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Abstract
Introduction: The purpose of this research was to study the relationship between visual
search, some individual characteristics, and violations of vehicle drivers.
Methods: In this correlational study, 548 subjects aged 18 to 90 years, were selected
by cluster sampling method. We used a questionnaire to assess the rate of driving violations and individual characteristics and CogLab software to measure visual search.
Also, hyperactivity disorder in individuals was investigated through the Adult ADHD
Self-Report Scale. Data were analyzed using Pearson correlation, partial correlation and
multivariate regression at a significance level of 0.05 and SPSS-20 software.
Results: The results showed that there was no significant relationship between age some
accidents and ADHD. There was a negative and significant relationship between age
and self-reporting violations. Furthermore, a high index of ADHD positively related to
self-reporting violations. In the following the results of correlation among the number
of driving violations with visual search showed a negative and significant relationship
among most of the variables. The results of linear regression showed that age negatively
and number of accidents, ADHD, lack of conjunctive absent (number of distractors=4),
and feature absent (number of distractors=64) positively can predict about 28% of driving violations variance.
Conclusion: As age increases, the amount of self-reported violations is reduced. The
positive relationship between ADHD and the total number of accidents and self-reported
violations indicates an inadequate ability to attention and focus, low control to conditions, and impulsive behaviors that could lead to this relationship. Also, with decreasing
age, as well as the increasing people’s visual search ability, the rate of self-reported
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violations increases.
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بررسي رابطه بين رفتارهای رانندگی ،جستجوي بينايي ،اختالل کم توجهی_ بیشفعالی و سن در رانندگان وسايل نقليه سواري
سيد حجت زماني ثاني

*1

 ،زهرا فتحی رضائی ،1همايون صادقی بازرگانی ،2کوثر عباس پور

3

 .1استادیار گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران  
 .2مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث جادهای ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .3دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران   

دریافت1397/09/22 :

اصالح نهایی1398/02/27 :

پذیرش1398/03/07 :
واژه های کلیدی
جستجوی بینایی

اختالل بیشفعالی_کمتوجهی
تخلفات رانندگی
نویسنده مسئول
سید حجت زمانی ثانی ،استادیار گروه
رفتار حرکتی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم

چکیده
مقدمه :مطالعه حاضر بهمنظور بررسی رابطه بين جستجوي بينايي ،برخی ویژگ یهای فردی و تخلفات رانندگان وسايل
نقليه سواری انجام شد.
روش کار :در این پژوهش که به روش همبستگی انجام شد 548 ،آزمودنی در رده سنی  18تا  90سال ،به روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .ب رای بررسی می زان تخلفات رانندگی و ویژگ یهای فردی از پرسشنامه اطالعات فردی
و ب راي سنجش جستجوي بينايي از نرمافزار  CogLabاستفاده شد .همچنین اختالل کم توجهی_بی شفعالی اف راد ،از
طریق پرسشنامه خودگزارشی اختالل کم توجهی_ بی شفعالی بزرگساالن مورد بررسی ق رار گرفت .تجزیهو تحلیل دادهها با
استفاده از همبستگي پيرسون ،همبستگی جزئی و رگرسيون چند متغيره نرمافزار   SPSS-20انجام شد.
یافته ها :نتایج نشان داد رابطه معناداری بین سن با تعداد تصادفها و داشتن اختالل کم توجهی_بی شفعالی وجود

ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران           

نداشت .بین سن با تخلفات خودگزارشی ،رابطه منفی و معنادار ،و بین تعداد کل تصادفها با تخلفات خودگزارشی و

ایمیلHojjatzamani8@gmail.com :

داشتن اختالل کم-توجهی_بی شفعالی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد .نتايج م ربوط به همبستگي نشان داد که
بین می زان تخلفات رانندگی با مؤلفههای جستجوی بینایی ،در اکثر متغیرها ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد .نتایج
رگرسیون خطی نیز نشان داد که سن به صورت منفی و تعداد تصادفات ،اختالل کم توجهی_ بی شفعالی ،عدم وجود
ترکیب (عوامل حواسپرتی= )4و عدم خصيصه (عوامل حواسپرتی= )64بهطور مثبت توانستند حدود  28درصد واریانس
تخلفات رانندگی را پی شبینی کنند.
نتیج هگیری :با افزایش سن می زان تخلفات گزارششده کاهش م ییابد .رابطه مثبت بین داشتن اختالل کم توجهی_
بی شفعالی با تعداد کل تصادفها و تخلفات خودگزارشی ،نشاندهنده توانایی ناکافی در توجه و تمرکز ،کنترل کم به
ش رایط و رفتارهای تکانشی است که م یتواند منجر به این رابطه شوند .همچنین با کاهش سن و قابلی تهای باالی
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جستجوی بینایی اف راد می زان تخلفات آنها افزایش م ییابد.

مقدمه

در کشورهاي در حالتوسعه مانند ايران ،تصادفات رانندگي يکي از عوامل

را به هدر ميدهد ( .)1امروزه با توجه به کثرت وسايل نقليه و افزايش

مرگو میر و صدمات مالي و جاني مهم به شمار ميرود .ضرر و زيان ناشي

روزافزون توليد و فروش خودرو و همچنين افزايش سرعت در حمل و

از تصادفات ،ساالنه  3/1درصد توليد ناخالص ملي کشورهاي در حال رشد

نقل و عدم رشد ايمني با همان سرعت ،تصادفات رانندگي حجم زیادی از

2

سید حجت زمانی ثانی و همکاران

رفتارهای رانندگی و جستجوی بینایی در رانندگان

خسارات وارده به انسان را شامل میشود .ميزان خسارتهاي ناشي از

درک خطر ،افزايش توانايي در شناسايي و انتخاب محرکهای مورد نظر

خسارتها شامل هزينههاي بيمارستانی ،از کار افتادگی و خسارتهاي

مقایسه با موقعیتهای خنثی ،در شرایط عصبانیت ،رانندگی سریعتر

و همچنين کاهش زمان واکنش ،کاهش مييابد ( .)18همچنین در

حوادث رانندگي ساليانه  500هزار ميليون دالر برآورده شده است که اين

مالي است ( .)2در بررسي تصادفات کشور ژاپن در سال  ،2005تصادفات

شده و در موقعیت پشت وسیله نقلیه جلویی و هنگام گردش به چپ

است .در بررسي علل اين تصادفات ،کمبود توجه راننده به جلو  46درصد،

به رویدادهای ایجاد شده با ترمزهای سختتر و کندتر همراه بود و

فاصله کمتری حفظ میشود .عالوه بر این هنگام عصبانیت واکنش

گ و میر و  50درصد صدمات بوده
با خودروي جلويی عامل  4درصد مر 

خطا در تصمیمگیری راننده  24درصد ،کمبود توجه راننده به جلو و

نشاندهنده شکست در پاسخ مناسب به تصادفهای قریبالوقوع است

گزارششده است ( .)3کمتوجهی و حواسپرتی رانندگان بهعنوان یکی

می دهد که در هنگام عصبانیت ،رانندگان محیط باریکتری را با چشم

داخل و خارج وسیله نقلیه و بخشی دیگر را عوامل فیزیکی و روانی
مثل خستگی و ...کاهش میدهد و یا ممکن است اساساً میزان توجه

منجر به افزایش احتمال خطاها در محیط اطراف میشود .همچنین

افزایش تجربه آمادهسازی ،رانندگان را برای مواجهه با شرایط عصبانیت

که گزارش تصادف بیشتری داشتند ،در کودکی سابقه اختالل کمبود

اشاره دارد که به علت عدم توجه بينايي راننده و عکسالعمل نامناسب

که در کنارههای جاده ایجاد میشود .نتایج حرکات چشمی نیز نشان

تصمیمگیری با بيدقتي  14درصد و خطا در عملکرد خودرو  10درصد

بررسی میکنند و یک سبک پردازشی موشکافانهای دارند که هر دو

از علل بزرگ سوانح ترافیکی مطرح است .بخشی از توانایی توجه را عوامل

بهتر نمی کند ( .)12تصادف با خودروي جلويي به بخشي از تصادفات

کمتر از حد الزم برای یک رانندگی ایمن باشد .برای نمونه ،رانندگانی

صورت ميگيرد .عدم رعايت فاصله طولي ،تجاوز از سرعت مقرر و از

توجه بیشتری را گزارش نموده اند ( Ericson .)4و همکاران در بررسی

همه مهمتر عدم توجه به جلو عمدهترين داليل برخورد با خودروي

جبران کمبود توجه در رانندگی نشان دادند تحلیل رفتارهای رانندگی

جلويي به شمار ميروند ( .)1بيشترين عامل در تصادفات گردش به

تفاوتهایی را در واکنشهای مربوط به عابر پیاده نشان میدهد .هنگامی

چپ ،خطاهاي ناشی از عدم و یا کمبود توجه گزارش شدهاند که اين

که بار توجهی میدان دید کمتر باشد ،رانندگان سرعت ترمز بیشتر و

عامل در رانندگان مسنتر شش برابر بيشتر گزارششده است (.)19

انحراف از فرمان ماشین کمتری نشان میدهند .همچنین محیطهایی که

در زندگی روزمره ،اغلب اوقات ما به جستجوی فعال محرکهای خاص

عوامل حواسپرتی کمتری دارند ،تغییرات کلی بیشتری در سرعت نشان

میپردازیم تا منشأ آن را پیدا کنیم .از نظر روانشناسان شناختی یکی از

میدهند ( .)5رفتار شناختی ضعیف رانندگی ،علت اصلی تصادفات است.

چهار کارکرد عمده توجه ،جستجو است که بهطور خاص ،جستجو به زیر

ب ه طور عینی ،چهار عامل ممکن در رفتار رانندگی ضعیف مورد بحث

نظر گرفتن محیط برای ویژگی معین اشاره دارد .برای مثال در رانندگی
نیز ،رانندگان دائماً در جستجوی محرکهای محیطی خود هستند .در این

قرار میگیرد :الف) متغیرهای صفتی روانشناختی ،ب) متغیرهای حالتی

روانشناختی ،ج) وضعیت سالمت روان و خواب ،و د) فقدان توجه (.)6

متغیرهای صفتی روانشناختی نظیر رفتارهای هیجانانگیز باال ()8 ،7

میان جستجو خصیصه ( ، )Feature searchبه جستجو برخی خصایص

خشونت صفتی ( )12با عملکرد ضعیف رانندگی همراه بودند .عالوه

فقط محیط را ب رای آن خصوصیت یا خصایص مورد بررسی ق رار دهیم.

اضطراب صفتی ( ،)9عواطف منفی ( )10یا پرخاشگری صفتی ( )11و

مشخص مانند رنگ ،جهت ،اندازه ،نزدیکی ،فاصله و ...م یپردازد زمانی که

متغیرهای صفتی روانشناختی مانند نشانههای افسردگی ()14 ،13

همچنین در جستجوی ترکیبی ( ،)Conjunction searchما به دنبال

رفتار پرخاشگرانه ( )10و خشم ( )12به عنوان عوامل منفی بر رفتار

ترکیب خاص (به همپیوستگی) خصایص مانند ترکیب فاصله و جهت

رانندگی تأثیر میگذارند .مسائل مربوط به سالمت مانند اختالالت خواب

هستیم .به عقیده  ،Wolfeیکی از نظریات مطرح در حیطه جستجو،

و اختالالت مصرف مواد ( ،)6سالمت روانی ( )16 ،15 ،6مانند افزایش

نظریه جستجوی هدایتشده ( Cave (Guided searchو  Grayاست

استرس ،عالئم اضطراب و افسردگی حالتی ،و ناهنجاریهای اجتماعی

( .)20بر اساس الگوی جستجوی هدایت شده ،همه انواع جستجوها،

در واکنش ميتواند سبب تصادف و حادثه شود .بنابراين عدم توجه به

موازی ،در این مرحله ،همزمان با بازنمود ذهنی ،همه اهداف بالقوه فعال

با رانندگی ضعیف همراه هستند .در تصادفات عدم توجه به جلو و تأخير

چه خصیصه و چه ترکیبی ،شامل دو مرحله پیاپی هستند .اول ،مرحله

روبرو و هوشياري فرد به محرکهای مورد نظر در حين رانندگي يکي

م یشوند .این بازنمایی مبتنی بر فعالسازی همزمان هر یک از خصایص

مبتني بر اين مسئله اين است که ريسک تصادف در اثر افزايش مهارت

فعالسازی هر یک از عناصر فعالشده را ارزیابی م یکند .آنگاه اهداف

از عوامل ايجاد ريسک تصادف به شمار ميرود ( .)17يکي از علل علمي

هدف است .در مرحله متوالی بعدی ،فرد ب ه صورت متوالی می زان
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مجله تازه های علوم شناختی
واقعی را از بین عناصر فعال شده انتخاب م ینماید .بر اساس این

نقلیه در طول سرگردانی ذهنی برای هر دو سطح بار ادراکی باال و پایین

انتخاب مرحله متوالی دوم جستجوی کمک م یکند .الگوی جستجوی

به ویژه محرکهای منحرفکننده .بهعنوانمثال زمانی که یک مربع،

از بقیه باشد .به طور خاص ،جستجوهای ترکیبی که اقالم بیشتر با

در حالی که وقتی یک مربع توسط بسیاری از اشکال مختلف احاطه

مشاهده شد .بار ادراکی به پیچیدگی محرکهای فیزیکی اشاره میکند،

الگو ،فرآیند فعالسازی مرحله موازی اولیه به هدایت فرآیند ارزیابی و

توسط دایرهها احاطه شده باشد ،صحنه دارای بار ادراکی کمی است.

هدایتشده پی شبینی م یکند که برخی از جستجوهای ترکیبی آسانتر

شده است ،صحنه بار ادراکی باالیی دارد ( .)26همچنین بررسی زمینه

خصایصی شبیه خصایص هدف دارند ،آسانتر از جستجوهای ترکیبی

توجه بینایی در حال رانندگی ،تفاوت معناداری بین رانندگان با تجربه

است که شامل اقالم کمتر با خصایص شبیهتر به آن هدف هستند (.)20
ع شده است ،بهصورت کام ً
ال
برخی اوقات علیرغم اینکه توجه افراد توزی 

زیاد و کم در مؤلفههای توالی تثبیت بینایی وجود دارد .به طوری

یک خصیصه است .چنانچه خصایص نامربوط فرد را از جستجوی هدف

بینایی اجراکننده را قادر میسازد تا منطقه اطالعاتی نمایش را تثبیت

که رانندگان باتجربه باال حساسیت بیشتری نشان دادند ( .)27تثبیت

مؤثر به جستجوی اطالعات میپردازند .یکی از راههای آن ساز و کار منع

کند تا پردازش جزئیتری رخ دهد .هر چه اطالعات بیشتری برای

بازدارند ،منع یا سرکوب اتفاق میافتد .همچنین  Chanو Hayward

بیان کردند که الگوی  Treismanدر حوزه عصب روانشناختی تا

پردازش وجود داشته باشد ،طول دوره تثبیت بیشتر میشود .به همین

( ،)1980( Treisman (Feature-integration theoryما برای هر

نمایش بینایی ارائهشده به مشاهدهگر ،متفاوت است (.)28

دلیل ،طول دوره تثبیت ،بسته به ماهیت ،دشواریهای تکلیف و نوع

حدودی مورد حمایت قرار گرفته است .بر اساس نظریه تلفیق خصیصه

بر اساس اظهارات بیان شده در باال ميتوان گفت بين عملکرد رانندگي

خصیصه ممکن محرک نقشهای ذهنی داریم تا آن خصیصه را در عرض
میدان دید بازنمایی کنیم .ب ه طوری که خصایص هر محرک فورا ً در

و توجه ارتباط تنگاتنگي میتواند وجود داشته باشد .بررسي اين رابطه

رانندگاني که بيشتر با وسايل نقليه ايستاده تصادف ميکنند ،توجهشان

تصادفات به ویژه تصادفات شهري را به دنبال خواهد داشت .با توجه

تکاليف توجه انتخابي در آزمايشگاه ( )22و تکاليف تغيير توجه ()23

جستجوي بينايي به عنوان يکي از متغيرهاي مؤثر روانشناختی در

مشابهی را به دست آوردهاند .همچنین نشان داده شده است ،رانندگاني

سؤال پاسخ دهيم که آيا رانندگاني که مهارت جستجوي بينايي باالیی

کمک قابلتوجهی در افزايش توجه رانندگان و به دنبال آن کاهش

نقشههای خصایص بازنمایی میشوند (.)21

به مباحث مطرح شده هدف از انجام تحقيق حاضر ،بررسي رابطه بين

به وسیله تکليف ثانويهاي مختل شده است .به عالوه بايد خاطرنشان کرد،

رانندگي با تعداد تخلفات رانندگان وسايط نقليه سواري بود تا به اين

براي پیشبینی تصادفات ترافيک مورد استفاده قرار گرفتهاند و نتایج

دارند ،تعداد تخلفات و تصادفات رانندگي کمتري دارند يا خير؟ و آیا

که توسعه راهبردهاي توجه دارند و ميتوانند روي مناطق خطرآفرين

تمرکز کنند ،کمتر با خطرات تصادف روبرو ميشوند (  Gershon .)24

این قابلیتها باعث کاهش تعداد تصادفات شده است؟ اگرچه در برخی

بهعنوان عملکرد زمینه بینایی آنها نشان دادند که وضوح موتورسیکلت

شده است ،با این حال بررسی رابطه بین جستجوی بینایی و میزان

تحقیقات به صورتهای مختلف به رابطه بین این عوامل پرداخته

و همکاران در بررسی وضوح جستجو و توجه به موتورسیکلت سوارها

تخلفات خودگزارشی با در نظر گرفتن برخی عوامل فردی به عنوان

سوارها میتواند با استفاده از لباسها و لوازم جانبی راکبین که آنها

متغیرهای کنترل مانند سن ،میزان تصادفات و داشتن اختالل کم

را از زمینه موجود متمایز میکند ،افزایش یابد .بنابراین رانندگان

موتورسیکلت میتوانند وضوح خود را به طور چشمگیری با در نظر

Deficit
Disorder
توجهی_بیشفعالی ))(((ADHD
ADHD) Hyperactive
Attention Deficit
Hyperactive

به افزایش احتمال شناسایی توسط رانندگان دیگر میشود .همچنین

شناسایی کرده و میزان اثر آنها را مشخص کند.

Attention
 ()Disorderفرد میتواند متغیرهای مزاحم موجود در این زمینه را

گرفتن جاده (شهر شلوغ/بینشهری) افزایش دهند ،که در نتیجه منجر

نشان داده شد که افزایش هوشیاری و مورد انتظار بودن رانندگان برای

حضور موتورسیکلت سوارها میتواند وضوح جستجوی آنها را افزایش

روش کار

مدت رانندگی روی سرگردانی ذهنی در رانندگی نشان دادند که تحت

انجام شد .معيارهاي ورود به مطالعه شامل ،داشتن گواهینامه رانندگي

دهد ( Geden .)25و همکاران نیز در بررسی اثر بار ادراکی و طول

مطالعه حاضر بر اساس هدف مطالعه کاربردي بود که به روش همبستگي

براي رانندگي با ماشینسواری و موتورسیکلت ،عدم آسيب حسي بينايي

شرایط بار ادراکی زیاد سرگردانی ذهنی کمتری ایجاد می شود .اثرات

و شنوايي غیرقابل اصالح ،قابليت خواندن و نوشتن و عدم مشکالت رواني

غیرخطی معناداری برای طول مدت رانندگی در زمینه کنترل وسیله
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رفتارهای رانندگی و جستجوی بینایی در رانندگان

مزمن بود که از طریق خودگزارشی به دست آمد .همچنین معيارهاي

رانندگی پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران استخراج شد.

شنوايي مزمن غیرقابل اصالح ،عدم سواد کافي براي خواندن و نوشتن،

بررسی قرار گرفت .از آنجایی که اطالعات موجود در پليس فقط تخلفات

اين تخلفات به صورت سؤال و در يک مقياس ليکرت  4گزينهاي مورد

خروج از مطالعه شامل عدم داشتن گواهینامه معتبر ،مشکالت بينايي و

ثبتشده را نشان ميدهد (در واقع بيان گر تعداد جريمهها و نوع آنها و

مشکل رواني مزمن ،مصرف هرگونه داروي منجر به کاهش توجه و

نه همه تخلفات انجام شده) لذا در اين تحقيق تخلفات انجام شده توسط

هوشياري ،و در نهایت درخواست آزمودني برای خروج از مطالعه بود.

قبل از تکميل پرسشنامه و اعالم شرکت در پژوهش حاضر ،از داوطلبان

آزمودنيها به صوت خودگزارشي به دست آمد که ممکن است به خاطر

آگاهانه بر اساس استانداردهاي جهاني شامل هدف پژوهش ،اطمينان از

نرمافزار  CogLabمورد استفاده قرار گرفت .همچنين آزمودنیها با

آنها جریمهشده باشند يا نشده باشند .براي سنجش جستجوي بينايي

برگه رضایتنامه شرکت داوطلبانه در پژوهش دریافت شد .اين رضایتنامه
محرمانه بودن اطالعات ،عدم استفادههاي تجاري و غيرعلمي از اطالعات

استفاده از پرسشنامه اختالل کم توجهی_بیشفعالی بزرگساالن مورد

آنها ،حفظ حريم خصوصي افراد ،آزاد بودن براي شرکت و يا عدم شرکت

بررسی قرار گرفتند.

نرمافزار  :CogLabشامل چندین آزمون روانشناسی شناختی است.

در تحقيق بود .اين رضایتنامه به صورت کتبي توسط همکاران طرح
حاضر به آزمودنيها ارائه شد .براي انجام دقيق آزمايشها توضيحات الزم

اين نرمافزار بهگونهای طراحیشده است که در هر کوشش يک نقطه

براي انجام آنها قبل و بعد از مراجعه به آزمايشگاه توسط مجري طرح و

ثابت در وسط پنجره باز شده ارائه ميشود .افراد بايد روي آن تمرکز

همچنين نحوه پاسخ گويي به نرمافزارها به آزمودنيها بيان شد .جامعه

هایي با رنگهاي مختلف روي صفحه نمایش گر ظاهر ميشوند .افراد

همکاران به آنها ارائه شد .در اين زمينه اطالعات مربوط به آزمایش و

کنند .بعد از گذشت یک زمان کوتاه (کمتر از يک ثانيه) دواير و مربع

آماري در اين پژوهش را رانندگان وسايل نقليه سواري شهر تبريز در سال

شرکتکننده بايد دايره سبز رنگ (هدف) را از بين اشکال مختلف

مختلف شهر تبريز مورد سؤال قرار گرفتند .براي انتخاب نمونهها از روش

نظر را فشار ميدهند .در برخي کوششها دايره سبز رنگ وجود نخواهد

مسائل تحقيق است .با توجه به عدم دسترسي کامل به جامعه آماري از

نیاز براي سنجش متغيرهاي جستجوي بينايي يک دستگاه لپ تاب

رانندگي ( )Pو غير مسبب سانحه رانندگي ( 0/5 )qدر نظر گرفته شدند

شرکتکننده نشسته روي صندلي قرار داده شد .از شرکتکنندهها

اثر طرح در نمونهگيري خوشهاي و با توجه به عدم دسترسي به آمارههاي

آنها ارائهشده است را انجام دهند.)29( .

گرفته شد و در نهایت تعداد نمونه  576نفر مورد بررسی قرار گرفتند .در

(( :)Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 )ASRS-v1.1که

 1396تشکیل دادند .در اين راستا شهروندان  18تا  90سال در اماکن

تشخيص دهند .وقتي آنها دايره سبز رنگ را تشخيص دادند ،کليد مورد

نمونهگيري خوشهاي استفاده شد .تعيين حجم نمونه يکي از مهمترین

داشت که در اين صورت کليد ديگري را بايد افراد فشار دهند .ابزار مورد

ی که افراد مسبب سانحه
روش تعیین نمون ه کوکران استفاده شد بهطور 

 14اينچ بود که در يک اتاق تاريک و آرام به فاصله  50سانتیمتری
درخواست گرديد تا با تمرکز حواس ،دقت و سرعت عمل ،تکلیفی که به

و بر اين اساس نمونه  380نفري به دست آمد .بهمنظور در نظر گرفتن

پرسشنامهتشخيصيکوتاهاختاللکمتوجهی_بيشفعاليبزرگساالن

ديگر و همچنين تعداد زياد خوشههاي مورد بررسی اثر طرح  1/5در نظر
اين راستا پنج مرکز پليس  ،10+پنج پارک بزرگ ،پنج مجتمع تجاري

 18معیار تشخیصی  DSM-IV-TRرا شامل میشود .شواهد نشان

و فروشگاه زنجيرهاي ،پنج مرکز آموزشي و دانشگاهي ،سينماها و مراکز

دادهاند که از بین  18سؤال 6 ،سؤال برای تشخیص عالئم اختالل کم

ت و آمد است ب ه عنوان خوشه
غرب و مرکز شهر) که محل تجمع و رف 

نسخه غربال گری مقیاس خودگزارشی اختالل کمتوجهی_بیشفعالی

ورزشي (در کل  24خوشه) در نقاط مختلف شهر (شمال ،جنوب ،شرق،

توجهی_بیشفعالی از توان بیشتری برخوردار هستند .این  6سؤال شالوده

انتخاب شدند .از هر خوشه  24نفر  مورد سؤال قرار گرفتند .با توجه به

 (Screenerرا تشکیل میدهند .در هر یک از
ASRS
بزرگساالن )v1.1
ASRS-v1.
1 Screener

میزان پاسخگویی و استفاده از وسیله نقلیه در شهر تعداد  106نفر زن و

این سؤالها از آزمودنی خواسته شد تا با گذاشتن عالمت در مربعی که
بهطور کام ً
ال دقیق فراوانی وقوع هر یک از عالئم را نشان میدهد ،پاسخ

 442نفر مرد مورد سؤال قرار گرفتند.

براي سنجش اطالعات فردی از قبيل سن ،جنسیت ،تعداد تصادفات،

دهد .در صورتیکه  4یا بیشتر از  4مربع تیره رنگ عالمت زده شوند،

تخلفات احتمالي مربوط به بينايي با توجه به نظر متخصصين برگرفته

براي تجزیهو تحلیل دادهها از ميانگين ،انحراف استاندارد و درصدهابراي

تعداد تخلفات و  ...از پرسشنامه اطالعات فردي استفاده شد .انواع

بیمار از عالئم اختالل کمتوجهی_بیشفعالی رنج میبرد (.)31 ،30

از تخلفات موجود در سایت دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و

آمار توصيفي استفاده شد .بهمنظور بررسي آمار استنباطي از همبستگي
5

دوره  ،22شماره  ،1بهار 1399

مجله تازه های علوم شناختی

شدت افزایش یافت و همچنین زمان واکنش در صورت عدم وجود

پيرسون و همبستگی جزئی و رگرسيون چند متغيره به روش اينتر در

ترکیب به میزان بیشتری نسبت به وجود ترکیب در تأثیر تعداد

سطح معناداري  0/05با استفاده از نرمافزار  SPSS-20انجام شد.

عوامل حواسپرتی افزایش یافت (عدم وجود ترکیب از  1111/44تا

یافته ها

 2396/82و وجود ترکیب از  863/44تا .)1563/50

آمارههای توصیفی پژوهش حاضر در جدول  1نشان داده شد .با توجه

در کل با توجه به محدودیتهای موجود در تعداد زنان و مردانی که از

گرفتند    .

 106نفر زن ( 19/3درصد) در کل نمونه مورد بررسی قرار گرفت .از این

وسیله نقلیه شخصی استفاده میکنند 442 ،نفر مرد ( 80/7درصد) و

به افت آزمودنیها در تحليل دادهها تعداد  548نفر مورد تحليل قرار
همانطور که انتظار میرفت و بر اساس نظریههای مربوط به جستجوی

تعداد  492نفر راننده ماشین ( 89/7درصد) و  56نفر راکب موتور (10/3

حواسپرتی (از  4تا  )64زمان واکنش تغییر اندکی میکند (به ترتیب

 116نفر ب ه طور هفتگی ( 21/2درصد) و  41نفر بهصورت ماهانه (7/4

درصد) بودند .در بین این افراد  391نفر ب ه طور روزانه ( 71/4درصد)،

بینایی ،در مورد وجود و عدم وجود خصیصه با افزایش تعداد عوامل

از  720/63تا  748/89در وجود خصیصه و  900/95تا 940/41

درصد) از وسیله نقلیه استفاده میکردند .در جدول  2به بررسی روابط

وجود ترکیب با افزایش تعداد عوامل حواسپرتی ،زمان واکنش به

منظور از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد (جدول .)2

بین متغیرهای فردی و میزان تخلفات خودگزارشی اشارهشده است .بدین

در عدم وجود خصیصه) .با این حال در جستجوی وجود یا عدم

جدول  .1شاخصهاي آمار توصيفي براي متغيرهاي پژوهش

تعداد عوامل حواسپرتی در
جستجوي بينايي

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

چولگی
آماره

کشیدگی

خطای

استاندارد

آماره

خطای

استاندارد

عدم وجود ترکیب

653/50

3014/62

1111/44

327/30

1/737

0/104

1/66

0/208

وجود ترکیب

553/12

2088/12

863/44

211/50

1/85

0/104

1/35

0/208

عدم وجود خصیصه

477/25

3239/00

900/95

360/42

1/40

0/104

1/89

0/208

وجود خصیصه

417/75

2018/37

720/63

236/70

1/80

0/104

1/37

0/208

عدم وجود ترکیب

721/50

2882/00

1575/82

408/53

0/75

0/104

0/59

0/208

وجود ترکیب

592/12

2755/62

1106/62

285/48

1/49

0/104

1/38

0/208

عدم وجود خصیصه

446/12

2810/00

874/50

313/77

1/85

0/104

5/74

0/208

وجود خصیصه

415/50

2166/37

726/24

242/26

1/73

0/104

1/34

0/208

عدم وجود ترکیب

884/25

5498/75

2396/82

762/91

0/88

0/104

1/27

0/208

وجود ترکیب

750/37

3258/50

1563/50

424/36

0/88

0/104

1/30

0/208

عدم وجود خصیصه

447/12

3704/87

940/41

363/33

1/49

0/104

1/74

0/208

وجود خصیصه

452/50

2012/50

748/89

238/59

1/47

0/104

1/11

0/208

میزان تخلفات (خودگزارشی)

21

66

35/28

9/01

0/83

0/104

0/59

0/208

ADHD

0

6

1/85

1/39

0/49

0/104

-0/53

0/208

سن (سال)

19

65

31/37

9/75

1/04

0/104

0/36

0/208

تعداد تصادفات

0

10

1/20

1/67

2/26

0/106

1/63

0/213

4

16

64
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در ادامه به بررسی روابط بین جستجوی بینایی با میزان تخلفات

به رانندگی با تخلفات رانندگان وسايط نقليه سواري شهر تبريز از

بهمنظور تعديل شرايط احتمال تصادف ،تعداد تصادفات انجام شده ،سن

به عنوان متغير مالک و جستجوي بينايي و متغیرهای دیگر بهعنوان

ضريب رگرسيون استفاده شد ،به طوری که ميزان تخلفات رانندگان

رانندگی پرداخته شد (جدول .)3

و همچنين تأثير اختالل کم توجهی_ بیشفعالی بر روابط به دستآمده

متغير پیشبین وارد مدل شدند.

مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)4همانطور که مشاهده میشود

وابسته با استفاده از آزمون کولموگروف_اسمیرنوف نشان داد که توزیع

واقع نشان داده شد که عوامل دیگری غیر از عوامل جستجوی بینایی

 2/008نشاندهنده استقالل مقادیر باقیمانده یا خطاها بود .عالوه براین

پیشفرضهای اصلی رگرسیون خطی شامل :نرمال بودن توزیع متغیر

همبستگیهای جزئي با در نظر گرفتن عوامل مذکور به عنوان کنترل

طبیعی است ( .)P=0/140همچنین آماره آزمون دوربین واتسون برابر با

همه همبستگیها با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل از بین رفتند .در

میتواند در میزان تخلفات رانندگی تأثیرگذار باشد که روی رابطه بین

همبستگی خطی بین متغیرها در جداول  2و  3بیانشده است .همچنین

به منظور بررسی رابطه بین جستجوي بينايي متغیرهای دیگر مربوط

نتايج نشان داد که مدل قابليت پیشبیني متغير مالک را از روي متغيرهاي

جستجوی بینایی و تخلفات رانندگی تأثیر خواهند داشت.

متغیرهای پیشبین و مالک در مقیاس پیوسته اندازهگیری شده بودند.

جدول  .2همبستگی (پیرسون و اسپیرمن) بین متغیرهای فردی پژوهش

سن (سال)

تعداد تصادفات

ضریب همبستگی

0/057

P

0/195

تعداد

526

ضریب همبستگی

-0/055

**0/154

P

0/197

0/0001

تعداد

548

526

ضریب همبستگی

**-0/319

**0/309

**0/338

P

0/0001

0/0001

0/0001

تعداد

548

526

548

ADHD

میزان تخلفات (خودگزارشی)

تعداد تصادف

ADHD

جدول  .3رابطه بين جستجوي بينايي با تخلفات رانندگان

تعداد عوامل حواس پرتی=4
عدم
ترکیب

میزان
تخلفات
خودگزارشی

وجود
خصیصه

عدم
ترکیب

وجود
ترکیب

عدم
خصیصه

وجود
خصیصه

**-0/200** -0/136** -0/140

-0/044

*-0/092

-0/063

**-0/212

P

0/006

0/0001

0/001

0/0001

0/012

0/001

0/001

0/001

0/305

0/031

0/144

0/0001

درجه
آزادی

548

548

548

548

548

548

548

548

548

548

548

ضریب
همبستگی

وجود
ترکیب

عدم
خصیصه

تعداد عوامل حواس پرتی=16

وجود
خصیصه

عدم
ترکیب

**-0/188** -0/140** -0/202** -0/117

*-0/107

وجود
ترکیب

عدم
خصیصه

تعداد عوامل حواس پرتی=64

    548

**P≤0/01    *P≤0/05
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همانطور که مشاهده ميشود متغیرهای پیشبین شامل سن ،تعداد

ی که  28درصد تغییرات در تخلفات رانندگی
پیشبین دارد ،ب ه طور 

تصادفات ،عدم ترکیب (عوامل حواسپرتی= ،)4عدم خصيصه (عوامل

تحتتأثیر متغیرهای پیشبین به دست آمد که این تغییرپذیری با مقدار

 510(=15/009و  F)15و  P≥0/0001قابل تبیین بود .همچنین نتایج

حواسپرتی= )64و اختالل کم توجهی_ بیشفعالی توانستند متغیر
مالک میزان تخلفات رانندگی را پیشبیني کنند.

ضرایب تأثیر متغیرها در جدول  5بر اساس این مدل آورده شده است.

جدول  .4رابطه بين جستجوي بينايي با تخلفات رانندگان با در نظر گرفتن متغيرهاي کنترل

تعداد عوامل حواس پرتی=4
متغیرهای کنترل

تعداد
تصادف ها،
سن و
ADHD

ضریب
همبستگی

میزان
تخلفات
خودگزارشی

عدم
ترکیب

وجود
ترکیب

0/071

-0/041

تعداد عوامل حواس پرتی=16

وجود
عدم
خصیصه خصیصه
-0/037

-0/062

تعداد عوامل حواس پرتی=64

عدم
ترکیب

وجود
ترکیب

وجود
عدم
خصیصه خصیصه

عدم
ترکیب

وجود
ترکیب

وجود
عدم
خصیصه خصیصه

0/011

-0/002

-0/038

0/035

0/013

-0/047

-0/028

0/057

P

0/103

0/350

0/393

0/158

0/804

0/961

0/525

0/388

0/429

0/761

0/192

درجه
آزادی

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

521

0/279

    521

جدول  .5نتايج ضرايب تأثير متغيرها در مدل

مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد نشده

t

P

21/37

0/0001

-6/523

0/0001
0/0001

B

انحراف معیار

ثابت

39/12

1/83

سن

-0/271

0/042

-0/288

ADHD

1/902

0/247

0/294

7/71

تعداد تصادفات

1/52

0/207

0/282

7/36

0/0001

عدم ترکیب (عوامل حواسپرتی=)4

0/005

0/002

0/190

3/03

0/003

وجود ترکیب (عوامل حواسپرتی=)4

-0/003

0/002

-0/064

-1/158

0/247

عدم خصيصه (عوامل حواسپرتی=)4

-0/003

0/002

-0/106

-1/701

0/090

وجود خصيصه (عوامل حواسپرتی=)4

-0/003

0/002

-0/080

-1/285

0/199

عدم ترکیب (عوامل حواسپرتی=)16

-0/002

0/002

-0/091

-1/285

0/199

وجود ترکیب (عوامل حواسپرتی=)16

-0/001

0/002

0/045

0/821

0/412

عدم خصيصه (عوامل حواسپرتی=)16

-0/002

0/002

-0/079

-1/143

0/254

وجود خصيصه (عوامل حواسپرتی=)16

-0/001

0/003

-0/027

-0/397

0/692

عدم ترکیب (عوامل حواسپرتی=)64

-0/0001

0/001

0/022

0/357

0/721

وجود ترکیب (عوامل حواسپرتی=)64

-0/0001

0/001

0/006

0/109

0/913

عدم خصيصه (عوامل حواسپرتی=)64

0/005

0/002

0/210

3/235

0/001

وجود خصيصه (عوامل حواسپرتی=)64

-0/001

0/003

-0/033

-0/488

0/626
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بحث

است .در همین راستا خطرپذیری بهعنوان پیشبینی کننده آسیبهای

نتایج مطالعه نشان داد که هرچه قدر افراد میزان باالیی از جستجوی

ترافیکی مطرح میشود .این یافتهها با نتایج  Jeromeو همکاران،

انتظار میرفت و بر اساس نظریههای مربوط به جستجوی بینایی در

اختالل کمتوجهی_ بیشفعالی و میزان باالی تصادفها و تخلفات ،رابطه

بینایی را دارا باشند ،تخلفات بیشتری انجام میدهند .همانطور که

همخوانی داشت .آنها در فراتحلیل انجام شده ،نشان دادند که بین

نرمافزار مورد استفاده ،در مورد وجود و عدم وجود خصیصه با افزایش

معناداری وجود دارد (.)37

تعداد عوامل حواسپرتی (از  4تا  )64زمان واکنش اندکی تغییر میکند

نتایج همبستگیها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین میزان

 940/41در عدم وجود خصیصه) ( .)29 ،28با این حال در جستجوی

شد که با افزایش میزان تخلفات رانندگی قابلیت افراد در زمان واکنش

(به ترتیب از  720/63تا  748/89در وجود خصیصه و  900/95تا

تخلفات رانندگی و جستجوی بینایی وجود دارد .در واقع نشان داده

وجود یا عدم وجود ترکیب با افزایش تعداد عوامل حواسپرتی ،زمان

بهبود مییابد .به نظر میرسد افراد دارای زمان واکنش کمتر احتمال

وجود ترکیب به میزان بیشتری نسبت به وجود ارتباط در تأثیر تعداد

میتوان نتیجهگیری کرد که افراد با توجه به اطمینانی که به قابلیت

 2396/82و وجود ترکیب از  863/44تا  .)1563/50نتایج به دست

نتیجهگیری این موضوع باید کمی جانب احتیاط را رعایت کرد .پژوهش
حاضر از نوع همبستگی انجام شد و لزوماً نمیتواند روابط علی و معلولی

جستجوی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است ( .)32در نظریه مشابهت

اگرچه در اکثر موارد مربوط به جستجوی بینایی روابط بین متغیرها

واکنش به شدت افزایش یافت .همچنین زمان واکنش در صورت عدم

زیادتری دارد که تخلفات رانندگی بیشتری انجام دهند .بدین صورت

عوامل حواسپرتی افزایش یافت (عدم وجود ترکیب از  1111/44تا

زمان واکنش خود دارد ،دست به تخلف و قانونشکنی میزنند .البته در

آمده با نظریههای جستجوی بینایی در این زمینه همخوانی داشت.
بر این اساس راحتی نسبی جستجوی خصایص و دشواری نسبی

برای متغیرهای پژوهش باشد.

نیز تأکید بر مشابهت هدف و محرکهای مزاحم است ،به طوری که

و میزان تخلفات مشاهده شد ،با این حال همه روابط مشاهده شده

میشود ( .)33تبیینهای روانشناختی مختلفی برای رفتارهای پرخطر

موضوع سن ،شاخص باالی اختالل کمتوجهی_ بیشفعالی و میزان

دیدگاه شناختی و رویکرد انگیزش انسانی است ( .)34در این راستا

اهمیت بیشتری نسبت به قابلیت جستجوی بینایی افراد در ارتباط

روانشناختی چنین رفتارهایی مورد بررسی قرار گرفتهاند (.)35

عوامل پیشبینی کننده میزان تخلفات رانندگی از روی ویژگیهای

با افزایش مشابهت بین آن دو عامل ردیابی محرک هدف دشوارتر

در بررسی متغیرهای کنترل از بین رفت که میتواند بیان گر اهمیت

رانندگی در بین افراد کمسن وجود دارد که شامل دیدگاه روان پویشی،

تصادفات در افراد باشد .به نظر میرسد متغیرهای فردی ذکر شده

نظریات مربوط به قضاوت و تصمیمگیری ،در زمینه عوامل اقتصادی و

با میزان تخلفات خود گزارشی داشته باشند .در همین ارتباط بررسی

نتایج نشان داد که سن با تعداد تصادفهای کل رابطهای نداشت .اما،

فردی و جستجوی بینایی نشان داده شد که از بین متغیرهای وارد شده

رابطه منفی و معناداری بین سن و میزان تخلفات خودگزارشی وجود

در مدل سن ،تعداد تصادفها ،اختالل کمتوجهی_ بیشفعالی ،جستجوی

است .به نظر میرسد افراد مسنتر محافظهکارتر بوده و هیجانطلبی

حواسپرتی= )64توانستند  28درصد میزان تخلفات را پیشبینی کنند.

همخوانی داشت .آنها نشان دادند که میزان باالی هیجان خواهی در

نمره اختالل کمتوجهی_ بیشفعالی میزان تخلفات افزایش پیدا میکند.

زیاد شود (.)36

هم از ترکیب برای بررسی ویژگی بینایی استفاده شد .همان طور که در

داشت ،که نشاندهنده کاهش میزان تخلفات همراه با افزایش سن

عدم ترکیب (عوامل حواسپرتی= ،)4جستجوی عدم خصيصه (عوامل

کمتری در رانندگی دارند .این نتایج با یافتههای  Cestacو همکاران

در واقع نشان داده شد که با کاهش سن و افزایش میزان تصادفات و

جوانان میتواند منجر به افزایش برخی تخلفات رانندگی مانند سرعت

همچنین در زمینه جستجوی بینایی در تحقیق حاضر هم از خصیصه و

تعداد کل تصادفها با تخلفات خودگزارشی ،رابطه مثبت و معنادار

تحقیقات بیان شده است ترکیب نسبت به خصیصه ،تکلیف دشوارتری

باالیی داشت .عالوه بر این میزان تصادفها و تخلفات خودگزارشی با

برای جستجوی بینایی ایجاد میکند .از طرف دیگر تعداد عوامل زیاد

داشت ،که نشاندهنده عدم کنترل کافی به شرایط و رفتار در پیوستار

ویژگی تنها در عدم حضور هدف در ترکیب با عوامل حواسپرتی پایین

رفتارهای پرخطر نشانهای از افراد دچار اختالل کمتوجهی_ بیشفعالی

زیاد ( )64توانستند به طور مثبت میزان تخلفات رانندگی را پیشبینی

میزان شدت اختالل کم توجهی_ بیشفعالی فرد رابطه مثبت و معناداری

(از  4به  )64نیز تکلیف را دشوارتر میکند .بر این اساس تعامل این دو

باالی اختالل کمتوجهی_ بیشفعالی است .تحقیقات نشان دادهاند که

( )4و همچنین عدم حضور هدف در خصیصه با عوامل حواسپرتی
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شرایط واقعی بایستی مدنظر قرار گیرد .عالوه براین پیوستار اختالل

کنند .توضیحات بیان شده نشان گر این هستند که دشوارترین تکلیف

کمتوجهی_ بیشفعالی به صورت خودگزارشی به دست آمده است که

خصیصه و سادهترین تکلیف ترکیب توانستند بهترین پیشبینی کننده

در برخی موارد تفاوتهایی با شرایط بررسی بالینی نشان داده است.

