي و ادراک محرک خوشایند یا مثبت از کارآمدي 
و حساسیت کمتري برخوردارند و براي شروع پردازش 

حسي اولیه مدت زمان بیشتري را نیاز دارند.
- همچنی��ن، براي تصاوی��ر داراي  ب��ار هیجاني مثبت، 
تف��اوت میانگین امپیلیت��ود  N200 در دو گروه معنادار 
   BAS بیشتري در گروه  N200 ش��د. میانگین امپیلیتود

نسبت به گروه BIS مشاهده شد.
N200  مولف��ه منفي زودرس��ي اس��ت که ح��دود 200 
ه��زارم ثانیه بعد از ارائه محرک ظاهر مي ش��ود. اگر این 
مولفه نوعي پردازش در نظرگرفته ش��ود که به شناسایي 
محرک مي پردازد (فول استین و ون پتن، 2008). آن گاه 
مي توان گفت که آزمودني هاي داراي BAS  نس��بت به 
آزمودني هاي داراي BIS پردازش هاي اولیه بیش��تري در 
براب��ر محرک هاي هیجاني مثبت انجام مي دهند. یعني در 
گروه  BAS  فرایند شناس��ایي محرک هاي مثبت فعال تر 
از گروه BIS اس��ت. نظریه گري (1987) مطرح مي کند 
که BAS ها نس��بت به نش��انه هاي پاداش و فقدان تنبیه 
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آزمودني ه��اي داراي BIS، عملکرد رفتاري صحیح تري 
را در ط��ي تکلیف حافظه کاري نش��ان مي دهند. گري 
و هم��کاران (2005) و گري و ب��راور (2002) دریافتند 
ک��ه BAS  با کاهش در فعالی��ت عصبي نواحي ویژه اي 
از کرتکس پیش پیش��اني که در فرایندهاي ش��ناختي و 
ذهني دخیل اس��ت، مرتبط اس��ت. در نتیجه افراد داراي 
BAS  پردازش هاي کارآمدتري دارند. در واقع بر اساس 
این نتای��ج انتظار مي رفت که در مواجهه با حافظه کاري 
عاطف��ي داراي بار مثبت، گ��روه BAS  بدلیل کارآمدي 
در پ��ردازش، امپیلیتود P300 کمتري را نس��بت به گروه 
BIS   نش��ان دهد ولي این نتیجه در این پژوهش حاصل 
نشد. از طرفی دیگر، مارداگا و هنسن (2008)، به بررسي
ERP ه��اي دو گروه از اف��راد پرداختند ک��ه گروه اول 
داراي گرایش اجتناب از آسیب ِپایین وگروه دیگرداراي 
گرایش اجتناب از آس��یب ِباال بودن��د. آنها معتقد بودند 
افرادي که گرایش اجتناب از آس��یب در آنها پایین است، 
ویژگي های��ي همانند تی��پ  BAS دارن��د و افرادي که 
گرایش اجتناب از آسیب در آنها باال است، ویژگي هایي 
همانند تیپ  BIS را دارا هستند. براي تصاویر خوشایند، 
اف��رادي که گرایش اجتناب از آس��یب در آنها پایین بود، 
امپیلیتود P300  بیشتري را نسبت به  افرادي که گرایش 
اجتناب از آس��یب، در آنها باال بود، نش��ان دادند. این دو 
تیپ ش��خصیتي نماینده دقیق  BAS و BIS نیس��تند و 
این مس��ئله فرآیند تعمیم را یا مش��کل مواجه مي سازد. 
مولف��ه P300، مولفه اي اس��ت که امپیلیت��ود و نهفتگي 
آن نس��بت به عوامل طبیعي و محیطي حس��اس اس��ت. 
در زماني که به واس��طه صرف غ��ذا، افزایش دماي بدن، 
چرخه هاي ش��بانه روزي و خواب نرم��ال، برانگیختگي 
بیش��تر مي ش��ود، امپیلیت��ود P300 افزای��ش مي یابد در 
حالي که نهفتگي آن کاه��ش مي یابد.در مقابل در زماني 
که به واس��طه فقدان صرف غذا، محرومیت از خواب و 