از میان ویژگیهای بینایی باشند .همان طور که از میانگین نمرات نیز

در نهایت باید عنوان کرد که اگرچه پژوهش حاضر از لحاظ توصیفی و

برآورد میشود ،این دو متغیر زمان واکنش نزدیک به هم داشتند .به

همبستگی روابط بین متغیرها را بررسی کرد ،بایستی مدنظر داشت که

نظر میرسد تکالیف بسیار ساده و یا بسیار دشوار قابلیت پیشبینی

تفسیر نتایج تحقیقات گذشتهنگر بایستی با مقداری تأمل انجام شوند تا

متغیر مالک را نداشتهاند.

نتیجهگیری علت و معلولی صورت نگیرد.

نتایج این پژوهش با نتایج مؤمنی و حیدری همخوانی داشت .آنها نیز

نشان دادند که هیجان خواهی بهعنوان یک خصیصه شخصیتی در افراد

نتیجه گیری

حدود  16درصد از تغییرات واریانس رفتارهای پرخطر را در رانندگان

با افزایش سن میزان تخلفات کاهش مییابد .رابطه مثبت بین داشتن

تبیین میکند ( .)38با توجه به پیشبینی انجامشده توسط متغیرهای

اختالل کم توجهی_ بیشفعالی با تعداد کل تصادفها و تخلفات

پژوهش برای میزان تخلفات گزارششده میتوان موارد زیر را به عنوان

خودگزارشی ،نشاندهنده توانایی ناکافی در توجه و تمرکز ،کنترل کم

پیشنهاد مطرح کرد :برای ارائه گواهینامه رانندگی ارزیابیهای دقیقتر

به شرایط و رفتارهای تکانشی است که میتواند منجر به این رابطه

روانشناختی و متعاقب آن برنامههای آموزشی جهت استفاده از روشهای

شوند .بهتر است افرادی با این ویژگی سعی در استفاده از روشهایی

مقابلهای برای ویژگیهایی مانند اختالل کمتوجهی_ بیشفعالی در نظر

برای افزایش توجه و تمرکز خود در حین رانندگی داشته باشند و یا

گرفته شود .عالوه بر این قابلیت جستجوی بینایی افراد با استفاده از

سازمانهای مربوطه ،چنین امکاناتی را فراهم سازند .همچنین با کاهش

روشهای مختلف مانند استفاده از شبیهسازها و همچنین روشهای

سن و قابلیتهای باالی جستجوی بینایی افراد ،میزان تخلفات آنها

غیرمستقیم مانند آموزشهای حرکتی و فعالیت بدنی که در آنها قابلیت

افزایش مییابد .این نتیجه نشاندهنده اهمیت پرداختن به قابلیتهای

جستجوی بینایی درگیر است (مانند انواع بازیهای رایانهای و بازیهای

توجه و جستجوی بینایی در افرادی با سن کم را نشان میدهد.

واقعی ادراک بینایی) ارائه شود .در مقابل موضوع نو بودن پژوهش و
دادههای به دست آمده بایستی محدودیتهای زیر را مدنظر داشت.

تشکر و قدردانی

دادههای از آزمودنیهای سالم به دست آمدند که قادر به شرکت در

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات

مطالعه حاضر بودند و میتوانستند با اختصاص زمان کافی و شرکت در

پیشگیری از آسیب حوادث جادهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز با

محل آزمون کل شرایط مطالعه را پشت سر بگذارند .همچنین بایستی

شماره  /1036367د 5 /است .بدین وسیله از همه همکاران آن مرکز

مدنظر داشت که متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمونهای

و شرکت کنندگان مطالعه حاضر کمال سپاس و قدردانی را داریم.

عینی در آزمایشگاه به دست آمدند و میزان تعمیمپذیری آنها برای
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Abstract
Introduction: Hearing impairment affects all aspects of an individual’s life, while applying cognitive rehabilitation program based on memory has been associated with practical
outcomes. The present study aimed to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation programs based on memory on the behavioral problems and working memory in
students with hearing impairment.
Methods: The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test
design, and control group. The participants were 26 girl children with hearing impairment from schools in Isfahan city using a convenient sampling method. Subjects were
divided into experimental and control groups, each group consisting of 13 children. The
experimental group received ten cognitive rehabilitation sessions based on memory,
while the control group did not. The instruments were the Child Behavior Checklist
(2001) and Working Memory Test Battery for Children (2017). Data were analyzed using
MANCOVA.
Results: The results showed that cognitive rehabilitation program based on memory
had a significant effect on the behavioral problems and working memory of subjects
(P<0.0001).
Conclusion: According to the findings, cognitive rehabilitation program based on memory improved behavioral problems and working memory in students with hearing impairment. So, this program can be used to improve behavioral problems and working
memory of these students and planning for providing a cognitive rehabilitation program
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based on memory for them is of particular importance.

Citation: Ashori M, Jalil-Abkenar SS. The effectiveness of cognitive rehabilitation program based on memory on the
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مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

صفحات 13-24

اثربخشی برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال
دانشآموزان با آسیب شنوایی

محمد عاشوری

*1

 ،سیده سمیه جلیلآبکنار

2

 .1استادیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

دریافت1397/08/18 :

اصالح نهایی1398/01/20 :

چکیده
مقدمه :آسیب شنوایی تمام جنب ههای زندگی فرد را تحت تأثیر ق رار م یدهد ،در حالی که استفاده از ب رنامه توان بخشی

پذیرش1398/03/22 :

شناختی مبتنی بر حافظه با نتایج مؤثری هم راه است .هدف این پژوهش ،بررسي اث ربخشی ب رنامه توان بخشی شناختی

واژه های کلیدی

مبتنی بر حافظه بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال دانشآموزان با آسیب شنوایی بود.

توان بخشی شناختی

روش کار :این پژوهش ،یک مطالعه شب هآزمایشی با طرح پی شآزمون پ سآزمون و گروه کنترل بود .در این پژوهش 26

مشکالت رفتاری
حافظه فعال
آسیب شنوایی

دختر با آسیب شنوایی که به روش نمونهگیری در دسترس از مدارس شهر اصفهان انتخاب شده بودند ،شرکت داشتند.
آزمودن یها به دو گروه  13نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش ،ب رنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه
را در  10جلسه دریافت کردند ،در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نگردید .ابزارهای پژوهش ،آزمون مشکالت

نویسنده مسئول
محمد عاشوری ،گروه روانشناسی و

رفتاری ( )2001و مجموعه آزمون حافظه فعال ب رای کودکان ( )1396بود .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری

آموزش افراد با نیازهای خاص ،دانشکده

تجزیه و تحلیل شد.

علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه

یافته ها :نتایج نشان داد که ب رنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال آزمودن یها

اصفهان ،اصفهان ،ایران        
ایمیلM.ashori@edu.ui.ac.ir :

تاثیر معناداری داشت (.)P>0/0001
نتیج هگیری :بر اساس یافتهها ،ب رنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه ،مشکالت رفتاری و حافظه فعال دانشآموزان
با آسیب شنوایی را بهبود بخشید .بناب راین ،م یتوان از این ب رنامه بهمنظور بهبود مشکالت رفتاری و حافظه فعال چنین
دانشآموزانی بهره برد و ب رنامهریزی ب رای استفاده از ب رنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه ب رای آنها اهمیت ویژهای
دارد.
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مقدمه

افراد با آسیب شنوایی یا ناشنوا یکی از گروههای با نیازهای ویژه هستند

ی ،آسیب
افزایش مییابد .علی رغم پیشرفتهای اخیر درمانهای پزشك 

که از نظر شنوایی با مشکالت عمدهای مواجه هستند ( .)1ناشنوایی یکی

شنوایی هنوز هم یك چالش باقی مانده است .دو تا سه كودك از هر هزار

از ناتوانیهایی با شیوع پایین و رایجترین آسیب حسی عصبی است (.)2

كودك ،با آسیب شنوایی عمیق به دنیا میآیند ( .)3ناشنوایی منجر به

در افراد ناشنوا به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط مطلوب و احساس

گوشهگیری ،کاهش کیفیت زندگی ،کاهش فعالیتهای اجتماعی و بروز

بیکفایتی ،احتمال ایجاد اختالالت روانشناختی و مشکالت رفتاری

مشکالت رفتاری میگردد و در پی این موارد به نظر میرسد مشکالت

14

محمد عاشوری و همکاران

اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه

شنیداری مربوط میشود ،زیرا آنها در برقراری ارتباط کالمی و درک

مربوط به حافظه ،به ویژه حافظه فعال ( )Working Memoryدر این

کودکان افزایش یابد ( .)4در واقع ،مشكالت رفتاری كودكان به ویژه در

گفتار خیلی موفق نیستند ( .)20بهطور کلی ،حافظه فعال حوزه مهمی

به این ترتیب رفتارهای نامناسب و چالشبرانگیز كودك سبب كاهش

آسیب شنوایی تاثیر میگذارند .در واقع کودکان با آسیب شنوایی در

است که تحت تأثیر ناشنوایی قرار میگیرد و بر توانمندیهای افراد با

اولین سالهای زندگی با نحوه تعامل و رفتار مادر ارتباط دارد ( )5و

حافظه فعال کالمی بیشتر از حافظه فعال غیرکالمی مشکل دارند (.)21

اعتماد به نفس مادر میشود ( .)6گاهی مشکالت رفتاری فرزندان،

با توجه به این که آسیب شنوایی تاثیر نامطلوبی بر آگاهی واجشناختی

سالمت روانی اعضای خانواده را به چالش میکشد .مادران به دلیل

فشار ناشی از نیازهای روزمره كودكان خود بیش از پدران در معرض

و پردازش اطالعات شنیداری میگذارد ،استفاده از روشهاي مناسب

عضو اصلی خانواده ،کارکردها و مسئولیتهای مختلفی را در رابطه با

( .)22یکی از روشهای آموزشی موثر جهت بهبود مشکالت رفتاری

آموزشي و توان بخشی جهت بهبود و تقویت حافظه اهمیت ویژهای مییابد

آسیبهای وابسته به سالمتی قرار میگیرند ( ،)7چرا که مادر به عنوان

و حافظه فعال که در متون پژوهشی مختلف لحاظ شده ،توان بخشی

فرزند بر عهده دارد ( )8و شناسایی آسیب شنوایی در كودك ،خانواده را

شناختی مبتنی بر حافظه است ( .)16 ،15توان بخشی شناختی به عنوان

ن روبرو میكند ( .)9امروزه بهبود شرایط زندگی افراد با نیازهای
با بحرا 

یک روش آموزشی و درمانی برای مشکالت شناختی است که کارکردهای

ویژه که كودكان با آسیب شنوایی نیز بخشی از آنها هستند یکی از

آسیبدیده را از طریق راهبردهای آموزشی ،تکرار و تمرین ترمیم میکند

هدفهای عمده توان بخشی محسوب میشود (.)10

( .)24 ،23به بیان دیگر ،توان بخشی شناختی ،مجموعهای ساختارمند

اغلب كودكان با آسیب شنوایی عالوه بر مشکالت رفتاری ،در حافظه فعال

از فعالیتهای درمانی طراحی شده برای آموزش مهارتهای مبتنی بر

دچار مشكل هستند ( .)11یکی از مشکالت قابل توجه کودکان با آسیب

حافظه و سایر عملکردهای شناختی است که به بهبود مشکالت شناختی

شنوایی به حافظه آنها مربوط میشود .این کودکان در به خاطر سپردن

کمک میکند ( .)25 ،16حافظه نیز به توانایی به یاد آوردن فعالیتهایی

و یادآوری اطالعات یا انجام عملی که باید انجام دهند مشکل دارند.
معموالً عملکرد کودکان ناشنوا در به خاطر سپردن اطالعات دیداری

که باید انجام شوند اشاره دارد ( .)16توان بخشی شناختی مبتنی بر

میشود .پایه این مشکل نیز در آگاهی واجشناختی ضعیف در آنها نهفته

میشود که در حال حاضر اتفاق میافتد و در راستای آن عملی انجام

حافظه به فرایندهای شناختی به منظور یادآوری رویدادهایی گفته

مشکل زیادی ندارند و بیشتر مشکالت آنها به اطالعات شنیداری مربوط

خواهد شد ( .)26در واقع ،توان بخشی شناختی میتواند هم به صورت

است ( .)12حافظه نقش مهمی در فعالیتهای روزمره افراد دارد (.)13

امروزه حافظه فعال به عنوان یکی از موضوعات مهم توجه بسیاری از

مستقیم بر حافظه فعال تاثیر بگذارد و هم به صورت غیرمستقیم از طریق

عنوان سیستم حافظهای توصیف میشود که به طور موقت انواع اطالعات

کوتاهمدت و حافظه بلندمدت بر عملکرد حافظه فعال تاثیر داشته باشد

کارکردهای اجرایی یا سایر کارکردهای شناختی از جمله توجه ،حافظه

پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است ( .)16-14حافظه فعال تحت

( .)27در سالهای اخیر توجه پژوهشگران به بررسی اثربخشی آموزش

را نگهداری و دستکاری میکند ( .)17حافظه فعال همان توانايي نگهداري

اطالعات در ذهن در حين انجام تكاليف پيچيده است و توانايي نظارت

شآموزان در
توان بخشی شناختی بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال دان 

به عنوان سامانهاي ذهنی وظیفه اندوزش و پردازش موقتی اطالعات

نتایج پژوهش  Lawrenceو همکاران نشان داد که آموزش شناختی

سنين مختلف و حوزههاي مختلف معطوف شده است .در این راستا،

بر عملكرد و ارزيابي پردازشهاي شناختي را در بر ميگيرد .حافظه فعال
براي انجام تکالیف پیچیده شناختی را به عهده دارد ( .)18به بیان دیگر،

به صورت شفاهی شنیداری سبب بهبود یادگیری ،توجه و حافظه افراد

حافظه فعال ،نظام جامعی است که خردهنظامها و عملکردهای حافظه

با آسیب شنوایی میشود ( .)22یافتههای پژوهش  Pérez-Martínو

کوتاهمدت و بلندمدت را به هم متصل میسازد و به چهار بخش مجری

همکاران نشان داد که توان بخشی شناختی بر بهبود عملکرد حافظه

 ،)lopصفحه دیداری فضایی ( )Visual spatial sketchpadو انباره

نتایج پژوهش  Hoshinaو همکاران حاکی از آن بود که بازی درمانی

فعال بیماران مبتال به اسکلروزیس چندگانه اثر معناداری داشت (.)16

مرکزی ( ،)Central executiveحلقه واجشناختی (Phonological

رویدادی ( )Episodic bufferتقسیم میشود ( .)19كودكان و نوجوانان

دیجیتالی باعث افزایش توجه و مهارتهای ارتباطی و اجتماعی کودکان

تجربه میکنند و این مشکالت تاثیر نامطلوبی بر عملکرد تحصیلی آنها

از آن بود که توان بخشی شناختی بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال

میشود ( .)28یافتههای پژوهش  Kanellopoulosو همکاران حاکی

ناشنوا نسبت به همساالن عادی خود مشکالت شناختی بیشتری را

میگذارد .بخشی از مشکالت افراد با آسیب شنوایی به پردازش اطالعات

نوجوانان بقا یافته از لوسمی موثر بود ( .)24نتایج پژوهش   Ferguson
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راهبردهای شناختی یا توان-بخشی شناختی پرداختهاند که کلی هستند

و  Henshawنشان داد که آموزش و توان بخشی شنیداری سبب بهبود

و مهمتر این که آزمودنیها در بیشتر پژوهشهای انجام شده ،دچار

حافظه فعال ،توجه و مشکالت رفتاری در افراد با آسیب شنوایی میشود

( .)21یافتههای پژوهش  Kollstadو همکاران حاکی از آن بود که

آسیب شنوایی نبودهاند .امروزه به علت اهمیتی که مشکالت رفتاری و

عصب روانشناختی از جمله حافظه ،توجه و کارکردهای اجرایی افراد

و بررسیهای معطوف به توان بخشی شناختی در این افراد به سرعت در

شآموزان با آسیب شنوایی یافته است حجم پژوهشها
حافظه فعال در دان 

مشارکت مثبت در فعالیتهای اوقات فراغت موجب بهبود مهارتهای

حال فزونی است .بنابراین بر صاحب نظران ،محققان و متخصصان است

کمتوان ذهنی میشود ( .)29نتایج پژوهش  Hintermairحاکی از آن

بود که مشکالت کارکردهای اجرایی و حافظه در افراد با آسیب شنوایی

تا همراه و همگام با سایر کشورها در این مسیر گام برداشته و با انجام

مشکالت آنها را کاهش داد ( .)9یافتههای پژوهش  Keslerو همکاران

توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه به بهبود مشکالت رفتاری و حافظه

پژوهشهای منطبق بر ویژگیهای دانشآموزان با آسیب شنوایی ،با

بیشتر از افراد عادی است و از طریق توان بخشی شناختی میتوان
حاکی از اثربخشی برنامه بازتوانی شناختی آنالین بر مهارتهای کارکرد

فعال این قشر از افراد جامعه همت گمارند .بنابراین ،هدف اصلی اين

و بینایی کودکان با آسیب مغزی بود ( .)23نتایج پژوهش  Michelو

بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال دانشآموزان با آسیب شنوایی است.

پژوهش بررسی اثربخشی برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه

اجرایی سرعت پردازش ،انعطافپذیری شناختی و حافظه اخباری کالمی

همکاران حاکی از اثربخشی آموزش کارکرد اجرایی بر کاهش مشکالت

روش کار

شناختی و رفتاری در کودکان با نقص در هماهنگی حرکتی بود (.)30

پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون و

نتایج پژوهش  Jokieو  Whitebreadبیان گر اثربخشی آموزش

گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش از تمامی دانشآموزان دختر

مهارتهای خودگردان و فراشناخت بر عملکرد رفتاری و حرکتی کودکان

با آسیب شنوایی مدرسه میر شهر اصفهان در سال تحصیلی -1397

با اختالل هماهنگی رشد بود ( .)31یافتههای پژوهش  Miltonنشان داد

 1396تشكیل شده بود .برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری

که برنامه رایانهای آموزش حافظه فعال بر توجه و حافظه فعال نوجوانان

در دسترس استفاده شد .نمونه مورد مطالعه شامل  26دانشآموز دختر

دارای اختالل کمتوجهی بیشفعالی و اختالل یادگیری موثر است (.)32

با آسیب شنوایی  13تا  16ساله بود .آزمودنیها به طور تصادفی به

نتایج پژوهش زارع و شریفی نشان داد که توان بخشی شناختی رایانهای

دو گروه  13نفری تقسیم شدند .به دلیل استفاده از روش پژوهش

بر بهبود عملکرد حافظه فعال و آیندهنگر بیماران مبتال به اسکلروزیس

شبهآزمایشی حجم مطلوب برای هر یک از گروهها  10نفر است (،)37

چندگانه اثر چشمگیری داشت ( .)33یافتههای پژوهش امانی و همکاران

البته در تعیین حجم نمونه به پیشینههای پژوهشی نیز توجه شد.

حاکی از آن بود که توان بخشی شناختی بر مشکالت رفتاری و حافظه

مالکهای ورود به پژوهش شامل :دامنه سنی  13تا  16سال ،تحصیل

فعال نوجوانان بقا یافته از لوسمی تاثیر قابل توجهی افزایش یافت (.)34

در پایههای هفتم تا نهم ،تمایل به شرکت در پژوهش و زندگی با

یافتههای پژوهش زارع و همکاران بیان گر اثربخشی توان بخشی شناختی

پدر و مادر بود .مالکهای خروج از مطالعه نیز شامل :غیبت بیشتر از

رایانهای بر حافظه آیندهنگر بیماران دچار آسیب مغزی بود ( .)35نتایج

دو جلسه در جلسات آموزشی ،مصرف داروهای محرک یا غیرمحرک،

پژوهش ارجمندنیا و همکاران نشان داد که مداخله شناختی بر عملکرد

شرکت همزمان در مداخله آموزشی مشابه ،داشتن مشکالت بینایی،

حافظه فعال دانشآموزان با اختالل ریاضی تاثیر قابل توجهی داشته است

جسمی حرکتی یا اختاللهایی مانند کمتوانی ذهنی و طالق یا جدایی

( .)19یافتههای پژوهش قمری و همکاران بیان گر آن بود که نرمافزار

والدین بود .ابزارهای پژوهش ،آزمون مشکالت رفتاری ( )2001و

پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی ،بازداری پاسخ و حافظه فعال

مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان ( )1396بود.

کودکان دچار نارساخوانی و کاستی توجه بیشفعالی تاثیر قابل توجهی

برای اجرای پژوهش ،ابتدا جهت دریافت معرفینامه مبنی بر انجام پژوهش

داشته است (.)36

به مدیریت آموزش و پرورش شهر اصفهان مراجعه شد .سپس با مدیریت

بر اساس پیشینههای پژوهشی احتمال میرود که توان بخشی شناختی

مدرسه ناشنوایان میر هماهنگ شد .اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر

شآموزان تأثیر داشته باشد ولی با
بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال دان 

برای مدیر مدرسه و مادران دانشآموزان ناشنوا بیان شد .از تمامی والدین

جستجوهای انجام شده ،پژوهشهای اندکی درباره اثربخشی توان بخشی

رضایتنامه کتبی مبنی بر شرکت فرزندانشان در پژوهش اخذ و به آنها

شآموزان
شناختی مبتنی بر حافظه بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال دان 

اطمینان داده شد که اطالعات جمعآوری شده و نام آنها و فرزندانشان

با آسیب شنوایی وجود دارد .پژوهشهای انجام شده بیشتر به آموزش
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مقیاس مشکالت رفتاری درونی سازی شده از سه عامل نخست و

به صورت محرمانه باقی خواهدماند .شرکت در پژوهش نیاز به هیچگونه

همچنین مقیاس مشکالت برون سازی شده از دو عامل آخر را تشکیل

هزینهای نداشت ،هیچ ضرر و زیانی شرکتکنندگان را تهدید نمیکرد،

اجازه ترک جلسات آموزشی و عدم ادامه همکاری با پژوهشگر به آنها

می شود .عاملهای باقیمانده نیز تحت عنوان مشکالت دیگر طبقهبندی

افراد ،نتایج به شکل شاخصهای کلی گزارش و در اختیار روانشناسان

 2و ( 4آلرژی و آسم) می باشد .پاسخ به سوالها به صورت لیکرت 3

توانبخشي مورد استفاده قرار گیرند .بعد از انتخاب آزمودنیها بر اساس

می گیرد که هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره یک به مواردی داده

میشود .مقیاس مشکالت کلی نیز شامل همه  گویه ها به جز گویه های

دادهشد و به منظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی

گزینه ای از  0تا  2می باشد .بدین ترتیب که نمره صفر به مواردی تعلق

و متخصصان قرار داده خواهد شد تا برای پیشبرد اهداف آموزشی و

میشود که گاهی اوقات در کودک مشاهده می شود و نمره دو نیز به

مالکهای ورود و خروج پژوهش و جایگزینی در گروه آزمایش و کنترل،

فهرست مشکالت رفتاری کودک و مجموعه آزمون حافظه فعال برای

مواردی داده می شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود

بعد از اجرای پیشآزمون در برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه

است .ضرایب کلی اعتبار با استفاده از آلفاي کرنباخ  0/97و با استفاده

دارد .پایایی آزمون بازآزمون مقیاسها بین  0/93تا  1به دست آمده

هر دانشآموز به عنوان پیشآزمون تکمیل شد .آزمودنیها گروه آزمایش

شرکت کردند .این برنامه بر اساس پروتکل توانبخشی شناختی مبتنی

از اعتبار بازآزمایی  0/94گزارش شده است .روایی محتوایی ،روایی

( )39تنظیم شده که مداخلهای شناختی و عصبشناختی است و بر

و عریضی ( )1390ضريب اعتبار آلفاي كرونباخ را برای این فهرست

مالکی و روایی سازه نیز مطلوب گزارش شده است ( .)40یزدخواستی

بر حافظه  Sholbergو  )38( Mateerوباشی عبدل آبادی و همکاران
تواناییهای شناختی مبتنی بر حافظه و اجزای آن تمرکز دارد .در جلسات

مشکالت رفتاری در سه فرم والدین ،معلم و کودک به ترتیب ،0/90

تقویت میکردند .برنامه مداخالتی در  10جلسه  50دقیقهای و هفتهای

مقیاس های بخش مشکالت رفتاری هیجانی با نمره کلی این بخش در

 0/93و  0/82به دست آوردند و در مورد اعتبار سازه همبستگی خرده

آموزش تمرینهایی داده میشد که مهارتهای توجه ،تمرکز و حافظه را

سه نسخه والدین ،معلم و کودک به ترتیب 0/44-0/91 ،0/62-0/88

دو جلسه اجرا شد .سطح دشواری تکالیف بهگونهای بود که با پیشرفت

و  0/51-0/85و همبستگی خرده مقیاس های بخش مهارتها با نمره

مهارت آزمودنیها ،تکالیف هم بهطور پیشرونده دشوارتر میشدند .هدف

کلی این بخش در سه نسخه والدین ،معلم و کودک به ترتیب -0/82

و محتواي برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه به تفکیک جلسات

 0/77-0/93 ،0/24و  0/64-0/87گزارش کرده اند ( .)41در پژوهش

در جدول  1آمده است.

حاضر ،ضرايب آلفاي كرنباخ مقیاس مشکالت رفتاری درونی سازی،

تمامی آزمودنیها در قبل و بعد از مداخله با استفاده از فهرست مشکالت

رفتاری کودک و آزمون حافظه فعال برای کودکان مورد ارزیابی قرار

برونسازی شده و مقیاس مشکالت کلی به ترتيب  0/92   ،0/87و

شد .دادههای به دست آمده قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشی برای

WMTB
)Working
children-(C
WMTB
مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان ())-C

 0/89بود.

گرفتند و نمرات آنها به ترتیب به عنوان پیشآزمون و پسآزمون گرفته

 :)(memoryاین آزمون را Pickering
battery
children
Workingtest
memory
testfor
battery
for

هر دو گروه با استفاده از آزمون آماری تحلیل كوواریانس چندمتغیری
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار آماری

و  Gathercoleدر سال  2001بر اساس مدل سه مولفهای Baddeley

 SPSS-23استفاده شد.

و ( Hitchحلقه واجشناختی ،صفحه دیداری فضایی و مجری مرکزی)،

behavior
checklist
فهرست مشکالت رفتاری کودک (())(CBCL
CBCL
)Child behavior

به منظور سنجش حافظه فعال (شناخت و پیشرفت کلی) کودکان و

 :  (Childاین پرسشنامه با 113گویه ،بخشی از نظام مبتنی بر ارزشیابی آخنباخ

نوجوانان  5تا  15ساله طراحی کردهاند ( ،)42و ارجمندنیا آن را در سال

ASEBA)Achenbach
of empirically
based assessment
()Achenbach
system ofsystem
empirically
based assessment
 ))(((ASEBA

 1396ترجمه ،انطباق و هنجاریابی کرده است ( .)43آزمون حافظه فعال

دیدگاه والدین ،معلم یا کودک در شش ماه گذشته در  8عامل اضطراب/

انفرادی اجرا میشود دارای  9خردهآزمون یادآوری رقم ،تطبیق لیست

یا حاف بک که اجرای آن حدود یک ساعت طول میکشد و به صورت

است که انواع مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان  6-18ساله را از

افسردگی ،گوشهگیری/افسردگی ،شکایتهای جسمانی ،مشکالت

لغت ،یادآوری لیست لغت ،یادآوری لیست هجاهای بیمعنی ،یادآوری

پرخاشگرانه ارزیابی میکند .در این پژوهش از فرم والدین استفاده شد.

رو به عقب است .این آزمون ،عملکرد مولفه حلقه واجشناختی را با مجموع

مکعب ،حافظه مازها ،یادآوری شنیدن ،یادآوری شمارش و یادآوری رقم

اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،نادیده گرفتن قواعد و رفتار

نمرات یادآوری رقم ،تطبیق لیست لغت ،یادآوری لیست لغت و یادآوری

فهرست مشکالت رفتاری کودک از سه مقیاس تشکیل شده است:
17
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مجله تازه های علوم شناختی

( )2003پایایی خردهآزمونها را در دامنه  0/45تا  0/83گزارش کردهاند

لیست هجاهای بیمعنی؛ عملکرد مولفه صفحه دیداری فضایی را با مجموع

نمرات یادآوری مکعب و حافظه مازها؛ و عملکرد مولفه مجری مرکزی را

( .)44ارجمندنیا ( )1396نیز پایایی کل آزمون را به روش بازآزمایی 0/83

عقب مورد سنجش قرار میدهد .مجموع نمره عملکرد فرد در این سه

آن را  0/79به دست آورد ( .)43در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی و

و خردهآزمونها را در دامنه  0/38تا  0/83محاسبه کرد ،همچنین روایی

با مجموع نمرات یادآوری شنیدن ،یادآوری شمارش و یادآوری رقم رو به

روایی کل بهترتیب  0/78و  0/83به دست آمد.

مولفه نیز بهره حافظه فعال را مشخص میسازد Oconnor .و همکاران

جدول  .1هدف و محتوای برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه

هدف

جلسات

محتوا

1

برقراری ارتباط و معرفی برنامه

توضیح درباره ساختار جلسات ،برنامهریزی ،هدفگذاری ،روشها و تمرینهای شناختی

2

تقویت حافظه دیداری تصویری

آموزش با کمک یادیارها ،تمرین حافظه دیداری تصویری مانند بازی یادآوری چهره

3

تقویت حافظه شنیداری دیداری

آموزش پسخبا ،گوش بهزنگی نسبت به محرکهای شنیداری و حفظ توجه نسبت به محرکهای دیداری

4

تقویت حافظه دیداری فضایی

ارائه بازیهای مربوط به سرعت پردازش اطالعات و هماهنگی دیداری فضایی مانند بازی صورتکهای فضایی

5

تقویت حافظه عددی و تداعی کلمات

گفتن اعداد طبق الگو ،الگویابی مستقیم و معکوس ،تکمیل کردن جدولهای کلمات ،تداعیهای زوجی

6

تقویت حافظه رویدادی و بسط شناختی تغییر توجه در حافظه رویدادی ،توجه انتخابی و پردازش توجه ،سازماندهی کالمی ،گسترش معنایی

7

تقویت حافظه زمانی و مکانی

یادیارها ،تصویرسازی زمانی و مکانی با یادآوری تجربههای گذشته اخیر و فوری

8

تقویت حافظه حرکتی

ک مرحلهای و چند مرحلهای مانند طبقهبندی و تمایزگذاری
اجرای دستورالعملهای حرکتی ی 

9

تقویت فراحافظه

تصویرسازی و حل مساله بهصورت ذهنی ،برنامهریزی ،حذف تدریجی نشانههای حافظهای

10

خروج از برنامه و جمعبندی

مروری بر محتوای جلسات و آماده کردن آزمودنی برای خروج از برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه

یافته ها

کوواریانس چندمتغیری دیگر استفاده شد.

میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنیها در گروه آزمایش

 14/11±0/63و در گروه کنترل  14/09±0/56بود .برای بررسی اثر

برای تعیین تاثیر برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر مشکالت

 tمستقل استفاده شد .نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل

آزمون باکس فرض همگنی واریانس_کوواریانس را تایید کرد که برابر با

رفتاری درونی سازی شده ،برونسازی شده و مشکالت رفتاری کلی،

متغیرهای كنترل پژوهش یعنی سن و هوش آزمودنیها از آزمون آماری

( Box ,s M=4/91و  )P=0/47بود .مفروضه شیب خط رگرسیون برای

از نظر سن و هوش تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P<0/05میانگین و

ف معیار متغیرهای مشکالت رفتاری (مشکالت رفتاری درونی سازی
انحرا 

متغیرها و خطی بودن رابطه متغیرها برقرار بود .آزمون کرویت بارتلت

مرکزی ،صفحه دیداری فضایی ،حلقه واجشناختی) در دو گروه آزمایش و

نتایج آزمون لون نیز برقراری فرض همگنی واریانسها در همه متغیرها

شده ،برونسازی شده و مشکالت کلی) و نیمرخ حافظه فعال (مجری

حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بود (.)P=0/001

کنترل در موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2ارائه شده است.

را تائید کرد ( .)P<0/05بنابراین مفروضههای آزمون آماری تحلیل

مفروضه نرمال بودن توزیع داد هها در همه متغیرها با استفاده از آزمون

کوواریانس چندمتغیری برقرار بود .به این منظور ،متغیرهای مشکالت

پیشآزمون و به علت وجود یک متغیر مستقل (برنامه توان بخشی شناختی

آزمایش و کنترل در پیشفرض آماری بزرگترین ریشه روی مورد

آماری کلموگروف_اسمیرنوف تائید شد ( .)P<0/05برای تعدیل اثر

رفتاری درونی سازی شده ،برونسازی شده و مشکالت رفتاری در گروه

مبتنی بر حافظه) و سه متغیر وابسته مشکالت رفتاری درونی سازی شده،

برونسازی شده و مشکالت رفتاری کلی از یک آزمون آماری تحلیل

محاسبه قرار گرفت ( P=0/001و  .)F=89/14بنابراین گروه آزمایش
و کنترل حداقل در یکی از متغیرها تفاوت معناداری دارند .به منظور

صفحه دیداری_فضایی ،حلقه واجشناختی از یک آزمون آماری تحلیل

( )MANCOVAاستفاده شد که نتایج هر یک در جدول  3آمده است.

کوواریانس چندمتغیری و همچنین سه متغیر وابسته مجری مرکزی،

پیبردن به این تفاوت ،از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری
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اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه

با توجه به نتایج جدول  ،3گروه اثر معناداری بر نمرات پسآزمون

را تائید کرد ( .)P<0/05بنابراین مفروضههای آزمون آماری تحلیل

و مشکالت رفتاری کل ( )P=217/64داشت ( .)P>0/0001با توجه به

مرکزی ،صفحه دیداری_فضایی ،حلقه واجشناختی در گرو ه آزمایش و

یک از متغیرهای مشکالت درونیسازی ،برونی سازی و مشکالت رفتاری

کل از شرکت آزمودنیها در برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه

گرفت ( P=0/001و  .)F=118/36بنابراین گروه آزمایش و کنترل
حداقل در یکی از متغیرها تفاوت معناداری دارند .به منظور پیبردن به

برای تعیین اثربخشی برنامه مداخالتی بر نیمرخ حافظه فعال آزمون

که نتایج هر یک در جدول  4آمده است.

( Box ,s M=6/01و  )P=0/62بود .مفروضه شیب خط رگرسیون برای

( ،)F=40/91صفحه دیداری فضایی ( )F=41/79و حلقه واجشناختی

کوواریانس چندمتغیری برقرار بود .به این منظور ،متغیرهای مجری

مشکالت درونیسازی ( ،)P=109/51مشکالت برونی سازی ()P=58/89

کنترل در پیشفرض آماری بزرگترین ریشه روی مورد محاسبه قرار

مجذور اتا میتوان بیان کرد ب ه ترتیب  66 ،63و  67درصد تغییرات هر

ناشی میشود.

این تفاوت ،از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد

باکس فرض همگنی واریانس_کوواریانس را تایید کرد که برابر با

با توجه به نتایج جدول  ،4گروه اثر معناداری بر نمرات مجری مرکزی

( )F=41/01داشت (( .)P>0/0001بر اساس مجذور اتا میتوان بیان کرد

متغیرها و خطی بودن رابطه متغیرها برقرار بود .آزمون کرویت بارتلت
حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بود (.)P=0/001

به ترتیب  60 ،63و  62درصد تغییرات هر یک از متغیرهای مجری مرکزی،
صفحه دیداری_فضایی و حلقه واجشناختی به علت اثر مداخله است.

نتایج آزمون لون نیز برقراری فرض همگنی واریانسها در همه متغیرها

جدول  .2میانگین و انحراف معیار مشکالت رفتاری و حافظه فعال در گروه آزمایش و کنترل

متغیرها
درونی سازی

مشکالت رفتاری

برونیسازی
کلی
مجری مرکزی

حافظه فعال

گروه آزمایش

موقعیت

صفحه دیداری_فضایی
حلقه واجشناختی

گروه کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

10/22

0/37

10/18

0/39

پس آزمون

6/13

0/24

6/11

0/16

پیش آزمون

16/85

0/49

16/85

0/41

پس آزمون

13/10

0/21

16/07

0/37

پیش آزمون

35/74

1/03

35/67

1/01

پس آزمون

27/30

1/04

35/11

1/11

پیش آزمون

59/75

1/13

58/10

1/23

پس آزمون

65/15

1/24

58/02

1/41

پیش آزمون

53/46

1/25

53/19

1/22

پس آزمون

60/57

1/45

52/97

1/30

پیش آزمون

73/27

1/63

74/14

1/39

پس آزمون

79/43

1/54

73/93

1/38

جدول  .3نتایج تفکیکی مانکووا برای مشکالت رفتاری درونی سازی ،برونسازی و مشکالت رفتاری

متغیرهای وابسته

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

P

مجذور اتا

مشکالت درونی سازی

گروه

109/51

1

109/51

85/55

0/0001

0/63

مشکالت برون سازی

گروه

58/89

1

58/89

42/98

0/0001

0/66

مشکالت رفتاری کل

گروه

296/24

1

296/24

217/64

0/0001

0/67
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جدول  .4نتایج تفکیکی مانکووا برای مجری مرکزی ،صفحه دیداری_فضایی ،حلقه واجشناختی

متغیرهای وابسته

منابع تغییر

مجری مرکزی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

P

مجذور اتا

گروه

29/87

1

29/87

40/91

0/0001

0/63

صفحه دیداری_فضایی

گروه

25/91

1

25/91

41/79

0/0001

0/60

حلقه واجشناختی

گروه

34/86

1

34/86

41/01

0/0001

0/62

بحث

شنیداری باشد با مشکل مواجه میشوند .روش ابراز این مشکالت نمود

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توان بخشی شناختی

رفتاری دارد و به صورت ضعف در مهارتهای رفتاری برجسته میشود

مبتنی بر حافظه بر مشکالت رفتاری و حافظه فعال دانشآموزان با آسیب

( .)12در حالی که توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه یکی از

شنوایی انجام شد .نخستین یافته پژوهش حاضر حاکی از آن بود كه این

روشهای آموزشی جهت بهبود مشکالت رفتاری کودکان است (،15

آموزش منجر به بهبود مشکالت رفتاری دانشآموزان با آسیب شنوایی

 .)16برنامه توان بخشی شناختی میتواند کارکردهای آسیبدیده

شد .این یافته با نتایج پژوهش  Hoshinaو همکاران مبنی بر اثربخشی

کودک را از طریق راهبردهای آموزشی ،تکرار و تمرین ترمیمکند (.)23

بازی درمانی دیجیتالی بر توجه کودکان ()28؛  Kanellopoulosو

دانشآموزان با آسیب شنوایی در مهارتهای رفتاری با مشکل مواجه

همکاران در خصوص اثربخشی توان بخشی شناختی بر مشکالت رفتاری

هستند و در مقایسه با کودکان عادی به خدمات آموزشی و توان بخشی

نوجوانان بقا یافته از لوسمی ()24؛  Fergusonو   Henshawمبنی بر

ویژهای نیاز دارند ( .)46افراد با آسیب شنوایی نسبت به همساالن عادی

اثربخشی آموزش و توان بخشی شنیداری بر بهبود حافظه فعال ،توجه و

خود مشکالت شناختی بیشتری دارند و این مشکالت تاثیر نامطلوبی

مشکالت رفتاری در افراد با آسیب شنوایی ()21؛   Michelو همکاران

بر رفتارهای آنها میگذارد ( .)20در واقع توان بخشی شناختی،

مبنی بر اثربخشی آموزش کارکرد اجرایی بر کاهش مشکالت شناختی

مجموعهای ساختارمند از اقدامات آموزشی مبتنی بر مهارتهای حافظه

و رفتاری در کودکان با نقص در هماهنگی حرکتی ()30؛  Jokieو

و عملکردهای شناختی است که بر بهبود مشکالت توجهی و رفتاری

 Whitebreadدر راستای اثربخشی آموزش مهارتهای خودگردان و

تاکید دارد و توانایی به یاد آوردن فعالیتهای روزمره را تقویت میکند

فراشناخت بر عملکرد رفتاری و حرکتی کودکان با اختالل هماهنگی

( .)16برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه سبب میشود تا

رشد ( )31بود همسو است .همچنین با یافتههای امانی و همکاران مبنی

کودکان آگاهی بیشتری نسبت به رفتارها و مشکالت خود پیدا کنند و

بر اثربخشی توان بخشی شناختی بر مشکالت رفتاری نوجوانان بقا یافته

راههای مناسبتری برای رفع چنین مشکالتی بیابند ( .)26از آن جایی

از لوسمی ( )34و قمری و همکاران در خصوص تاثیر مثبت و معنادار

که برنامه توان بخشی مذکور شامل فعالیتهای جذاب و مورد عالقه

نرمافزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی و بازداری پاسخ کودکان

کودکان است و این فعالیتها از طریق بازی ارائه میشوند کودکان با

دچار نارساخوانی و کاستی توجه بیشفعالی ( )36همخوانی دارد .در

آسیب شنوایی به طور فعال و خودانگیخته در آن مشارکت میکنند و

تبیین این یافته كه برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه سبب

به نظر میرسد تاثیر قابل توجهی بر کاهش مشکالت رفتاری آنها داشته

بهبود مشکالت رفتاری دانشآموزان با آسیب شنوایی شد ،میتوان گفت

باشد .پس دور از انتظار نیست که آموزش برنامه توان بخشی شناختی

کودکان با نیازهای ویژه در ابراز هیجانهای خود به نحو مطلوبی عمل

مبتنی بر حافظه باعث کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان با آسیب

نمیکنند ( .)45یکی از عمدهترین مشکالت کودکان ناشنوا ،مشکل در

شنوایی شود.

برقراری ارتباط است و همین امر حساسیت و زودرنجی آنها را تشدید

دومین یافته این پژوهش بیان گر آن بود كه آموزش برنامه توان بخشی

میکند و به دنبال آن مشکالت رفتاری این کودکان بیشتر میشود (.)2

شناختی مبتنی بر حافظه منجر به بهبود حافظه فعال دانشآموزان با

از سوی دیگر ،مشکالت رفتاری کودکان با آسیب شنوایی با مشکالت

آسیب شنوایی شد .این یافته با نتایج پژوهش   Lawrenceو همکاران

حافظه در آنها ارتباط دارد .این کودکان در به خاطر سپردن و یادآوری

مبنی بر اثربخشی آموزش شناختی بر بهبود یادگیری ،توجه و حافظه

اطالعات یا انجام عملی که باید انجام دهند ،به ویژه اگر اطالعات مربوطه
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بهطور خود به خود افزایش مییابد ولی دانشآموزان با آسیب شنوایی

افراد با آسیب شنوایی ()22؛  Pérez-Martínو همکاران در خصوص

اثربخشی توان بخشی شناختی بر بهبود عملکرد حافظه فعال بیماران

کمتر در فعالیتهای روزمره شرکت میکنند و توان ذهنی آنها به چالش

بر اثربخشی آموزش و توان بخشی شنیداری بر بهبود حافظه فعال ،توجه

آسیب شنوایی تاثیر نامطلوبی بر آگاهی واجشناختی و پردازش اطالعات

و همکاران در خصوص تاثیر مثبت و معنادار توان بخشی شناختی بر

اهمیت زیادی برخوردار است ( .)22زیرا توان بخشی شناختی بر اساس

کشیده نمیشود یا انتظاراتی اندکی از آنها میرود ( .)4از آن جایی که

مبتال به اسکلروزیس چندگانه ()16؛  Fergusonو  Henshawمبنی

شنیداری دارد ،استفاده از توان بخشی شناختی به منظور بهبود حافظه از

و مشکالت رفتاری در افراد با آسیب شنوایی ()21؛ Kanellopoulos

بازآموزی کارکردهای شناختی با تمرین ،انطباق و یادگیری راهکارهای

مشکالت رفتاری و حافظه فعال نوجوانان بقا یافته از لوسمی ()24؛

مقابله ،استوار میباشد ( .)47عالوه بر این ،دانشآموزان با آسیب شنوایی

 Hintermairمبنی بر تاثیر مثبت توان بخشی شناختی بر حافظه افراد

به دليل وجود آسیبهای جدی در فرایندهای شناختی به ویژه در حافظه

با آسیب شنوایی ()9؛  Keslerو همکاران مبنی بر اثربخشی برنامه

با مشكالت عمدهای مواجه هستند .بنابراين يكی از اهداف اصلی آموزش

بازتوانی شناختی آنالین بر مهارتهای کارکرد اجرایی سرعت پردازش،

این كودكان ،توجه به مشکالت شناختی آنها است ( .)2از سوی دیگر،

انعطافپذیری شناختی و حافظه اخباری کالمی و بینایی کودکان با

برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه به فرایندهای شناختی به

آسیب مغزی ()23؛  Miltonدر خصوص اثربخشی برنامه رایانهای

منظور یادآوری رویدادهایی که در حال حاضر اتفاق میافتد و در راستای

آموزش حافظه فعال بر حافظه فعال نوجوانان دارای اختالل کاستی توجه

آن عملی در آینده انجام خواهدشد توجه دارد ( .)26در واقع این برنامه

بیشفعالی و اختالل یادگیری موثر ( )32همخوانی دارد .همچنین این

توان بخشی به حوزه شناخت و حافظه توجه ویژهای دارد و محتوای

یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش زارع و شریفی مبنی بر اثربخشي

جلسات آن بر همین اساس تدوین شده است .بنابراین ،دور از انتظار

توان بخشی شناختی رایانهای بر بهبود عملکرد حافظه فعال و آیندهنگر

نیست که اجرای چنین برنامهای سبب بهبود حافظه فعال دانشآموزان

بیماران مبتال به اسکلروزیس چندگانه ()33؛ امانی و همکاران مبنی

با آسیب شنوایی شود.

بر اثربخشي توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال

ب ه طور کلی ،پایههای نظری برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه

نوجوانان بقا یافته از لوسمی ()34؛ پژوهش زارع و همکاران در خصوص

بر اساس پژوهشهای بارکلی است .از نظر بارکلی چنانچه کارکردهای

اثربخشی توان بخشی شناختی رایانهای بر حافظه آیندهنگر بیماران دچار

اجرایی و بازداری رفتاری تقویت شود تاثیر قابل توجهی در مشکالت

آسیب مغزی ()32؛ ارجمندنیا و همکاران مبنی بر اثربخشي مداخله

رفتاری و حافظه به وجود خواهد آمد ( .)48به نظر میرسد توان بخشی

شناختی بر عملکرد حافظه فعال دانشآموزان با اختالل ریاضی ( )19و

شناختی مبتنی بر حافظه جهت بهبود توجه و حافظه فعال كودكان با

قمری و همکاران در خصوص تاثیر قابل توجه نرمافزار پیشبرد شناختی

آسیب شنوایی موثر باشد چرا که به كودكان با آسیب شنوایی كمك 

بر کارکردهای اجرایی ،بازداری پاسخ و حافظه فعال کودکان دچار

ميكند كه در برخورد با مشكالت تحصيلي و رفتاری از راهبردهاي

نارساخوانی و کاستی توجه بیشفعالی ( )36همسو است .در تبیین این

مناسب براي حل مشكل استفاده كنند و بتوانند مشکالت خود را حل

یافته كه برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه سبب بهبود حافظه

كنند ( .)2عالوهبراین ،بخش عمدهای از مشكالت دانشآموزان با آسیب

فعال دانشآموزان با آسیب شنوایی شد ،میتوان گفت حافظه فعال حوزه

شنوایی که منجر به خود ناتوانسازی در آنان میشود ،در ارتباط با

مهمی است که تحت تأثیر ناشنوایی قرار میگیرد و کودکان با آسیب

عملکرد و رفتار در زندگی شخصی و اجتماعی آنها است .این کودکان

شنوایی در حافظه فعال کالمی حتی بیشتر از حافظه فعال غیرکالمی

به این دلیل كه نمیتوانند بهطور خود بهخودی و بدون کمک دیگران

مشکل دارند ( ،)21در حالی که اجرای برنامه توان بخشی شناختی

مهارتهای شناختی و ارتباطی را بیاموزند نیازمند نشانههای موقعیتی،

میتواند هم به صورت مستقیم بر حافظه فعال تاثیر مثبتی میگذارد و

فهم اهداف و درگیر شدن در تعامالت زندگی و تعامالت اجتماعی

هم به صورت غیرمستقیم از طریق کارکردهای اجرایی یا سایر کارکردهای

هستند .آنها فقط در صورت برخورداری از آموزش مناسب خواهند توانست

شناختی بر عملکرد حافظه فعال موثر است ( .)27از طرفی ،امروزه حافظه

همانند همساالن عادی خود به برخی از سطوح اکتسابی مهارتهای

فعال به عنوان یکی از حوزههای مهم مورد توجه قرار گرفته است (،14

اجتماعی دست یابند ()46؛ چرا که آموزش از طریق توان بخشی شناختی

 )15و یکی از شاخصهای هوش یا به عبارتی اصلیترین بستر هوش

مبتنی بر حافظه موجب بهبود مشکالت رفتاری و ارتقای حافظه فعال

در نظر گرفته میشود ( .)5اهمیت این مساله در چنین کودکانی دو

دانشآموزان با آسیب شنوایی میگردد .از این رو ،فراهمسازی امکانات

چندان است .چرا که حافظه کودکان عادی با انجام فعالیتهای روزمره
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قابل دسترسی به منظور استفاده از برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر

کودکان با نیازهای ویژه و خانوادههای آنها برگزار گردد.

محدودیتهایی را که این پژوهش با آن مواجه بوده است عبارتند از:

نتیجه گیری

ساله انجام شد ،تأثیر متغیرهایی مانند سواد والدین و وضعیت اجتماعی

شناختی مبتنی بر حافظه باعث بهبود مشکالت رفتاری و حافظه فعال

حافظه برای افراد با آسیب شنوایی ضروری است.

به طور کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه توان بخشی

این پژوهش فقط بر روی دانشآموزان با آسیب شنوایی دختر  13تا 15

دانشآموزان با آسیب شنوایی شد .با توجه به این که این دانشآموزان

و اقتصادی آنها مورد بررسی قرار نگرفت ،حجم نمونه كم بود و با توجه

به محدودیت زمانی ،محقق برای اجرای آزمون پیگیری فرصتی نیافت.

در حوزه مهارتهای رفتاری و ظرفیت شناختی با مشکالتی مواجه

پژوهشهای آتی به سن و جنسیت آزمودنیها و ویژگیهای شخصیتی

بر حافظه استفاده کنند مشکالت آنها کاهش یابد .بنابراین ،برنامهریزی

هستند ،به نظر میرسد که اگر از برنامه توان بخشی شناختی مبتنی

بنابراین باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد؛ لذا پیشنهاد میشود که در

دانشآموزان با آسیب شنوایی توجه شود ،سواد والدین و وضعیت

برای استفاده از برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه برای آنها

آسیب شنوایی و وسیله کمک شنوایی توجه شود ،پژوهشهای بعدی با

و توان بخشی دانشآموزان با آسیب شنوایی استفاده کرد.

اهمیت ویژهای دارد و میتوان از این برنامه در مدارس و مراکز آموزش

اجتماعی و اقتصادی آنها مدنظر قرار گیرد و در پژوهشهای آتی به نوع
حجم نمونه بیشتری انجام شود و آزمون پیگیری به عمل آید .همچنین

تشکر و قدردانی

پیشنهاد میشود که آموزش توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه برای

از مدیریت محترم آموزش و پرورش استثنایی شهر اصفهان تشکر

سایر گروههای کودکان با نیازهای ویژه انجام شود و این برنامه در برنامه

میگردد .همچنین از دانشآموزان با آسیب شنوایی که در این پژوهش

توان بخشی مدارس گنجانده شود .عالوه بر این ،کارگاههای آموزشی

شرکت داشتند ،قدردانی میشود.

درباره توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه برای سایر گروههای
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Abstract
Introduction: Reduced specificity of memories is one of the significant cognitive processes in depression. This study aimed to examine the impact of autobiographical memory specificity training on depression and co-rumination in depressed female students of
Isfahan University in 2018.
Methods: The research was semi-experimental and designed using the pre-test and
post-test for both experimental and control groups with a two-month follow-up period.
Twenty depressed female students were selected as purposive sampling, and they were
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sions per week, and the control group received no intervention. The data were analyzed
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using analysis of covariance.

randomly assigned to two groups of experimental and control. The research tools were
the Beck Depression Inventory (BDI-II) and Co-Rumination Questionnaire (CQ). The
experimental group underwent autobiographical memory specificity training for five ses-

Results: According to the results of the research, the autobiographical Memory Specificity Training led to improved depression in the experimental group in the post-test
(P>0.05) and follow-up (P<0.05). Consequently, the results showed that the autobiographical memory specificity training had no significant effect on the experimental
group’s co-rumination scores in the post-test and follow-up.
Conclusion: Generally, it can be concluded that autobiographical Memory Specificity
Training is an effective way to reduce depression. Due to the ease and a low number of
sessions, this training can be used along with other treatments to reduce the vulnerability
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to depression.
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صفحات 25-35

تأثیر آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی بر افسردگی و نشخوار فکری اشتراکی در دانشجویان افسرده
مهرنوش پورسعیداصفهانی ،1ماهگل توکلی

*2

 ،حمیدطاهر نشاطدوست

3

 .1کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2استادیار روان شناسی ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3استاد روان شناسی ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

دریافت1398/01/17 :

اصالح نهایی1398/04/02 :

پذیرش1398/05/01 :
واژه های کلیدی
افسردگی

آموزشاختصاصیسازی حافظه
حافظهسرگذشتی

چکیده
مقدمه :کاهش خاص بودن حافظه به عنوان یکی از فرآیندهای شناختی اصلی در افسردگی مطرح شده است .هدف
پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش اختصاص یسازی حافظه سرگذشتی بر افسردگی و نشخوار فکریاشت راکی در دانشجویان
دختر افسرده دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  96-97بود.
روش کار :این پژوهش از نوع نیمه تج ربی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون هم راه با پیگیری دو ماهه بود .تعداد  20نفر از
دانشجویان دختر افسرده به شیوه هدفمند انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ق رار داده

نشخوار فکری اشتراکی

شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک_ نسخه دوم ،پرسشنامه نشخوار فکری اشت راکی بود .گروه آزمایش

نویسنده مسئول
ماهگل توکلی ،استادیار روان شناسی،

آموزش اختصاص یسازی حافظه سرگذشتی را به مدت  5جلسه هفتگی ،دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخلهای

گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی
و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان،
ایران              
ایمیلM.tavakoli@edu.ui.ac.ir :

دریافت نکرد .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس انجام گرفت.
یافته ها :بر طبق نتایج ،آموزش اختصاص یسازی حافظه سرگذشتی منجر به بهبود افسردگی در مرحله پس آزمون و
پیگیری در گروه آزمایش شده است ( .)P>0/05همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش اختصاص یسازی حافظه
سرگذشتی تأثیر معناداری بر نشخوار فکری اشت راکی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری نداشته است.
نتیج هگیری :به طور کلی ،می توان نتیجه گرفت که آموزش اختصاص یسازیحافظه سرگذشتی روش مؤثری ب رای کاهش
افسردگی است و با توجه به سهولت و تعداد کم جلسات این آموزش ،می توان از آن در کنار سایر درمانها ب رای کاهش
آسی بپذیری به افسردگی سود جست.
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مقدمه

اختالل های افسردگی از رایج ترین اختاللهای روان پزشکی هستند که

می برند ،اثر منفی می گذارند ( .)3در ایران نیز افسردگی در جمعیتهای

در بزرگساالن روی می دهند ( )1و با احساس غم و اندوه ،عدم عالقه به
فعالیت های قب ً
ال لذت بخش ،اختالل خواب و اشتها ،احساس بی ارزش

مختلف با شیوع  5/69تا  73درصد در رتبه نخست اختالل های روانی

قرار دارد که در تمام سنین و هر دو جنس دیده می شود ( ،)4اما با این

بودن و گاه افکار مرگ شناخته می شود ( .)2همه اختالل های افسردگی

حال شیوع آن در زنان دو برابر مردان است ( .)5این اختالل از نوسانات

بسیار ناتوان کننده هستند و بر کیفیت زندگی کسانی که از آن رنج

خلقی معمول و پاسخ های هیجانی کوتاه مدت تا بروز انواع چالش ها
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نشخوار فکری اشتراکی با افزایش سن در آنها افزایش مییابد (.)21

در زندگی روزمره افراد متفاوت است و با شماری از پیامدهای منفی
مانند خودکشی ( ،)6تداخل در کیفیت زندگی ( ،)7اختالل در روابط

بررسی شواهد پژوهشی نشان می دهد که حافظهسرگذشتی( (�Autobi

بین  فردی ( ،)8انواع مشکالت جسمانی ( )9و تغییر در کارکردهای

 )ographical memoryیکی دیگر از عوامل مرتبط با افسردگی است.

شناختی همراه است (.)5

این حافظه شامل حافظه رویدادهاست که با تجدید خاطرات ،تجارب و

در طی دو دهه گذشته نشخوارفکری به عنوان یکی از نشانههای شناختی

موضوعات شخصی گذشته فرد مرتبط است ( .)22حافظه سرگذشتی

افسردگی مرکز توجه پژوهشگران و مطالعات متعددی قرار گرفت ،اما

در کارکردهای مهم انسان از جمله جهت گیری نسبت به دنیا ،تصور

در سالهای اخیر در کنار نشخوار فکری ،نشخوار فکری اشتراکی نیز به

آینده ،توانایی حل مسئله ،تعامالت انسانی ،زندگی حرفه ای ،حفظ

طور فزایندهای عالقه محققان و درمانگران را به سمت خود سوق داده و

سالمت و امنیت نقش مهمی ایفا میکند ( .)23برخی از عملکردهای

نشخوار فکری اشتراکی ،صحبت کردن بیش از حد با یک دوست نزدیک

عملکردهای اجتماعی و عملکردهای مرتبط با خود جای داد .عملکرد

به عنوان ویژگی اصلی بینفردی افسردگی مطرح شدهاست (.)12-10

حافظه سرگذشتی را می توان در سه حیطه عملکردهای رهنمودی،

در مورد مشکالت و مسائل شخصی است و شامل تشویق دو جانبه برای

مرتبط با خود به تاثیر این حافظه در تحول شخصیتی و ایجاد حسی

صحبت در مورد مشکالت ،تکرار مکرر مشکالت ،تفکر در مورد مشکل

از انسجام خود در طول زمان اشاره دارد .همچنین در میان گذاشتن

از نظر دالیل و پیامدهای آن و تفکر در مورد احساسات منفی است

خاطرات فردی با دیگران به منظور تسهیل ارتباطات اجتماعی در حیطه

( .)13در نشخوار فکری اشتراکی ،افرادی با روابط نزدیک در بحثی غیر

عملکرد اجتماعی حافظه سرگذشتی قرار می گیرد .عملکرد رهنمودی

احساسات منفی در مورد این مسائل متمرکز میشوند ( ،)14که این امر

مشکالت کنونی و هدایت رفتارهای افراد در حال و آینده اشاره میکند

سازگار میگردد و به مرور زمان منجر به افزایش نشانههای افسردگی

حل های موثر برای مسائل کنونی خود استفاده میکنند و این حافظه

متمرکز بر یافتن راهحل شرکت میکنند و بر تفکر در مورد مسائل و

نیز به استفاده از تجربیات گذشته به عنوان منبعی برای حل مسائل و

به نوبه خود مانع استفاده از روش حلمسئله و سایر راهبردهای انطباقی

( .)24افراد از حافظه سرگذشتی به عنوان مرجعی به منظور یافتن راه

و وخیم تر شدن نشانهها می شود ( .)15این تمرکز منفی بر مشکالت

نقش حائز اهمیتی در فرآیند حل مسئله دارد ( .)25حافظه سرگذشتی

در تعامالت فردی ،افکار نشخوارگونه را در سطحی شناختی تقویت

به شدت تحت تأثیر افسردگی قرار می گیرد و در افراد افسرده آسیب

هر دو فرآیندهای شناختی هستند که شامل تمرکز مکرر بر پیامدهای

مواجه میشوند ( .)26به صورتی که افراد افسرده در مقایسه با افراد غیر

شناختی_ عاطفی است اما نشخوار فکری اشتراکی فرآیندی اجتماعی

و بیشتر به یادآوری خاطرات کلی میپردازند ( .)28 ،27یعنی زمانی

میکند .در واقع نشخوار فکری اشتراکی شبیه نشخوار فکری است زیرا

میبیند ،در نتیجه آنان در یادآوری خاطرات اختصاصی خود با مشکل

منفی است ولی با این تفاوت که نشخوار فکری یک فرآیند فردی،

افسرده خاطرات سرگذشتی اختصاصی را به دشواری بازیابی مینمایند

است که جستجو برای کسب حمایت یک دوست را شامل می شود

که از آنها خواسته می شود تا خاطرهای مشخص را در پاسخ به یک

( .)16نشخوار فکری و نشخوار فکری اشتراکی همچنین به عنوان عوامل

محرک یا واژه خاص بازیابی کنند بیش از افراد غیر افسرده به ارائه

پیشبینیکننده شروع و تداوم عالیم افسردگی در نظر گرفته میشوند

پاسخهای کلی میپردازند که این سبک شناختی در گروههای افسرده

( ،)18 ،17بدین صورت که افکار آمیخته به نشخوار با جلوگیری از

با پیشآگهی ضعیف همراه بوده و در برابر بهبود مقاوم میباشد (.)29

بازیابی اختصاصی خاطرات در افراد افسرده ،تداوم افسردگی را سبب

همچنین نتایج پژوهشها نشان می دهد که کاهش اختصاصی بودن

میشوند ( .)19مطالعات نشان داده است که نشخوار فکری اشتراکی به

خاطرات از حل مسئله موثر بین فردی جلوگیری میکند و روابط

نوجوانان شناخته شده است .تحقیقات آینده نگرانه حاکی از آن است

اختصاصی استفاده از ذخایر اطالعاتی حافظه را که برای تعریف مسئله

و نشخوار فکری اشتراکی به مرور زمان موجب افسردگی می شود و
تدریجاً تمایل به نشخوار فکری اشتراکی افزایش مییابد ( .)20در ادامه

میکند ( .)30این کاهش به هنگام تولید راهبردهای حل مشکالت بین
فردی ،کمکی به فرد نمیکند و این ضعف در حل مسئله به خودی خود

میزان بیشتری از نشخوار فکری اشتراکی را گزارش می دهند و سطح

که منجر به تعاملهای اجتماعی منفی می شود و احتمال تقویت مثبت

عنوان یک عامل خطر منحصر به فرد ،برای شکلگیری افسردگی در

اجتماعی را مختل مینماید .به بیان دیگر کاهش حافظه سرگذشتی

که بین افسردگی و نشخوار فکری اشتراکی رابطه متقابل وجود دارد

و تولید راه حل های جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد ،دچار اشکال

بررسی شواهد تجربی نشان داده است که دختران نسبت به پسران

می تواند به افسردگی بینجامد یا افسردگی فعلی را تشدید نماید ،چرا
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مجله تازه های علوم شناختی

روش نمونهگیری هدفمند تعداد  30نفر از آنان با توجه به مالکهای

اجتماعی را کاهش می دهد ( .)31عالوه بر این حافظه بیش کلی گرا

با اثر منفی بر توان حل مسئله اجتماعی ،با برنامه ریزی برای آینده و

ورود به پژوهش انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و

حافظه سرگذشتی (Autobiographical memory specificity

شد و از بین افراد واجد نمره ( 29-19متوسط تا شدید) 30 ،نفر که

کنترل جایگذاری شدند .بدین صورت که پرسشنامه افسردگی بک اجرا

تنظیم هیجان مرتبط است ( .)32در این راستا ،آموزش اختصاصیسازی

واجد مالکهای ورودی پژوهش (توضیح کلیات و اهداف پژوهش به

 )trainingبا آموزش فرآیند بازخوانی خاطرات سرگذشتی شخصی از

منظور کسب رضایت آگاهانه برای شرکت در جلسات ،تحصیل در مقطع

حافظه به طریقی است که هم خاطرات مثبت و خنثی و هم خاطرات

کارشناسی ،تشخیص افسردگی بر طبق مالکهای  ،DSM-Vعدم وجود

منفی به صورت حادثه ای خاص یادآوری میشوند ( )33که این امر
به افزایش بازیابی اختصاصی خاطرات ،کاهش بیشکلیگرایی و بهبود

بیماری روانشناختی دیگر ،عدم شرکت در سایر مداخالت روانشناختی

افسردگی میانجامد (.)36-34

تا پایان پژوهش) بودند ،به وسیله مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته توسط

از آن جایی که افسردگی به عنوان یکی از بیماریهای تهدیدکننده

روانشناس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و

کسب نموده است و با توجه به اینکه نتایج پژوهش ها شیوع افسردگی

سرگذشتی به صورت  5جلسه گروهی  90دقیقهای در هر هفته انجام

کشورهای دیگر نشان می دهد ( ،)37شناسایی و بررسی متغیرهای مؤثر

که به وسیل ه  Raesو همکاران منتشر شده است اجرا شد ( .)33آموزش

زندگی ،جایگاه سوم را بعد از بیماری های قلبی و تروما را در ایران

کنترل (15نفر) جایگذاری شدند .سپس آموزش اختصاصیسازی حافظه

بالینی در ایران را بیشتر از میزان شیوع این اختالل در برخی از

شد و ساختار کلی جلسات مطابق با آموزش اختصاصیسازی خاطرات

بر افسردگی مانند نشخوار فکری اشتراکی از اهمیت ویژهای برخوردار

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی شامل توضیح در مورد حافظه

جنسیت در نشخوار فکری اشتراکی ،دختران دانشجو به عنوان گروه

این آموزش فراخوانی خاطرات خاص سرگذشتی از طریق کلمات مثبت،

فکری اشتراکی به عنوان ویژگی بین فردی اصلی افسردگی ( )12و

مکان و زمین ه حسی حوادث فردی از حافظه بازیابی شود.

است .از طرفی با توجه به شیوع بیشتر افسردگی در زنان و تأثیر ویژه

سرگذشتی ،مشکالت و پیامدهای بیشکلیگرایی آن است .هدف کلی در

نمونه این پژوهش انتخاب شدند .عالوه بر این ،عدم توجه به نشخوار

خنثی و منفی است به گونهای که در پایان جلسات جزئیات خاص زمان،

عامل خطری مستقل ( )20به منظور پیشگیری و طرح مداخلههای

پدر پایان ،با توجه به مالک های خروجی پژوهش (عدم حضور در یک

مؤثرتر برای درمان افسردگی در تحقیقات داخلی ملموس میباشد.

جلسه از مداخله ،عدم تمایل به ادامه شرکت در جلسات و عدم حضور و

در این راستا معرفی سازه جدید اجتماعی_شناختی نشخوار فکری

دسترسی به افراد گروه آزمایش و کنترل برای پاسخ به پرسشنامهها در

اشتراکی یکی از اهداف پژوهش حاضر بود .از طرف دیگر با توجه به

مراحل پس آزمون و پیگیری) در نهایت  20نفر در هر دو گروه آزمایش

( )38به ویژه افسردگی و کافی نبودن مطالعات داخلی در ابعاد متفاوت

میانگین ،انحراف معیار و تحلیل کوواریانس از طریق نرم افزار آماری

اهمیت فهم تعامل پیچیده خلق و حافظه برای درک اختالالت هیجانی

و کنترل باقی ماندند .داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از

اثربخشی آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی بر جمعیتهای

 SPSS-23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین به منظور رعایت

متفاوت مبتال به افسردگی و متغیرهای مرتبط با آن ،هدف پژوهش

اخالق پژوهش این مداخله برای اعضای گروه کنترل نیز اجرا گردید.

BDI-II) inventory-II
Beck depression
depression
پرسشنامه افسردگی بک ))(((BDI-II

حاضر بررسی اثربخشی این آموزش بر افسردگی و نشخوار فکری

 :)(ryیک پرسشنامه  21سوالی خودگزارشی برای ارزیابی شدت
-II
Beck

اشتراکی در دانشجویان دختر افسرده بود.

افسردگی در بزرگساالن و نوجوانان  13سال به باالتر میباشد که

روش کار

برای اولین بار در سال  1961بهوسیله  Beckو همکاران تدوین شده

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون_پسآزمون همراه

است ( .)39این پرسشنامه عالئم افسردگی را مطابق با مالک های

در گروه تحت آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی بود که در

گزینه از عدم وجود عالئم تا بیشترین درجه وجود در دامنه ای از 0

آزمایش اجرا شد .جامعه آماری شامل دانشجویان دختر افسرده ساکن

تمامی سوال ها بدست می آید که می تواند بین صفر تا  63متغیر باشد.

با پیگیری دو ماهه بود .در این پژوهش متغیر مستقل ،عضویت گروهی

تشخیص اختالل افسردگی ارزیابی می کند .هر سوال بر اساس چهار

قالب  5جلسه  90دقیقهای به مدت  5هفته به صورت گروهی بر گروه

تا  3درجه بندی میکند .نمره کلی در پرسشنامه بک ،با جمع نمرات

در خوابگاههای دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  96-97بودند ،که به

 Beckو همکاران همسانی درونی پرسشنامه را از دامنه  0/73تا 0/93
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در روابط دوستی همجنسها توسط  Roseدر سال  2002طراحی شده

با میانگین  0/86و پایایی بازآزمایی یک هفته ای پرسشنامه را 0/93

گزارش کردند .آنها همسانی درونی پرسشنامه فوق را برای بیماران

است ( .)42هر عبارت آن در مقیاسی  5درجهای ،پاسخ داده میشود.

( .)39در بررسی دیگر ویژگیهای روان سنجی این پرسشنامه ضریب کل

با هم جمع میشوند و نمره نهایی برای این  27آیتم منعکسکننده

نمرهگذاری این پرسشنامه به این صورت است که امتیاز خردهمقیاسها

روان پزشکی و غیر روان پزشکی به ترتیب  0/81و  0/86نشان دادند

سطح کلی نشخوار فکری اشتراکی است Rose .و همکاران ثبات درونی

اعتبار  ،0/91ضریب بازآزمایی  0/94و ضریب آلفای کرونباخ  0/88برای

این پرسشنامه به دست آمده است ( .)40رحیمی نیز پایایی بازآزمایی

کافی ،قابلیت اطمینان خوب آزمون ،بازآزمایی و اعتبار خوب مقیاس

 ،0/78ضریب آلفای کرونباخ  0/87و روایی همزمان خوبی را برای این

اصلی نشخوار فکری اشتراکی را گزارش نمودند ( .)43همچنین Starr

CQ
)Co-rumination
questionnaire
پرسشنامه نشخوار فکری اشتراکی ))(((CQ

 Cieslaو همکاران در پژوهش خود ثبات درونی  0/95را گزارش کردند

گزارشی  27گزینهای است که برای ارزیابی میزان نشخوار فکری اشتراکی

مقدار آلفای کرونباخ  0/96را برای کل پرسشنامه به دست آورند (.)10

پرسشنامه در دانشجویان بدست آورد (.)41

و  Davilaآلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/95گزارش کردهاند (.)44

 :)(Co-ruminationمقیاس نشخوار فکری اشتراکی یک مقیاس خود
questionnaire

( .)45در ایران نیز  Piramanو همکاران پس از هنجاریابی پرسشنامه،

جدول  .1محتوای جلسات

جلسات

شرح هر جلسه

اول

معارفه و آشنایی ،ارائه اطالعات درباره حافظه سرگذشتی و ارتباط بین عملکرد حافظه و افسردگی ،اهداف و
طرح کلی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی ،پرسشنامه های پیش آزمون

دوم

تمرین خاص تر کردن خاطرات با کلمات خنثی

سوم

تمرین خاصتر کردن خاطرات با کلمات مثبت

چهارم

تمرین خاصتر کردن خاطرات با کلمات منفی

پنجم

تمرین تفکیک بین انواع خاطرات سرگذشتی ،پرسشنامههای پسآزمون

یافته ها

در این بخش ابتدا مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

انتخاب شد و پس از بررسی پیش فرض های آزمون کوواریانس

به تفکیک گروه و مراحل آزمون ارائه شده است (جدول .)2سپس نتایج

یعنی فرض نرمال بودن ،فرض همگنی شیب خط رگرسیون ،تساوی

آزمون تحلیل کوورایانس چند متغیره برای متغیرهای افسردگی و

واریانس ها (آزمون لوین) و همسانی کوواریانس (آزمون ام باکس) و

نشخوار فکری اشتراکی مطرح شده است .با توجه به تفاوت معنادار

تأیید وجود شرایط الزم ،به منظور تجزیه و تحلیل داده های مربوط به

اثر نمرات پیش آزمون بر نمرات سایر مراحل ،روش تحلیل کوواریانس

ی اشتراکی از این روش بهره گرفته شد.
فکر 

نمرات پیش آزمون متغیرها در گروههای آزمایش و کنترل برای کنترل

تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر افسردگی و نشخوار

جدول  .2شاخصهای توصیفی

متغیرها
افسردگی

نشخوار فکری اشتراکی

آزمایش ()n=10

کنترل ()n=10

مرحله
ارزیابی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

24/30

3/20

23/70

3/65

پس آزمون

13/80

6/88

19/30

7/33

پیگیری

12/60

8/04

23/50

6/85

پس آزمون

65/20

17/54

76/50

24/22

پیش آزمون

60/40

19/22

81/10

30/69

پیگیری

60/90

24/31

87/00

27/14
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مجله تازه های علوم شناختی
همان طور که در جدول  3مالحظه می شود ،نتایج تحلیل کوواریانس

پیگیری ناشي از عضويت گروهي است.

بر حسب عضویت گروهی نشان داد که بين گروه آزمايش و کنترل در

جهت مقایسه نمرات متغیر نشخوار فکری اشتراکی در مراحل پس آزمون

همان طور که در جدول  4مالحظه می شود ،نتایج تحلیل کوواریانس

جهت مقایسه نمرات متغیر افسردگی در مراحل پس آزمون و  پیگیری

و پیگیری بر حسب عضویت گروهی نشان داد که بين گروه آزمايش و

نمرات پس آزمون و پیگیری متغیر افسردگی تفاوت معناداری وجود

کنترل در نمرات پس آزمون و پیگیری متغیر نشخوار فکری اشتراکی

داشت ( .)P≥0/05همچنین ضریب اتا نشان مي دهد که به ترتیب 23

تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P<0/05

و  43درصد از تفاوت ها در متغیر افسردگی در مرحله پس آزمون و

جدول  .3نتايج آزمون تحلیل کوورایانس چند متغیره جهت مقايسه گروههاي پژوهش در نمرات متغیر افسردگی

متغیرهای وابسته
پیش آزمون افسردگی
عضویت گروهی
خطا

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

P

مجذور اتا

پس آزمون

281/717

1

281/717

7/626

0/013

0/310

پیگیری

157/301

1

157/301

3/155

0/094

0/157

پس آزمون

190/051

1

190/051

5/145

0/037

0/232

پیگیری

646/211

1

646/211

12/961

0/002

0/433

پس آزمون

627/983

17

36/940

پیگیری

847/599

17

49/859

جدول  .4نتايج آزمون تحلیل کوورایانس چند متغیره جهت مقايسه گروههاي پژوهش در نمرات پس آزمون و پیگیری متغیر نشخوار فکری اشتراکی

متغیرهای وابسته

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

P

مجذور اتا

پیش آزمون نشخوار
فکری اشتراکی

پس آزمون

5036/907

1

5036/907

12/659

0/002

0/427

پیگیری

3711/673

1

3711/673

7/662

0/013

0/311

پس آزمون

640/851

1

640/851

1/611

0/222

0/087

پیگیری

1573/024

1

1573/024

3/247

0/089

0/160

پس آزمون

6764/393

17

397/905

پیگیری

8235/227

17

484/425

عضویت گروهی
خطا

بحث

یکی از جدیترین اختالل های روانی افسردگی است ،اختاللی که یک

گروه های افسرده بالینی است ( .)32 ،29 ،18در مجموع به دنبال آشکار

و پیچیده علل متعددی از جمله عوامل زیستی_وراثتی ،اجتماعی و

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی بر افسردگی و نشخوار فکری

می دهد که کاهش خاص بودن حافظه سرگذشتی یک ویژگی شناختی

با وجود پایداری بیشکلیگرایی حافظه و تأیید تأثیر آن در تداوم نشانه های

عامل به تنهایی وقوع آن را تبیین نمیکند بلکه در نتیجه واکنش متقابل

شدن اهمیت این شاخص ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش

روان شناختی ایجاد می شود و تداوم پیدا میکند .بررسی ها نشان

اشتراکی در دانشجویان دختر افسرده انجام شد.

نشان دهنده آسیب پذیری نسبت به افسردگی در گروه های غیر بالینی

افسردگی ،آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی از طریق بهبود

و یک عامل مهم در تداوم عالئم افسردگی و پیش آگهی ضعیف در

بازیابی اختصاصی خاطرات ،به روش موثری برای کاهش افسردگی مبدل
30
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اختصاصیسازی حافظه بر افسردگی و نشخوار فکری اشتراکی

گشته است ( .)46در پی تمرکز بر افزایش بازیابی اختصاصی خاطرات،

آمده از این پژوهش و سایر مطالعات پیشین مشخص میکند که آموزش

از بیش کلیگرایی حافظه سرگذشتی کاسته می شود و در تالش

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی در زمینه بهبود افسردگی درمانی

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی پدید میآید .تأثیر این آموزش تنها

تمرکز بر کاهش بیش کلیگرایی حافظه سرگذشتی در حین جلسات ،بر

برای به خاطر آوردن جزئیات خاطرات گذشته ،به مرور زمان افزایش

با تعداد جلسات محدود ،ارزان قیمت و نوید بخش است که با وجود

بر کاهش بیشکلیگرایی حافظه محدود نمی شود بلکه آثار این کاهش

کارکردهای دیگری مانند حل مسئله ،نشخوار فکری ،توان تصور آینده،

در حیطه های دیگری از جمله بهبود حل مسئله ،کاهش نشخوار فکری،

برنامهریزی و تعامالت انسانی تأثیرگذار است .همچنین با توجه به نقش

فرایند تأثیر این آموزش بر کاهش افسردگی می توان بیان کرد که با

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی میتوان در کنار درمانهای دارویی و

منابع اطالعاتی حافظه فراهم می شود .در نتیجه ،تولید راه حل های موثر

سود جست.

اجتناب شناختی ،افزایش امید و غیره آشکار می شود ( .)36در توضیح

بیش کلیگرایی حافظه سرگذشتی در عود افسردگی ( ،)47از آموزش

افزایش بازیابی اختصاصی خاطرات امکان دستیابی جزئیتر و بیشتر به

شناختی_رفتاری برای جلوگیری از عود و کاهش نشانههای افسردگی

همراه با جزئیات خاص متناسب با موقعیت افزایش مییابد که این امر

متغیر دیگر مورد بررسی در این پژوهش نشخوار فکری اشتراکی بود.

به نوبه خود در تعدیل خلق منفی فرد واجد تأثیر است .همچنین به

پژوهش ها نشانمی دهد که نشخوار فکری اشتراکی با مفهوم شناختی

منفی و هیجان های همراه با خاطرات کاهش مییابد .در نتیجه ،امکان

بین فردی در نظر می گیرد .گرفتار شدن در فرآیندهای نشخوار فکری

دنبال افزایش بازیابی اختصاصی ،اجتناب شناختی از یادآوری خاطرات

نشخوار فکری ارتباط دارد ( .)50این سازه ،نشخوار فکری را از دیدگاه

بررسی تجارب منفی و تلخ گذشته از نظر وجوه مثبت و منفی موقعیت

به همراه افراد نزدیک و دوستان با جلوگیری از بازیابی اختصاصی

و عملکرد فرد در آن شرایط به وجود میآید و جلوگیری از تکرار

خاطرات در افراد افسرده ،بر خلق تأثیر منفی گذاشته و تداوم افسردگی

شکست و عملکرد ناموثر قبلی ممکن می شود .همچنین به دلیل رابطه

را موجب می شود ( .)19از طرف دیگر با توجه به کاهش ارتباط نشخوار

دو سویه بین بیش کلیگرایی حافظه و نشخوارهای افسرده ساز (،)27

فکری اشتراکی و عالئم افسردگی به هنگام کنترل نشخوار فکری،

می شود ( .)36از طرف دیگر ،به دنبال افزایش بازیابی جزئی خاطرات

شده است ( .)16در این راستا با توجه به نقش بیش کلیگرایی حافظه

با افزایش اختصاصی شدن حافظه سرگذشتی از میزان نشخوار کاسته

وجود فرآیندهای نشخوار فکری در سازه نشخوار فکری اشتراکی تأیید

و تصاویر گذشته ،بهبود توانایی تصور آینده به وجود میآید که این

سرگذشتی در تضعیف حل مسئله اجتماعی ( )33و ارتباط آن با نشخوار

موضوع افزایش امید و خلق را برای فرد به همراه دارد .بر این اساس

فکری ( )51و همچنین با توجه به تأثیر آموزش اختصاصی سازی حافظه

انتظار میرفت که آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی در این

سرگذشتی بر کاهش نشخوار فکری و افزایش حل مسائل اجتماعی،

پژوهش نیز به کاهش افسردگی منجر شود .نتایج تحلیل کوواریانس

انتظار میرفت که آموزش اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی کاهش

جهت مقایسه نمرات متغیر افسردگی در مراحل پس آزمون و پیگیری

نشخوار فکری اشتراکی را به دنبال داشته باشد اما نتایج تحلیل

در نمرات پس آزمون و پیگیری افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد.

نیست ،به عبارت دیگر بين گروه آزمايش و کنترل در نمرات پس آزمون

بیشکلیگرایی و گسترش تأثیر آن پس از دو ماه از اتمام مداخله،

این متغیر وجود ندارد .در تبیین اول از نتایج این پژوهش می توان

پس آزمون را نشان داد ،به طوری که میانگین نمرات افسردگی گروه

همپوشانی مفهومی ،دارای فرآیندهای متفاوت و ساختارهای مجزایی

بر حسب عضویت گروهی نشان داد که بين گروه آزمايش و کنترل

کوواریانس نشان داد که کاهش مشاهده شده در این متغیر معنادار

بر طبق انتظار عالوه بر کاهش افسردگی در پس آزمون ،با کاهش

و پیگیری متغیر نشخوار فکری اشتراکی تفاوت معناداری از نظر کاهش

نتایج پژوهش کاهش بیشتر افسردگی نسبت به میزان اولیه بهبود در

عنوان کرد که نشخوار فکری اشتراکی و نشخوار فکری در عین

آزمایش در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پس آزمون بهبود بیشتری

هستند ( .)16بنابراین علی رغم اینکه در پژوهش های پیشین آموزش

داشته است .این نتایج در راستای تأیید شواهد نظری و تجربی حاصل

اختصاصیسازی حافظه سرگذشتی ،کاهش نشخوار فکری مشاهده

از پژوهش های  Williamsو همکاران ( Raes ،)27و همکاران (،)33

شده ( ،)36اما این مداخله در پژوهش حاضر تأثیر معناداری بر کاهش

میزان نشخوار فکری اشتراکی نداشته است .تبیین دوم و البته یکی

 Neshat-Doostو همکاران ( Eigenhuis ،)34و همکاران (،)35

از مهم ترین دالیل احتمالی یافته حاضر این است که با لحاظ کردن

 Hitchcockو همکاران ( Sumner ،)47( Sabatelli ،)36و همکاران

عوامل فرهنگی و باورهای مورد قبول اکثریت جامعه ،صحبت کردن

( )48و فروزنده و رنجبرکهن ( )49است .به طور کلی نتایج به دست
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مجله تازه های علوم شناختی
با دوستان در مورد مشکالت برای برخی از افراد جز عادات زندگیشان

نتیجه گرفت که برای افزایش کارآیی آموزش اختصاص سازی حافظه

افراد به عنوان راهکاری جهت رهایی از مشکالت و هیجانات منفی به

برخوردار است.

از زندگی روزانه این افراد تبدیل شود .در تفسیر دیگری از یافته

بر دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی با نمره متوسط تا شدید

سرگذشتی بر افسردگی توجه به نقش این سازه از اهمیت ویژه ای

محسوب می شود .این دید به نشخوار فکری اشتراکی باعث می شود تا

از مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر می توان به انجام مداخله

نشخوار فکری اشتراکی روی آورند و شرح مکرر مشکالت به قسمتی

در پرسشنامه بک اشاره نمود که تعمیمپذیری نتایج پژوهش را به

حاضر می توان بیان کرد علی رغم اینکه با نگاهی سطحی به نشخوار

دانشجویان پسر ،افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی

فکری اشتراکی ،در وهله اول به عنوان یک فرآیند اجتماعی حمایتی

مثبت به نظر می رسد ،اما آنچه در واقع به مرور از آن پدیدار می گردد

و افراد با نمرات متفاوت در پرسشنامه افسردگی بک با محدودیت

توجه به اینکه در جلسات آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی

می شود تا این پژوهش در دانشجویان پسر ،افراد با مقاطع تحصیلی

همراه میسازد .با توجه به محدودیت ها و نتایج پژوهش پیشنهاد

شکل گیری ،تشدید و تداوم خلق افسرده است ( .)14در نتیجه با

متفاوت و سایر طیف های پرسشنامه بک انجام شود.