مثب��ت مورد بررس��ي قرار گرفت. تف��اوت معناداري در 
میانگین هاي دو گروه مش��اهده نشد. P300 مولفه مثبت 
دیررس��ي اس��ت که حدود 300 هزارم ثانیه بعد از ارائه 
محرک ظاهر مي شود. دونچین1 و همکارانش بیان کردند 
که موج P300 نمایانگر فعالیت مغز در زماني اس��ت که 
مدل جاري از محیط در حافظه کاري مي بایست بازبیني 
یا به روز شود (دونچین 1981، دونچین و کولز2  1988، 
دونچین، اسپنس��ر3 و دای��ان4، 1997 به نق��ل از نیتونو5، 
نگی��ش6، ناکاجیما7 و اولس��پرگر8، 1999). نقش حافظه 
کاري در ایج��اد P300 توس��ط یافته ه��اي زیادي دیده 
ش��ده اس��ت. یافته هایي که ارتباط بین امپیلتود این موج 
و احتمال این که محرک به خاطر س��پرده شود، را نشان 
داده ان��د. کاتبرت9 و هم��کاران (2000) بیان مي کند که 
تصاویر عاطفي، آمپیلتودهاي باالتري را در پتانس��یل هاي 
مثب��ت دیررس که نوعًا از 300 ت��ا 400 هزارم ثانیه بعد 
از ش��روع محرک آغاز مي شود، راه اندازي مي کنند. پس 
مولفه P300  نمایانگر پردازش شناختي در سطح حافظه 
کاري است و همچنین نسبت به تصاویر هیجاني حساس 
مي باشد. در نتیجه به نظر مي رسد مولفه اي مناسب براي 
بررسي حافظه کاري عاطفي باشد. گابل و هارمون جونز 
(2012) دریافتن��د که تفاوت معناداری در میزان امپیلیتود 
P300، دو گ��روهBAS  و BIS در مواجه��ه ب��ا تصاویر 
خوش��ایند، وجود ندارد درحالی که آنها تفاوت دو گروه
BAS  و BIS در مواجه��ه ب��ا تصاویر خوش��ایند را در 
مولفه های زودرس مشاهده کردند. این نتیجه با یافته های 
پژوهش حاضر همخوانی دارد زیرا که  تفاوت  معناداري 
در میانگین ه��اي امپیلیتود مولف��ه P300 در دو گروه در 
براب��ر تکلیف حافظ��ه کاري داراي بار هیجاني مثبت دو 
گروه مش��اهده نش��د و ازطرف دیگر تفاوت معنادار بین 
  P100 در مولفه های زودرس  BIS و  BAS دو گ��روه
و N200 مشاهده ش��د. اما یافته های پژوهشی متناقضی 
نیز وجود دارن��د (نظیر یافته های گري و براور (2002)، 
مارداگا و هنس��ن (2008)). گري و ب��راور (2002)، در 
ارتب��اط ب��ا حافظ��ه کاري دو تیپ ش��خصیتي BAS  و 
BIS، دریافتند که آزمودني هاي داراي BAS  نس��بت به 
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تصاویر منفي، مي تواند نشان دهنده این موضوع باشد که 
افراد تکانش گر نس��بت به افراد مضطرب براي پردازش 
اطالعات هیجاني منف��ي در حافظه کاري نیازمند صرف 
انرژي بیش��تري هس��تند و حافظه کاري آنها در پردازش 
تصاویر منفي فعال تر اس��ت. ه��ر چند این یافته با نظریه 
گري همخوان نیست و بر طبق مدل گري انتظار مي رفت 
 BAS در گروه P300 که در تصاویر مثبت، امپیلیتود مولفه
افزایش نشان دهد و در تصاویر منفي، امپیلیتود این مولفه 
در گروه  BIS  افزایش نش��ان دهد. اما یافته هاي دیگري 
وجود دارد که مي تواند نتیجه بدست آمده را تبیین نماید. 
نظیر نیج��ز و همکاران (2007)، آنها در بررس��ي مولفه
P300  در دو تیپ ش��خصیتي BAS و BIS دریافتند که 
همبس��تگي معناداري بین امپیلیتود  P300 و حساس��یت 
پذیريBIS  وجود ندارد در حالي که همبس��تگي مثبت 
 P300 و  امپیلیتود BAS معناداري بین حساسیت پذیري
بویژه در نواحي جلو و پش��ت س��ر و در نیمکره راست 
  P300پیدا کردند. براین اساس شاید بتوان گفت که مولفه
مولف��ه اي کارآمد براي بررس��ي پردازش هاي ش��ناختي 
(بویژه در ناحیه پیشاني) در تیپ شخصیتيBAS  است. 
در حال��ي ک��ه مولفه اي نه چندان کارآمد براي بررس��ي 
پردازش هاي شناختي در تیپ شخصیتي BIS محسوب 
مي شود. هر چند ارائه پاسخ دقیق تر به این مسئله نیازمند 

تحقیق و کند وکاو بیشتری در این حیطه می باشد.
مادوديی ها:

در پژوه��ش حاضر کوچک بودن حج��م نمونه یکي از 
محدودیت هاي طرح بود. دلیل آن؛ عدم ش��رکت برخي 
اف��راد در پژوهش و یا قابل تحلیل نبودن برخي داده هاي 
EEG اف��راد ب��ود که تبیی��ن داده ها را با مش��کل مواجه 
س��اخت. از محدودیت هاي دیگر، عدم توزیع مس��اوي 
جنسیت در بین گروه ها بود. این مسئله به دلیل باال بودن 
میزان ش��یوع اضطراب در بین دختران و باال بودن میزان 
ش��یوع تکانشگري در پس��ران صورت گرفت. در نتیجه 