بیشترین تمرکز بر افزایش جزئیات و اختصاصی سازی خاطرات است

و در حین مداخله به طور مستقیم به توضیح نشخوار فکری اشتراکی،

نتیجه گیری

پیامدهای آن و ارائه راهکار برای خروج و یا جلوگیری از مباحث

به طور خالصه می توان نتیجه گرفت که آموزش اختصاصیسازی حافظه

نشخوارگونه در گفتگوهای بینفردی پرداخته نمی شود ،عدم تأثیر

سرگذشتی برای کاهش افسردگی ،درمانی کوتاه مدت و مقرون به صرفه

معنادار آموزش حاضر بر نشخوار فکری اشتراکی قابل توجیه است.

است که با گذشت هر چه بیشتر زمان و ادامه روند افزایش خاص شدن

همچنین در آخرین تبیین از این نتیجه می توان بیان نمود که با توجه

به جنسیت نمونه پژوهش و واکنش پذیری باالی دختران نسبت به

حافظه ،باعث بهبود بیشتر افسردگی می شود .همچنین با توجه به اینکه

عادت به استفاده از نشخوار فکری اشتراکی به عنوان روشی برای

بر افزایش خاص شدن حافظه و خاطرات است ،آموزش حاضر منجر به

در جلسات آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بیشترین تمرکز

رویدادهای بین فردی منفی ،عدم کاهش معنادار این متغیر به دلیل

کاهش معنادار نشخوار فکری اشتراکی نشد.

انطباق با رویدادهای منفی زندگی توجیه پذیر است ( .)21در واقع به

نظر می رسد جلوگیری از این انطباق نابهنجار با فراهم کردن بستری

برای افزایش آگاهی در جهت تغیر نوع نگاه و باورها نسبت به نشخوار

تشکر و قدردانی

این سازه در افسردگی ممکن می شود .به طور کلی با توجه به نقش

و نیز از ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی که حمایت مالی از این

و عامل خطری منحصر به فرد در ایجاد و تداوم افسردگی ،می توان

مقاله حاصل کار پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان است.

نویسنده مقاله بر خود الزم میداند که از کلیه شرکتکنندگان در پژوهش

فکری اشتراکی و تدوین برنامه های درمانی با در نظر گرفتن نقش

پژوهش را بر عهده گرفتند ،تشکر و قدردانی نماید .شایان ذکر است که این

نشخوار فکری اشتراکی به عنوان ویژگی اصلی بین فردی افسردگی
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Abstract
Introduction: Borderline personality disorder (BPD) is considered as a chronic mental disorder accompanied by emotion dysregulation, dysfunctional interpersonal relationships, and self-injury. Despite a wealth of research on the neurocognitive process
in BPD, there is no studies provide evidence for associations between BPD, RS, ARS,
attention bias, and working memory (WM) functions. The present study aimed to investigate relationships between emotional WM operations, attention bias, rejection sensitivity, rumination, and BPD symptomatology; and compare BPD individuals with and
without NSSI on these mentioned variables.
Methods: A sample of 39 participants with BPD + NSSI, 47 with BPD - NSSI, and 46
healthy participants were selected. The research tools included the Rejection Sensitivity
Questionnaire (RSQ), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDIII), Anger Rumination Scale (ARS). All participants performed an emotional two-back
task, and the dot-probe task.
Results: The more significant levels of borderline pathology, anger rumination, and rejection sensitivity were related to slower discarding angry and pain stimuli from WM
and a higher level of attention bias to anger and pain. The obtained results revealed that
people with BPD symptoms with and without NSSI show attention bias to anger and
pain stimuli and are notably slower at discarding angry and pain stimuli from WM. BPD
patients with NSSI were also slower at entering happy stimuli into WM compared to the
other groups.
Conclusion: This study’s findings could point to a deficit in AB and WM operations to
anger and pain cues that can help clinicians and researchers, make interventions for im-

doi.org/10.30699/icss.22.1.36

proving these cognitive dysfunctions in people with BPD with and without NSSI.
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سوگیری توجه و حافظه کاری در افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی
نسرین اسماعیلیان

*1

 ،محسن دهقانی ،2علیرضا مرادی ،3علی خطیبی

4

 .1دکترای روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استاد گروه روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4پژوهشگر پسادکترا ،مرکز توان بخشی درد ستون فقرات ،دانشکده ورزش ،علوم ورزشی و توان بخشی ،کالج علوم محیطی و زندگی ،دانشگاه بیرمینگام ،بیرمینگام ،انگلستان
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چکیده
مقدمه :اختالل شخصیت مرزی یک اختالل مزمن روان شناختی با عدم تنظیم هیجانی ،خودجرحی و روابط بین فردی
ناکارآمد است که ممکن است بر اثر نقص در کارکردهای شناختی ایجاد شده باشد .پژوهش های زیادی ،فرآیندهای عصب
شناختی این اختالل را بررسی کرده اند ،اما تاکنون هیچ پژوهشی سوگیری توجه ،حافظه کاری و ارتباط آن با نشانه های
اختالل شخصیت مرزی را مورد بررسی ق رار نداده است .پژوهش حاضر با هدف مقایسه سوگیری توجه و حافظه کاری در
اف راد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی انجام شد.
روش کار :اف راد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با سابقه خودجرحی ( 39نفر) ،اف راد دارای نشانه های اختالل
شخصیت مرزی بدون سابقه خودجرحی ( 47نفر) و اف راد سالم ( 46نفر) به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه های اضط راب
و افسردگی بک ،نشخوار خشم ،حساسیت به طرد ،تکلیف شناختی کاوش نقطه و حافظه کاری را کامل کردند.
یافته ها :اف راد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی سوگیری توجه بیشتری به خشم و
درد نشان داده و در حذف چهره های خشم و درد ،و ورود شادی به حافظه کاری آهسته تر از گروه سالم عمل می کنند.
بین نشخوار خشم ،حساسیت به طرد و نشانه های اختالل شخصیت مرزی با زمان واکنش به محرک های هیجانی خشم
و درد نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت  .
نتیج هگیری :یافته های این پژوهش شواهدی ب رای نقص توجه و حافظه کاری ف راهم می کند و می تواند به بالینگ ران و
پژوهشگ ران ب رای ط راحی تمرین هایی جهت برطرف ساختن نقص توجه و حافظه کاری این اف راد کمک کند  .
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مقدمه

)BPD)Borderline
personality
disorder
اختالل شخصیت مرزی (
(Borderline
personality
disorder
 ))(BPD

شخصیت است که اغلب در نوجوانی و اوایل بزرگسالی شروع شده،

خودجرحی ،بی ثباتی در روابط بین فردی و خودپنداره به همراه ترس

مردان اتفاق می افتد ( .)2یکی از دالیل اصلی مراجعه بیماران مبتال

مشخص می شود ( .)2 ،1این اختالل یکی از شایع ترین اختالل های

بهداشت روانی خودجرحی است .خودجرحی در بیماران مبتال به

یک اختالل مزمن روانشناختی است که با نقص در تنظیم هیجانی،

در زمینه های مختلفی بروز می کند و در زنان سه برابر بیشتر از

شدید ناشی از فقدان ،ترک یا طرد شدن در روابط توسط دیگران

به اختالل شخصیت مرزی به اورژانس ها ،بیمارستان ها و کلینیک های
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اختالل شخصیت مرزی معموالً به طور مکرر اتفاق می افتد طوری که

برای بروزرسانی اطالعات ،با استفاده کارآمد از راهبردهای شناختی

تنظیم هیجان ،برای مثال نشخوار همراه است ( .)15پژوهش ها نشان

حدود  65تا  80درصد این بیماران به رفتار «خودجرحی بدون قصد

خودکشی» (( )Non-suicidal self-injury (NSSIروی می آورند (،3

داده اند زمانی که نشخوار به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان مورد

با رفتارهایی مانند بریدن ،سوزاندن ،گاز گرفتن و خراشاندن پوست،
بدون قصد مردن است که معموالً آسیب جدی به بدن وارد نمی کند،

را کاهش می دهد .به عالوه ،افرادی که توانایی بروزرسانی بهتری دارند،

استفاده قرار می گیرد ،توانایی باالی بروزرسانی ،تجربه هیجانات منفی

 .)4خودجرحی بدون قصد خودکشی ،به معنای وارد کردن جرح به بدن

قادرند هیجاناتشان را بهتر مدیریت کرده و از راهبردهای بهتری برای

اما خطر خودکشی را افزایش می دهد به گونه ای که تقریباً نه درصد این

تنظیم هیجان استفاده کنند .از آن جایی که نشخوار هیجانات منفی

مانند خشم و غم ،و عدم تنظیم هیجانی دو ویژگی مهم افراد دارای

بیماران در اثر خودکشی می میرند .پژوهشگران معتقدند که رفتارهای
خودجرحی در اختالل شخصیت مرزی معموالً در خالل مشکالت

نشانه های اختالل شخصیت مرزی هستند ،بررسی ارتباط نشخوار خشم

ترس از طرد شدن همراه است ،یکی از ویژگی های مهم و کلیدی افراد

آسیب شناسی روانی این اختالل کمک کند.

بین فردی به وقوع می پیوندد ( .)5روابط بین فردی ناکارآمد که معموالً با

با بروزرسانی اطالعات هیجانی در حافظه کاری می تواند به فهم بهتر
توجه ،مکانیسم دیگری در پردازش اطالعات است که نقش آن در مقایسه

دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی
است ( ،)6که معموالً در اثر پردازش هیجانی ناکارآمد ایجاد می شود

با حافظه کمتر شناخته شده است ( .)16در مورد اختالالت هیجانی،

( .)8 ،7یکی از مؤلفه های کلیدی پردازش هیجان که در آسیب شناسی

سوگیری توجه نشاندهنده گرایش به اختصاص منابع توجهی به انواع

حافظه کاری (( )Working memory (WMبرای بروزرسانی اطالعات

پیشنهاد میکند که افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی به سیگنال های

خاصی از محرک های هیجانی است ( .)17مفهوم پردازی شناختی

روانی اختالل شخصیت مرزی نقش بسیار مهمی  ایفا می کند ،توانایی

است .حافظه کاری به توانایی بازیابی ،دستکاری و پاسخ دهی همزمان به

اجتماعی مرتبط با طرد گوش به زنگ هستند .پژوهشگران نشان دادند که

( .)9بروزرسانی نیز یکی از مؤلفه های اساسی حافظه کاری است که

که در زمان ارائه محرک هیجانی به صورت سوگیری توجه به محرک های

بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی فرآیندهای توجهی مختلی دارند

اطالعاتی که از محیط و حافظه  طوالنی  مدت آمده اند اطالق می شود

هیجانی منفی خود را نشان میدهد ( .)16توجه میتواند هم به اطالعات

وظیفه ورود و نگهداری اطالعات مربوط و خروج اطالعات نامربوط از

ادراکی و هم به اطالعات موجود در حافظه کاری جهت دهد .به عبارت

حافظه را بر عهده دارد ( .)10تاکنون پژوهش های انجام شده در زمینه

ارتباط حافظه کاری و اختالل شخصیت مرزی تنها به بررسی این مسئله

دیگر ،سوگیری توجه و حافظه به طور همزمان در ابقای اطالعات مرتبط

مرزی نقص دارد یا خیر .برای مثال برخی از این پژوهش ها نشان داده اند

شخصیت مرزی با یک درد اجتماعی مانند طرد مواجه میشود پردازش

با هیجان در حافظه کاری نقش دارند .بنابراین وقتی فرد مبتال به اختالل

پرداخته اند که آیا حافظه کاری در بیماران مبتال به اختالل شخصیت

شناختی ناکارآمد بر ارزیابی موقعیت اثر گذاشته و به دنبال آن عدم تنظیم

که در افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی حافظه کاری نقص

هیجانی و آسیب زدن به خود اتفاق میافتد (.)18

دارد ( ،)12 ،11 ،9در حالی که برخی دیگر هیچ نقصی در حافظه کاری

بنابراین با توجه به مواردی که عنوان شد از یک طرف ،رفتار خودجرحی

مشاهده نکردند ( Marini .)14 ،13و همکاران ،در یک مرور نظام مند

بدون قصد خودکشی در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی رایج است

با سه مطالعه نشان دادند که بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی

اما همه بیماران مبتال به این اختالل به خودشان آسیب نمیزنند .لذا افراد

در مقایسه با افراد سالم ،به طور معناداری در تکالیف حافظه کاری

دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی در

عملکرد بدتری دارند و این نقص با افزایش بار شناختی ،افزایش می یابد

این پژوهش به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرند تا بتوان فهم دقیق تری

( Lazzaretti .)11و همکاران نیز نقص حافظه کاری را در بیماران

از مکانیسم های زیربنایی رفتار خودجرحی به دست آورد .از طرف دیگر

مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،به خصوص بیماران دارای تکانش گری

از آن جایی که بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی در تنظیم هیجان
مشکل دارند و رفتارهای خودجرحی معموالً بعد از تجربه طرد در روابط

باال مشاهده و گزارش کردند ( .)9اما هیچ یک به توانایی بروزرسانی
اطالعات در حافظه کاری و ارتباط آن با نشانه های اختالل شخصیت

بینفردی و در اثر استفاده از راهبردهای کارآمد تنظیم هیجان اتفاق

مرزی نپرداخته اند.

میافتد ،یکی از منابعی که با استفاده از آن میتوان توانایی کارکردهای

مؤلفه بروزرسانی اطالعات در حافظه کاری نقش مهمی در تنظیم هیجان

اجرایی توجه و حافظه کاری را در این افراد بررسی کرد ،هیجانات ابراز شده

دارد و نشخوار هیجانات منفی شدید را تعدیل می کند .توانایی بهتر
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مجله تازه های علوم شناختی
تکمیل کردند.

در چهره هستند .در پژوهش حاضر هیجانات خشم (به عنوان نشانهای

روند اجرای پژوهش :برای جمع آوری نمونه 1773 ،دانشجوی مقطع

از طرد اجتماعی) ،درد (به عنوان نشانهای از آسیب جسمی) ،شادی (به

کارشناسی به شیوهای تصادفی از دانشگاههای تهران انتخاب شدند

عنوان نشانهای از پذیرش) و خنثی مورد بررسی قرار گرفتند .سرانجام،

پژوهشگران نشان دادهاند که افراد دارای اختالل شخصیت مرزی ،نشانهها

و پرسشنامه  ،PAI-BORمقیاس  SITBIو  SHIرا تکمیل کردند.

بیماران دشوار ارزیابی میشوند ،لذا کار آزمایشی یا شبه آزمایشی روی
افرادی که صرفاً تشخیص اختالل شخصیت مرزی دارند اگر غیرممکن

طبق راهنمای پرسشنامه ،از نظر بالینی دارای نشانه های اختالل

و رفتارهایی ناسازگارانه ،انعطافناپذیر و فراگیر دارند ،و اغلب به عنوان

دانشجویانی که نمره باالتر از  38در این پرسشنامه به دست آوردند،

شخصیت مرزی در نظر گرفته شدند ( .)19بر اساس اطالعات به دست

نباشد ،بسیار دشوار است و شانس از دست دادن اطالعات و پایین آمدن

آمده ،افرادی که در طول دو سال گذشته ،حداقل سه بار رفتارهای

اندازه اثر در این پژوهشها باالست .بنابراین رویکرد پژوهشها جمعآوری

خودجرحی بدون قصد خودکشی را تجربه کرده بودند ( ،)20و نمره

نمونه از بین کسانی است که دارای نشانههای بالینی این اختالل هستند
اما ضرورتاً تشخیص بالینی دریافت نمیکنند .این امر به افزایش اندازه اثر

«افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با سابقه خودجرحی

سابقه  NSSIنمونه پژوهش حاضر را تشکیل داد .بنابراین پژوهش حاضر

نیز نشان داده شده است قرار گرفتند .افرادی که در پرسشنامه ارزیابی

باالتر از  38در پرسشنامه  PAI-BORبه دست آورده بودند در گروه

کمک میکند .لذا افراد دارای نشانههای اختالل شخصیت مرزی با و بدون

بدون قصد خودکشی» که در پژوهش حاضر به اختصار با BPD+NSSI

شخصیت ،نمره باالتر از  38به دست آورده ولی هیچ گونه سابقه ای از

با هدف بررسی سوگیری توجه و حافظه کاری و ارتباط آن با حساسیت

خودجرحی نداشتند در گروه «افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت

به طرد ،نشخوار خشم در افراد دارای نشانههای اختالل شخصیت مرزی
و مقایسه آن در دو گروه از این افراد (با سابقه و بدون سابقه خودجرحی

مرزی بدون سابقه خودجرحی» قرار گرفتند که به اختصار BPD-

بدون قصد خودکشی) انجام شد.

 NSSIنیز نامیده شد .سرانجام گروهی از دانشجویان که نه نشانه های

بالینی اختالل (نمره کمتر از  32در پرسشنامه ارزیابی شخصیت

روش کار

مرزی) و نه سابقه خودجرحی (افکار و اعمال مربوط به خودجرحی

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در محدوده

در هیچ دوره ای از زندگی) داشتند ،نیز شناسایی شده و به عنوان

سنی  18تا  24سال بودند که  1773نفر از آنها در مرحله غربالگری

گروه کنترل (( )Healthy group (HGدر پژوهش وارد شدند .همه

PAI-BOR)Personality
((Assessment
Inventory-Borderline
Scale
شخصیت ویژگیهای مرزی ))(PAI-BOR

کوتاه شرکت داده شدند و در صورت تأیید ویژگیهای مورد نظر توسط

،))Self-Injurious
SITBI)Self-Injurious
Thoughts
and Behaviors
Interview
Thoughts
and Behaviors
Interview
(((SITBI

شرکت در پژوهش را تکمیل کردند و برای انجام آزمایش زمانی برایشان

به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .این افراد مقیاس ارزیابی

افراد شرکتکننده در پژوهش بعد از غربالگری در یک مصاحبه بالینی
مصاحبهگر ،هدف پژوهش برای آنها شرح داده شد .سپس رضایتنامه

Assessment
 ، (Personalityمصاحبه رفتارها و افکار خودجرحی
)Inventory-Borderline
Scale

Inventory
و پرسشنامه آسیب زدن به خود )(()(SHI
 ()Self-Harmرا
SHI)Self-Harm
Inventory

در نظر گرفته شد .به شرکتکنندگان گفته شد که دو تا سه ساعت

قبل از شرکت در آزمایش ،به هیچ وجه از دارو یا ماده مخدری استفاده

تکمیل کردند .سپس  132نفر از این دانشجویان بر اساس مالک های

ورود و خروج که در روند اجرای پژوهش به طور کامل شرح داده شده

نکنند چرا که ممکن است بر روی زمان واکنش آنها اثر بگذارد .پس از

خودجرحی (تعداد  39نفر) ،افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت

آرام ،با یک میز و صندلی که بر روی آن یک رایانه  15اینچ و یک جعبه

آن برای انجام تکالیف شناختی  Dot-probeو  N-backدر یک اتاق

بود ،در سه گروه افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با سابقه
مرزی بدون سابقه خودجرحی (تعداد  47نفر) و افراد سالم (تعداد

پاسخ به منظور ثبت زمان واکنش قرار داده شده بود قرار گرفتند .فاصله

 46نفر) قرار گرفتند .افراد شرکتکننده در این گروهها پرسشنامههای

آزمودنی تا صفحه نمایشگر 60سانتی متر در نظر گرفته شده بود .بعد

Rejection
Sensitivity
Questionnaire
حساسیت به طرد (())(RSQ
،)(RSQ
)Rejection
Sensitivity
Questionnaire

از خواندن دستورالعملهای الزم و انجام تکلیف شناختی ،دانشجویان

Beck) Anxiety
Inventory
اضطراب بک (())(BAI
 ،)(BAIافسردگی بک
Beck Anxiety
Inventory

پرسشنامههای  BDI-II ،BAI ،RSQو  ARSرا تکمیل کردند.

 ()Angerو نیز تکلیف شناختی کاوش
ARS)Anger
Rumination
Rumination
Scale (Scale
((ARS
))

شرکتکنندگان خواسته شد که به سؤاالت مربوط به جنس ،سن،

پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی :در این پرسشنامه از

 ،)(BDI-II)Beckمقیاس نشخوار خشم
Depression
Inventory
Beck Depression
Inventory
))(((BDI-II

نقطه ( )Dot-probeو حافظه کاری ( )Emotional N-Back Taskرا

وضعیت تأهل ،و سایر متغیرهای جمعیتشناختی مورد نیاز پاسخ دهند.
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شاخص ارزیابی شخصیت ـ ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی

خود یک ابزار خودگزارشی  22سوالی  با پاسخ بله/خیر است که توسط

شاخص ارزیابی شخصیت یک ابزار خودگزارشی  24مادهای است که

به خود در پاسخدهندگان ساخته شد ( .)23پرسشنامه آسیب زدن به

( :)PAI-BORخرده مقیاس ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی در

 Sansoneو همکاران در سال  1998برای بررسی سابقه آسیب زدن

خود بر خالف سایر پرسشنامه هایی که در این حیطه قرار می گیرند،

برای ارزیابی ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی طراحی شده است

تنها مقیاسی است که در تشخیص اختالل شخصیت مرزی قابل استفاده

( .)19این ابزار برای افراد  18سال به باال ساخته شده و جهت ارزیابی

است .در این پرسشنامه رفتارهایی که به طور عمدی به منظور آسیب

اختالل شخصیت مرزی در نمونههای بالینی و غیربالینی مفید است.

رساندن به خود انجام شدهاند مورد ارزیابی قرار می گیرند .مطابقت و

شاخص مذکور چهار خرده مقیاس بیثباتی عاطفی ،مشکالت هویتی،

دقت تشخیص این پرسشنامه با مصاحبه بالینی که اجرای آن حدود

روابط بین فردی و آسیب زدن به خود را می سنجد .از افراد خواسته
می شود که در یک طیف لیکرت چهار درجهای از غلط یا کام ً
ال نادرست

یک ساعت یا بیشتر به طول می انجامد 85/5 ،درصد است به عبارت

این شاخص نشاندهنده سطوح باالیی از عالئم اختالل شخصیت مرزی

 85درصد نشانه های اختالل شخصیت مرزی را دارد .اعتبار همگراي

( )1تا کام ً
ال صحیح ( )4پاسخهای خود را ثبت کنند .نمرات باالتر در

دیگر اگر فردی در این پرسشنامه نمره پنج یا بیشتر بگیرد ،به احتمال

این ابزار با ابزارهاي خودگزارشی شخصیت مرزي ،افسردگی و سابقه

و نمرات پایین تر نشان دهنده عالئم کمتر این اختالل است .اعتبار

سوءاستفاده در دوران کودکی مطلوب به دست آمده است (.)24

این مقیاس در پژوهش  0/91 ،Trullو ضریب همسانی درونی 0/76

پرسشنامه حساسیت به طرد ( :)RSQپرسشنامه حساسیت به طرد

به دست آمد که نشان دهنده ویژگی های روان سنجی مطلوب این

برای بزرگساالن ،تجدیدنظر شده پرسشنامه حساسیت به طرد Downey

شاخص در خارج از کشور است ( .)20در داخل ایران نیز ویژگی های

و  Feldmanاست که در سال  1996برای ارزیابی حساسیت به طرد در

روان سنجی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است ( .)21روایی و

بزرگساالن طراحی شده است ( .)25این پرسشنامه شامل نه موقعیت است

پایایی سازه در این پرسشنامه در نمونه  396نفری از دانشجویان مقطع

که در آن فرد از دیگران چیزی را درخواست میکند .پاسخدهنده باید

کارشناسی با روش تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد .شاخص های

خود را در آن موقعیت تصور کند و به سؤاالتی که از او پرسیده میشود

برازش مدل اندازه گیری نشان داد که این پرسشنامه از نیکویی برازش

در یک طیف لیکرت شش درجه ای پاسخ دهد Berenson .و همکاران

برخوردار است .از شاخص های برازش ،شاخص  dfϰزیر ،)2/86( 3

این پرسشنامه را روی  685بزرگسال سالم اجرا کردند .نتایج پژوهش آنها

 RMSEAکوچکتر از  GFI   ،)0/069( 0/08و  AGFIهر دو بزرگتر

میانگین و انحراف معیار حساسیت به طرد در نمونه سالم را به ترتیب

از ( 0/8به ترتیب  0/87و  ،)0/84و سه شاخص  NNFI ،CFIو IFI

 8/61و  3/61نشان داد .نمرات حساسیت به طرد در نمونه افراد سالم در

باالتر از  0/9به دست آمد که نشان دهنده نیکویی برازش خوب این

دامنه ای از  1تا  24/22متغیر بود .ضریب آلفای کرونباخ  ،0/89و پایایی

پرسشنامه است .برای ارزیابی روایی و پایایی سازه نیز از نرم افزار ماکرو

آزمون_بازآزمون  0/91نشان دهنده ویژگیهای روانسنجی مطلوب این

استفاده شد که نتایج آن 2/در مقاله مربوطه گزارش شده است .همسانی

پرسشنامه است ( .)26میانگین و انحراف معیار حساسیت به طرد در این

درونی این پرسشنامه برای خرده مقیاس های پرسشنامه با استفاده از

پژوهش در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی به ترتیب 14/86

آلفای کرونباخ محاسبه و از  0/69تا  0/82گزارش شده است (.)21

مصاحبه رفتارها و افکار خودجرحی ( :)SITBIاین مصاحبه در

و  6/09بود که نسبت به افراد سالم با میانگین و انحراف معیار  6/19و
 2/8بیشتر بود .نتایج آزمون مستقل نشان داد که بین دو گروه بیماران

قالب یک مصاحبه ساختاریافته که وجود ،سن شروع ،فراوانی ،شدت

مبتال به اختالل شخصیت مرزی و افراد سالم در حساسیت به طرد تفاوت

افکار و رفتار مرتبط با خودکشی و همین طور خودجرحی بدون قصد

معناداری وجود دارد (.)P>0/001

خودکشی شامل باورها ،ایده ها ،تالش ها ،ژست ها و طرح های فرد را

پرسشنامه اضطراب بک (    :)BAIپرسشنامه اضطراب بک یک

در این مورد بررسی می کرد تنظیم شده بود ( .)22در مطالعات گذشته،

پرسشنامه خود گزارشی است که برای اندازهگیری شدت اضطراب در

این مصاحبه پایایی درونی و آزمون بازآزمون خوبی را نشان داده است.

بزرگساالن تهیه شده است .این پرسشنامه یک مقیاس  ۲۱مادهای است

روایی همزمان و واگرای این پرسشنامه نیز قوی گزارش شده است

که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که نشاندهنده شدت

( .)22در پژوهش حاضر ،از این پرسشنامه برای شناسایی دانشجویان

اضطراب است را انتخاب میکند ( .)27مطالعه این پرسشنامه در ایران،

دارای سابقه آسیب زدن به خود استفاده شد.

پرسشنامه آسیب زدن به خود ( :)SHIپرسشنامه آسیب زدن به

نشان داد که پرسشنامه مورد نظر داراي روايي ( ،)r=0/72پايايي
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مجله تازه های علوم شناختی

نتایج پژوهش خطیبی و همکاران نشاندهنده اعتبار باالی این ابزار است

( )0/83و ثبات دروني ( )0/92مناسبي است (.)28

پرسشنامه افسردگی بک ـ ویرایش دوم ( :)BDI-IIاين پرسشنامه

(.)34( )r=0/81، -0/93

ويراست راهنمايي تشخيصي و آماري اختالالت رواني ()DSM-IV

طور گسترده برای بررسی توانایی بروزرسانی حافظه کاری مورد استفاده

تشکیل شده است .هر عبارت بیانگر حالتی از فرد است که از  0تا 3

خواسته می شود که مشخص کنند آیا محرک ارائه شده شبیه به محرکی

تکلیف شناختی حافظه کاری هیجانی ( :)N-backاین آزمون به

نوع بازنگري شده  BDIاست و با مالکهاي افسردگي در چهارمين

قرار می گیرد ( .)36 ،35در این تکلیف شناختی ،از شرکتکنندگان

منطبق شده است .این پرسشنامه  21سؤال دارد که از چهار عبارت

است که چند کوشش قبل نشان داده شد یا خیر؟ در پژوهش حاضر،

نمرهگذاري مي شود ( .)29در ايران به منظور تعیین ویژگیهای روان

نسخه شناسایی دو کوشش قبل از آزمون  N-backبرای شناسایی

سنجی این پرسشنامه پژوهشی روي  125نفر از دانشجويان دانشگاه
تهران و عالمه طباطبايي انجام شد .نتایج نشان داد که ویرایش دوم

هیجانهای خشم ،درد ،شادی و خنثی مورد استفاده قرار گرفت .در

پرسشنامه افسردگی بک با آلفاي کرونباخ  ،0/78و پايايي بازآزمايي يک

این نسخه آزمودنی مشخص می کرد که آیا هیجان ارائه شده شبیه

هفته اي  0/73از روایی مطلوبی برخوردار است (.)30

به هیجانی است که در دو تصویر قبل نشان داده شد یا خیر؟ اگر

مقیاس نشخوار خشم ( :)ARSاین مقیاس یک آزمون  19سؤالی

هیجان ارائه شده شبیه بود آزمودنی باید دکمه شبیه (با انگشت اشاره

است .سؤالها در یک مقیاس لیکرت چهار درجهای از نمره ( 1خیلی

سمت راست) ،و اگر متفاوت بود دکمه متفاوت (با انگشت اشاره دست

مقیاس نشخوار خشم در پژوهشهای خارجی مورد تأیید قرار گرفته

ابتدا در قالب یک متن به آزمودنی ارائه می شد .بعد از خواندن آن متن،

چپ) فشار می داد .دستورالعملهای استفاده از این آزمون شناختی

کم) تا نمره ( 4خیلی زیاد) درجهبندی شدهاند .ویژگیهای روانسنجی

آزمونگر توضیح کالمی کوتاهی به آزمودنی ارائه می کرد و از آزمودنی

است ( .)31ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشخوار

میخواست که اگر سؤالی دارد بپرسد .سپس آزمودنی مرحله تمرینی

خشم در چندین پژوهش بررسی و تأیید شده است .برحسب یافتههای

مقدماتی ،ضریب آلفای کرونباخ نمره کل این مقیاس در یک نمونه 833

تکلیف  N-backرا انجام می داد و در صورتی که اطمینان حاصل می شد

آزمون است .ضرایب همبستگی بین نمرههای  214نفر از نمونه مذکور

شناختی  N-backدر پژوهش حاضر در قالب  216کوشش در ده بالک،

نفری  0/89به دست آمده است که نشاندهنده همسانی درونی خوب

که آماده انجام آزمون است ،آزمون گر آزمون را آغاز می کرد .تکلیف

در دو نوبت با فاصله چهار تا شش هفته برای نشخوار خشم 0/77 ،به

و همچنین دو بالک تمرینی با  12کوشش طراحی شده بود .به دو بالک

دست آمد (.)32

تمرینی نمرهای تعلق نمی گرفت .هر تصویر به مدت  500میلیثانیه

تکلیف شناختی کاوش نقطه ( :)Dot-probeآزمونی که برای بررسی

نمایش داده می شد .فاصله بین کوشش به صورت تصادفی بین  800تا

توجه انتخابی به برخی از محرکهای خاص مورد استفاده قرار گرفت،

 1200میلیثانیه بود .در هر بالک ،کوشش اول و دوم به خاطر سپرده

و یک محرک خنثی) همزمان روی صفحه نمایش ظاهر میشوند ،پس
از مدت کوتاهی (معموالً  500میلی ثانیه) کلمات حذف شده و در محل

نمایی کلی از آزمون  N-backدر شکل  1نشان داده شده است.

در ابتدا به منظور بررسی تفاوت گروه ها در نشانه های اضطراب و افسردگی

باشد) ظاهر میشود .از شرکتکنندگان خواسته میشود مکانی که نقطه

متغیرهای پژوهش با روش آماری تحلیل واریانس مورد بررسی قرار

می شد و از کوشش سوم به بعد آزمودنی باید دکمهای را فشار می داد.

الگوی کاوش نقطه است .در این آزمون دو محرک (یک محرک هیجانی

یکی از آنها یک نقطه (یا یک عالمت که میتواند یک حرف یا یک پیکان

از روش تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد .سپس تفاوت گروه ها در

در آن ظاهر شده است را مشخص نمایند .زمان پاسخگویی به مکان نقطه

گرفت .در صورت عدم برقراری پیش فرض همگنی واریانس ها (معنادار

میتواند به عنوان شاخصی از سوگیری توجه مورد توجه قرار گیرد .پاسخ
سریعتر به نقطه ای که دقیقاً در جایگاه کلمهای که دارای بار هیجانی

 Welch’s Fاستفاده شد .این آزمون ،آزمون جایگزین تحلیل واریانس

نقاط بیانگر اجتناب از چنین محرکهایی است ( .)33تصاویر و نقطه

نیست .برای پیگیری تفاوت های زوجی گروه ها در مواردی که آزمون

صفحه نمایش ،ارایه شد .همبستگی نمرات متخصصان در فاصله زمانی

بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش نیز آزمون همبستگی پیرسون

بودن آزمون  )Levene’sدر هر یک از متغیرهای پژوهش ،از آزمون

است مینشیند نشاندهنده توجه به این نوع کلمات و پاسخ کندتر به این

یک راهه در مواقعی است که پیش فرض همگنی واریانس ها برقرار

در دو کادر مستطیل شکل با فاصله دو سانتیمتر از نقطه تثبیت مرکزی

تحلیل واریانس معنادار بود ،از آزمون  tاستفاده شد .سرانجام برای

دو هفته به عنوان مقیاس اعتبار این آزمون در نظر گرفته شده است که

مورد استفاده قرار گرفت.
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سوگیری های شناختی در اختالل شخصیت مرزی

 800تا   1200میلی ثانیه

 500میلی ثانیه

 500میلی ثانیه

 500میلی ثانیه

n+4
n+6
متفاوت

n+5
شبیه

متفاوت

n+2

n+3
متفاوت

شبیه

n+1
بی پاسخ

n
بی پاسخ

شکل  .1نمایی کلی از تکلیف شناختی حافظه کاری

یافته ها

باالتری از نشخوار خشم را نیز تجربه کردند .تفاوت بین گروه های افراد

میانگین سن شرکتکنندگان در گروههای ،BPD+NSSI، BPD-NSSI

و سالم به ترتیب  20/04 ،19/77و  19/77بود .توزیع جنسیت بین سه

دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی از

مرد) ،و سالم ( 27زن و  19مرد) از نظر آماری معنادار نبود (P=0/32

در ارتباط با کارکردهای بروزرسانی حافظه کاری ،برای خروج محرک های

نظر آماری معنادار نبود (.)t=0/79، P=0/435

گروه  18( BPD+NSSIزن و  21مرد) 29( BPD-NSSI ،زن و 18

هیجانی خشم و درد و ورود محرک شادی بین گروه ها تفاوت معناداری

 .)χ2=2/29 ،نتایج تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد که از نظر
نشانه های افسردگی ( )F=2/21، P=0/11و نشانه های اضطراب

مشاهده شد (جدول  .)1برای ورود محرک های هیجانی درد و خشم و

نداشت.

مشاهده نشد .تفاوت های زوجی بین گروه ها نشان داد که افراد دارای

خروج محرک شادی نیز بین گروه های این پژوهش هیچ تفاوت معناداری

(  )F=1/77، P=0/17بین سه گروه هیچ تفاوت معنادار آماری وجود

همان طور که در جدول  1نشان داده شده است ،بین افراد دارای

نشانه های اختالل شخصیت مرزی با سابقه خودجرحی (P=0/008

سالم در نشخوار خشم و حساسیت به طرد تفاوت معناداری وجود

خودجرحی ( ،)t=4/03، P>0/001در مقایسه با گروه سالم در خروج

 ،)t=2/70،و افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی بدون سابقه

نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی و افراد

چهره های هیجانی مرتبط با خشم آهسته تر عمل می کردند .تفاوت

داشت .مقایسه بین گروه ها نشان داد که افراد دارای نشانه های اختالل

بین گروه های افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون

شخصیت مرزی با سابقه خودجرحی ( ،)t=15/01، P>0/001و افراد
دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی بدون سابقه خودجرحی

سابقه خودجرحی از نظر آماری معنادار نبود ( .)t=1/16،  P=0/247در

مقایسه با افراد سالم تجربه می کنند .بین دو گروه افراد دارای نشانه های

داد که افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه

ارتباط با خروج چهره های هیجانی دردناک از حافظه کاری ،نتایج نشان

( )t=14/33، P>0/001سطوح باالتری از حساسیت به طرد را در

معناداری مشاهده نشد ( .)t=0/86، P=0/392همچنین ،افراد دارای

خودجرحی نیز در مقایسه با گروه افراد سالم آهسته تر عمل می کردند،
به ترتیب ،)t=4/78، P>0/001( ،و ( .)t=3/30، P=0/001مجدداً،

 ،)t=8/14،و افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی بدون سابقه

شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی مشاهده نشد (P=0/101

اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی هیچ تفاوت

هیچ تفاوت معناداری بین گروه های افراد دارای نشانه های اختالل

نشانه های اختالل شخصیت مرزی با سابقه خودجرحی (P>0/001

 .)t=1/65،سرانجام در رابطه با ورود چهره های هیجانی شاد به حافظه

خودجرحی ( ،)t=8/56، P>0/001در مقایسه با گروه افراد سالم سطوح
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کاری ،گروه افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با سابقه

به عالوه ،ارتباط بین نشانههای اختالل شخصیت مرزی ،حساسیت

اختالل شخصیت مرزی بدون سابقه خودجرحی ()t=2/37، P=0/021

همبستگی مورد بررسی قرار گرفت .همان طور که در جدول  2نشان

به طرد ،نشخوار خشم و کارکردهای بروزرسانی حافظه کاری با روش

خودجرحی به طور معناداری در مقایسه با گروه افراد دارای نشانه های

داده شده است ،بین خروج چهرههای هیجانی خشمگین از حافظه

و گروه افراد سالم ( )t=2/39، P=0/02آهسته تر عمل می کردند.
هیچ تفاوت معناداری بین گروه افراد دارای نشانه های اختالل

کاری و حساسیت به طرد ( ،)r=0/352، P>0/001نشخوار خشم

شخصیت مرزی بدون سابقه خودجرحی و گروه افراد سالم یافت نشد

( )r=0/395، P=0/001و نشانههای اختالل شخصیت مرزی (P>0/001

( .)t=0/07، P=0/845به عالوه همان طور که در جدول  1نشان داده

 )r=0/392،ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت .همچنین ،بین
خروج چهره های مرتبط با هیجان درد و حساسیت به طرد (P>0/001

شده است در سوگیری توجه به چهره های خشم و درد بین گروه ها
تفاوت معناداری وجود داشت .به این ترتیب که نتایج مقایسه زوجی

 ،)r=0/329،نشخوار خشم ( )r=0/398، P>0/001و نشانههای اختالل

گروه ها نشان داد که بین گروه های  BPD+NSSIو  BPD-NSSIبا

شخصیت مرزی ( )r=0/428، P>0/001ارتباط مثبت و معناداری

و ( )t=6/95، P>0/001و درد؛ به ترتیب ( ،)t=3/09، P>0/05و
( )t=2/91، P>0/05تفاوت معناداری وجود داشت ،به این ترتیب که

ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد ( .)r=0/235، P=0/007در واقع
نتایج نشان داد که هر چقدر توانایی بروزرسانی حافظه کاری در خروج

سوگیری توجه بیشتری به چهره های خشم و درد نشان میدهند .تفاوت

نشانههای اختالل شخصیت مرزی را نشان می دهند ،حساسیت به طرد

مشاهده شد .بین ورود هیجان درد به حافظه کاری با نشخوار خشم نیز

گروه سالم در سوگیری توجه به خشم؛ به ترتیب (،)t=7/13، P>0/001

هیجانات مرتبط با خشم و درد بیشتر باشد ،افراد به میزان کمتری

افراد دارای نشانههای اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی

کمتری را تجربه میکنند و نشخوار خشم کمتری دارند.

بین گروه افراد دارای نشانههای اختالل شخصیت مرزی معنادار نبود.

جدول  .1تفاوت های گروهی در حساسبت به طرد ،نشخوار خشم ،کارکردهای توجه و حافظه کاری

گروه
متغییرها

BPD+NSSI

BPD-NSSI

افراد سالم

یافته های آماری

میانگین

انح راف معیار

میانگین

انح راف معیار

میانگین

انح راف معیار

حساسیت به طرد

184/04

33/72

177/57

35/88

84/38

26/18

Welch’s F(2، 82/14( =159/89، P<0/001

نشخوار خشم

46/49

5/12

45/72

3/58

35/39

7/39

Welch’s F(2، 77/12( =40/31، P<0/001

خروج خشم

-30/39

317/96

42/08

298/86

-200/89

243/5

F(2، 127( =8/45، P<0/001

خروج درد

125/71

300/1

29/17

263/36

-156/38

246/8

F(2، 127(=12/04، P<0/001

خروج شادی

-96/74

331/34

-55/01

229/81

-89/68

192/92

Welch’s F(2، 73/16( =0/36، P=0/701

ورود خشم

-7/53

251/53

-29/77

230/19

-79/62

204/73

F(2، 126(=1/08، P=0/342

ورود درد

15/96

231/96

-11/94

155/82

-70/43

155/87

Welch’s F(2، 79/13(=2/54، P=0/086

ورود شادی

57/03

269/66

-60/16

165

-57/93

142/43

Welch’s F(2، 77/07(=3/14، P=0/049

سوگیری توجه به خشم

136/21

100/6

123/49

98/86

-23/48

104/78

F(2، 129(=34/12، P<0/001

سوگیری توجه به درد

34/04

95/56

27/35

70/82

-27/86

99/24

F(2، 129(=6/49، P<0/001

سوگیری توجه به شادی

-14/29

55/79

-2/14

94/23

-10/98

52/69

F(2، 129(=0/52، P=0/59
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جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرها

متغییرها

 .1نشانه های BPD

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

1

 .2حساسیت به طرد

**0/74

1

 .3نشخوار خشم

**0/65

**0/71

1

 .4خروج خشم

**0/39

**0/35

**0/395

1

 .5خروج درد

**0/43

**0/33

**0/398

**0/49

1

 ,6خروج شادی

-0/01

0/03

0/047

**0/31

**0/33

1

 .7ورود خشم

-0/02

0/1

0/16

*0/19

0/16

**0/27

1

 .8ورود درد

0/11

0/15

*0/235

**0/44

**0/55

**0/39

**0/34

1

 .9ورود شادی

0/04

0/13

0/13

**0/29

**0/39

**0/43

**0/2

**0/46

1

 .10توجه به خشم

**0/58

**0/69

**0/54

**0/29

0/14

-0/13

-0/08

0/04

-0/01

1

 .11توجه به درد

**0/46

**0/32

**0/324

**0/23

**0/22

-0/15

*-0/2

0/02

0/04

0/1

1

**) (P<0/05)*  (P<0/01
بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی بروزرسانی حافظه کاری برای

دسته از نظریههای آسیبشناسی روانی اختالل شخصیت مرزی اشاره

هیجان های خشم ،درد ،شادی و خنثی  ،و سوگیری توجه به این

کرد که بر بیش مشغولی فرد با نشانههای مرتبط با طرد تأکید دارند.

هیجان ها در افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون

حساسیت به طرد باال ،یکی از نشانههای بالینی اختالل شخصیت مرزی

خروج این محرک های هیجانی به حافظه کاری و سوگیری توجه به

شخصیت مرزی و حساسیت به طرد باال ،گوش به زنگی باالیی نسبت به

و نشخوار خشم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که افراد دارای

طور مداوم محیط اطراف را بررسی میکنند ( .)39این گوش به زنگی

سابقه خودجرحی و افراد سالم انجام شد .همچنین ارتباط ورود و

است ( .)38 ،37پژوهشها نشان داده اند که افراد دارای نشانههای اختالل

این محرک ها با ویژگی های اختالل شخصیت مرزی ،حساسیت به طرد

تهدید و خطر دارند و برای محافظت از خود در برابر تهدید و خطر ،به

نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی در خارج

ممکن است منابع شناختی فرد را درگیر کرده ،نیازمند توجه بیشتری

کردن هیجانات خشم و درد از حافظه کاری ،و وارد کردن هیجانات

باشد و نقص بیشتر در عملکرد حافظه کاری را به دنبال داشته باشد

شادی به حافظه کاری ،آهسته تر از گروه افراد سالم عمل کردند .این

( .)40همانطور که گفته شد ،افراد دارای نشانههای اختالل شخصیت

سطوح باالی حساسیت به طرد ،نشخوار خشم و نشانه های اختالل

عنوان درد اجتماعی تعبیر میشود ( .)41خشم یکی از نشانههای محیطی

افراد ،سوگیری توجه بیشتری به خشم و درد نشان دادند .همچنین

مرزی ،حساسیت باالیی به نشانههای مرتبط با تهدید و خطر دارند که به

شخصیت مرزی با توانایی ضعیف تر فرد برای خارج کردن هیجانات

مرتبط با طرد در روابط اجتماعی است که مواجهه با آن در افرادی که
حساسیت به طرد باالیی دارند احتماالً منجر به فعال شدن طرحوارههای

خشم و درد از حافظه کاری ،و سوگیری توجه بیشتر به این هیجان ها

همراه بود .افرادی که سوگیری توجه بیشتری به این هیجان ها نشان

مرتبط با طرد ( )42و احساس پذیرفتنی نبودن توسط دیگران میشود و

داده بودند ،به زمان بیشتری برای خروج این هیجان ها از حافظه کاری

افکار و هیجانات منفی در مورد خود و دیگران را افزایش میدهد (.)40
لذا افراد دارای نشانههای اختالل شخصیت مرزی که معموالً حساسیت

نیاز داشتند .در تبیین ارتباط مستقیم بین نشانههای اختالل شخصیت
مرزی ،حساسیت به طرد و نشخوار خشم با نقص بروزرسانی خشم و

باالیی به طرد هم دارند ،وقتی با این نشانهها رو به رو میشوند برای رهایی
از تنش ایجاد شده ،احتماالً از راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان مانند

درد در حافظه کاری و سوگیری توجه به این هیجانها میتوان به آن
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نشخوار استفاده میکنند .توجه بیشتر به منابع تهدید و خطر ،نشخوار

اهمیت باالیی برخوردار است مورد بررسی قرار نگرفته است .به همین

ذهنی راجع به محرک های مرتبط را افزایش می دهد .استفاده بیشتر از

دلیل بهتر است در پژوهش های آتی این همبودی ها مورد بررسی قرار

بیشتر منابع توجهی فرد شده و فرد را برای خروج هیجانی که در حال

مورد بررسی قرار گیرد .محدودیت دیگر در نظر نگرفتن افراد با توجه

آبشار هیجانی ،تجربه طرد در روابط بین فردی احتمال رفتارهای آسیب
به خود را افزایش می دهد که مستقیماَ با تجربه درد جسمی  ارتباط

جنس است که ممکن است نتایج جالبی داشته باشد .بنابراین پیشنهاد
می شود که در پژوهش های آتی جنسیت در نظر گرفته شده و بررسی

باالتری دارند ،به احتمال بیشتری از آسیب زدن به خود و خلق یک درد

و پژوهشگران این حوزه داشته باشد .به عنوان مثال ،با طراحی تمرین ها

نشخوار خشم به عنوان یک راهبرد مقابله ای ناکارآمد ،منجر به تسخیر

گرفته و سوگیری توجه و کارکردهای حافظه کاری با وجود آنها نیز

نشخوار آن است با مشکالت بیشتری مواجه می کند .مطابق با نظریه

به جنسیت و مقایسه سوگیری توجه و کارکردهای حافظه کاری در دو

دارد .افرادی که نشانه های اختالل شخصیت مرزی و حساسیت به طرد

گردد .یافته های این پژوهش می تواند کاربردهای بالینی برای درمانگران

جسمی ،به عنوان راهبرد مقابله ای برای رهایی از تنش ناشی از طرد یا

و تکالیف شناختی برای بهبود عملکرد توجه و حافظه کاری می توان

درد اجتماعی استفاده می کنند .در واقع آنها با توجه کردن به نشانه های

توانایی فرد را در موقعیت های برانگیزاننده طرح واره های مرتبط با طرد

مرتبط با درد جسمی ،تنش درونی و هیجان های منفی ایجاد شده ناشی

افزایش داد و به تنظیم هیجان بهتر فرد کمک کرد.

مرتبط با درد باعث می شود که فرد برای بروزرسانی اطالعات ناشی از

نتیجه گیری

از طرد را کاهش می دهند .به همین دلیل ،توجه بیشتر به هیجان های
درد نیز به زمان بیشتری نیاز داشته باشد (.)43

سوگیری توجه و توانایی بروزرسانی حافظه کاری در افراد دارای

همچنین یافته ها نشان داده است که افراد دارای نشانه های اختالل

نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی در

به حافظه کاری آهسته تر عمل می کنند .در جهت تفسیر این یافته نیز

نشانه های اختالل شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی سوگیری

مطابق با این نظریه ،افراد دارای نشانه های اختالل شخصیت مرزی
معموالً در چرخه ای از نشخوار و هیجانات منفی گرفتار می شوند .در

و درد ،و ورود شادی به حافظه کاری آهسته تر از گروه سالم عمل
می کنند .بین نشخوار خشم ،حساسیت به طرد و نشانه های اختالل

می شود و نشخوار بیشتری را در پی دارد .به این ترتیب یک آبشار

نیز در این پژوهش ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد .بنابراین با

شخصیت مرزی با سابقه خودجرحی در ورود اطالعات مرتبط با شادی

پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که افراد دارای

می توان از نظریه آبشار هیجانی  Selbyو   Joinerاستفاده کرد (.)43

توجه بیشتری به خشم و درد نشان داده و در حذف چهره های خشم

این چرخه فزآینده ،نشخوار هیجان منفی منجر به افزایش آن هیجان

شخصیت مرزی با زمان واکنش به محرک های هیجانی خشم و درد

هیجانی شدید از هیجانات و افکار منفی ایجاد می شود که بیمار قادر به

استناد به نتایج می توان گفت که توجه و حافظه کاری در افراد دارای

به وجود آمده توسط این آبشار هیجانی نجات پیدا کند .پس یک دلیل

ارزش مندی برای پژوهشگران و بالینگران در راستای بهبود کارکردهای

تنظیم آن نیست .پس دست به خودجرحی می زند تا از درد اجتماعی

ویژگی های اختالل شخصیت مرزی دارای نقص است .این یافته شواهد

برای ورود آهسته تر شادی به حافظه کاری این بیماران ،می تواند گرفتار

شناختی در این بیماران فراهم می سازد.

باشد که مانع از ورود هیجان های مثبت می شود.

تشکر و قدردانی

شدن بیشتر آنها در آبشاری از هیجانات و افکار منفی مرتبط با طرد

علی رغم اینکه این پژوهش از اولین پژوهش هایی است که روی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری روانشناسی بالینی ،با کد اخالق به

اختالل شخصیت مرزی انجام شده است اما مانند سایر پژوهش ها با

شهید بهشتی است که در تاریخ  1397/11/30اخذ گردیده است.

سوگیری توجه و کارکردهای حافظه کاری در افراد دارای نشانه های

شماره  35230است که از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه

محدودیت هایی روبرو است .یک محدودیت این بود که همبودی اختالل

نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمام شرکتکنندگان

شخصیت مرزی با اختالالت دیگری که در آنها حساسیت به طرد از

در پژوهش که ما را در اجرای آن یاری رساندند اعالم میدارند    .
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Abstract
Introduction: People with post-traumatic stress disorder suffer from different cognitive
and emotional problems. Meta-analyses studies investigating PTSD cognitive functions
have been revealed that working memory and speed processing are two vital components
that can explain PTSD’s cognitive dysfunctions. This study aims to investigate emotional
working memory capacity and speed of processing via an emotional working memory
capacity task.
Methods: A total number of 50 participants (20 PTSD, 15 Non-PTSD, 15 healthy control) from road traffic accident recruited via social media advertisements. All participants
screened based on SCID and then invited for the working memory and speed processing
assessment session. In this study, The Impact of Event Scale-Revised, Hopkins Symptom
Checklist, and emotional working memory capacity task has been used.
Results: Mixed ANOVA repeated measure has revealed that speed processing in the
PTSD group is significantly lower than the Non-PTSD group. Also person correlation
has revealed that in the PTSD group reaction time in the adequate correct response trials with trauma-related distractors has a negative correlation with avoidance and hyperarousal symptoms and also there is a significant negative correlation between reaction
time in the correct responses in trials with white noise distractor and intrusion-related
symptoms in PTSD group.
Conclusion: It seems that exposure with vague distractors (white noise) can result from

doi.org/10.30699/icss.22.1.49

more intrusion and less cognitive efficacy, requiring more investigation in future studies.
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مقاله پژوهشی

صفحات 49-60

تاثیر مواجه با محرک مبهم در ظرفیت حافظه کاری و سرعت واکنش در مبتالیان به اختالل استرس پس از سانحه
ویدا میرابوالفتحی ،1علیرضا مرادی

*3،2

 ،محمدحسن چوبین ،4نازنین درخشان

5

 .1دانشجوی دکتری روان شناسی شناختی ،گروه روان شناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران
 .2استاد روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3استاد روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران
 .4کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .5استاد روان شناسی تجربی ،گروه روان شناسی ،دانشگاه برکبک لندن ،لندن ،انگلستان

چکیده

دریافت1398/04/18 :

مقدمه :اختالل استرس پس از سانحه با مشکالت شناختی و هیجانی متعددی همراه است .نتایج مطالعات فراتحلیلی حاکی است

اصالح نهایی1398/06/06 :

که حافظه کاری و سرعت پردازش دو مولفه مجزا با اندازه اثر باال در بررسی نواقص شناختی این اختالل می باشند .هدف پژوهش

پذیرش1398/06/12 :

حاضر بررسی سرعت پردازش و ظرفیت حافظه کاری هیجانی در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه بود که هر دو با

واژه های کلیدی

استفاده از تکلیف ظرفیت حافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته تا تصویر کاملتری از مشکالت شناختی این اختالل بدست دهد.

اختالل استرس پس از سانحه

روش کار :در این مطالعه  20فرد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه ناشی از تصادف 15 ،شرکتکننده درگیر در تصادفات

حافظه کاری

جاده ای بدون عالئم این اختالل و  15نفر فردی که در طول عمر خود با تصادف شدید رانندگی مواجه نشده بودند به صورت در

سرعت پردازش
نویسنده مسئول
علیرضا مرادی،

دسترس انتخاب و پس از انجام مصاحبه تشخیصی مورد ارزیابی حافظه و سرعت پردازش قرار گرفتند .در این مطالعه از مصاحبه
استاد

روان شناسی

بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه
خوارزمی ،تهران ،ایران
ایمیلMoradi@khu.ac.ir :

ساختار یافته بر اساس  ،DSM-5مقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد ،پرسشنامه عالئم روانپزشکی  Hopkinsبرای ارزیابی
نشانههای افسردگی و تکلیف ظرفیت حافظه کاری دیداری برای ارزیابی ظرفیت حافظه کاری و سرعت پردازش استفاده شد.
یافته ها :آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر نشان داد که سرعت واکنش افراد مبتال به اختالل استرس پس
از سانحه در تمام موقعیتهای تکلیف ظرفیت حافظه کاری به صورت معنادار آهستهتر از گروه  Non-PTSDبود .عالوه بر این
همبستگی منفی معنادار میان عالئم مرتبط با بیش تحریکپذیری ،اجتناب و سرعت واکنش پاسخهای صحیح در کوششهای
دارای تصاویر تصادف مشاهده شد .همچنین همبستگی مثبت معنادار میان عالئم مرتبط با افکار مزاحم و سرعت واکنش پاسخهای
صحیح در کوششهای داری تصاویر مبهم (مغشوش) بدست آمد  .
نتیج هگیری :بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد که مواجه با تصاویر مبهم (مغشوش) با افزایش افکار مزاحم منجر به

doi.org/10.30699/icss.22.1.49

کاهش کارآمدی شناختی در مبتالیان به اختالل استرس پس از سانحه می گردد که نیاز به بررسی بیشتر در مطالعات آینده دارد  .

مقدمه

اختالل استرس پس از سانحه  ))traumatic stress disorder (PTSD

( .)1به جز اختالل در خلق و هیجان ،مشکالت شناختی ،از شکایتهای

            یک بیماری روانپزشکی شدید است که میتواند بعد از تجربه یا
(Post-

عمده مبتالیان به  PTSDاست که عمدتا شامل اختالل در حافظه،

مشاهده حادثه آسیبزا ( )Traumaticرخ داده و عالئمی همچون تجربه

فرایندهای توجه و کنترل شناختی میگردد ( Scott .)2و همکارانش

افزایش تحریکپذیری ،عاطفه منفی و افکار مزاحم مکرر را به دنبال دارد

بیان کردند که یادگیری کالمی ،سرعت پردازش ،توجه و حافظه کاری

مجدد حادثه آسیبزا ،اجتناب از محرکهای مرتبط با حادثه آسیبزا،

در یک مطالعه فراتحلیلی که شامل بررسی  60مقاله در این حوزه بود،

50

ویدا میرابوالفتحی و همکاران

مواجه با ابهام در استرس پس از سانحه

بیشترین اندازه اثر را در مجموعه آسیبهای شناختی گروه مبتال به

اطالعات دیداری_فضایی و کالمی به طور همزمان بود ،مجددا نشان دادند

حافظه کاری به عنوان مرکز محاسبات و دستکاریهای ذهنی محور

مواجه شده با تصادف اما بدون اختالل  Non-PTSDمیباشد (.)7

که ظرفیت حافظه کاری هیجانی در مبتالیان به  ،PTSDکمتر از گروه

 PTSDنشان میدهد (.)3

عملکرد شناختی کارآمد بوده ( )4و ظرفیت حافظه کاری به عنوان یک

مطالعات زیادی نشان داده است که مبتالیان به اختالل  PTSDبه دلیل

برای انجام محاسبات و حل تداخالت پیش آمده میان مولفههای مختلف

واکنش اغراق شده هیجانی در مواجه با محرک های منفی و باالخص

ذخیره موقت و کاربردی نشاندهنده گنجایش فضای ذهنی یک فرد

مرور ناکارآمد و مکرر تصاویر و افکار مرتبط با حادثه آسیب زا ،دچار

تکالیف شناختی میباشد ( .)5در مبتالیان به  PTSDاشتغال ذهنی

مرتبط با حادثه آسیب زا هستند ( .)16این بیش تحریک پذیری تا جایی

منفی با اشغال این ظرفیت محدود منجر به شکست در انجام فعالیتهای

مبهم و یا خنثی نیز منجر شود ( .)17مطالعات اخیر نشان می دهد که

سرعت پردازش به عنوان یک مولفه شناختی مهم در کنار ظرفیت حافظه

از مغز نظیر قشر پیش پیشانی میانی جانبی ،پیشانی خلفی و قشر

است که می تواند به تفسیر منفی و با مفهوم تهدیدکننده از محرکهای

مداوم با تصاویر و افکار مزاحم مرتبط با حادثه آسیبزا و نشخوار افکار

این مساله به دلیل پاسخ شدید آمیگدال و اختالل در عملکرد مناطقی

شناختی روزمره میشود (.)7 ،6

آهیانه ای است که در تنظیم باال به پایین کنترل شناختی نقش اساسی

کاری و عملکردهای اجرایی به عنوان یک مولفه مجزا در توضیح تفاوتهای

دارد (.)18

فردی در عملکردهای شناختی در نظر گرفته میشود ( .)8عالوه بر این،

در اهمیت این مولفه میتوان گفت که سرعت پردازش عصبی ،بیش از

آسیب حافظه کاری چه در بافت تکالیف هیجانی چه در ساختار ارزیابی

کند ( .)9نتایج پژوهشها نشان میدهد که نه تنها در اختالل استرس

طور مثال میرابوالفتحی و همکاران در مطالعهای با تاکید بر ماهیت

سنتی این مولفه در گروه مبتال به  PTSDمکررا مطرح شده است .به

 80درصد واریانس هوش در کارکردهای شناختی سطح باال را تبیین می
پس از سانحه ( )10بلکه در اختالالت دو قطبی ( ،)11افسردگی ()12

دیداری عالئم این اختالل با استفاده از تکلیف بازشناسی دیداری چهره

و اسکیزوفرنیا ( ،)13سرعت پردازش مولفه میانجی بین تشخیص این

که از عوامل پرتکننده حواس مرتبط با تروما ،خنثی و مبهم (مغشوش)

اختاللها و نقایص حافظه در آنها میباشد .نکته مهم در مبتالیان به

تشکیل شده بود ،نقص عملکرد حافظه کاری هیجانی در مبتالیان به

 PTSDآن است که مطالعات عصبشناختی نشان داده است که مبتالیان

 PTSDرا نشان دادند  ( .)19همچنین در مطالعه دیگری با استفاده از

در مناطق مغزی قشر پیشپیشانی جانبی ،پیشپیشانی حدقهای ،پیشانی

و افکار مزاحم را در میان اختالل به  PTSDو ظرفیت حافظه کاری

نسخه بازبینی شده همان تکلیف نقش واسطهای عالئم مرتبط با اجتناب

به این اختالل در هنگام انجام تکالیف شناختی پیچیده ،فعالیت بیشتری را

تحتانی و آهیانه قدامی که در پردازشهای مرتبط با کارکردهای اجرایی

دیداری هیجانی بررسی کردند ( .)20الزم به ذکر است که انجام موفقیت

(برای مثال حافظه کاری ،توجه ،کدگذاری ،سرعت پردازش) دخیل

آمیز این تکلیف که از نوع تکالیف بازشناسی تغییر است نیازمند هدایت

هستند ،نشان میدهند ( .)14این امر به معنای ناکارآمدی پردازشها

و بروزرسانی توجه به سوی محرکهای مرتبط با تکلیف و بازداری از

در سطح عصبی بوده و شاهدی بر آسیب کارکردهای شناختی در سطح

اطالعات نامرتبط با تکلیف می باشد ( .)21در این مطالعه نشان داده

مرتبط نه تنها منجر به بهبود عملکرد نشده ،بلکه با کاهش معنادار فعالیت

افکار مزاحم نقش میانجی در تشخیص  PTSDو ظرفیت حافظه کاری

کاری در بافتاری نزدیک به موقعیتهای روزمره زندگی Schweizer ،و

با تصاویر تصادف با عالئم مرتبط با اجتناب و افکار مزاحم بیشتر در

را در بافتی از لغات هیجانی مرتبط با حادثه آسیبزا ارزیابی می کرد،

مواجه شدن با تصاویر هیجانی مرتبط با حادثه آسیب زا از طریق افزایش

رفتاری میباشد .از این رو در این گروه فعالیت بیشتر مناطق مغزی

شد که در کوششهای دارای زمینه هیجانی ،عالئم مرتبط با اجتناب و

شناختی نیز همراه است .در همین راستا و برای مطالعه ظرفیت حافظه

را دارند .این یافته بیان میکند که ظرفیت حافظه کاری کمتر ،در مواجه

 )2011( Dalgleishبا طراحی تکلیفی که ظرفیت حافظه کاری هیجانی

مبتالیان به  PTSDارتباط دارد .به عبارت دیگر در مبتالیان به PTSD

اجتناب به کاهش ظرفیت حافظه کاری میانجامد (.)20

نشان دادند که ظرفیت حافظه کاری هیجانی در مبتالیان به  PTSDدر

همان طور که پیش از این اشاره شد ،سرعت واکنش در تکالیف شناختی

مقایسه با افراد مواجه شده با حادثه آسیبزا بدون عالئم مرتبط با این

اختالل کمتر میباشد ( .)15در مطالعه دیگر آنها در یک تکلیف بازشناسی

شاخصه دیگری از کارآمدی پردازشهای شناختی است ( ،)22که با

از عوامل پرتکننده حواس هیجانی که نیازمند کدگذاری و فراخوانی

 PTSDدر نظر گرفته شده است اما همواره در بافت تکالیف ارزیابی

وجود آن که همواره به عنوان بخشی از نقایص شناختی افراد دارای

پیچیده برای ارزیابی ظرفیت حافظه کاری کالمی و دیداری با استفاده
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مجله تازه های علوم شناختی
توجه مورد بررسی قرار گرفته و کمتر در ساختارهای دیگر و یا به صورت

 Hopkinsبرای ارزیابی نشانههای افسردگی و تکلیف ظرفیت حافظه

تحلیل عاملی نشان می دهد که سرعت پردازش و توجه ،دو مولفه مجزا

استفاده شد.

مستقل مورد توجه واقع شده است .این در حالی است که مطالعات

کاری دیداری برای ارزیابی ظرفیت حافظه کاری و سرعت پردازش
مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس ))DSM-5 (SCID DSM-5

از هم هستند .در مطالعه فراتحلیل  Scottو همکاران (  )2015نشان

داده شد که پس از حافظه کاری ،سرعت پردازش دومین اندازه اثر را در

(Structured Clinical Interview for

تمایز بین گروه مبتال به  PTSDو گروه عادی دارد ( .)3بنابراین به نظر

مصاحبه مذکور یک ابزار جامع و استاندارد برای ارزیابی اختالالت

تکلیف ارزیابی کننده ظرفیت حافظه کاری می تواند تصویر کامل تری از

و برای مقاصد بالینی و پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد (،)23

بر این ،با توجه به آنکه مطالعات زیادی به بررسی ظرفیت حافظه کاری

تشخیصی استاندارد است .این نسخه از مصاحبه  SCIDهمانند

می رسد که بررسی مولفههای مهمی از قبیل سرعت پردازش در ساختار

روانپزشکی بر اساس مالکهای تشخیصی  DSM-5طراحی شده

نقایص پردازشهای شناختی در مبتالیان به  PTSDبدست دهد .عالوه

این مصاحبه پرکاربردترین مصاحبه تشخیصی در بین سایر ابزارهای

و طبقات عالئم مرتبط با این اختالل پرداختهاند ،بررسی میان عالئم

نسخه های قبلی از اعتبار و روایی باالیی در تشخیص  PTSDبرخوردار

مرتبط با بیش تحریک پذیری ،افکار مزاحم و اجتناب و سرعت پردازش

است (ضریب کاپا .)25-24( )0/69

تکمیل کند.

(The impact of event

مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد ))scale–revised (IES-R

می تواند دریافت ما را از ساختار پدیدارشناسی عالئم اختالل PTSD

بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد ظرفیت حافظه کاری

این مقیاس بهوسیله  Weiessو  )1997( Marmerهماهنگ با مالکهای

تکلیف بازشناسی تغییر انجام گرفت .پیش بینی این بود که مبتالیان به

ن شده است .مقیاس دارای 22
برای پوشش عالئم بیشانگیختگی تدوی 

ظرفیت حافظه کاری را به صورت کلی در کل تکلیف ظرفیت حافظه

به عالئم بیشانگیختگی مانند خشم و تحریکپذیری ،پاسخ شدید به

و زمان واکنش در مبتالیان به  PTSDناشی از تصادفات جادهای در

 DSM-IVبرای تشخیص  PTSDطراحی و تدوین شده استIES-R .

اختالل  PTSDدر مقایسه با گروه  Non-PTSDو گروه کنترل ،کاهش

ماده است که  7ماده به  IESاصلی اضاف ه شده است 6 .ماده از  7ماده

کاری نشان دهند .همچنین پیش بینی دیگر این بود که زمان واکنش

محرکهای غیرمنتظره ،مشکل در تمرکز ،گوشبهزنگ بودن و یک ماده

شاخص از سرعت پردازش در نظر گرفته شود ،به طوری که در گروه

گردید .آزمودنیها میبایست هر ماده را در یک مقیاس لیکرت شامل 0

در پاسخهای صحیح در تکلیف حافظه کاری که می تواند به عنوان یک

به افکار ناخواسته که به تجربه مجدد شبه گسستگی مربوط است ،اضافه

مبتال به  PTSDبیش از گروه  Non-PTSDو گروه کنترل باشد.

(هرگز)( 1 ،ب ه ندرت)( 2 ،گاهی)؛ ( 3اغلب) و ( 4بهشدت)؛ در طی  7روز

روش کار

خوبی در گروه مبتالیان به  )27( PTSDو همچنین به طور اختصاصی

گذشته مشخص نمایند ( .)26این پرسشنامه از ویژگیهای روانسنجی

از  50نفر شرکت کننده در مطالعه 20 ،فرد مبتال به اختالل استرس

در مبتالیان به  PTSDناشی از تصادف برخوردار است ( .)28در ایران

تصادف جادهای بدون نشانههای اختالل و همچنین  15نفر فرد بدون

است که از ثبات درونی با ضریب آلفای  0/75تا  0/92و اعتبار مناسب

شبکههای اجتماعی و مراجعه به بیمارستان شفا یحیائیان وارد مطالعه

سیاهه عالئم هاپکینز ))(Hopkins Symptom Checklist (HSCL

پس از سانحه ناشی از تصادفات جادهای 15 ،نفر فرد مواجه شده با

این مقیاس توسط مرادی ترجمه و در مطالعات مختلف بهکار برده شده

تجربه مواجه با تصادف بودند که به صورت داوطلبانه و از طریق آگهی در

برخوردار است (.)29

شدند .ابتدا مصاحبه اولیه برای بررسی مالک های ورود و همچنین

همبستگی باالی افسردگی و اختالل  PTSDلزوم کنترل عالئم افسردگی

و مصاحبه تشخیصی به صورت حضوری در آزمایشگاه ملی نقشه برداری

این اساس در پژوهش حاضر برای کنترل عالئم اختالل افسردگی از  

ابتال به بیماریهای عصب شناختی و سوء مصرف مواد در نظر گرفته شد

افسردگی است ،استفاده شده است ( .)30شرکتکنندگان باید پاسخ

مقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد ،پرسشنامه عالئم روان پزشکی

مقیاس  4درجهای لیکرت ( اصال= ،1شدیدا= )4است .همبستگی درونی

معرفی پژوهش و دعوت به همکاری صورت گرفت ،سپس جلسه ارزیابی

را در بررسی جنبههای شناختی مبتالیان به  PTSDمطرح میکند .بر

مغز انجام شد .مالکهای خروج از مطالعه شامل ،داشتن سابقه سایکوز،

بخش دوم سیاهه عالئم  Hopkinsکه شامل  15ماده برای بررسی عالئم

(جدول  .)1در این مطالعه از مصاحبه ساختار یافته بر اساس ،DSM-5

دهند که چه میزان از این عالئم در هفته گذشته رنجبردهاند .پاسخها در
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ویدا میرابوالفتحی و همکاران

مواجه با ابهام در استرس پس از سانحه

این سیاهه در جمعیت ایرانی  0/94بدست آمده که یک اندازه عالی به

المللی ( )International affective picture systemاستخراج شده

تکلیف ظرفیت حافظه کاری دیداری هیجانی )capacity task

شد به گونهای که در نیمی از کوششها نیمی از کوششها یک عکس

میرابوالفتحی و همکاران ( )19با تلفیق تکلیف بازشناسی استفاده شده

تشخیص دادند تصاویر چهره تغییر کرده است بر روی تصویر تغییر کرده

بود ( .)33در مرحله بازیابی ،مجددا دو و یا سه تصویر چهره نشان داده

شمار میآید (.)31

(Emotional working memory

چهره تغییر کرده است .از آزمودنیها خواسته شده بود در صورتی که

توسط  Moreyو همکاران ( )14و  Wongو همکاران ( )32یک تکلیف  

کلیک کنند و در صورتی که از نظر آنها تغییری اتفاق نیفتاده است ،کلید

(تصادف) ،خنثی و مبهم (مغشوش) شده بود طراحی کردند .این تکلیف

چهرهها در سریعترین زمان ممکن تاکید دارد.

اولیه طراحی شده این تکلیف شامل  90کوشش بود که در این مطالعه

شرکت در پژوهش دعوت شد تا برای انجام مصاحبه حضوری و

فاصله را فشار دهند .دستورالعمل انجام تکلیف بر دقت در تشخیص تغییر

بازشناسی تغییر چهره را که شامل تصاویر واسط مرتبط با حادثه آسیبزا

روش اجرا :پس انجام مصاحبه اولیه تلفنی ،از واجدین شرایط

از سه مرحله ،کدگذاری ،نگهداری و بازیابی تشکیل شده است .نسخه

ارزیابی حافظه به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز مراجعه نمایند.

از نسخه بلندتر شامل  480کوشش استفاده شده است .در نسخه اولیه

این تکلیف  3اندازه کوشش در مرحله کدگذاری در نظر گرفته شده بود

پس انجام مصاحبه تشخیصی ساختار یافته در آزمایشگاه ،ابتدا

 4تصویر ( )19حذف گردیده و در این مطالعه تنها از اندازه کوشش 2

و حقوقشان در حین شرکت در مطالعه به آنان داده شده و در نهایت

توضیحاتی در مورد هدف پژوهش و مطلع کردن داوطلبان از شرایط

(دو ،سه و یا چهار عکس چهره) که به دلیل دشواری زیاد ،اندازه کوشش

از تمام شرکت کنندگان رضایتنامه کتبی جهت شرکت در مطالعه

و  3استفاده شده است .زمان ارائه تصاویر چهره در مرحله رمزگذاری از

اخذ گردید .پس از این مرحله ابتدا بسته پرسشنامهها و سپس

دو و یا سه عکس چهره به صورت مساوی  2ثانیه در نظر گرفته شد.

پس از حذف تصاویر در مرحله کدگذاری ،یک تصویر به مدت یک ثانیه

ارزیابی حافظه در یک اتاق ساکت و با نور مناسب صورت گرفت.

حواس در نظر گرفته شدند شامل سه حالت ،مرتبط با تصادف ،خنثی

 17اینچ بود ،همچنین به طور متوسط مجموع زمان ارزیابی برای

فاصله شرکت کنندگان تا نمایش گر  80سانتی متر و اندازه نمایش گر

به نمایش گذاشته میشد .این تصاویر که به عنوان عوامل پرتکننده

هر شرکت کننده یک ساعت و نیم به طول می انجامید.

(تصویر اشیا) و تصویر مبهم (مغشوش) بود که از خزانه تصاویر عاطفی بین

شکل  .1مراحل تکلیف ظرفیت حافظه کاری هیجانی :همان طور که در تکلیف نشان داده شده است این تکلیف از سه مرحله ،کدگذاری ،عامل پرت کننده حواس و
بازیابی تشکیل شده است.
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مجله تازه های علوم شناختی
یافته ها

همان طور که در جدول شماره  1مشاهده می شود ،سه گروه

گروه  Non-PTSDنمرات باالتری را کسب کردهاند و در

یکدیگر نداشتند .همچنین گروه مبتال به  PTSDدر تمام خرده

مبتال به  PTSDدر مقایسه با گروه  Non-PTSDو گروه کنترل،

مورد مطالعه به لحاظ سن و جنسیت تفاوت معناداری با

پرسشنامه  HSCLنیز که عالئم افسردگی را می سنجد گروه

مقیاسهای پرسشنامه پاسخ به رویداد به طور معناداری از

به طور معناداری عالئم افسردگی بیشتری را گزارش کرده اند.

جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی و نمرات پرسشنامههای مطالعه در گروه های پژوهش

PTSD

Non-PTSD

کنترل

آماره و P

سن

)10/83( 31/40

)10/53( 32/40

)4/3( 3/47

F)2 ,47(=0/12

جنسیت

 14( 20زن)

 12( 15زن)

 11( 15زن)

χ2=0/79

HSCL

)8/20( 40/16

)11/63( 27/33

)4/61( 26/69

***F)2 ,47(=13/37

IES-R

)13/26( 37/84

)12/64( 11

-

***t)32(=5/98

اجتناب

)6/39( 13/32

)4/87( 4

-

***t)32(=4/67

افکار مزاحم

)5/69( 12/53

)5/35( 3/53

-

***t)32(=4/69

بیش تحریک پذیری

)4/58( 12

)4/3( 3/47

-

***t)32(=5/53
P<0/001

حافظه کاری دیداری

***

P<0/01

**

P<0/05

*

 .)F)1/47(=439/06،اما نمره حافظه کاری در بین سه عامل

پرت کننده حواس مختلف (مرتبط با تصادف ،تصویر شی و یا مبهم)

برای محاسبه ظرفیت حافظه کاری دیداری از شاخص صحت پاسخها استفاده

تفاوت معناداری را نشان نداد .)F)2 ،90(=0/264، P=0/77( ،همچنین

شد .شاخص صحت پاسخ از مجموع تعداد تمام پاسخهای صحیح در تکلیف

تعامل بین سه مولفه اندازه کوشش ،عامل پرت کننده حواس و گروههای

محاسبه میشود .سپس از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیریهای

پژوهش معنادار نبود (.)P>0/05

مکرر برای محاسبه تفاوت نمره حافظه کاری در بین گروهها استفاده شد.

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود ،به نظر میرسد در عامل

الزم به ذکر است پیش فرضهای انجام آزمون تحلیل واریانس مختلط با

پرتکننده حواس با محتوای مبهم (مغشوش) تمایز بیشتری بین گروهها

اندازه گیری مکرر شامل نرمال بودن توزیع دادهها ،شرط همگنی واریانسها

مشاهده شد .با توجه به آنکه دو گروه مواجه شده با حادثه آسیبزا (با

و شرط کرویت در ماتریس کوواریانس بررسی شد .برای بررسی نرمال بودن

اختالل  PTSDو بدون عالئم اختالل  )PTSDهر دو نمرات نزدیک به

دادهها از آزمون شاپیرو_ویک ،برای بررسی شرط همگنی واریانسها از

هم را نشان میدهند ،برای بررسی تفاوت مشاهده شده ،با استفاده از

آزمون لوی و برای بررسی شرط کرویت از آزمون موخلی استفاده شد .با

تحلیل واریانس یک راهه نمرات حافظه کاری در دو حالت اندازه کوشش

توجه به برآورده شدن پیش فرضهای الزم برای انجام آزمون تحلیل واریانس

کوچک (دو تصویر) و اندازه کوشش بزرگ (سه تصویر) به صورت مجزا

مختلط با اندازهگیری مکرر میتوان از این آزمون برای مقایسه اثرات اصلی

در دو گروه مواجه شده با حادثه آسیبزا ( PTSDو )Non-PTSD

و تعاملی مولفههای اندازه کوششها و نوع عامل پرتکننده حواس به عنوان

در مقایسه با گروه کنترل بدون سابقه مواجه با تصادف ،مورد بررسی

عامل درون گروهی و نوع گروههای پژوهش ( PTSD ،Non-PTSDو

قرار گرفت .بر اساس نتایج بدست آمده در نمره حافظه کاری در حالت

کنترل)  استفاده کرد.

اندازه کوشش بزرگ ( 3تصویر چهره) و تصویر واسط مبهم ،بین گروه

همان طور که پیش بینی شده بود تمام گروهها در حالت اندازه کوشش

مواجه شده با حادثه آسیبزا و گروه مواجه نشده با حادثه آسیبزا تفاوت

کوچک تر (شامل دو تصویر چهره) نسبت به اندازه کوشش بزرگ تر

معنادار مشاهده شد (.)t)45(=-2/43، P=0/01

(شامل سه تصویر چهره) عملکرد بهتری داشتند (P>0/001، ηp2=0/9
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نمودار  .1نمودار تعاملی میانگین اصالح شده ظرفیت حافظه کاری در حاالت مختلف تکلیف ظرفیت حافظه کاری هیجانی

زمان واکنش در تکلیف حافظه کاری دیداری

مورد مطالعه کوششهای دارای دو تصویر و سه تصویر را در حاالت

مختلف عوامل پرتکننده حواس متفاوت پاسخ دادهاند .برای بررسی آن

برای بررسی نقش زمان واکنش در بین  6حاالت مختلف تکلیف ظرفیت

که این تفاوت در کدام حاالت رخ داده است از آزمون تحلیل واریانس

حافظه کاری از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیریهای مکرر با

طراحی ( 2اندازه کوشش  2و ( 3 × )3عامل پرت کننده حواس ،تصادف،

یک طرفه استفاده شد (جدول  .)2همانطور که مشاهده میشود تفاوت

ابتدا پیش فرض های انجام آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری

برای بررسی تفاوت بین گروهی در هر  6حالت از آزمون تعقیبی بنفرونی

بین گروهها در هر  6حالت تکلیف معنادار است.

شی و مبهم) × ( 3گروه  PTSD، Non-PTSDو کنترل) استفاده شد.

مکرر شامل نرمال بودن توزیع داده ها ،شرط همگنی واریانس ها و شرط

استفاده شد .بر اساس نتایج به دست آمده زمان واکنش گروه  PTSDدر

داده ها از آزمون شاپیرو_ ویک ،برای بررسی شرط همگنی واریانس ها از

معناداری از گروه  Non-PTSDبیشتر بود ( )P>0/05و همچنین این

کوششهایی با اندازه دو و سه تصویر و دارای تصویر واسط تصادف به طور

کرویت در ماتریس کوواریانس بررسی شد .برای بررسی نرمال بودن

گروه در کوششهای دارای سه تصویر همراه با تصویر واسط مبهم نسبت

آزمون لوی و برای بررسی شرط کرویت از آمون موخلی استفاده شده

به گروه  Non-PTSDبه صورت معناداری با زمان بیشتری واکنش نشان

است .با توجه به برآورده شدن پیش فرض های الزم برای انجام آزمون

داده است ( .)P>0/01به عالوه گروه  Non-PTSDدر تمام کوششهای

تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر می توان از این آزمون برای

دارای سه تصویر از گروه کنترل سریعتر واکنش نشان داده بودند

مقایسه اثرات منفرد و تعاملی مولفه های اندازه کوشش ها و نوع عامل

پرت کننده حواس به عنوان عامل درون گروهی و نوع گروه های پژوهش

شهای شامل دو تصویر و تصویر واسط
( .)P>0/01همچنین در کوش 

بر اساس نتایج بدست آمده ،تعامل بین هر سه عوامل (اندازه کوشش،

تفاوت میان گروه  PTSDو کنترل تنها در کوششهای شامل دو تصویر

مبهم و خنثی نیز سریعتر از گروه کنترل پاسخ داده بودند (.)P>0/01

( PTSD ،Non-PTSDو کنترل)  استفاده کرد.

و دارای تصویر خنثی معنادار بوده ( )P>0/01و در سایر حاالت تفاوت

عامل پرتکننده حواس و گروههای پژوهش) معنادار بود (ηp2=0/1

معناداری بین این دو گروه به دست نیامد (.)P<0/05

 .)F)4 ،90(=4/21، P>0/05،این نتیجه به این معنا است که گروههای
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جدول  .2زمان واکنش به کوشش های دو و سه تصویر با تصاویر واسط تصادف ،خنثی و برفک

اندازه کوشش

تصویر واسط

PTSD

Non- PTSD

کنترل

آماره و P

تصادف

)246/4( 988/02

)117/72( 807/61

)208/44( 964/60

**F)2, 45(=3/695

خنثی

)203/3( 924/85

)159/8( 800/65

)208/9( 1122/13

***F)2, 45(=6/818

برفک

)198( 917/04

)98/5( 832/37

)251/3( 1063/01

**F)2, 45(=10/23

تصادف

)277/1( 995/46

)220/2( 777/34

)151/7( 1077/94

***F)2, 45(=3/746

خنثی

)282/9( 944/63

)260/3( 784/39

)182/04( 1034/11

***F)2, 45(=5/321

برفک

)233/8( 1014/84

)193/2( 773/68

)198/7( 1028/75

***F)2, 45(=7/027

دو تصویر

سه تصویر

P<0/001

***

P<0/01

**

P<0/05

*

همبستگی بین زمان واکنش در تکلیف حافظه کاری و عالئم

شامل دو تصویر و دارای تصویر خنثی معنادار بوده ( )P>0/01و در سایر

برای بررسی همبستگی بین زمان واکنش در پاسخهای صحیح و پاسخهای

هشدار کاذب در بین حالتهای مختلف تکلیف حافظه کاری دیداری و

واسط برفک و نمرات خرده مقیاس افکار مزاحم ()18(=-0/51، P>0/05
 )rهمبستگی معنادار وجود داشت .همچنین بین زمان واکنش پاسخهای

همبستگی پیرسون استفاده شد .در گروه مبتال به  PTSDمیان زمان واکنش

و همچنین نمره خرده مقیاس اجتناب در پرسشنامه پاسخ به رویداد

اختالل استرس پس از سانحه

حاالت تفاوت معناداری بین این دو گروه به دست نیامد (.)P<0/05

هشدار کاذب در حالت اندازه کوشش  3تصویر با تصویر واسط مبهم

نمرات به دست آمده در خرده مقیاسهای پرسشنامه پاسخ به رویداد از

همبستگی مثبت معنادار مشاهده میشود .این به این معناست که

پاسخهای صحیح به کوششهای دارای تصویر واسط تصادف و نمرات

با افزایش میزان اجتناب در گروه مبتال به  ،PTSDآنها در مواجه با

خرده مقیاس اجتناب ( )r)18(=-0/52، P>0/05و بیش تحریکپذیری

کوششهای دارای تصاویر مبهم که دارای ابهام هستند سریعتر واکنش

( )r)18(=-0/54، P>0/05همبستگی معنادار وجود داشت .همچنین در

نشان میدهند (.)r)18(=-0/53، P>0/05

این گروه میان زمان واکنش به کوششهای دارای تصویر کوششهای

افکار مزاحم

بیش تحریک پذیری

اجتناب

تصویر واسط برفک

تصویر واسط تصادف

تصویر واسط تصادف

زمان واکنش پاسخ های صحیح در کوشش های دارای  3تصویر
نمودار  .2همبستگی میان خرده مقیاس های پرسشنامه تاثیر رویداد و
ِ
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اجتناب

تصویر واسط برفک
زمان واکنش پاسخ های هشدار کاذب در کوشش های دارای  3تصویر با تصویر واسط برفک
نمودار  .3همبستگی میان خرده مقیاس اجتناب از پرسشنامه تاثیر رویداد و
ِ

بحث

 PTSDدر موقعیت کوششهایی با بار شناختی زیاد (سه تصویر در

در این مطالعه به بررسی ناکارآمدی شناختی از منظر ظرفیت

مرحله کد گذاری) و همراه با محرک مبهم قرار گرفته بودند .این گونه

حافظه کاری هیجانی و سرعت پردازش در مبتالیان به PTSD

که به نظر می رسد در کوششهای دشوارتر ،مواجه با ابهام با افزایش

پرداخته شده بود .هم جهت با پیش بینی صورت گرفته ،ظرفیت

افکار مزاحم و افزایش اجتناب به سرعت پردازش پایینتر و همچنین

حافظه کاری در کوششهای شامل دو تصویر (بار شناختی کم)

ظرفیت حافظه کاری پایینتر انجامیده است .این نتیجه هم جهت با

بیش از حالت  3تصویر (بار شناختی زیاد) بدست آمد .این اثر به

مطالعاتی است که نشان داده اند مواجه با محرک مبهم می تواند در

عنوان اثر بار شناختی در نظر گرفته می شود و همراستا با نتایج

مبتالیان به  PTSDبا راه اندازی مدارهای عصبی مرتبط با ترس و

بدست آمده در مطالعات بالینی در گروههای مبتال به ،PTSD

تهدید منجر به تفسیر غلط نشانهها و فعالیت نامتناسب و مرتبط با

اضطراب و یا افسردگی و بررسیهای انجام شده در افراد عادی است

ترس سیستم عصبی و شناختی گردد ( .)17بر اساس نظریه سوگیری

( .)34-36 ،9 ،7به این صورت که با افزایش تعداد موادی که فرد

توجه افراد مبتال به  PTSDگرایش به تفسیر منفی از نشانههای مبهم

در هنگام انجام تکلیف ارزیابی کننده ظرفیت حافظه کاری ملزم به

و خنثی دارند که همین مساله می تواند تبیین کننده نقش منفی مواجه

نگهداری و انجام محاسبه روی آنها است ،میزان پاسخهای صحیح

با محرک مبهم در مبتالیان به  PTSDباشد ( .)38 ،37همچنین

به طور معنادار کاهش پیدا می کند.