 P300 مصرف الکل برانگیختگي کمتر مي شود، امپیلیتود
کاهش مي یابد در حالي ک��ه نهفتگي آن افزایش مي یابد 
(پولی��چ و کاک1، 1995). در این پژوهش در تکلیف تنها 
بارعاطفی تصاویر لحاظ شده است و به منظور کنترل اثر 
میزان برانگیختگی تصاویر، می��زان برانگیختگی تصاویر 
در حد ثابتی (بین 4 تا 5/19) نگه داش��ته ش��ده اس��ت. 
ممکن است این میزان برانگیختکی ثابت نگهداشته شده 
در تصاویر دارای درجات بار عاطفی متفاوت نتوانس��ته 
اس��ت تفاوت ها را در س��طح کارکرده��ای مغزی در دو 
این گروه آش��کار س��ازد. بالکونی، فلبو و کانت(2012) 
بیان می کنند که مولفه P300 توس��ط محرک های عاطفی 
فراخوانی می ش��ود و از طرفی این مولفه با بیش��تر شدن 
می��زان برانگیختگی تصاویر، افزای��ش می یابد. از طرفی 
دیگر، ش��اید علت عدم معناداري تف��اوت میانگین ها را 
بت��وان با اس��تفاده از یافته هاي باال و انحراف اس��تاندارد 
امپیلیت��ود و نهفتگي مولفه  P300 توجیه کرد. با توجه به 
جدول 2، مقادیر انحراف اس��تاندارد درون گروهي براي 
هر دو گروه به ویژه گروه BAS، زیاد مي باش��د که نشان 
دهن��ده ناهمگني آزمودني ها و تفاوت نس��بتًا زیاد آنها با 
یکدیگر در مقادیر امپیلیتود و نهفتگي است. الگوي تولید 
امواج مغ��ز در هر گروه در برابر تصاوی��ر مثبت، داراي 
تفاوت هاي زیادي است. این پدیده ممکن است به دلیل 

شرایط متفاوت آزمودني ها در حین آزمون باشد.
با بررس��ي امپیلیتود و نهفتگي مولفهP300  در دو گروه 
و در برابر تکلیف حافظه کاري داراي بار هیجاني منفي، 

با استفاده از آزمون معناداري نتیجه زیر حاصل گردید:
- تفاوت میانگین امپیلیت��ود P300  در دو گروه معنادار 
ش��د. درتکلیف حافظه کاري داراي ب��ار هیجاني منفي، 
امپیلیت��ود  P300  بیش��تري در گروه  BAS  نس��بت به 

گروه  BIS  ثبت شد.
یافته ه��اي قبلي بیان مي کند که امپیلیتود مولفه هاي مثبت 
دی��ررس (نظیرP300) در مواجهه با محرک هاي هیجاني 
منف��ي و یا تهدید کننده، افزای��ش مي یابد (هانگ2 و لو3، 
2006 ؛ اس��کاپ4 و همکاران، 2004). افزایش امپیلیتود  
P300 در گ��روه BAS نس��بت به گ��روه   BIS در برابر 

1-	Kok
2-	Huang
3-	Luo
4-	Schupp



تازه های علوم شناختی، سال 14، شماره 4، 1391 ]13-28[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 14, No. 4, 2013

پتان يو هاي وار ته ره رويداد )ERPs( در دو تيه ليسيتي BAS ) تکانشگر( و BIS  )میلرس(ااا

27
27

بع��دي نواحي راس��ت و چپ نیمکره مغ��ز که در ایجاد 
و درک هیجان��ات مثب��ت و منفي دخیل هس��تند، براي 
تحلیل مورد توج��ه قرار گیرد تا نتایج هر چه جامع تري 
ارائه گردد. همچنی��ن می توان در پژوهش های بعدی اثر 
می��زان برانگیختگ��ی تصاویر را جدا از ب��ار عاطفی آنها 
در ای��ن قبیل تکلیف ها مورد بررس��ی ق��رار داد تا نقش 
می��زان برانگیختگ��ی تصاویر عاطفی را نیز آش��کار کند. 
جداس��ازي گروه ها به لحاظ جنس��یت و مقایسه آنها با 
یکدیگر مي تواند مسئله نقش جنسیت در این نوع یافته ها 

را روشن نماید.

دختران، بیش��تر در گروه BIS و پس��ران بیشتر در گروه 
BAS جاي گرفتند. 

پيشمهادار:
بهتر اس��ت براي انتخاب دقیق تري دو تیپ ش��خصیتي 
BIS  و BAS  تنها به جاي اس��تفاده از یک پرسشنامه از 
چند پرسش��نامه موازي نظیر پرسشنامه گري - ویلسون 
(1989) نیز اس��تفاده گردد. افزایش حجم نمونه، س��بب 
دقیق تر شدن نتایج بدست آمده و تعمیم پذیري درست تر 
آنها مي گردد. در این پژوهش به بررسي تنها سه الکترود 
FZ,PZ,CZ پرداخته ش��د. بهتر اس��ت در پژوهش هاي 
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