مدل کنترل شناختی بیان می کند که نقص در تنظیم عصبی باال

در بررسی اثر مواجه با عوامل پرت کننده حواس هیجانی و خنثی

به پایین یعنی تنظیمات عصبی که از طریق مدارهای مرتبط با

بر ظرفیت حافظه کاری ،بر خالف نتایج بدست آمده از مطالعات

مناطق قشری به سمت مناطق پایینتر مغز حرکت می کنند منجر به

 Schweizerو  Dalgleishدر سال های  )7( 2016و )15( 2011

بازداری و تنظیم فعالیت بخشهای مرکزی و تحتانی مغز که مرتبط

است که حاکی از کاهش ظرفیت حافظه کاری در مبتالیان به PTSD

با پردازش هیجانات هستند می گردند و این گونه می تواند منجر

در مواجه با عوامل پرت کننده حواس مرتبط با حادثه آسیب زا بود .بر

واکنش شدید هیجانی در مواجه با محرک مبهم گردد و عالئمی

اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه ،تصاویر مبهم در گروه مبتال به

همچون بیش گوش به زنگی را در مبتالیان به این اختالل ایجاد کنند

 PTSDاثر مخرب بیشتری را بر حافظه کاری ایجاد کرده بودند و این

( .)18عالوه بر این از منظر نشانه شناسی می توان گفت که مواجه

اثر چه از منظر ظرفیت حافظه کاری و چه از منظر سرعت پردازش و چه

با محرک مبهم با راه اندازی اشتغال به افکار مزاحم منجر به تشدید

همبستگی میان عالئم اختالل و سرعت پردازش ،به صورت یکپارچه

ناکارآمدی شناختی در این گروه شود .این نتیجه همراستا با نتایج به

تایید کننده ناکارآمدی شناختی بیشتر در زمانی بود که مبتالیان به
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دست آمده در مطالعاتی است که بیان می کنند ابهام باعث افزایش

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر تنها از تصاویر چهره بانوان برای طراحی تکلیف

هشدار کاذب مورد بررسی قرار گرفت ،همان طور که پیش بینی شده

نشخوار فکری و کاهش ظرفیت حافظه کاری می شود (.)39-40

در این مطالعه زمان واکنش در پاسخهای صحیح و پاسخهای شامل

استفاده شد ،پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده از تصاویر هر

بود به طور کلی زمان واکنش در پاسخهای صحیح در گروه مبتال به

مرحله رمزگذاری استفاده شود .همچنین با توجه به آن که بررسی

این شاخص نسبت به ظرفیت حافظه کاری توانسته تمایز بیشتری را در

یکپارچه نبوده به نظر می رسد که یک مطالعه مقایسه که ظرفیت

آینده دارد .همچنین نشان داده شد که در گروه مبتال به  PTSDبا

دو جنسیت و یا سایر تصاویر مانند اشکال هندسی جهت استفاده در

 PTSDبیش از گروه  Non-PTSDبوده و نکته بسیار مهم آن است که

ظرفیت حافظه کاری دیداری در مبتالیان به  PTSDدارای نتایج

بین گروههای پژوهش ایجاد کند که نیاز به بررسی بیشتر در مطالعات

حافظه کاری دیداری و همچنین کالمی را به صورت مجزا در این

افزایش میزان اجتناب و بیش تحریک پذیری سرعت پاسخ در مواجه

دو گروه مورد ارزیابی قرار دهد بتواند تصویر روشن تری از نقایص

با محرکهای مرتبط با تصادف افزایش می یابد .به عبارت دیگر به نظر

شناختی در دو حوزه متفاوت در این گروه بدست دهد .در نهایت با

می رسد که ماهیت عالئم مرتبط با بیش تحریک پذیری که به باال رفتن

مبتالیان به  PTSDدر مواجه با محرک های مبهم است ،طراحی و

آسیب زا منجر می شود از یک سو و همچنین ترس از مواجه شدن با

ناشی از مواجهه با محرکهای مبهم ،انعطاف پذیری شناختی را در

فعالیت بیشتر سیستم حافظه کاری منجر شده است.

توجه به نتایج حاصل از این مطالعه که بیان کننده حساسیت شدید

سطح گوش به زنگی و هشدار نسبت به محرکهای مرتبط با حادثه

تدوین مداخالتی که بتواند با هدف قرار دادن اصالح تفسیر و سوگیری

سرنخهای مرتبط با حادثه آسیب زا از سوی دیگر ،به واکنش سریعتر و

این گروه افزایش دهد .در پایان به نظر می رسد ارتقا عملکرد حافظه

تشکر و قدردانی

کاری در بافتی از عوامل پرت کننده حواس مبهم ،می تواند کاهش
سطح تحریک پذیری در مبتالیان به این اختالل را موجب شده و در

این مطالعه با حمایت مالی ستاد توسعه علوم شناختی و آزمایشگاه ملی

افزایش عملکرد شناختی این گروه موثر واقع گردد.

نقشه برداری مغز صورت گرفته است.
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Abstract
Introduction: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is one of the most abundant
neurotrophic factors in the adult brain associated with synaptic plasticity, learning, memory and cognitive processes reinforcement. The advent of val66met polymorphism in
codon 66 of the BDNF gene, disrupted this protein’s secretion. The purpose of the study
is to investigate of the effect of brain-derived neurotrophic factor single nucleotide polymorphism on memory score and memory quotient.
Methods: One hundred native male students from Kashan University, Iran (mean age
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21.60 ±2.20) were randomly selected. After extraction of Genomic DNA, the polymerase

Email: Ab.shayana@gmail.com

others were affected by the polymorphism (met-carrier). We used Wechsler memory test-

chain reaction (PCR) was implemented by forwarding primer 5-ACTCTGGAGAGCGTGAAT-3 and reverse primer 5-ATACTGTCACACACGCTG-3, analyzing PCR by
1.5 percent Electrophoresis Gel. In the end, sequencing by ABI PRISM 7000 Sequencing
Analyzer, some participants were identified without val66met polymorphism while the
ed assess memory score and memory quotient of participants. Also, we used from SPSS
software for data analysis and test the research hypothesis.
Results: Results revealed that people without the polymorphism were significantly better than met-carriers in memory score and memory quotient (P<0.001). The study of
Wechsler’s subscales showed that this superiority was more affected by logical memory
subscales and associative learning.
Conclusion: In general, the results represent the effect of val66met polymorphism on
memory and memory quotient, so that the existence of this polymorphism in some people may weaken their ability in compression with people without polymorphism, due to

doi.org/10.30699/icss.22.1.61

disruption of BDNF secretion.
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اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر حافظه دانشجویان
ابوالفضل شایان نوش آبادی

*1

 ،محمدعلی دولتی ،2عبدالصالح زر

3

 .1استادیار رفتار حرکتی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه جهرم ،جهرم ،ایران
 .2استادیار ژنتیک پزشکی ،مرکز تحقیقاتی بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ،کاشان ،ایران
 .3دانشیار فیزیولوژی ورزش ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران   

دریافت1398/02/30 :

اصالح نهایی1398/06/01 :

پذیرش1398/07/22 :
واژه های کلیدی

چکیده
مقدمه :عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز ( )BDNFیکی از فراوان ترین عوامل نروتروفیک در مغز فرد بالغ است
و با رشد ،شکل پذیری سیناپسی ،یادگیری ،حافظه و تسهیل فرآیندهای شناخنی در ارتباط است .وجود چندریختی
 Val66metدر کدین  ۶۶ژن  ،BDNFترشح این پروتئین را دچار اختالل می کند .لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر

چندریختی تک نوکلئوتیدی

چندریختی تک نوکلئوتیدی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر نمره و بهره حافظه بود.

عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز

روش کار :صد دانشجوی مرد بومی از دانشگاه  کاشان (میانگین سنی  )21/60 ±2/20به صورت تصادفی انتخاب

حامالن متیونین
حافظه
نویسنده مسئول
ابوالفضل شایان نوش آبادی ،استادیار
رفتار حرکتی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه جهرم،

شدند .پس از استخراج  DNAژنومیک ،انجام واکنش زنجیره پلی مراز (  )PCRبا استفاده از پرایمر رو به جلو
 5-ACTCTGGAGAGCGTGAAT-3و پرایمر معکوس  ،5-ATACTGTCACACACGCTG-3تایید صحت
محصول  PCRبا استفاده از ژل الکتروفرز  1/5درصد و در نهایت تعیین توالی با استفاده از آنالیزگر Sequencing

 ، ABI PRISM 7000تعدادی از آنها فاقد چندریختی  Val66metو تعدادی دیگر تحت تاثیر این چندریختی
(حامل متیونین) شناسایی شدند .سپس با استفاده از آزمون حافظه وکسلر ،نمره و بهره حافظه شرکت کنندگان

جهرم ،ایران

مورد آزمون قرار گرفت .در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSتحلیل شد  .

ایمیلAb.shayana@gmail.com :

یافته ها :نتایج نشان داد اف راد فاقد چندریختی در نمره و بهره حافظه به صورت معناداری بهتر از حامالن متیونین بودند
( .)P>0/001بررسی خرده مقیاس های وکسلر نشان داد که این برتری بیشتر متاثر از خرده مقیاس های حافظه منطقی
و یادگیری تداعی بود  .
نتیج هگیری :به طور کلی نتایج نشان از تأثیر چندریختی  Val66metبر بهره حافظه دارد ،به گونهای که وجود این
چندریختی در برخی از اف راد احتماالً از طریق اختالل در ترشح  BDNFتوانایی آنها نسبت اف راد فاقد این چندریختی را

doi.org/10.30699/icss.22.1.61

تضعیف م یکند  .

مقدمه

عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز ((Neurotrophic Factor (BDNF

شناختی در ارتباط است ( .)1تحقیقات مختلف از طریق تنظیم بیان

و محافظت از سلولهای عصبی ،موجبات ابقاء آنها را فراهم میکند.

عملکردهای شناختی داشتهاند .در این تحقیقات ارتباط یادگیری ترس

رشد ،شکلپذیری سیناپسی ( ،)Plasticityیادگیری و تسهیل فرآیندهای

( ،)2افزایش بیان تدریجی  BDNFدر قشر حرکتی در اثر یادگیری یک

 BDNFبه شیوههای مختلف ،سعی در نشان دادن نقش آن در کارایی

 ،)Brain-Derivedپروتئینی است که از طریق رشد دادن ،تمایزپذیری

با افزایش  BDNFو گیرنده تیروسین کینازی آن در آمیگدال موش

 BDNFیکی از فراوانترین عوامل نروتروفیک در مغز فرد بالغ است و با
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اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی بر حافظه
چندریختی با شکلپذیری کوتاه مدت قشر حرکتی در ارتباط است (-12

تکلیف دسترسی باال تنه ماهر توسط موش ( )3و بهبود یادگیری فضایی

 .)10عالوه بر آن  Haririو همکاران ( ،)2003با استفاده از BOLD

و غیر فضایی در اثر تزریق درون بافتی (شکنج دندانهدار هیپوکامپ و قشر

پریرهاینال ( )Perirhinalپروتئین  BDNFدر گروهی از موشها و افزایش

 FMRIنشان دادند که حامالن متیونین ،در طول فرایندهای رمزگذاری و

است ( .)4مطالعاتی نیز روی انسان انجام شده است .به عنوان مثال در یکی

در این تحقیق همچنین ،حامالن متیونین در تکلیف حافظه اخباری

بهبود عملکرد تکلیف انطباق نام چهره ()matching task Face-name

طریق بررسی ماده خاکستری نواحی مختلف مغز به این نتیجه رسیدند که

همکاران ( ،)2003سطوح  BDNFکاهش یافته در مغز انسان با کمبود

شبکههای حافظه کاری درگیر هستند ،دارد ( .)14با این وجود مطالعاتی

شواهد تحقیقی حاکی از آن است که یک چندریختی تک نوکلئوتیدی

یافته را تکرار کنند ( .)15همچنین با توجه به اثرات متفاوت روی رفتار

آن در اثر یک هفته دویدن روی تردمیل ،در گروهی دیگر نشان داده شده

بازیابی ،فعالسازی هیپوکامپی ضعیفتری نسبت به حامالن والین دارند.

از این تحقیقات ،افزایش غلظت  BDNFدر سرم انسان (در اثر ورزش) ،با

ضعیفتر عمل کردند ( Eker .)13و همکارانش نیز در سال  2005از

چندریختی  BDNFاثر منفی معناداری روی ساختارهایی از مغز که در

و تکلیف رنگ واژه استروپ همراه شد ( .)5همچنین در مطالعه  Eganو

نیز وجود داشته است که با پروتکل های نسبتا متفاوت نتوانستهاند این

عملکرد شناختی ،عملکرد حافظه مختل شده و افسردگی همراه بود (.)1

( )A single nucleotide polymorphismموجود در یکی از نواحی

حرکتی و به ویژه یادگیری حرکتی ،برخی مطالعات قادر به نشان دادن

دارد ،منجر به مبادله اسید آمینه والین با اسید آمینه متیونین ،در یک یا
هر دو اَلل موجود در این ناحیه میشود .این رخداد منجر به تمایز سه نوع

بودهاند ،در حالی که مطالعات دیگر در نشان دادن چنین تاثیراتی ناکام

اثرات ژنوتیپ های مختلف  BDNFروی یادگیری کوتاه مدت و بلند مدت

ژن ( BDNFکدین  )66برخی از افراد ،که بر روی کروموزوم  11قرار

ماندهاند ( .)16در تحقیقی دیگر که  Tonacciو همکاران ( )2013انجام

ژنوتایپ میشود؛ یعنی افراد با دو والین ،افراد با یک والین و یک متیونین

دادند ،نشان داده شد که حامالن متیونین نسبت به حامالن والین در

و افراد با دو متیونین .به افراد حامل دو والین و یا دو متیونیین ،هموزیگوت

کارکردهای مربوط به حس بویایی دچار اختالالتی بودند .نقص در این

هتروزیگوت میگویند ( .)1در جوامع مختلف نسبت خاصی از حامالن این

( ،)Neurodegenerative diseasesمثل آلزایمر و پارکینسون میباشد

( )Homozygoteمیگویند ،و به افراد حامل یک والین و یک متیونین

کارکردها عامل مهمی در مبتال شدن به بیماریهای تحلیل برنده عصبی

نوع ژنوتایپها وجود دارد .به عنوان مثال در آلمان این نسبت  60درصد

( .)17همچنین در بیماران با اختالل دو قطبی ،حامالن متیونین تکلیف

 .)6( )metاین چندریختی ساختار  BDNFبالغ را تغییر نمیدهد ،اما

اجرایی لوب پیشانی ،به شکل ضعیفتری انجام میدهند ( .)18با این حال

همچنین با کاهش رهایی  BDNFوابسته به فعالیت همراه است ( .)1در

حامالن متیونین و حامالن والین در الگوهای یادگیری پنهان کوتاه مدت

مرتب کردن کارت ویسکانسین را ،که تکلیفی است مربوط به عملکردهای

برای  val/valاست و  40درصد برای    met/met ) met-carrierو val/

 Freundliebو همکاران ( )2012در تحقیق خود نشان دادند ،تفاوتی بین

مقدار و شدت بیان آن را دچار اختالل میکند .چندریختی Val66met

مطالعات قبلی این نقصها با تفاوتهای رفتاری و نوروآناتومیکی در بین

(یادگیری حرکتی و یادگیری واژگان) وجود ندارد ( .)16جالب این که در

و کارکرد آن ،یعنی حافظه اپیزودیک ( ،)1-8در met-carrierها (در ادامه

به حامالن والین توانایی بازداری پاسخ ( )Response inhibitionبهتری

آزمایش  Besteو همکاران ( )2010نشان داده شد حامالن متیونین نسبت

افراد جوان مورد مطالعه همراه شده است .برای مثال حجم هیپوکامپ (،)7

تحقیق به جای استفاده از این واژه از عبارت «افراد دارای چندریختی یا

دارند ( .)19از طرفی برخی تحقیقات تفاوتهای آشکاری را در میزان

با توجه به بیان  BDNFدر چندین ساختار مغزی از جمله قشر مغز ،این

نژادهای مختلف نشان داده اند (.)20-22

شیوع انواع ژنوتیپ  BDNFو همچنین میزان تاثیرگذاری رفتاری آنها در

حامالن متیونین» استفاده میشود) کاهش مییابد.

در میان عملکردهای شناختی حافظه قابلیتی بنیادی است که پیشنیاز

فرضیه که چندریختی ممکن است سیستمهای یادگیری ،حافظه و به صورت

کلی عملکردهای شناختی مختلف را تحتتاثیر قرار دهد ،وسوسه انگیز

بسیار مهم برای انجام مطالبات روزانه است .اختالل در حافظه موجب

که حامالن متیونین نسبت به «افراد فاقد چندریختی یا حامالن والین» در

اشتباهات میشود و بدین ترتیب اختالل در عملکردهای شناختی و یا

کاهش سطح عملکرد شناختی و افت کارایی عملکردی فرد و افزایش

است .برای مثال  Joundiو همکاران ( ،)2012در مطالعهای نشان دادند

یادگیری تکلیف تطابق دیداری حرکتی (،)adaptation task Visuomotor

کاهش سطح عملکرد مطلوب شناختی ،همه جنبههای زندگی شامل:

استفاده از  fMRIو تحریکات مغزی غیرهجومی ،پیشنهاد شده است که

فعالیتهای روزمره را تحتتاثیر قرار میدهد ( .)23همچنین شاخص

عملکرد تحصیلی ،آموزشی ،عملکرد شغلی ،روابط اجتماعی و تقریبا همه

به صورت معناداری ضعیفتر عمل میکنند ( .)9در مطالعهای دیگر ،با
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 45ثانیه ،و اکستنشن ( 72 )Extensionدرجه سانتیگراد در طول 30

بهره حافظه (( )Memory Quotient (MQکه از طریق آزمون حافظه

وکسلر اندازهگیری میشود تا حدود زیادی با هوشبهر فرد در ارتباط است

ثانیه ،برای  30سیکل ادامه یافت ،و با یک اکستنشن نهایی در دمای

میزان شیوع و تاثیرگذاری رفتاری انواع ژنوتایپ  BDNFدر اقوام مختلف

بدست آمده با استفاده از ژل الکتروفورز  1/5درصد تایید گردید و سپس

این سوال است که آیا وجود چندریختی  Val66metدر برخی از افراد در

 ABIتعیین توالی گردید .بررسی آنالیزها افراد مورد آزمایش
Sequencing
PRISM

( .)24بنابراین با توجه به تناقض در نتایج مطالعات قبلی ،متفاوت بودن

 72درجه سانتیگراد و در طول  4دقیقه پایان یافت .محصول PCR

و همچنین نقش اساسی حافظه در زندگی روزمره ،محقق در سدد پاسخ به

ABI Sequencing
با تکنیک  Sequencingو با استفاده از آنالیزگر ABI 7000
7000

یک جامعه ایرانی ،آنها را از نظر قابلیتهای حافظهای روزمره از بقیه افراد

را به سه دسته ژنتیکی تقسیم کرد؛ افراد حامل دو اسید آمینه والین

متمایز میکند یا خیر؟

در کدون  66ژن val/val) BDNFها) ،افراد حامل یک اسید آمینه

والین و یک اسید آمینه متیونین در ناحیه مذکور (met /valها) ،و افراد

روش کار

حامل دو اسید آمینه متیونین در آن ناحیه (met/metها) .مقایسه توزیع

صد نفر از دانشجویان بومی دانشگاه کاشان (میانگین سنی )21/60±2/20

ژنوتیپی پلی مورفیسم  Val66metمشاهده شده در دو دسته  val/valو

 val/metدر آزمودنیهای این تحقیق با توزیع این ژنوتیپها در تحقیقات

در این مطالعه شرکت داشتند .فرآیند تحقیق برای افراد توضیح داده شد

و فرم رضایت آگاهانه توسط آنها تکمیل شد .افراد از نظر داشتن سابقه

گذشته ( )19 ،17 ،6نشان از پیروی این توزیع از تعادل هاردی واینبرگ

بیماریهای بهداشتی ،عصبشناختی ،روانپزشکی ،مشکالت رفتاری و

( )Hardy-Weinberg equilibriumدارد.

غیر قانونی محرکهای عصبی استفاده نکنند (بیشتر از  15سیگار در روز،

ارزیابی حافظه به کار برده میشود ( .)24آزمون وکسلر برای سنجش

آزمون حافظه وکسلر :این آزمون به عنوان یک مقیاس عینی برای

حرکتی بررسی شدند ،همچنین بررسی شد که شرکتکنندگان از داروهای

بیشتر از  6فنجان قهوه در روز و بیشتر از  50گرم الکل در روز) ( .)16به

ابعاد مختلف حافظه در طیف سنی خردسال تا بزرگسال کاربرد دارد.

( ،)26 ،25کنترل شد که افراد همگی مرد و مجرد باشند .آزمایشات

 10سال تحقیق و بررسی در زمینه حافظه علمی ،ساده و فوری بوده و

ضریب اعتبار این آزمون باالتر از  81درصد گزارش شده است ( .)27نتیجه

دلیل اثر احتمالی فعالیت هورمونهای جنسی بر تنظیم بیان BDNF

گزارش شده در این تحقیق مطابق با استانداردهای اخالقی دانشگاه علوم

اطالعاتی را برای تفکیک اختالالت عضوی و کنشی حافظه بدست میدهد.

تعیین ژنوتایپ  :BDNFدر ابتدا از شرکتکنندگان خونگیری

دقیقه به طول میانجامد و به تفاوت حافظه در سنین مختلف نیز توجه

این آزمون استاندارد شده در حد رضایتبخش است و به طور متوسط 15

پزشکی کاشان انجام شد.

به عمل آمد و سپس از طریق کیتهای مخصوص استخراج DNA

شده است .نمره حافظه به دست آمده در این آزمون با توجه به سن فرد به

کامل و به وسیله روش ستونی تهیه گردید .برای تعیین چندریختی

نظر قابل مقایسه است .در این تحقیق با توجه به سن افراد که از  ۲۰تا ۲6

 )Polymeraseاستفاده شد .برای انجام  ،PCRژن  ،BDNFاز پرایمر

 ۳۴نمره ،به نمره حافظه اضافه شده است تا بهره حافظه به دست آید (.)24

 5-ATACTGTCACACACGCTG-3استفاده گردید .مقادیر مواد

و توجه ،جهتیابی و به خاطرآوری حافظه طوالنی مدت را به دست آورد.

الگو 1 ،میکرولیتر پرایمر رو به جلو 1 ،میکرولیتر پرایمر معکوس12/5 ،

از :آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره شخصی ،آگاهی نسبت به زمان

بهره حافظهای تبدیل میشود که تا حدود زیادی با هوش بهره فرد مورد

مربوط به شرکت  Gene All ،DNAژنومیک ( )Genomicاز خون

سال است ،برای افراد  ۲۰تا  ۲۴سال  ۳۲نمره ،و برای افراد  ۲۴تا  ۲۸سال

 Val66metاز واکنش زنجیره پلی مراز ((chain reaction (PCR

با این آزمون به طور کلی میتوان یادگیری و به خاطر آوری فوری ،تمرکز

رو به جلو  5-ACTCTGGAGAGCGTGAAT-3و پرایمر معکوس

مقیاس حافظه وکسلر (فرم الف) شامل  7آزمون فرعی میباشد که عبارتند

استفاده شده برای انجام  PCRبه این صورت بود؛  1میکرولیتر DNA

میکرولیتر مسترمیکس ( 2xبا مارک آمپلیکیون ( )Ampliqunقرمز

و مکان (جهتیابی) ،کنترل ذهنی ،حافظه منطقی ،تکرار ارقام رو به جلو

با استفاده از دستگاه ترموسایکلر ( Lab Net (Thermal cyclerآمریکا،

آزمون حافظه وکسلر ،صرامی ( ،)1383در پژوهشی به اعتباریابی آزمون

و معکوس ،حافظه بینایی ،یادگیری تداعیها ( .)24در مورد هنجاریابی

مربوط به شرکت ،) Gene Allو  9/5میکرولیتر آب مقطر .انجام PCR

با دناتوراسیون ( )Denaturationاولیه در دمای  95درجه سانتیگراد،

حافظه وکسلر بر روی جمعیت ساکن شهر تهران پرداخت .به منظور

طول  30ثانیه ،آنیلینگ ( 60 )Annealingدرجه سانتی     گراد در طول

محاسبات ،ضریب قابلیت اعتماد آزمون برابر با  85درصد است .که ضریب

سنجش قابلیت اعتماد آزمون از ضریب آلفا استفاده گردید .بر اساس نتایج

برای  12دقیقه آغاز شد ،و با دناتوراسیون  95درجه سانتیگراد در
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اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی بر حافظه

آلفای به دست آمده بیانگر دقت ،درجه ثبات و هماهنگی باالی آزمون

شاخصهای توصیفی شرکتکنندگان از قبیل تعداد ،سن ،جنسیت ،نمرات

تحلیل عوامل آزمون ،تمام همبستگیهای متغیرها با هم معنادار میباشد

در ادامه به منظور آزمون فرضیه تحقیق از آزمون تحلیل واریانس چند

حافظه و بهره حافظه نشان داده شده است.

حافظه وکسلر در امر سنجش آزمون (حافظه) بر روی نمونه ایرانی است .با

( .)28این آزمون توسط فردی آموزش دیده و مسلط به آزمون و بر اساس

متغیره ( )MANOVAاستفاده شد که نتایج آن در جدول  2قابل

دستورالعمل مربوطه صورت گرفت.

مشاهده است.

به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و همگنی واریانسها از

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج آزمون المبدای

آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون المبدای ویلکز به منظور بررسی

تحقیق وجود دارد ( F=14/48و  .)P=0/001با توجه به معنادار بودن
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ،در ادامه هر یک از متغیرها به

آزمون  های شاپیرو_ویلک و همچین آزمون لوین استفاده شد .سپس از

ویلکز نشان میدهد که تفاوت معناداری بین دو گروه در متغیرهای

تفاوت بین متغیرهای تحقیق (نمره و بهره حافظه) استفاده شد .در همه  

صورت جداگانه به وسیله آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد بررسی قرار

تحلیلهای آماری  P>0/05به عنوان شاخص معناداری در نظر گرفته شد.

گرفت که نتایج آن نشان داد ،هم در نمره حافظه ( F=28/62و )P=0/001

یافتهها

و هم در بهره حافظه ( F=29/16و  )P=0/001تفاوت معناداری بین دو

گروه تحقیق وجود دارد ،به طوری که افراد فاقد چندریختی عملکرد بهتری

در قسمت آمار توصيفي ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی مورد بررسی

از حامالن متیونین داشتند.

قرار گرفت .همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،مقادیر مربوط به

جدول  .۱شاخص های توصیفی شرکت کنندگان (میانگین و انحراف معیار)

متغيیر

گروه حامالن والین

گروه حامالن متیونین
()met/met + val/met

تعداد

46

14+40

سن

21/72±2/32

21/51±2/61

خرده مقیاس آگاهی شخصی

5/96±0/21

5/91±0/29

خرده مقیاس جهتیابی

4/80±0/45

4/66±0/61

خرده مقیاس کنترل ذهنی

8/78±0/55

8/59±0/69

خرده مقیاس حافظه منطقی

16/73±2/74

13/71±3/30

خرده مقیاس تکرار ارقام

5/86±0/74

5/41±0/75

خرده مقیاس حافظه بینایی

11/61±1/22

10/67±1/21

خرده مقیاس یادگیری تداعی

16/64±2/17

13/86±2/16

نمره کل حافظه

70/38±6/59

62/81±7/42

بهره حافظه ()MQ

102/55±6/46

95/00±7/38

جدول  .۲تحلیل واریانس چندمتغیره ( )MANOVAجهت بررسی تفاوت متغیرهای نمره کل حافظه و بهره حافظه

منبع تغییر

مقدار

 Dfفرضیه

 Dfدرجه آزادی

F

P

توان آماری

آزمون المبداي ويلكز

0/770

2

97

14/48

*0/001

0/230
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نمودار  .1میانگین نمرات بهره حافظه و نمره کل حافظه در گروه های تحقیق

بحث

با استفاده از آزمون حافظه وکسلر ،تفاوت افراد فاقد چندریختی

شده است هر عاملی که موجب افزایش سطح  BDNFدر انسان شود،

حافظه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این آزمون نشان داد که افراد فاقد

ترس ( ،)2یادگیری فضایی و غیرفضایی ،حافظه ( ،)4توجه انتخابی ()29

 Val66metو حامالن متیونین از لحاظ نمره حافظه و همچنین بهره

میتواند به تغییراتی در برخی عملکردهای شناختی از جمله ،یادگیری

چندریختی از نظر نمره و بهره حافظه ،قوی تر از حامالن متیونین هستند.

و تکالیف انطباقی منجر شود ( .)4با این تفاسیر ،منطقی به نظر میرسد

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که چندریختی مورد نظر ،این قابلیت ها

عاملی که منجر به اختالل در ترشح و بیان این پروتئین در برخی از افراد

حافظه و بهره هوشی افراد در نظر گرفته می شود ،می توان این احتمال

آزمون حافظه وکسلر را دچار چالش کند .تحقیقات زیادی در رابطه

را تحت تأثیر قرار میدهد .از طرفی با توجه به ارتباط قوی که بین بهره

شده است (یعنی چندریختی  )Val66metقابلیت این افراد در اجرای

را باال دانست که افراد فاقد چندریختی ،از هوش بهر باالتری نیز نسبت

با بررسی متغیر حافظه ،به ویژه به صورت عینی و بوم شناختی انجام

به حامالن متیونین برخوردار باشند .همان طور که در جدول  ۱مشهود

نشده است .با این حال اگر همه انواع تحقیقات مرتبط با عملکردهای

است تفاوت بین دو گروه بیشتر ناشی از متغیرهایی است که پاسخ به

شناختی را در نظر بگیریم نتایج تحقیق حاضر با نتایج اغلب تحقیقات

حافظه منطقی و خرده مقیاس یادگیری تداعی .خرده مقیاس هایی که

 fMRIبه بررسی ارتباط بین ژنوتایپ  BDNFو فعالیت هیپوکامپی در

آزمون آنها نیاز به پردازش شناختی بیشتری دارد ،مانند خرده مقیاس

گذشته همسو است .حریری و همکاران ( ،)2003با استفاده از BOLD

آزمون آنها مربوط به مسائل روتین روزمره است تاثیر کمتری در این

طول پردازش حافظه ضمنی پرداختند .در این مطالعه نشان داده شد

 BDNFنقش مهمی در حفاظت نورونی و نورون زایی دارد .پژوهش های

هیپوکامپی ضعیف تری نسبت به فاقدان چندریختی دارند .همچنین در

هیپوکامپ نقش به سزایی ایفا میکند و از طرفی هیپوکامپ بر یادگیری،

فاقد چندریختی عمل کردند ( .)13همچنین  Chenو همکاران ()2015

تفاوت داشته اند.

که حامالن متیونین در طول فرآیندهای رمزگذاری و بازیابی ،فعال سازی

متعدد به خوبی ثابت کرده اند این پروتئین در شکلپذیری سیناپسی

این تحقیق ،حامالن متیونین در تکلیف حافظه اخباری ،ضعیف تر از افراد

حافظه و عملکردهای شناختی تأثیرگذار است ( .)5در این مطالعات گزارش

نشان دادند که حامالن متیونین در هنگام انجام تکالیف حافظه  کاری
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اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی بر حافظه

فعال سازی هیپوکامپی قابل توجهی نشان ندادند و به صورت معناداری

شرکت کنندگان دو تحقیق و همچنین عدم کنترل جنسیت در تحقیق

در این تکالیف ضعیف تر از افراد فاقد چندریختی بودند ( .)30عالوه بر

یاد شده باشد .نشان داده شده استروژن که یک هورمون جنسی زنانه

این ،طی بررسی اثر فعالیت بدنی بر  BDNFسالمندان ،نتایج نشان

است ،محرک بیان  BDNFمی باشد ( ،)25بنابراین ممکن است به

فاقد چندریختی مورد نظر هستند و سالمندان حامل متیونین از فعالیت

 Val66metدر تحقیق  Freundliebو همکاران دچار اشکال باشد

این واسطه نتیجه گیری در مورد اختالل ایجاد شده توسط چندریختی

داد که حافظه   اپیزودیک در سالمندانی تحت تاثیر قرار می گیرد که

بدنی در رابطه با حافظه اپیزودیک بهره ای نمی برند ( .)31در تحقیقی

( .)25نتایج تحقیق  Harrisbergerو همکاران ( )2014نیز با اکثر

چندریختی  Val66metسرعت ادراک در سالمندان را کاهش می دهد

تحقیق خود ارتباطی بین حجم هیپوکامپ و چندریختی   Val66met

دیگر روی سالمندان Ghisletta ،و همکاران ( )2014نشان دادند که

نتایج قبلی و از جمله نتایج تحقیق حاضر همسو نیست .آنها در

نیافتند .آنها این تفاوت با تحقیقات دیگر را به تفاوت در حجم نمونه ها

( Montag .)32و همکاران ( )2014نیز در تحقیق خود گنجایش

حافظه بلند مدت ضعیف تری را در حامالن متیونین نسبت به افراد فاقد

و روش های تحقیقاتی در جمع آوری داده ها نسبت دادند ( .)37در

خود در سال  ۲۰۱۶با عنوان تاثیر چندریختی  Val66metژن عامل رشد

تحقیقاتی بسیار بزرگتری نسبت به تحقیقات مشابه در نظر گرفته شده

کار این محققان هر چند متغیر جنسیت کنترل نشده است ،نمونه

چندریختی یافتند ( .)33همچنین  Jasinskaو همکاران نیز در تحقیق
عصبی مشتق شده از مغز بر توانایی خواندن و الگوهای فعال سازی عصبی

که این موضوع می تواند نتایج کار را قابل تامل نماید .همچنین Kim

در کودکان به نتیجه ای همسو با نتایج تحقیقات ذکر شده و تحقیق

و همکاران در تحقیق خود در سال  2015با شرایطی مشابه با کار

حاضر دست یافتند ( .)34همچنین  Joundiو همکاران ( )2012نشان

 Harrisbergerو همکاران ( )2014به نتیجه ای مشابه دست یافتند

معناداری ضعیف تر از افراد فاقد چندریختی عمل می کنند ( .)9عالوه بر

نیز متناقض است ( .)19در این تحقیق نتیجهای متناقض با بیشتر

دادند حامالن متیونین در انجام تکلیف تطابق دیداری حرکتی به صورت

( .)38همچنین نتایج تحقیق حاضر با کار  Besteو همکاران ()2010

آن  Rybakowskiو همکاران ( )2006نشان دادند افراد فاقد چندریختی

مطالعات در این حوزه به دست آمد .آنها نشان دادند حامالن متیونین

نسبت به افراد فاقد چندریختی توانایی بازداری پاسخ بهتری دارند.

تکلیف مرتب کردن کارت ویسکانسین را که تکلیفی است مربوط به

در این مطالعه دلیل این امر در سطوح سیستمی جستجو شده است.

عملکردهای اجرایی لوب پیشانی ،به شکل ضعیف تری نسبت به حامالن

متیونین انجام می دهند .این محققان نتایج حاصل از تحقیق خود را به

توانایی بازداری پاسخ به وسیله چرخههای عقدههای قاعدهای کنترل

( .)18در تحقیقی دیگر نیز  Bielinskiو همکاران ( )2018اثر منفی

 striatalدر عقدههای قاعدهای میشود .این کاهش اگرچه منجر به

نقش احتمالی  BDNFدر ساختارهای قشری پیش پیشانی نسبت دادند

میشود و اختالل در بیان  BDNFمنجر به کاهش در فعالیت nigro-

چندریختی بر حافظه  کاری و کارکردهای اجرایی افراد مبتال به چاقی را

کاهش فعالیت گذرگاههای مستقیم عقدههای قاعده ای میشود ولی

نشان دادند ،به گونه ای که افراد مبتال به چاقی و دچار چندریختی

فعالیت گذرگاههای غیرمستقیم آن را افزایش میدهد .این امر منجر

 Val66metعملکرد ضعیف تری نسبت به افراد مبتال به چاقی و فاقد

به تغییر گذرگاه غالب در حامالن متیونین میشود ( .)19عالوه بر

این در این تحقیق نیز همانند کار  Freundliebو همکاران ()2012

این چندریختی داشتند ( .)35همچنین  Marqués-Iturriaو همکاران

شرکت کنندگان از نظر جنسیت کنترل نشده بودند ( )16که این موضوع

( ،)2014اثر تعاملی چاقی و چندریختی  Val66metبر عملکردهای

نیز میتواند تفاوت در نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر را رقم بزند.

اجرایی ساختارهای مغزی فرونتال را بررسی کردند و به این نتیجه

رسیدند که افراد فاقد چندریختی می توانند از این نظر بر افراد حامل

در تحقیق حاضر سعی شد از ابزارهای کاغذی و آزمایشگاهی معتبر

با این حال نتایج تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق  Freundliebو

شرکت کنندگان در تحقیق از نظر متغیرهایی که امکان تاثیرگذاری

تفاوتی بین دو گروه در تکلیف زمان عکسالعمل سریالی و تکلیف

نیز بود که از آن جمله می توان به عدم توانایی کنترل تفاوت در حاالت

و استاندارد برای استخراج نتایج معتبر استفاده شود و تا حد امکان

متیونین برتری داشته باشند (.)36

دارند کنترل شوند .با این وجود تحقیق حاضر دارای محدودیت هایی

همکاران ( )2012همسو نمی باشد .در این تحقیق نشان داده شد که

یادگیری واژگان ارتباطی ،که هردو الگوهای یادگیری پنهان کوتاه

روانی ،تفاوت در میزان و نوع فعالیت های ورزشی روزمره و همچنین

 Freundliebو همکاران ممکن است به دلیل تفاوت فاحش بین تعداد

انجام آزمون اشاره کرد.

تفاوت در میزان و کیفیت خواب افراد شرکت کننده در چند روز قبل از

مدت هستند ،وجود ندارد ( .)16تناقض نتیجه تحقیق حاضر با تحقیق
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سخن گفته شود و برای حصول اطمینان تحقیقات بیشتری در آینده

. بر انجام شودVal66met به طور کلی نتایج این پژوهش نشان از تأثیر چندریختی

 بهگونهای که وجود این چندریختی در برخی از،نمره و بهره حافظه دارد
 توانایی آنها نسبت افراد تشکر و قدردانیBDNF افراد احتماالً از طریق اختالل در ترشح

 این نتیجه می تواند حائز اهمیت شایسته است که از افراد شرکت کننده در این تحقیق که مورد آزمایشات.فاقد این چندریختی را تضعیف میکند

 شایان ذکر است که.بسزایی باشد چرا که پژوهش حاضر در جامعه ای متفاوت از تحقیقات مربوطه قرار گرفتند کمال تشکر را داشته باشم

قبلی صورت گرفته است و بر اساس پیشینه تحقیق امکان تفاوت در این تحقیق تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
شیوع و میزان تاثیرگذاری چندریختی مورد نظر در جوامع مختلف وجود کاشان صورت گرفته است و کد تاییدیه طرحی که این مقاله از آن

. می باشد95112  به هر حال شایسته است که در مورد نتایج تحقیق حاضر با احتیاط استخراج شده است.دارد
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Abstract
Introduction: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD as a neurodevelopmental disorder includes three subtypes predominantly inattentive (ADHD-I), predominantly
impulsive/hyperactive (ADHD-H), and predominantly combined (ADHD-C) that has
formed a heterogeneity disorder due to differences in pathology and syndrome. This
study aimed to evaluate the Electroencephalographic (EEG) characteristics of ADHD
subtypes.
Methods: Subjects included 61 boys (7-12 years old, normal intelligence) with ADHD
(ADHD-I, N=25; ADHD-H, N=14 and ADHD-C, N=22) and 43 typically developing
children (TDC). The groups were matched for IQ- and age. Children were investigated
regarding Child Behavior Checklist and brain electrical activity during eyes-closed resting state (i.e. EEG power in delta (1-4 Hz), Theta (4-8 Hz), Alpha (8-12 Hz) and Beta
(12-30Hz) frequency bands. Statistical analysis included a 2x2 factorial design by the
additive model.
Results: Theta/Beta ratio was higher in all ADHD subtypes, especially the ADHD-I subtypes, compared to normal children. Besides, in the ADHD-I subtype, theta activity was
higher and beta activity was lower than Theta. No significant difference found between
the groups in delta and alpha activity.
Conclusion: According to these results, EEG markers can better distinguish the ADHD-I
subtype, which can be explained within the framework of the maturational lag model of

doi.org/10.30699/icss.22.1.70

the central nervous system.

Citation: Rostami M, Khosrowabadi R, Pouretemad H. Electroencephalographic characteristics of attention-deficit/
hyperactivity disorder subtypes. Advances in Cognitive Sciences. 2020;22(1):70-80.
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مشخصات الکتروانسفالوگرافی زیرگروههای کودکان با نقص توجه/بیش فعالی
محمد رستمی ،1رضا خسروآبادی

*2

 ،حمیدرضا پوراعتماد

3

 .1دانشجوی دکتری روان شناسی شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه مدل سازی شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استاد گروه روان شناسی شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران   

دریافت1398/02/16 :

اصالح نهایی1398/03/26 :

پذیرش1398/04/13 :
واژه های کلیدی
الکتروانسفالوگرافی

اختالل نقص توجه/بیش فعالی
مدل افزایشی

چکیده
مقدمه :اختالل نقص توجه/بیش فعالی به عنوان یک اختالل عصب تحولی شامل سه زیر گروه نقص توجه ،بیش فعالی/
تکانشگری و ترکیبی است که با توجه به تفاوت در سبب شناسی و نشانه شناسی اختالل ناهمگنی را شکل م یدهد .هدف
این مطالعه بررسی مشخصات الکتروانسفالوگ رافی در زیر گروه های اختالل نقص توجه/بیش فعالی بود.
روش کار :آزمودنی های این مطالعه را  61پسر مبتال به اختالل نقص توجه/بیش فعالی (زیر گروه نقص توجه 25 :نفر؛ زیر
گروه بیش فعالی/تکانشگری 14 :نفر؛ ترکیبی از دو زیر گروه 22 :نفر) و  43کودک عادی که به لحاظ سن و هوش با یکدیگر
همتا شده بودند ،تشکلیل دادند .آزمودنی ها به وسیله سیاهه رفتاری کودکان و الکتروانسفالوگ رافی (دلتا 1 :تا  4هرتز ،تتا:

نویسنده مسئول
رضا خسروآبادی ،استادیار گروه مدل سازی

 4تا  8هرتز ،آلفا 8 :تا  12هرتز ،و بتا  12تا  30هرتز) در حالت چشم بسته مورد ارزیابی ق رار گرفتند .دادهها با استفاده از

شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز،

تحلیل عاملی دو راهه و به وسیله مدل افزایشی و با نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.

دانشگاه شهید بهشتی ،میدان اوین ،تهران
ایمیلR_khosrowabadi@sbu.ac.ir :

یافته ها :نسبت تتا/بتا در همه زیر گروه های اختالل نقص توجه/بیش فعالی به ویژه زیر گروه نقص توجه در مقایسه با
کودکان عادی باالتر بود .به عالوه در زیر گروه نقص توجه ،فعالیت تتا باالتر و فعالیت بتا پایی نتر بود .هیچ تفاوت معناداری
بین گروهها در فعالیت دلتا و آلفا مشاهده نشد  .
نتیج هگیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،نشانگرهای الکتروانسفالوگ رافی زیر گروه نقص توجه را بهتر تشخیص م یدهند
که این م یتواند در چارچوب مدل تاخیر بلوغ سیستم اعصاب مرکزی تبیین گردد  .

doi.org/10.30699/icss.22.1.70

مقدمه

اختالل نقص  توجه/بیش فعالی ) peractivity Disorder (( ADHD

میزان شیوع آن در ایران حدود  10درصد گزارش شده است ( .)2این

روان پزشکی کودکان و نوجوانان در نظر گرفته میشود .بر اساس مالک

بیشفعالی/تکانشگری (()Hyperactivity-impulsivity (ADHD-H

)Attention deficit /Hhyیک اختالل بسیار شایع است که جزء اختالالت

اختالل دارای سه زیر گروه نقص توجه ((  ،)Inattention (ADHD-I

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی میزان شیوع این اختالل

و نوع ترکیبی (( )Combined ADHD-Cاست .مطالعات مختلفی اشاره

در کودکان  5درصد و در بزرگساالن  2/5درصد میباشد ( ،)1همچنین

کردهاند که  ADHDاختالل واحد و متجانسی نیست و زیر گروههای آن
71
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تشخیص زیرگروهای  ADHDبر اساس EEG

به لحاظ سببشناسی ،نشانهشناسی ،نوع و پاسخ درمان ،سن شروع ،شدت

 ADHDحمایت نکردند ( .)10-15مطالعات فراتحلیل ،افزایش TBR

هستند ( .)4 ،3معموال در تشخیص  ADHDو تمایز زیر گروههای آن از

نظر این پژوهشگران  TBRنمیتواند به عنوان یک نشانگر تشخیصی

اختالل ،میزان شیوع و همایندی با دیگر اختالالت با یکدیگر متفاوت

را تنها در  20تا  30درصد بیماران  ADHDنشان دادهاند ،بنابراین از

پایا برای تشخیص  ADHDدر نظر گرفته شود .)15( .یکی از مهمترین

روشهای معمول مانند مصاحبه با بیمار و والدین و اغلب از آزمونهای

رفتاری استفاده میشود .اما با توجه به اینکه نتایج مصاحبه و ارزیابی

دالیل این یافتههای متناقض ،ناهمگن بودن اختالل  ADHDاست (،16

از طرفی چند عاملی بودن این اختالل و تمرکز صرف بر نشانههای رفتاری

نشانهشناسی با یکدیگر تفاوت دارند ( .)18-20پژوهشها نشان میدهند

والدین میتواند توام با سوگیری و عدم درک صحیح نشانهها همراه باشد و

 ،)17چرا که زیرگروههای این اختالل به لحاظ مبانی عصبشناختی و

مانع از تشخیص صحیح و پایای این اختالل میشود.

که با افزایش سن فعالیت  EEGافراد  ADHD-Iو  ADHD-Cمشابه

با توجه به اینکه  ADHDبا آسیبهای نوروفیزیولوژیکی رابطه دارد ،بنابراین

هم است .در همین راستا  Clarckو همکاران معتقدند که عالئم زیر گروه
 ADHD-Hبا افزایش سن کاهش مییابد و صرفاً از تاخیر بلوغ ناشی

روشهای نوروفیزیولوژیکی میتوانند در تشخیص این اختالل کمک کنند.

نظری                                                        یک
از نقطه نظر عملی و
))(Electroencephalography (EEG
ابزار کمک تشخیصی ایدهآل برای اختالالت عصب تحولی استEEG .

میشود و زیرگروه  ADHD-Iبا رشد طبیعی همخوان نیست ،بلکه با

انحراف دائمی رشدی در کارکرد سیستم عصبی مرکزی رابطه دارد که

ممکن است این تفاوت در فعالیت الکتریکی مغز نیز نمود یابد (.)16

مقیاسی است که از فعالیت پسسیناپسی سولهای مغز به دست میآید

و برای ارزیابی مکانیزمهای زیربنایی اختالالت عصب تحولی مانند اختالل

در همین راستا پروژه هایی همچون ))Domain Criteria (RDoC

ریشه در نابهنجاری عصبی و گیرندههای اسید آمینه گابا دارند ،استفاده

تاکید دارند ( .)21برای فهم بهتر این مسئله الزم است که مطالعاتی بر

مانند  fMRIاز دقت زمانی بسیار باال ،سهولت اجرا ،هزینه کمتر و حساسیت

کمی این
علت این مطالعه با هدف مقایسه الگوهای الکتروانسفالوگرافی ّ

(Researchتولید و اعتباریابی طبقهبندی اختالالت بر پایه نشانگرهای عصبی
                  بر

در ارتباطات عصبی ،اختالل در تعادل بازداری و انگیختگی قشری که

روی تفاوت نتایج  EEGدر زیرگروههای  ADHDانجام گیرد .به همین

میگردد ( EEG .)6 ،5در مقایسه با سایر روشهای تصویربرداری عصبی

کودکان بر اساس زیرگروههای آن انجام گرفت.

پایینتر به آرتیفکت حرکت برخوردار است که در نتیجه مطالعه بر روی

کودکان را تسهیل میکند ( .)5به طور گسترده نشان داده شده است که

نشانگر برای  ADHDنسبت تتا به بتا ( )TBR) Theta/beta ratioاست

روش کار

در سال  1991مطرح شد .وی فرض کرد که این نشانگر کمتر برانگیختگی

(Thetaتوجه 25 :نفر و نوع ترکیبی22 :
نوع نقص
ratioنفر،
فعال/تکانشکر14 :
بیش
/beta
))(TBR

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود .تعداد  61کودک ( ADHDنوع

که از ناحیه مرکزی ( )CZثبت میگردد .این نشانگر در ابتدا توسط Lubar

نفر) که به لحاظ سن و هوش با  43کودک عادی همتا شده بودند در

قشری را نشان میدهد ( .)7در سال  Snyder 2006و همکاران در یک

دامنه سنی  7تا  12سال شرکت کردند .تفاوت معناداری بین آزمودنی ها

مطالعه فراتحلیل ادعا کردند که اندازه اثر  TBRدر  3/08 ADHDاست
و حساسیت و ویژگی آن  0/94است .آنها بعدا ً حساسیت  ،0/87ویژگی

در سن و هوش مشاهده نشد (جدول  .)1کودکان  ADHDبه روش

اختالالت روانپزشکی ،سطح رشد (کودک ،نوجوان) ،جنسیت و گروه

شدند .تشخیص کودکان  ADHDبر اساس مصاحبه بالینی ساختاریافته

 0/94و روی هم رفته دقت تشخیصی  0/89را با توجه به همایندی با سایر

نمونه گیری در دسترس از درمانگاههای روان پزشکی شهر تهران انتخاب

نژادی گزارش دادند ( .)8این یافتهها توسط بخش سالمت ارزیابی

(( )Structured Clinical Interview for DSM-V (SCIDبرگرفته

پزشکی                                                                                           
عصب روان
Interpretive
) EEG-based Assessment

شده از نسخه فارسی  DSM-Vتوسط روانپزشک و روان شناس انجام

جوالی سال  2013به عنوان روش کمک تشخیصی توسط سازمان غذا

توسط والدین انجام شد ( .)22در این مطالعه کودکان عادی شامل

                                 بر اساس  EEGمورد استفاده قرار گرفت و در
( Neuropsychiatric

شد ( .)1به عالوه ارزیابی رفتاری به وسیله سیاهه رفتاری کودک
کودکانی بود که براساس  DSM-Vاختالل نداشتند و از مدارس ابتدایی

و دارو مورد تایید قرار گرفت ( .)9اگر چه به نظر میرسد  TBRبه

عنوان نشانگر تشخیصی موفقیت آمیز است اما اختالف نظر در این مورد

شهرهای تهران و کرج انتخاب شدند .دامنه هوش بهر آزمودنیها بر

این اختالف نظر از مجموعه مطالعاتی ناشی میشود که توسط گروههای

و شنیداری طبیعی بودند .مالک خروج از مطالعه شامل تاریخچه

اساس آزمون ریون بین  90تا  ،124راست دست ،توانایی دیداری

همچنان ادامه دارد.

آسیبهای حین و بعد از تولد ،آسیب مغزی و اختالالت حسی_حرکتی

پژوهشی مستقل انجام شده است و آنها از ارتباط نشانگر  TBRو
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عمل را برق نگار مغزی ( )EEGمیگویند .به عالوه این امواج پس از

بود .الزم به ذکر است همه کودکان  48 ،ADHDساعت قبل از اجرای

ترسیم میتوانند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و به شکل کمی در

آزمایش مصرف دارو را قطع کرده بودند .پس انتخاب گروه نمونه،

بیایند ،که این تحلیل کمی از امواج مغزی ثبت شده را برق نگار مغزی

آزمودنی ها بر روی صندلی راحتی نشسته و به مدت چهار دقیقه در

کمی ( )QEEGمینامند .این ابزار شامل یک دستگاه برق نگار مغزی

حالت چشم بسته از آنها  EEGثبت شد.

است که مجهز به سیستم رایانهای میباشد .امواج حاصل از فعالیت قشر

چک لیست رفتاری کودکان ))(Child Behavior Checklist (CBCL
این آزمون جهت ارزیابی جامع مشکالت رفتاری عاطفی کودکان

دریافت و تقویت میشود .در پژوهش حاضر ثبت  EEGاز سیستم

کودکان و سطح تعامل وی ،ارزیابی دامنه فعالیتهای بهنجار/نابهنجار

 MATLABو بسته نرم افزاری  EEGLABاستفاده شد.

مغز با استفاده از الکترودهای متصل به پوست سر توسط آمپلی فایر

  Mitsarدر حالت چشم بسته انجام شد و برای تحلیل دادهها از برنامه  

نظیر :ارزیابی واکنشهای هیجانی کودکان ،ارزیابی روابط اجتماعی

کودک ،ارزیابی قابلیت و شایستگی کودک ،اضطراب و افسردگی،

روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها

مشکالت جسمانی ،مشکالت اجتماعی ،مشکالت تفکر ،نقص توجه/

بیش فعالی ،پرخاشگری ،رفتارهای قانون شکنانه ،مشکالت رفتاری،

با استفاده از مدل افزایشی (( )Additive Modelشکل  )1و تحلیل

والدین یا مربیان فرد تکمیل میشود (.)22

مغزی) پرداخته شد ،که در آن نواحی ساجیتال (( )Sagittalفرونتال:

مشکالت بیاعتنایی مقابلهای مورد استفاده قرار میگیرد که توسط

واریانس دو طرفه به تحلیل باندهای فرکانسی بر اساس توپوپالت (نواحی

F3 ،Fz ،F4؛ مرکزیC3 ،Cz ،C4 :؛ پس سریP3 ،Pz ،P4:؛ و جانبی

الکتروانسفالوگرافی کمی ))electroencephalography (QEEG
(Quantitative

(چپF3 ،C3 ،P3 :؛ میانهFz ،Cz ،P4 :؛ راست )F4 ،C4 ،P4 :به عنوان

سیگنالها و امواج الکتریکی شکل گرفته توسط فعالیت مغزی میتوانند

عامل درون گروهی و مشکالت بیش فعالی/تکانشگری و نقص توجه به

توسط الکترودهای متصل به پوست سر دریافت و ثبت گردند ،که این

عنوان عامل بین گروهی در نظر گرفته شد .تحلیل دادهها با استفاده از
نرم افزار  SPSS-22انجام شد.

Hyperactivity / Impulsivity

)b

ADHD-C

ADHD-I

yes

Inattention

ADHD-H

TDC

no

yes

no

ADHD-H

TDC

no

ADHD-C

ADHD-I

yes

ADHD Presentations
ADHD predominantly
hyperactive-impulsive

ADHD-H

ADHD predominantly inattentive

ADHD-I

ADHD combined type

ADHD-C

yes

no

ADHD-H

TDC

)c
no

Statistical Tests
)a) Inatt. (main effect

ADHD-C

)b) Hyp./Imp. (main effect

ADHD-I

yes

Inattention

typically developing children

TDC

Hyperactivity / Impulsivity

Inattention

yes

no

Hyperactivity / Impulsivity

)a

)c) Inatt × Hyp./Imp (interaction effect

شکل  .1خالصهای از مدل آماری (افزایشی) نقص توجه ،بیش فعالی/تکانشگری به عنوان عاملهای بین گروهی
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تشخیص زیرگروهای  ADHDبر اساس EEG

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها

متغير

ADHD-I

ADHD-H

ADHD-C

سالم

F

P

تعداد

27

14

25

43

-

-

سن

(8/6 )1/45

(9/4 )2/01

(9/25 )1/16

(9/41 )1/42

2/03

0/11

هوش

(103/72 )10/92

(106 )12

(103/62 )11/1

(102/56 )10/9

0/1

0/95

یافتهها

به منظور نرمالسازی دادههای  ،EEGتبدیل لگاریتمی بر مبنای 10

درون گروهی ،تفاوت معناداری در نواحی مختلف مغزی در گروههای

شده بود در حالت چشم بسته محاسبه شدند .جدول  2میانگین و انحراف

( ADHD-Iیعنی گروه  )ADHD-Cدر توان مطلق و نسبی معنادار

معنادار را همراه با اندازه اثر نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که در

مشاهده نشد .در حالی که در کودکان با  ،ADHD-Iتوان مطلق آلفا در

راست باالتر بود و نیز توان نسبی دلتا در ناحیه پسسری بزرگتر بود .اما

توان مطلق و نسبی بتا در کودکان  ADHD-Iنسبت به گروههای

توجه به اهمیت ناحیه  Czدر این گونه مطالعات ،نمودار و شکل  2تفاوت

و نیمکره راست نشان دادند .نسبت تتا/بتا در اثر تعاملی  ADHD-Iو

توان مطلق و نسبی تتا در کودکان  ADHD-Iبیشتر بود .در مقایسههای

 ADHD-Iدر ناحیه مرکزی باالتر بود.

انجام شد و توان مطلق ،نسبی و نسبت توان در نواحی که به آنها اشاره

 ADHD-Iو  ADHD-Hمشاهده نشد .اما اثر تعاملی  ADHD-Hو

معیار را برای هر یک از گروهها ارائه میکند .جدول  3خالصه نتایج

بود .هیچ تفاوت معناداری در توان مطلق و نسبی توان آلفا بین گروهها

کودکان  ،ADHD-Iتوان مطلق باند دلتا در ناحیه مرکزی و نیمکره

نیمکره راست و توان نسبی آلفا در ناحیه میانی پایین تر بود.

تفاوت معناداری بین توان مطلق و نسبی در بین گروهها مشاهده نشد .با

دیگر پایین تر بود و این گروه توان مطلق باالیی را در نواحی پس سری

گروهها را بر اساس توان مطلق تتا و بتا و نیز نسبت تتا/بتا نشان میدهد.

( ADHD-Hیعنی گروه  )ADHD-Cباالتر بود .این نسبت در کودکان

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد گروهها بر اساس نواحی مغزی

توان مطلق

دلتا

تتا

گروه

قدامی

مرکزی

پس سری

نیمکره چپ

میانی

نیمکره راست

TDC

(3/29 )0/04

(3/27 )0/03

(3/38 )0/03

(3/3 )0/03

(3/34 )0/03

(3/3 )0/03

ADHD-H

(3/29 )0/07

(3/29 )0/05

(3/42 )0/06

(3/28 )0/06

(3/45 )0/05

(3/26 )0/06

ADHD-I

(3/3 )0/05

(3/39 )0/04

(3/28 )0/04

(3/3 )0/04

(3/29 )0/04

(3/38 )0/04

ADHD-C

(3/33 )0/05

(3/43 )0/04

(3/38 )0/05

(3/37 )0/05

(3/37 )0/05

(3/4 )0/05

TDC

(3/05 )0/04

(3/12 )0/03

(3/12 )0/04

(3/07 )0/04

(3/16 )0/03

(3/06 )0/04

ADHD-H

(3/04 )0/08

(3/17 )0/06

(3/28 )0/07

(3/18 )0/07

(3/14 )0/06

(3/18 )0/07

ADHD-I

(3/11 )0/06

(3/34 )0/04

(3/32 )0/05

(3/24 )0/05

(3/25 )0/04

(3/27 )0/05

ADHD-C

(3/32 )0/06

(3/33 )0/05

(3/3 )0/06

(3/28 )0/05

(3/36 )0/05

(3/3 )0/06
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 میانگین و انحراف استاندارد گروهها بر اساس نواحی مغزی.2 ادامه جدول

نیمکره راست

میانی

نیمکره چپ

پس سری

مرکزی

قدامی

گروه

3/34 )0/03(

3/45 )0/03(

3/35 )0/04(

3/36 )0/03(

3/29 )0/04(

3/39 )0/04(

TDC

3/27 )0/06(

3/4 )0/06(

3/29 )0/07(

3/37 )0/06(

3/33 )0/07(

3/26 )0/07(

ADHD-H

3/34 )0/05(

3/34 )0/04(

3/39 )0/05(

3/39 )0/05(

3/36 )0/05(

3/31 )0/05(

ADHD-I

3/41 )0/05(

3/46 )0/04(

3/41 )0/05(

3/53 )0/05(

3/39 )0/05(

3/35 )0/06(

ADHD-C

3/14 )0/04(

3/18 )0/04(

3/18 )0/04(

3/22 )0/04(

3/23 )0/04(

3/04 )0/04(

TDC

3/02 )0/08(

3/11 )0/08(

3/12 )0/07(

3/15 )0/08(

3/16 )0/07(

3/94 )0/08(

ADHD-H

2/95 )0/06(

2/89 )0/06(

2/92 )0/05(

2/98 )0/06(

2/83 )0/05(

2/95 )0/06(

ADHD-I

2/87 )0/06(

2/83 )0/06(

2/83 )0/06(

2/94 )0/06(

2/79 )0/06(

2/79 )0/06(

ADHD-C

0/99 )0/02(

1 )0/01(

0/98 )0/01(

0/98 )0/01(

0/97 )0/01(

1/01 )0/02(

TDC

1/06 )0/03(

1/03 )0/03(

1/03 )0/02(

1/05 )0/03(

1/01 )0/03(

1/05 )0/03(

ADHD-H

1/11 )0/02(

1/13 )0/02(

1/12 )0/02(

1/12 )0/02(

1/18 )0/02(

1/06 )0/02(

ADHD-I

1/02 )0/02(

1/2 )0/02(

1/17 )0/02(

1/13 )0/02(

1/02 )0/02(

1/2 )0/03(

ADHD-C

توان مطلق

آلفا

بتا

بتا/نسبت تتا

Typically Developing Children (TDC), Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Inattentive (ADHD-I), Attention Deficit Hyperactivity Disorder- Im)pulsive/hyperactive (ADHD-H), Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Combined (ADHD-C

  میانگین و فاصله اطمینان توان مطلق باندهای فرکانسی به تفکیک گروه.2 شکل
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تشخیص زیرگروهای  ADHDبر اساس EEG

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد گروهها بر اساس نواحی مغزی

مقایسه
تفاوتهای گروهی

توان مطلق
گروهها
ADHD-I

اثرات اصلی

ADHD-H
ADHD-I × ADHD-H
ADHD-I

قدامی/پس سری

ADHD-H
ADHD-I × ADHD-H
ADHD-I

چپ/راست

ADHD-H
ADHD-I × ADHD-H
ADHD-I

قدامی_پس سری/
چپ_راست

ADHD-H
ADHD-I × ADHD-H

نسبت توان

دلتا

تتا

آلفا

بتا

تتا/بتا

0/56

**9/87

0/8

***16/43

***41/25

[]>0/01

[]0/09

[]>0/01

[]0/14

[]0/3

0/89

1/7

0/02

1/82

**6/38

[]>0/01

[]0/02

[]>0/01

[]0/02

[]0/01

0/23

>0/01

1/96

>0/01

0/5

[]>0/01

[]>0/01

[]0/02

[]>0/01

[]>0/01

**6/02

1/12

1/38

***15/05

***8/18

[]0/06

[]0/01

[]0/01

[]0/13

[]0/07

0/51

1/04

2/29

1/5

2/5

[]>0/01

[]0/01

[]0/02

[]0/01

[]0/02

0/05

**6/62

0/24

0/36

**5/47

[]>0/01

[]0/06

[]>0/01

[]>0/01

[]0/05

**5/79

0/19

*3/11

**6/26

2

[]0/05

[]>0/01

[]0/03

[]0/06

[]0/02

2/4

0/24

0/54

0/36

0/32

[]0/02

[]>0/01

[]>0/01

[]>0/01

[]>0/01

0/69

*3/32

0/37

0/4

2

[]>0/01

[]0/03

[]>0/01

[]>0/01

[]0/02

*2/94

0/63

0/79

0/9

1

[]0/03

[]>0/01

[]>0/01

[]>0/01

[]>0/01

0/83

0/33

0/03

0/7

1/39

[]>0/01

[]>0/01

[]>0/01

[]>0/01

[]0/01

1/88

1/44

1/08

0/2

0/85

[]0/02

[]0/01

[]0/01

[]>0/01

[]>0/01

P<0/05, **P<0/01, ***P<0/001

بحث

*

نسبت تتا/بتا در همه زیر گروههای  ADHDبه ویژه زیر گروه ADHD-I

حمایت کرد ( .)24 ،23اما برجسته کردن این نکته ضروری است که

فعالیت تتا باالتر و فعالیت بتا پایین تر بود .هیچ تفاوت معناداری بین گروهها

نقص توجه ،نقش برجستهتری دارد .از آنجا که این مشکالت در برخی

بر اساس نتایج ان مطالعه ،این نشانگر الکتروفیزیولوژیکی در زیر گروه

در مقایسه با کودکان عادی باالتر بود .به عالوه در زیر گروه ،ADHD-I

در فعالیت دلتا و آلفا مشاهده نشد .برای هر سه پارامتر ( EEGیعنی تتا،

از کودکان  ADHDدر طول زمان  بهبود می یابد ،این نتایج بر حسب

حاضر از پروفایل معروف  EEGدر کودکان  ،ADHDیعنی افزایش

این مدل ،فعالیت الکتریکی مغز و رفتارهای این کودکان متناسب با سن

مدل تاخیر بلوغ سیستم عصبی مرکزی قابل تبیین می شود .بر اساس

بتا و نسبت تتا/بتا) ،تنها عامل نقص توجه تاثیر داشت .یافتههای مطالعه

آنها نیست ( .)25با این حال ،مطالعات قبلی گزارش کردهاند که افزایش

فعالیت امواج آهسته و کاهش فعالیت امواج سریع در کودکان ADHD
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به طور خالصه ،تفاوت در فعالیت  EEGدر گروهها با افزایش توان

در فعالیت تتا یک نشانگر عصبی غیر اختصاصی نابهنجار برای ADHD

است ،این نشانگر در دیگر اختالالت مانند صرع ،سوء مصرف مواد و الکل،

تتا و نسبت تتا به بتا و کاهش توان بتا به ویژه در ناحیه مرکزی مغز

شده است .با توجه به کاهش فعالیت بتا در گروه ADHD-I؛ این نتایج

مفهوم سازی در مورد تفاوت مکانیزم های عصبی زیر بنایی بدکارکردی

بدست آمد .تفاوت مشاهده شده در زیر گروه های  ADHDمی تواند به

دمانس ،اسکیزوفرنی ( )26و اختالل وسواسی_جبری ( )27نیز مشاهده

توجه و کنترل بازداری با استفاده از مدل افزایشی کمک کند .در واقع

با نتایج مطالعات قبلی که کاهش فعالیت بتا را در کودکان ADHD

یافته های این مطالعه این ایده را که  ADHDیک اختالل ناهمگنی

نشان داده بودند همخوان است ( .)28 ،16همچنین آنها نشان دادند که

ممکن است کاهش بتا زیر گروهی از این اختالل را بازنمایی کند که با

است که می تواند به وسیله مدل افزایشی ویژگی های بیش فعالی/

باشد .به عالوه ،کاهش بتا با رفتارهایی مانند آسیب به اموال عمومی

حمایت میکند .این مطالعه چندین محدودیت داشت که یکی عدم

عامل ترکیبی مانند مشکالت رفتاری و ناتوانیهای یادگیری رابطه داشته

تکانشگری و نقص توجه در زیر گروه های قابل تفکیک تقسیم شود،

( ،)Vandalismنوسان خلق و رفتارهای ضد اجتماعی رابطه دارد (.)29

برابری تعداد آزمودنی ها در گروه ها بود که ممکن است منجر به خطای

در کل ،کاهش بتا با آسیب کارکردهای شناختی در کودکان ADHD

نوع اول گردد .وضعیت اقتصادی_  اجتماعی در آزمودنی ها کنترل نشد،

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کودکان  ،ADHDبه طور خاص زیر

سطح اقتصادی_اجتماعی را در خانواده کودکان  ADHDنشان دادند

بتا در ناحیه مرکزی میتواند از گروه عادی متمایز گردد .این نتایج با

است تعمیم نتایج به دختران مبتال به  ADHDبا احتیاط انجام گردد.

این در حالی است که برخی از مطالعات ارتباط بین اختالالت رفتاری و

رابطه دارد (.)31 ،30

( .)35در نهایت این مطالعه بر روی پسرها انجام شده است بنابراین الزم

گروه  ADHD-Iبه وسیله توان باالی تتا ،کاهش بتا و نسبت باالی تتا/

نتایج مطالعات قبلی همخوان است ( .)32 ،11 ،7افزایش فعالیت تتا با

کاهش گوش به زنگی و کاهش فعالیت بتا با کاهش توجه رابطه دارد

نتیجه گیری

زیر گروه  ADHD-Iو  ADHD-Cمیباشد .عکس آن یعنی کاهش

توجه را بهتر تشخیص میدهند که این میتواند در چارچوب مدل تاخیر

( )33و این یکی از نقصهای شاخص در کودکان  ADHDبه ویژه

بر اساس نتایج این مطالعه ،نشانگرهای الکتروانسفالوگرافی زیر گروه نقص

بلوغ سیستم اعصاب مرکزی تبیین گردد .بر اساس این مدل ،فعالیت

تتا و افزایش بتا به عنوان پروتکل نوروفیدبک درمانی استفاده میشود.

الکتریکی مغز و رفتارهای این کودکان متناسب با سن آنها نیست.

بسیاری از مطالعات کاهش فعالیت آلفا را در این کودکان نشان دادند

همچنین یافتههای این مطالعه از ناهمگونی اختالل  ADHDحمایت

()34 ،29؛ در حالی که برخی دیگر از مطالعات افزایش آلفا را گزارش

دادند ( .)29 ،28یافتههای مطالعه حاضر تفاوت معناداری بین گروهها در

میکند .از این رو ،در کارهای تشخیصی و درمانی این اختالل در نظر

باند فرکانسی آلفا نشان نداد که نشان میدهد فعالیت آلفا ممکن است به

گرفتن ناهمگونی این اختالل توصیه میگردد.

تنهایی نشان دهنده بعضی از ناهمگنیها در  ADHDباشد تا اینکه یک

تشکر و قدردانی

نشانگر عصبی خاص برای این اختالل باشد .به طور خالصه ،نشانگرهای

بدینوسیله از آقایان دکتر رضا رستمی و دکتر مسعود نصرت آبادی که

 EEGبه دست آمده ممکن است بازنمایی کننده خوبی برای نشانههای

در جمعآوری دادهها کمال همکاری را داشتند تقدیر و تشکر مینماییم.

 ADHDو تفکیک زیر گروههای آن باشد.
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Abstract
Introduction: The attention is a gateway for learning and a limited resource. Attention
cognitive model helps to perceive and use it efficiently. This research aimed to find an
intelligent model for a different level of attention.
Methods: Developing a cognitive model based on the attention network task and brain
signals. The model builds on machine learning techniques. The initial research population consists of 92 adult volunteers who completed the Depression Anxiety Stress Scales
test (DASS-21). Based on the test results, 31 subjects selected and invited to take Attention Network test and during the test, brain signals were captured for this purpose,
Brain-computer Interface (BCI) was used and a model constructed based on different
levels which used subject’s brain signal, reaction time and test result.
Results: Data were classified based on different machine learning methods such as Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), and Adaboost. The correct
classification rate for these classifiers is 68, 90, and 87 percent.  
Conclusion: The final model is selected based on the accuracy. So the KNN classifier has
better generalization and it estimates test data better than other classifers. The desired Nero-cognitive model is based on the results and KNN classifiers are the best option for these
types of cognitive models which is difficult to gather data and the dataset’s size are small.
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صفحات 81-92

طراحی یک ماشین هوشمند مبتنی بر مدلسازی شناختی با استفاده از تکلیف شبکۀ توجه
آزاده هراتیان نژادی

*1

 ،سعید ستایشی ،2جواد حاتمی

3

 .1دانشجوی دکتری مدل سازی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار فیزیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 .3دانشیار روان شناسی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران

دریافت1398/04/25 :

اصالح نهایی1398/08/23 :

چکیده
قابلپردازش است که مدلسازیِ شناختی آن به درک و استفادۀ بهتر از
مقدمه :توجه دروازۀ یادگیری و یکی از منابع ِ

پذیرش1398/09/07 :

آن کمک م یکند .هدف از این پژوهش ایجاد مدلی هوشمند با کارایی بسیار ب رای دستهبندی سطوح مختلف توجه بود.

واژه های کلیدی

شناختی توجه با استفاده از نتایج تکلیف شبکۀ توجه و امواج مغزی انجام گرفت .به این منظور ،با
روش کار :ایجاد مدل
ِ

تکلیف شبکۀ توجه

ِ
مختلف یادگیریِ ماشین ،به ایجاد مدلی از توجه پرداختهشد .در این پژوهش ،جامعۀ آماری شامل 92
استفاده از روشهای

سیستم واسط کاربری مغز
یادگیری ماشین
سیگنال مغزی
نویسنده مسئول
آزاده هراتیان نژادی ،دانشجوی دکتری

فرد بزرگسال داوطلب بود که به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه  DASS-21را ب رای انتخاب اولیه انجام دادند.
سپس بر اساس نتایج ،از  31نفر بیماری که افسردگی و اضط راب نداشتند و واجد ش رایط بودند ،ب رای مرحلۀ نهایی دعوت به
ِ
تکلیف شبکۀ توجه ،با استفاده از سیستم واسط کاربری مغز ،از شرکت کنندگان سیگنال مغزی گرفته
عمل آمد .در حین
شد و مدلی از سطوح مختلف با استفاده از سیگنالهای مختلف ،زمان واکنش و درستی جواب شرکتکننده ایجاد گردید.

مدل سازی شناختی ،موسسه آموزش عالی

یافته ها :دادهها با روشهای دستهبندیِ یادگیریِ ماشی نهای مختلفی مانن ِد ماشین ب ُردارهای پشتیبان ( )SVMو K

علوم شناختی ،تهران ،ایران

نزدیکترین همسایگی ( )KNNو آدابوست ( )Adaboostبررسی شد و مدلی که کمترین خطای دستهبندی را داشت

ایمیلAzadeh.haratian@gmail.com :

شناختی
برگزیده شد .این دستهبندیها ،بهترتیب با نرخ دستهبندیِ  60و 100و  94درصد ،در مورد دستهبندیِ الگوهای
ِ
«توجه» ،توانای یهای مختلفی را ب رای این مجموعه از دادهها نشان داد  .
نتیج هگیری :بر اساس نتایج دقت دسته بندی ها ،مدل مناسب انتخاب شد و دستهبندی  KNNاز نظر تعمیم پذیری
و تخمین داده های آزمون دقت بهتری از بقیه مدل های انتخاب شده در این پژوهش را نشان داده است .ب رای این نوع از

doi.org/10.30699/icss.22.1.81

مدلهای شناختی که در آن امکان جمعآوریِ حجم کمتری داده وجود دارد نیز مدل مناسب تلقی م یشود   .

مقدمه

توجه نقش مهمی در یادگیری و عملکرد روزانۀ انسان دارد و در عین حال

که سیستم پردازشی ظرفیت اندکی دارد ،مغز باید ساز و کارهایی برای

مستلزم انتخاب است .در واقع ،توجه تعاملی موفق با محیط است و به

 )1پایداری رفتارهای مبتنی بر هدف و محافظت در برابر رویدادهای

جزو حساسترین و یکی از مهمترین فرایندهای شناختی است .توجه

انتخاب این اطالعات داشته باشد .عملکردهای اصلی توجه عبارتاند از:

عنوان دروازۀ شناختی عمل میکند ( .)1به عبارت دیگر ،هر زمانی که

منحرفشده در طی زمان؛  )2واکنشهای سریع و کارا برای رویدادهای

محیطی کشف میشود ،اطالعات زیادی جمعآوری میگردد و از آنجا

جدید .سامانۀ «توجه» باید به اهداف شخصی مربوط باشد و این سامانه
82

آزاده هراتیان نژادی و همکاران

ماشین هوشمند تکلیف شبکه توجه
 ()Computerبرای ثبت EEG
BCI Computer
Interface
Interface
BrainBrain
کاربری مغز (())(BCI

بر اساس تجارب قبلی کار در محیط است ( .)2این سامانه شناختی تنها

استفاده شده است ،زیرا برنامۀ تکلیف شبکۀ توجه مبتنی بر وب نوشته

بر روی یکی از جنبههای محیط ،تمرکز دارد ،در حالی که سایر جنبهها

شده است و این دستگاهها آزادی عمل برای گرفتن تکلیف در هر زمان

نادیده گرفته میشود و همچنین وظیفه تخصیص منابع پردازشی را دارد

و مکانی را میدهند.

افتادن جان انسانها در حین
( .)1نقص توجه میتواند باعث ب ه خطر
ِ

رانندگی یا را ه رفتن شود .در سال  Quinn ،2010با انجام پژوهشی دالیل

سیستم واسط کاربری ابزاری است که فعالیت الکتروفیزیولوژی یا نرخ

نمود ،که در آن از افراد در مورد عوامل مختلف وقوع تصادف سؤال شد و

میدهد ( .)7سیگنالهای الکتریکی در طول الکترود برای تعیین سطح

متابولیک را به سیگنالهایی که توسط دستگاه درک میشوند نشان

تصادفات رانندگی را با پرسش از افرادی که شاهد ماجرا بودهاند بررسی

توجه اندازهگیری میشوند و به اطالعات دودویی تبدیل میگردند
( .)8بیشت ِر این دستگاهها اخیرا ً برای کاربردهای تحقیقاتی و پزشکی

 56/3درصد ،نداشتن توجه کافی در حین رانندگی را دلیل اصلی تصادف
اعالم کردهاند (.)3

پردازش امواج  EEGراجع به عملکردهای شناختی و انواع مختلف

و برحسب اندازه و پیچیدگی طراحی شدهاند .روشهای مختلفی برای

تکلیف شبکۀ توجه (( )Attention Network Task (ANTو امواج

دارد ( Mindwave  .)9شرکت  Neuroskyدستگاهی است که دارای

اندازهگیری سیگنالهای مغزی از قبیل تداخلی یا غیرتداخلی وجود

بیماریها اطالعات بسیار مفیدی میدهد ( .)4در زمینۀ مطالعۀ مدل

 ،EEGتحقیقات مختلفی انجام شده است ،اما تحقیقی در زمینۀ تولید

الکترود خشک بوده و برای ثبت امواج مغزی استفاده میشود ( ،)6که

پژوهش تحقیق در همین زمینه و دستهبندی سطوح توجه با استفاده

برای جمعآوری اطالعات  EEGو امکان متحرک بودن و قیمت کم

با یک الکترود این کار را انجام می دهد ( .)10دالیل استفاده از آن

ماشین یادگیرندۀ شبکۀ توجه و امواج مغزی انجام نشده است .هدف این

از همین ماشین است .این مدل برای بازخوردگیری از سطح توجه افراد

است .انتقال اطالعات  EEGاز طریق بلوتوث است .باندهای مختلفی را

حاضر ،برای مطالعۀ توجه از ترکیب مدل تکلیف شبکۀ توجه و امواج

هشیاری ،آرام سازی و تفکر است؛ باند بتا ( 14تا  30هرتز) که مربوط به

و در نظر گرفتن شاخصهای مختلف ،توجه پروتکلی مناسب برای

که مربوط به جلوی س ِر افراد بالغ است ،که دامنۀ موج باالیی دارد و با

مؤثر است و نیز سیستمی هوشمند برای شناسایی است .در پژوهش

اندازه گیری می کند که عبارتند از :باند آلفا ( 7تا  14هرتز) که مربوط به

مغزی استفاده شده است .به دلیل انعطافپذیریِ برنامههای رایانه ای

تفکر فعال ،توجه فعال و حل مسائل عملی است؛ باند دلتا ( 3تا  7هرتز)

استفاده از بعضی تکلیفهای توج ِه ممتد شناسایی میشود؛ باند تتا (4
تا  7هرتز) که معموالً مربوط به استرس احساسی مانند ناامیدی است؛

اندازهگیری سطح توجه است .همچنین با این تکلیف به درک بهتر

توجه کمک میشود Posner .و همکاران برای توجه ،مدلی محاسباتی

شناختی
باند گاما ( 30تا 80هرتز) که معموالً مربوط به پردازشهای
ِ
محرک چند حسی است ( .)11در این مقاله ،مدل هوشمند ترکیبی

به نام تکلیف شبکۀ توجه ( )ANTمعرفی کردند .از این مدل مطرح
برای اندازهگیری توجه استفاده شد .مدل یاد شده سه کارکرد اصلی زیر

جدیدی با استفاده از امواج الکتروآنسفاگرافی و نیز تکلیف شبکۀ توجه

را محاسبه می کند (:)5

 .1قابلیت پردازش سیگنالها یا هشدارهایی با اولویت زیاد

ایجاد شده است .این مدل به درک بهتر فرایندهای شناختی منجر

 .3جستوجو برای یافتن هدف

برای تکلیفهای روانشناختی و مدلهای یادگیری ماشین انجام شده

میشود .در ادامه به بررسی پژوهشهای مختلفی که با همین دستگاه و

 .2موقعیتیابی

است پرداخته شد.

یکی دیگر از روشهای اندازهگیری توجه استفاده از امواج مغزی است.

الکتروآنسفاگرافی ( )EEGسیستمی است که فعالیت امواج مغزی را با

خوابآلودگی یکی از مشکالت شناخته شدۀ کارگران است ،مخصوصاً

ضبط شدۀ مغزی است .اولین گزارش ضبط امواج مغزی در سال 1929

ضبط اطالعات  EEGبا استفاده از تک کانال خشک است .در مطالعه

زمانی که باید برای مدت طوالنی هشیار باشند .هدف از این پژوهش

استفاده از روشهای الکتریکی اندازهگیری میکند EEG .همان امواج

انجام شد و به طور معناداری ،به محققان و پزشکان امکان میداد
که اَعمال مغزی را مشاهده کنند .میلیونها نورون در مغز هستند

  Jonesو  Schwartzاز سیگنالهای  EEGاطالعات مهمی دربارۀ

وضعیت شرکتکنندگان گرفته شد ( .)12وضعیت گوش به زنگی در

که فعالیتهای آنها باعث ایجاد میدان ولتاژهای الکتریکی میشود.

این پروژه بسیار با اهمیت بود .همچنین در اینجا از طریق ترکیب

وضعیتهای مختلفی را نشان دهند ( .)6در این تحقیق از سیستم واسط

شناختی مبتنی بر رنگ از طریق دستگاه
تحلیل و تفسیر فرایندهای
ِ

فرکانسهای الکتریکی در  EEGمیتوانند بسته به محرکهای خارجی،

روشهای علوم شناختی و روشهای پردازش اطالعات به بهبود
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 BCIنیز پرداخته شد .برای انجام این کار باید اول بر اساس مقایسۀ

این کار سه روش استفاده شد .اول به صورت مکانیزم کنترلی برای

سیگنال  EEGآزمایشی انجام شد .در حالی که تکلیف شناختی،

سطح تمرکز کاربر به بخشی از صفحۀ نمایش گر (برای این منظور

و پسزمینه ظاهر میشود ( .)11در این کار دادهها را از دانشآموزان

سوم وسیلهای که میتواند سطح توجه کاربر را اندازهگیری کند .نتایج

کنترل عناصر واسط کاربری مانند منو یا دکمهها؛ دوم برای یافتن

نتایج سنتی روش تحلیل شناختی (کیفی و کمی) به وسیلۀ تحلیل

از توسعهدهندگان خواسته شد که ساختار صفحات را بهبود دهند)؛

شامل یادآوری کلمات در صفحه با ترکیب مختلف رنگی پیش زمینه

جمعآوری کردند و محرک بصری بر اساس انواع رنگها به آنها نمایش

تحقیق ایجاد وبسایتی است که به توجه کاربر حساس است .تمام

است ( .)11آزمایش نتایج جالبی را نشان میداد که استفاده از RGB

مبتنی بر  EEGایجاد کردند .در پیادهسازی آنها این مورد را در نظر

این مراحل از طریق حسگر دستگاه انجام شد و یک استاندارد وب

داده شد .محرک پیش زمینۀ متن یادگیری متنی و رنگ کاراکترها

گرفتند که اگر بر یک آیتم بیش از یک ثانیه تمرکز داشتند همچنان

اصلی و رنگهای مکمل  CMYاست .برای گرفتن بازخورد خودآگاه

و ناخودآگاه از کاربر ،از  EEGمبتنی بر  BCIاستفاده شد .در این

بر آن باقی میمانند وگرنه به آیتم بعدی حرکت میکردند .این روش

تحلیل دادههای رفتاری بر اساس یافتههای پرسشنامه؛  )2تحلیل

استفاده شود .هدف ایجاد مرورگری است که به توجه حساس باشد

شناخت و خالصهسازی فعالیتها ،در افزایش آگاهی شخصی مؤثر

توجه محتوای متفاوتی تولید شود و به دستگاه کاربر ارسال شود

زبانی می شود و استراحت در بازههای زمانی مرتب باعث بهبود سالمتی

ایجاد شد که سه مؤلفۀ اصلی داشت .مولفه اول ،حرکات چشم را

سومی است که توجه میتواند در جستجوی اینترنت ()Browsing

مقاله ،تحلیل دادههای جمعآوری شده در دو مرحله انجام شد)1 :

سیگنال .)11( EEG

و بتواند چگونگی توجه کاربر را کنترل کند ،به طوری که بر اساس

( .)15در پژوهش  Petersو همکاران ،مدلی از سطح توجه کاربر

است و امکان بهبود عادات را دارد .خواندن باعث بهبود مهارتهای

میشود .شناخت این فعالیتها و هدایت زمانی که صرف میشود به

تعقیب می کند و اطالعات آن را جمع آوری می کند ،دومی ،داده های

کاربر امکان استراحت و خواندن کافی را میدهد .در این پژوهش

نوروفیزیولوژی است که اطالعات را با استفاده از دستگاه Neurosky

از دستگاه  Neuroskyاستفاده شد .این دستگاه قابلیت تشخیص

گردآوری میکند که شامل سطح توجه و آرام سازی است .مولفه سوم،
مدل ترکیبی از دو مؤلفۀ قبلی است که موقعیت مکانی ،زمانی و درجه

فعالیتهای مغزی کاربر را دارد و مدل پشنهادی ،اقدام به با بازخورد

سطح توجه به کاربر در حین کار با نرم افزار می کند و برای یادگیری یا

توجه را نشان می دهد .از این مدل برای تحلیل رفتار کاربر و همچنین

در پژوهش  Tiwariو  ،Sainiاستخراج سیگنالهای مغزی با استفاده

روشهای مختلف یادگیری ماشین برای  EEGدر تحقیق های مختلف

سیگنالها برای کنترل دستگاههای دیگر به کار گرفته می شود.

بردارهای پشتیبان (( )Support Vector Machines (SVMبرای

اطالع به عامل ( )Agentو مدیریت تعامالت استفاده می شود (.)16

رایانه استفاده می شود (.)13

استفاده شده است .روشهای  kنزدیکترین همسایگی و ماشین

از روشهای غیرتداخلی با واسط مغز و رایانه انجام شده است .این

سیگنالهای مغزی حدود  354میلی ولتاژ دارد .پس از شبیهسازی

ایجاد مدل و دستهبندی انواع احساسات استفاده شده است (.)17

روش در حرکت روبات است .مقادیر توجه و آرام سازی انسان را برای

دستهبندیکنندههای ترکیبی استفاده شد .در مقاله  Ghanbariو

حرکت می کند و همینطور با مقادیر خاصی از آرام سازی به عقب

برای اطالعات  EEGگرفته شدۀ کاربر استفاده شده است و نتایج

پیاده سازی کرده است .این دستگاهها ،کانالهای ارتباطی ارتباط

در مدلی با هوشمند عصبیشناختی توجه است و ایجاد مدلی که هر

سیگنالهای مغزی ،دو سیگنال کنترل به دست میآید .کاربرد این

تمامی این دستهبندیکنندهها به همراه درخت تصمیمگیری و

کنترل روباتها استفاده میکند .روبات با میزان مشخصی از توجه

همکاران نیز از دستهبندیکنندۀ مبتنی بر شبکۀ عصبی مصنوعی

بهتری را نسبت به  SVMنشان داده است ( .)18نوآوری این پژوهش

می رود .در واقع ،روباتی که با کنترلی امواج مفزی به وسیله BCI

دو جنبه را پوشش دهد .همچنین ایجاد دستهبندیکنندههای که از

مستقیم بین مغز انسان و دستگاه فیزیکی را حذف میکند و با ترجمۀ
الگوهای مختلف از فعالیتهای مغزی ،آنها را فورا ً ترجمه میکند.

مقاالتی که در این بخش آورده شده است .برای انجام این کار ،از امواج

مطالعه  Boseو همکاران با استفاده از  EEGسطح توجه کاربر را

سعی شد که مدلی هوشمند برای اندازهگیری سطوح توجه ایجاد

مغزی  BCIو آزمون شناختی  ANTاستفاده شد .در پژوهش حاضر

هدف از این پروژه کمک به انسان در زندگی روزمره بود ( .)14در

شود .که در بخش بعد به تفصیل دربارۀ آن توضیح داده شده است.

در حین بازدید از یک صفحه وب اندازهگیری کردند .برای انجام
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ارزیابی حاالت عاطفه منفی در افسردگی ،اضطراب و استرس است.

این روشی برای اندازهگیری شدت نشانههای اصلی افسردگی ،اضطراب

با توجه به ماهیت پژوهش حاضر ،ترکیبی از روشهای علوم شناختی

واسترس است ( .)19برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک

و مهندسی استفاده شد .کیفیت مدلهای شناختی با زمان اجرا و

نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند و افرادی که از سطح

نرخ خطا و حجم اطالعات ارزیابی گردید EEG .امواج و الگوهای

متوسط تا نرمال بودند برای آزمون نهایی این تحقیق ،انتخاب شدند.

مغزی نیز ثبت و ضبط شد ( .)6ابزارهای  BCIsبه دلیل این آسانی

سپس از بین آنها تعداد  31نفر واجد شرایط بودند وارد مطالعه شدند.

نصب ،قابلیت انتقال اطالعات امروزه برای مطالعات مغزی بسیار

مراحل انجام آزمایش برای آنها توضیح داده شد.

استفاده میشود .ابزارهای جدید از بلوتوث برای آسانی اتصال به رایانه

برای اجرا در زمانهای بیشتری استفاده میکنند 92 .خانم و آقا که

ابزار پژوهش

سنی 20
تجربۀ استفاده از برنامههای رایانه ای را داشتهاند و در بازۀ
ِ
تا  45سال بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .از آنها پرسیده شد

فرایند اجرای آزمون تحت وب انجام شد .آزمون در اتاقی ساکت که
دیگران دسترسی ورود نداشتند انجام شد ،هیچ نوع محرکی برای انحراف

که داروی خاصی را مصرف نمیکنند و همچنین دچار اختاللهای

افراد از تکلیف وجود نداشت .فرایند کلی تحقیق در شکل  1آمده است.

حافظه یا بیماریهای روانی نباشند .برای این منظور ،از آنها مصاحبه

در این پژوهش از الگوریتمهای یادگیری ماشین استفاده شد .در ادامه ،به

و پرسشنامۀ  DASS-21گرفته شد .این تکلیف ،مقیاس افسردگی،

جزئیات بخشهای مختلف پرداخته میشود.

اضطراب ،استرس مجموعهای از سه مقیاس خود گزارشدهی برای

سیگنال EEG

استخراج امواج و اطالعات
شناختی

خوشهبندی
و بررسی خوشه ها

پیشپردازش
شناسایی ویژگیها

آزمون ANT

یادگیری ماشین

شکل  .1فرایند کلی پژوهش

 .1تکلیف شبکۀ توجه

که فلش چپ را شرکتکننده در آزمون مشاهده کرد ،کلید متناظر چپ

را بزند و به همین ترتیب زمانی که کلید راست دیده شد ،فلش راست

این آزمون بر پایه ب ه کارگیری ترکیب نشانه و تکلیف Eriksen Flanker

است .این مدل محاسباتی ،سه پارامتر مهم (هشدار و موقعیتیابی و

بزند .قبل از هدف ،نشانههایی برای ارائۀ اطالعات دربارۀ مکان و زمان آن

کلیتر ،تغییر در وضعیت ورودی برای آمادهسازی تکلیف مرتبط با ورودی

در شکل  2شماتیک چگونگی اجرای تکلیف شبکۀ توجه که مراحل آن

نمایش داده میشود ،مطابق شکل .)21( 3

عملکردهای اجرایی) را با زمان واکنش اندازهگیری میکند .هشدار مفهوم

و تنوع مراحل ارائه شده است .مراحل برنامه در این تحقیق ،به وسیلۀ

است .موقعیتیابی انتخاب اطالعات از ورودی حسی است و کنترل

برنامۀ مبتنی بر وب انجام شد و کاربران در حین انجام آن دستگاه

اجرایی وظیفۀ حل اختالف بین پاسخها را دارد ( .)20در این تکلیف از

 Neuroskyبر سرشان قرار دارد.

شرکتکننده خواسته میشود که فلش چپ یا راست را بزنند .چنان چه
85
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مجله تازه های علوم شناختی
*
+

*
+
*

*

نشانه مکانی

دو نشانه

نشانه مرکزی

+
بدون نشانه

مثال های شرایط
خنثی
همسو
ناهمسو
مدل زمان بندی تکلیف ANT

نشانه
*
+
+

+

 > 1700زمان  پاسخ

+
بدون نشانه

  400میلی ثانیه

 100میلی ثانیه

 400-1600میلی ثانیه

شکل  .2شماتیک اجرای )21( ANT

که یک هدست کامل است .همچنین از بلوتوث برای انتقال اطالعات  

تکلیف شبکۀ توجه ،بهمعنی تمرین تکلیفهای مرتبط با تناقض ،حافظۀ

استفاده شد که امکان استخراج سطح توجه و آرامسازی را داشت .این

فهای مرتبط با مکانیزمهای کنترل  اجرایی است .این
کاری و دیگر تکلی 

هدست دارای حسگر خشک است که به پیشانی ،خارج از قشر مغزی

فها اغلب برای اجراهای تکراری که شامل کنترلهای اجرایی است،
تکلی 

( )Cerebral Cortexدر لوب پیشانی مغز متصل میشود که مسئول

و با هدف تمرین مکانیزمهای کنترلی است .این نوع از تمرینها نیازمند

توجه و تکلیفهای مربوط به حافظۀ کوتاه مدت بود ( .)22پیش از مرحلۀ

توجه به جهت است و کنترلها برای آموزش شبکههای مغزی خاص است

تکلیف شبکۀ توجه ،از شرکتکننده خواسته شد که هدست امواج مغزی

( .)21در جدول  ،1مشخصات این تکلیف از منظر افراد داده شده است.

را روی پیشانی خود نصب کند .سپس آزمون اولیه انجام شد که آیا ارسال

 .2امواج مغزی

اطالعات امواج مغزی یا  EEGموفقیتآمیز است یا خیر .این دستگاه،
حسگری حیاتی دارد که رفتارهای حیاتی الکتریکی را در مغز میخواند.

در این پژوهش ،همانطور که قبال اشاره شد از  Neuroskyاستفاده شد،

جدول  .1مشخصات تکلیف ANT

تعداد

مشخصات تکلیف ANT
کل مراحل

62

مراحل آزمایشی

31
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ِ
تحت نظارت استفاده شد،
ف رایندی هزینهبر است .در این پژوهش از روش

فعالیتهای مغزی را با استفاده از سه الکترود خشک میگیرد (مناطق

جوی پیشانی و گوش) و آنها را با استفاده از تعدادی الگوریتم رمزگشایی

به این ترتیب که ابتدا خوشهبندی دستهها با روش خودکار مشخص شد

کاربر را اندازهگیری میکند .چون محلهای  Fp1و  Fp2در این هدبند

ب رای پیاده سازی الگوریتم های یادگیری ماشین از زبان ب رنامه نویسی

و سپس ب رای تأیید خوشهها از مقادیر خروجی دستگاه استفاده گردید.

میکند .اطالعات دلتا ،تتا ،آلفا ،بتا و گامای مغزی سطح  قدرت باندی

پایتون استفاده شد.

قرار دارد و مو در پیشانی رشد نمیکند ،قرارگیری آن سادهتر است.

ویژگیهای این دستگاه که آن را برای این تحقیق سودمند کرده است ،به

 .۱خوشهبندی

شرح زیر است (:)14

خوشهبندی یکی از شاخههای یادگیری بدون نظارت است و ف رایند

• وزن سبک

قابل جابهجایی     EEG
• هدست امواج مغزیِ ِ

خودکاری است که در طی آن ،نمونهها به دستههایی که اعضای آن مشابه

• فیلترهای پیشرفته با محافظت از نویز زیاد

بناب راین خوشه مجموعهای از نمونهها است که در آن نمونهها با یکدیگر

یکدیگ رند تقسیم م یشوند که به این دستهها خوشه گفته م یشود.

• اتصال مستقیم با الکترود خشک

مشابه بوده و با نمونههای موجود در خوشههای دیگر غیر مشابهاند.

این دستگاه سیگنالهای خام با باند مغزی در  512هرتز را جمعآوری

ب رای مشاب ه بودن م یتوان معیارهای مختلفی را ب رای خوشهبندی مورد

م یکند .از تبدیل فوریه ب رای تولید پنج کانال اضافی از موج خام ،دلتا،

استفاده ق رار داد که یکی از آنها معیار فاصله است که در آن میتوان

تتا ،آلفا و گاما استفاده می کند ( .)23در این دستگاه ،حدود چهار ثانیه

نمونههایی را که به یکدیگر نزدیکت رند ب ه عنوان یک خوشه در نظر گرفت.

تأخی ِر زمان رسیدن این مقادیر به رایانه وجود دارد و در هر بازۀ زمانی

به این نوع خوشهبندی ،خوشهبندیِ مبتنی بر فاصله نیز گفته م یشود

یک ثانیه مقدار جدید توجه محاسبه م یشود .مقدار صفر نشاندهندۀ

( .)25هدف خوشهبندی ،یافتن خوشههای مشابه در بین نمونههای

این است که سیگنالی خوانده نشده و مقدار بیش از صفر نشاندهندۀ

ورودی است ،اما انتخاب خوشهبندی مناسب پیچیده است .با این حال

افزایش سطح توجه با مقدار نزدیک  100است ( .)13پس از بررسی

اطالعات 31 ،داده ب رای انجام دستهبندی ،واجد ش رایطِ
پردازش اطالعات
ِ

ب بودن خوشهبندی ارائه شده که م یتواند
معیارهای مختلفی ب رای مناس 

است .ب رای ایجاد ماشینی هوشمند از اطالعاتِ توجه در سطح عصبی

کاربر را ب رای رسیدن به یک خوشهبندی مناسب راهنمایی کند .یکی
از مسائل مهم در خوشهبندی انتخاب تعداد خوشهها است .در روش

و شناختی از یادگیری ماشین استفاده کردیم که ب رای ایجاد الگوی

خوشهبندی K-means ،هر داده دقیقأ در یک خوشه ق رار م یگیرد .این

رفتاریعصبی استفاده شده است (.)24

روش با پارتیشنبندی الگوریتم با  Kنقطۀ اولیۀ تصادفی شروع م یشود

روند تحلیل دادهها

و پس از آن با استفاده از ف رایندی تک راری ب رای این که کیفیت خوشه ،به

ب رای ایجاد مدل ،از روشهای یادگیری ماشین استفاده شد .این روش

م راکز جدید بروزرسانی م یشوند .الگوریتم  K-meansبه تعداد خوشههای

کالسها مشخص م یشود ،در مرحلۀ ( )2دادهها جمعآوری م یشوند

شباهت ،هر یک از نمونهها به یک خوشه تعلق م یگیرد .سپس ب رای

ف رایندی کلی دارد و در مرحلۀ ( )1ویژگ یهای تأثیرگذار در تعیین

مورد نظر ،اعداد تصادفی در نظر گرفته م یشود .سپس متناسب با می زان

(در این مرحله هر یک از ویژگ یهای مرحلۀ قبل ب رای دادهها محاسبه

بروزرسانی م راکز ،میانگین دادههای موجود در هر خوشه ،در مرکز جدید

الزم است که فرد خبرهای در آن حوزه ب رای دادهها برچسب کالس تهیه

خوشه مشخص م یشود که در مدل جایگاه توجه فرد را بازگو م یکند.

م یشود) .در نهایت در مرحله ( ،)3اگر ف رایند سیستم تحت نظارت باشد

خوشه ق رار داده م یشود .خوشهبندی ب رای ارزیابی سطح توجه فرد در

کند .با این کار دادۀ آموزش تهیه م یشود .این داده به دستهبندیکنندۀ

ت آمده در دستهبندی از روشهای
پس از این مرحله ،برچس بهای ب ه دس 

مورد نظر داده م یشود و دستهبندیکننده مدلی را بر اساس پارامترهای

یادگیری ماشین مختلفی استفاده م یشود.

تنظی مشده ایجاد م یکند .این مدل نگهداری م یشود و سپس دادههای

 .2نزدی کترین  Kهمسایگی (()K Nearest Neighbor (KNN

آزمون ،بر اساس دو مرحلۀ اول ایجاد م یشوند .دادههای آزمون ورودی

با مدل آموزشی و تنظیمی است ،سپس مدل مذکور کالس یا نوع
دادههای آزمون را تعیین م یکند .روش تحت نظارت معموالً کارایی

یکی دیگر از دستهبندیکنندههایی که در این پژوهش از آن استفاده شده

است ،الگوریتمی غیر پارامتری است که نزدیکترین  Kهمسایه است .در

بهتری نسبت به روش بدون نظارت دارد .البته تعیین برچسب کالسها

مرحلۀ آموزش همۀ نمونهها در فضای هندسی بهصورت بردارهای چند
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این ترتیب عکس مجذور فاصله از رابطۀ زیر محاسبه م یشود:

بعدی (هر بردار یکی از ویژگ یهای اندازهگیریشده) هستند .این فضا به
بهای کالس و موقعیت این نقاط تفکیک م یشود .معموالً فاصلۀ
برچس 

اقلیدسی معیار مناسبی است (در این تحقیق نیز از همین معیار استفاده

()2

شده است) ب رای انجام محاسبات ،کل نمونهها را در حافظه نگهداری می-

w = ∑i , j =1 α iα j ci c j xiT x j
n

2

اهمیت هر ویژگی در مجموعۀ داده (هر  kیک ویژگی است) یا wk

شوند ( .)26یکی از مزایای این روش یافتن محدودۀ کالس در زمان اج را
است .بناب راین نیاز است که کلیۀ نقاط با اطالعات آنها در حافظه ذخیره

دست م یآید ،بدین ترتیب که:

شود .حال اگر محدودیت حافظه وجود داشته باشد ،این روش با حجم زیاد

مشکلساز م یشود ( .)25اما چون حجم نمونهها کم است ،روشی مناسب

()3

تلقی م یشود.

به

w = ∑i , j =1 α iα j ci c j xiT x j
n

2

اگر مقدار  wkنزدیک به صفر باشد ،کارایی دستهبندیکننده بدون وجود

 .3ماشین بردارهای پشتیبان ()SVM

این ویژگی تغییری نم یکند و این ویژگی تعیی نکننده نیست (.)25

روش ماشین بردارهای پشتیبان ،دادهها را به فضای باالتر انتقال م یدهد

ن گونه دادهها در کالسهای مختلف از یکدیگر مجزا و به دستههای
و ای 

 .4آدابوست ()Adaboost

دارد ،صفحهای جداساز در فضای چند بعدی ،دادۀ کالسها را از هم

دستهبندیکننده پایه است که در واقع مجموعه ای از دستهبندیکنندهها

مختلفی تقسیم م یشوند .چون در این موضوع چندین ویژگی وجود

یادگیری جمعی ( )Boostingروشی ب رای ترکیب چندین

مجزا م یکند .روش ماشین بردارهای پشتیبان ،سعی م یکند تا فاصلۀ

را ایجاد م یکند .به همین دلیل کارایی آن بهتر از هر کدام از

دقت دستهبندیکنندۀ جداساز منجر م یشود .البته اگر این فاصله به

جمعی آدابوست ( )Adaptive boosting learningاست که از دیگر

سهای مختلف را بیشینه کند و افزایش این فاصله به بهبود
بین کال 

دستهبندیکنندههای سازنده اش است .معروفترین الگوریتم یادگیری

قابلجدا کردن نباشد ،با استفاده از هستۀ غیرخطی سعی
صورت خطی ِ

روشها بیشتر مورد استفاده است ( .)28 ،27یادگیری جمعی م یتواند
کارایی نسبتاً خوبی را ایجاد کند ،حتی اگر دستهبندیکنندههای سازندۀ

نزدیکاند ،که به آنها بردارهای پشتیبان م یگویند .قدرت تعمیم SVM

یادگی رندۀ ضعیف ( )Weak learnerنیز نامیده م یشوند ( .)29در این

نبر است ( .)25ب رای ایجاد صفحۀ جداساز باید معادلۀ
آموزش مدل زما 

جمعی دستهبندیکنندهها
شد .اصول معماری در ط راحی یادگیری
ِ
ترتیب یاند .هر دستهبندیکننده از مجموعۀ دادههای وزندار با ضریب

در تفکیک دو کالس م یکند .در مرحلۀ آموزش تنها نقاطی به عنوان

مدل نگهداری م یشوند که به ابر صفحه (در فضای چند بعدی اندازهها)

آن کمی بهتر از حالت تصادفی عمل کنند .این دستهبندیکنندههای پایه،

تحتتأثیر پارامترهای هستهاند .البته ایجاد تابع جداساز با استفاده از
 SVMبه نسبت بزرگی و حجم نمونههای مجموعۀ داده ،معموالً ب رای

پژوهش از درخت تصمی مگیری بهعنوان دستهبندیکنندۀ پایه استفاده

بهینهسازی شماره  1که در آن   xiبردار ورودی و بردار کالسهاست و در

وزنی ساخته م یشود که وابسته به نتایج دستهبندیکنندۀ قبلی است.

الگ رانژ هستند.

مبتنیبر مدل و رأی اکثریت وزنی است (.)30

اینجا کالسهای مختلف را نشان م یدهد حل شود .ض رایب  αiو  αjض رایب

وقتی که همۀ دستهبندیکنندهها آموزش داده شوند ،پی شبینی نمونهها

یافته ها

همانطور که در جدول  2نمایش داده شده است ،بعضی از ویژگیها از

()1

طریق دستگاه و یا از طریق تکلیف شناختی استخراج شدهاند.

تعداد نمونهها تا زمانی که مدل مقاوم شود ادامه مییابد ،به این معنی

که مدل تحت نویز تغییر نکند و دقت و کارایی آن کاهش نیابد .برای

استخراج بهینهترین تعداد دستهها از روش آرنج ( )Elbowاستفاده شد،

یها نیز استفاده م یشود .دلیل ویژگی
این روش ب رای انتخاب ویژگ 

این روش برای تعداد خوشههای مختلف از  1تا  15مجموع مربعات را

عموم یسازی  SVMهمان بیشینهسازی فاصلۀ بین دو دسته است .به

محاسبه میکند .جایی که زانو قرار دارد مقدار بهینه است زیرا فاصله بین
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خوشهها مناسب است .همان طور که در شکل  3مشخص است ،مقدار

 K-meansکه پیشتر توضیح داده شد ،تعداد خوشهها را  3قرار دادهایم و

خوشه  3محل قرارگیری آرنج است .به همین منظور درتنظیمات الگوریتم

برچسب دستهبندیها را مشخص کردیم.

جدول  .1مشخصات تکلیف ANT

توضیحات

شماره

نوع ویژگی

نام ویژگی

روش استخراج

1

EEG

Stream Power Delta

دستگاه

جریان  2/75 – 0/5هرتز

2

EEG

Stream Power Theta

دستگاه

جریان  6/75 – 3/5هرتز

3

EEG

Stream Power Low Alpha

دستگاه

جریان  9/25 – 7/5هرتز

4

EEG

Stream Power High Alpha

دستگاه

جریان  11/75 – 10هرتز

5

EEG

Stream Power Low Beta

دستگاه

جریان  29/75 – 18هرتز

6

EEG

Stream Power High Beta

دستگاه

جریان  19 – 18هرتز

7

EEG

Stream Power low Gamma

دستگاه

جریان  39/75 – 31هرتز

8

EEG

Stream Power Middle Gamma

دستگاه

جریان  49/75 – 41هرتز

9

ANT

mean.all

تکلیف
روانشناختی

Mean RT for all test block trials

10

ANT

pc.all

تکلیف
روانشناختی

)2( Percent correct over all test trials

میانگین زمان پاسخ برای همۀ بالکهای کوشش تکلیف

درصد صحیح بر همۀ تکلیف کوششها

16000
14000
12000

8000
6000
4000
1     2     3     4     5     6     7     8     9
شکل  .3نمودار آرنج
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بحث

( )4نرخ صحیح= تعداد نمونههای دستهبندیشده/نمونههای دسته
بندیشده

چون هدف از این پژوهش ایجاد مدلی جدید ،با روش یادگیری ماشین

در این پژوهش سه مدل یادگیری ماشین مختلف انجام شده است.

برای توجه بود ،از روشهای یادگیری ماشین KNN :و  SVMو

پارامترهای مختلفی که برای هر یک از دستهبندیکنندهها مؤثر بوده

 Adaboostکه در کارهای گذشته بیشتر استفاده شدهاند ،برای تحلیل

است .در ماشین بردارهای پشتیبان ،تابع هستۀ خطی نتایج بهتر از انواع

اطالعات جمعآوریشده استفاده شد .یکی از چالشهای این تحقیق ،تعداد

غیرخطی را نشان داده است .در  KNNپارامتر  Kاز  1تا  10بررسی شد و

نمونهها برای مدلسازی بود و تعداد این نمونهها کم بود .به همین منظور

بهترین نتیجه برای همسایگی  3ب ه دست آمد .در روش یادگیری ماشین

از روش اعتبارسنجی متقابل ( )Cross Validationاستفاده شد .یکی از

 ،Adaboostتعداد متفاوت درختان تا  200را محاسبه کرده و بهینهترین

محبوبترین روشهای نمونهگیری مجدد ،رویۀ اعتبارسنجی متقابل K

تعداد درختان  100برای آن میشود.

دستۀ   K–Fold Cross Validationاست که بسیار ساده و مؤثر و مطمئن

نتایج روشهای مختلف ،در جدول  3نمایش داده شده است .معیار انتخاب

است ،روشی که مجموعۀ دادهها را به  Kزیر مجموعۀ مستقل تقسیمبندی

دستهبندیکننده ،دقت در ایجاد مدل و همینطور تخمین دادههای آزمون

میکند .یکی از این زیر مجموعهها برای یادگیری دستهبندیکننده انتخاب

است .از آنجا که تعداد K=3برای نزدیکترین همسایگی ،بهترین دقت را هم

میشود ،در حالیکه بقیه برای خطای تعمیمسازی استفاده میشوند ()26؛

در بازه مدل و دادههای آزمون نشان داده است .این روش برای دادههای با

بنابراین پس از آموزش K ،تعداد مدل مختلف ایجاد میشود .پارامترهای

حجم کم مناسب است ،زیرا محاسبات در زمان اجرا انجام میشود.

مؤثر در ارزیابی دستهبندی روشهای ذکرشده در زیر آمده است:

جدول  .3ارزیابی مدل های روشهای یادگیری ماشین

بازه نرخ صحیح مدل (درصد)

نرخ صحیح برای داده آزمون (درصد)

پارامترهای مختلف

روش یادگیری ماشین
SVM

(94 )-/+0/12

94

تابع خطی

KNN

(97 )-/+0/13

100

K=3

Adaboost

(88 )-/+0/22

60

تعداد درختان 100

استفاده از این دستگاه  BCIبرای تحقیق در زندگی روزمره انجام شود.

طوالنی به طور منظم ترمز نمیکنند ،خطر باالی خواب آلودگی دارند .در

این دستگاهها چون ارزانترند و قابلیت جابهجایی دارند ،برای استفاده

تحقیقات قبلی تاکید بر ایجاد مدل هوشمند ،تحلیل تصاویر حالت چشم

کارهای دیگری که به توجه زیاد نیاز دارند مورد استفاده قرار داد (.)31

مدل هوشمند امواج مغزی برای تشخیص عدم توجه است که در این مقاله

یادگیری ماشین حرکات خواب است ( .)31یک روش دیگر ،استفاده از

از مناطق باز مناسباند و میتوان تکلیفهایی را در حین رانندگی یا

ایجاد شده است .یکی دیگر از کاربردهای این پژوهش ،هوشمندسازی

اما محدودیت این ابزار در دقت کمتر آن نسبت به دستگاههای پزشکی

ماشینها و یا رباتها میباشد.

 EEGاست که تعداد کانالهای بیشتری دارند.

یکی از اصلیترین چالشهای این پژوهش همانطور که پیش از آن گفته

نتیجه گیری

شد جمعآوری اطالعات از افراد بیشتری است و بنابراین انتخاب الگوریتم
 Adaboostبرای رفع این چالش است .تولید اپلیکیشنهای موبایل برای

با توجه به دادههای جمعآوری شده ،مدل یادگیری ماشین KNN

انتخاب شد .این روش برای نمونههای کم مناسبتر است .در صورتی

افراد ناتوان حرکتی یکی دیگر از کاربردهای چنین مدلهایی است (.)32

که دادههای آزمایش بیشتر شود ،مدلهای مقاومتری ایجاد میشود که

روش  KNNنسبت به بقیۀ روشها از دقت بیشتری برخوردار است.

این مدل یادگیری ماشین برای پیشبینی سطح هشدار توجه مخصوصاً

کارایی بیشتری نیز دارند .روشهای یادگیری ماشین امکان دستهبندی

دیگر از کاربردهای این تحقیق برای رانندگانی است که در طی زمانی

از این مدلها برای تعامل انسان و ماشینها بسیار استفاده خواهد شد.

نمونهها را دارند و در مطالعات شناختی بسیار کارآمد هستند .در آینده

برای یادگیری و تعامل با رایانه میتواند استفاده شود ،همچنین یکی
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تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر بر گرفته از بخشی از رساله دکتری نویسنده نخست

 همچنین از موسسه آموزش عالی علوم شناختی و گروه،شرکت کردند

 از همکاری همه افرادی که در این پژوهش،پژوهش است؛ به این جهت

. کمال تقدیر و تشکر را داریم،مدلسازی برای راهبری این پژوهش
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Abstract
Every human being always tried to define death to reach a solution to life, maybe forever. He always faced with such questions: what is death? When can we say somebody
died? We have two main approaches in medicine to define death: Cardiopulmonary
death, which means the irreversible cessation of the cardiopulmonary system (heart
and lungs), and brain death which means the irreversible cessation of brain functions.
The second approach promoted by way of using ventilators, which could revive brain
death Patients. So brain functions became the most important criterion to define death.
Now the question is: if the irreversible cessation of cognitive activities in the brain is
the criterion to define death or the irreversible cessation of the cardiopulmonary system? Moreover, if we choose the first, which property or function can be the criterion
to define cognitive activity? According to this study’s findings, it is concluded that the
irreversible cessation of cognitive activities in the brain is the criterion to define death.
Accordingly, human beings are trying to find a reason why awareness is the right criterion to define cognitive activity.

doi.org/10.30699/icss.22.1.93

Citation: Hemati Moghadam A, Samadi H, Katoozi M. Brain death and its cognitive significance. Advances in Cognitive Sciences. 2020;22(1):93-101.

93

دوره  ،22شماره  ،1بهار 1399

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

صفحات 93-101

تامالتی درباره مرگ مغزی بر اساس تغییرات شناختی
احمدرضا همتی مقدم ،1هادی صمدی ،1مریم کاتوزی

*2

 .1استادیار گروه فلسفه ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری فلسفه علم ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

دریافت1398/03/25 :

چکیده

اصالح نهایی1398/04/27 :

پذیرش1398/04/27 :
واژه های کلیدی
مرگ

انسان به دنبال تعریفی از مرگ بوده تا راه کارهایی ب رای حفظ بقا بیابد .او با انواع سؤاالت مانند مرگ چیست؟ چه زمانی

مرگ مغزی

می توانیم بگوییم مرگ اتفاق افتاده است؟ مواجه بوده است .دو رویکرد درباره تعریف مرگ در پزشکی ،رویکرد قلبی_ ریوی

آگاهی روان شناختی

به معنای توقف بدون بازگشت جریان خون و تنفس و رویکرد مرگ مغزی است که به معنای از دستدادن بدون بازگشت

فعالیت های شناختی
نویسنده مسئول
مریم کاتوزی ،دانشجوی دکتری فلسفه
علم ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم
سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه

کارکرد مغز تعریف می شود .رویکرد دوم با به وجود آمدن احیاکننده ها مد نظر ق رار گرفت .پس کارکردهای مغزی مهم ترین
معیار جهت تعریف مرگ در نظر گرفته شده و قطع یا عدم قطع عملکرد آنها مالک تمیز زندگی از مرگ شد .آیا روند
بدون بازگشت فعالیت های شناختی در مغز مالک تعیین مرگ است ،یا روند قطع م راکز م ربوط به تنفس و ض ربان قلب و
اگر روند بدون بازگشت فعالیت های شناختی مالک تعیین مرگ باشد ،کدام ویژگی یا کارکردی می تواند مالک مشخص

آزاد اسالمی ،تهران ،ایران             

فعالیت شناختی باشد؟ در این مقاله استدالل می شود که روند بدون بازگشت فعالیت های شناختی مالک تعیین مرگ

ایمیلBaharkatuzi@gmail.com :

مغز است و «آگاهی» می تواند مالک دقیق تری ب رای انجام فعالیت شناختی باشد.

doi.org/10.30699/icss.22.1.93

مقدمه

مرگ شاید پیچیده ترین مقوله ای است که بشر ،در کنار ماهیت و

بوده است ( .)1در گذشته مرگ امری اسرارآمیز ،ترسناک ،قطعی و غیر

تعریف خداوند و چگونگی پیدایش هستی ،برای ارائه تعریفی از آن ،انواع

قابل مداخله شناخته می شد اما در عصر جدید و با ظهور تکنولوژی های

مسیرها را رفته است و اهمیت آن بدان جهت است که رابطه مستقیم با

متعدد مقوله مرگ نیز از تاثیرات زندگی مدرن دور نمانده و به نظر

تا به امروز ،همواره ارائه تعریف دقیقی از مرگ با مشکالت فراوانی مواجه

افزوده ،امکاناتی است که از پس پیشرفت تکنولوژی برای احیای بیماران

میل به بقا ،یعنی مهم ترین رویای بشر دارد .در تاریخ تفکر بشر ،از ابتدا

می رسد معنای آن نیز تغییر کرده است .آنچه بر پیچیدگی تعاریف مرگ
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و ادامه عملکرد قلب و ریه ها و با حفظ گردش خون در بدن ،بیمار

و برای به تاخیر انداختن مرگ به کار گرفته شد .این امکانات امکان

ادامه حیات افراد رو به مرگ را افزایش دادند و در نتیجه تشخیص مرگ

را تا زمان اتصال به دستگاه زنده نگه می دارند .همین امر ،موجب به

حیطه کلی برای پژوهش و تحقیق درباره مرگ وجود دارد:

معیار مرگ مغزی (  )Brain deathشناخته می شود که در ادامه با

وجود آمدن معیار و تعریف جدیدی دربارۀ مرگ شد که تحت عنوان

بسیار سخت شد .به نظر می رسد همانند بسیاری از پدیده های دیگر ،دو

 )1هستی شناسی مرگ ( )Ontologyکه بررسی و پژوهش دربارۀ

اختصار  BDاز آن نام برده خواهد شد.

 )2معرفت شناسی مرگ ( )Epistemologyکه بررسی و ارزیابی

 )2مرگ به مثابه توقف کارکرد مغز

ماهیت یا چیستی مرگ است.

معیارهای شناخت مرگ است .در معرفت شناسی مرگ روش های آزمون

در سال  Horsley ،1894با انتشار مشاهداتش دربارۀ یک بیمار،

البته به نظر می رسد این دو حیطه ،به گونه غیر قابل تفکیکی به هم گره

مغزی لقب داد ( .)2از پس این نمونه ،این تعریف برآمد که گاهی یک

و تشخیص مرگ بررسی می شوند.

نمونه ای را توصیف کرد که اکنون می توان آن را اولین بیمار مرگ

خورده اند .چرا که روش های آزمون مرگ ،راهی برای ارائه تعریف مرگ

ضربه شدید باعث ایجاد آماس و ورم مغزی شده ،فشار درون جمجمه

در اختیار ما قرار می دهند و تعریف مرگ ،روش های آزمون و تشخیص

را افزایش داده ،جریان و گردش خون میان دو نیمکره را کم و در

درباره مالک و تشخیص مرگ مغزی است .هدف ما استدالل به نفع این

 ،1981کمیته هاروارد که حاال دیگر بحث مرگ مغزی را پذیرفته بود،

آن را تعیین می کند .در این مقاله قصد ما بررسی معرفت شناختی

نهایت قطع کرده و سبب نابودی کامل مغز می شود .در نهایت در سال

نکته است که معیار توقف بدون بازگشت فعالیت شناختی معیار بهتری

آن را این گونه تعریف کرد« :مرگ مغزی ،قطع بی بازگشت (غیر قابل

آگاهی در دسترس است .در بخش بعدی تعریف رایج از مرگ را بررسی

این تعریف کمیته هاروارد را به  مثابه تعریف اولیه مرگ مغزی به صورت

برای تعیین مرگ مغزی است و مهم ترین خصوصیت فعالیت شناختی،

بازگشت) همه کارکردهای کل مغز ،از جمله ساقه مغزی است» (.)3

کرده و در بخش های بعد به بررسی تعریف مرگ مغزی و مالک آن

زیر صورت بندی می کنیم:

می پردازیم.

 :BD1قطع بی بازگشت کارکردهای کل مغز

به نظر می رسد این تعریف اولیه هنوز دقیق نیست .چون «هر تعریفی از

 )1مرگ قلبی_ ریوی ()Cardiopulmonary death

مرگ باید این مفهوم را در بر داشته باشد که یک چیز اساسی و ضروری
( )Fundamental and essentialدر ارگانیزم تغییر کرده است ،آن

تا نیمه قرن بیستم ،معیار قلبی_ ریوی ،یعنی قطع جریان تنفس

و گردش خون و عدم فعالیت قلب ،معیار اصلی اعالم و تایید مرگ

هم به صورت غیر قابل بازگشت» ( .)4اگر این نکته را بپذیریم تعریف

بود .البته این رویکرد هنوز هم دارای جایگاه ویژه ای در پزشکی

باال را باید به صورت زیر تغییر داد:

شده و به تبع آن عدم تنفس و از کار افتادن فعالیت ریوی را به

به نظر می رسد مفاهیم ضروری و اساسی پیچیدگی هایی را به

است ،چرا که عدم فعالیت قلب منجر به قطع جریان گردش خون

 :BD2قطع بی بازگشت کارکردهای کل مغز به گونه ضروری و اساسی

دنبال خواهد داشت .بدیهی است این اتفاق در نبود دستگاه های

تعریف می افزاید .زمانی که این دو واژه وارد تعریف شوند ،ما نیازمند

همواره معیاری موفق و قابل اتکا باشد چون قطع تنفس و قطع

به مفاهیمی اشاره شده که زمینه بحث های بعدی را فراهم می کند.

احیا کننده ،باعث مرگ می شود .به نظر می رسد معیار قلبی_ ریوی،

آن هستیم تا معنای این واژه ها را دقیق تر بدانیم .در تعریف BD2

کارکرد قلب و جریان خون در بیماری که هیچ گونه ابزاری برای

مفاهیمی مانند غیر قابل بازگشت بودن ،ضروری بودن ،اساسی

کمک به ادامه حیات ندارد ،مساوی با مرگ است .از حدود دهه

بودن ،کارکردهای مغز یا کارکردهای حیاتی مغز ،و مفهوم کل مغز.

 1950ونتیالتورها (  )Ventilatorو دستگاه های حمایت کننده

البته خود کلمه کل مغز ،نیازمند این است تا با تفکیک آن به

 1952توسط  Ibsenساخته شد ( .)2حضور این حمایت کننده ها

تعریف آن را دقیق تر بفهمیم .بخشی از تقسیمات و جدال ها دربارۀ

بخش های ساقه مغز و بخش باالیی یا کورتکس مغز ،موقعیت و

حیات برای نجات بیماران استفاده شدند .اولین ونتیالتور در سال

بحث مرگ مغزی مربوط به این است که این واژه ها و مفاهیم را

باعث شد تا آرام آرام در دهه هفتاد میالدی تغییرات بنیادی دربارۀ

چگونه تعریف کنیم.

معیار مرگ رخ دهد و معیار مرگ مغزی نیز به  مثابه رقیبی برای

به نظر می رسد مفهوم کارکردهای ضروری و اساسی را می توان به

معیار قلبی_ ریوی معرفی شد .این دستگاه های کمک کننده با حفظ
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 :BD3قطع بی بازگشت کارکردهای کل مغز به گونه ضروری و اساسی با

صورت زیر مشخص کرد:

کارکردهای ضروری و اساسی :کارکردهایی هستند که وجود آنها منجر

در نظر گرفتن امکانات و تکنولوژی روز ()5

می شود.

و در نتیجه تعریف مرگ بر اساس شرایط ،زمان و مکان تغییر خواهد

به ادامه حیات و نبود آنها ،منجر به اختالل و از کار افتادن سیستم

به نظر می رسد این تعریف می تواند مرگ را به امری نسبی تبدیل کند

اما دربارۀ مفهوم «غیر قابل بازگشت بودن» بحث گسترده تر است.

کرد .مثال دو بیمار با شرایط مشابه ،که یکی مثال در خاورمیانه یا آفریقا

مثال از دست دادن غیر قابل بازگشت کارکردهای حیاتی کل مغز ،از

امکانات مطلوب به سر می برند ،سرنوشت متفاوتی دربارۀ مرگشان وجود

معموال در هر تعریفی از مرگ مفهوم غیرقابل بازگشت لحاظ شده است.

با امکانات پزشکی محدود ،و دیگری در یک کشور توسعه یافته و دارای

دست دادن غیر قابل بازگشت کارکردهای قلبی_ ریوی و نظایر آن.

دارد .بدین ترتیب بیماری که در مرکزی با امکانات محدود قرار دارد

دست دادن ،آن هم به گونه غیر قابل بازگشت است.

در مرکزی با امکانات مطلوب قرار دارد زنده خواهد بود .عالوه بر این،

کامال مشخص است آنچه در تمام تعاریف مرگ مشترک است بحث از

مرده به شمار می آید ،در حالی  که بیماری که در جهان توسعه یافته و

به نظر می رسد مفهوم غیر قابل بازگشت بودن از مفاهیم پیچیده و

تعریف باال باعث می شود مرگ در بستر زمان تعریف شود .مثال بیماری

چالش برانگیز در تعاریف مرگ است که همواره باعث پرسش و در

که اکنون مرده به شمار می آید ،در آینده زنده خواهد بود و به فرض

بازگشت ناپذیری را به این شکل مطرح می کند« :مرگ زمانی اتفاق

 BD3با مشکلی جدی مواجه است .تعریف نسبی از مرگ به نظر تعریف

نتیجه نقد و بررسی تعاریف مربوط به مرگ می شود Becker .بحث

حفظ و نگهداری او ،می توان او را به زندگی بازگرداند .بنابراین تعریف

می افتد که کارکردهای زیستی مشخصی از ارگانیسم ،عملکردشان

نادرستی است و ما در پی تعریفی مطلق از ماهیت مرگ هستیم .در

متوقف شود ،به گونه ای که ارگانیسم دیگر نتواند آن را بازیابی کرده

واقع «ما نمی خواهیم تعریف مرگ وابسته به تکنولوژی آینده یا حال

بازگشت را بر اساس احیای مجدد ارگانیسم توسط خودش می فهمد

مرگ همان از بین رفتن کامل ارگانیسم باشد مثال آن قدری آسیب در

و این شرایط را بازگرداند» ( .)5به نظر می رسد بکر مفهوم غیر قابل

حاضر باشد مرگ یک حقیقت یا مفهوم زیستی است» ( .)5حال اگر

( .)Self-restartingیعنی وقتی ارگانیسم نتواند خودش را مجددا احیا

مغز به وجود آمده باشد که امکان بازگشت به حالت اولیه و سالمت تحت

است .این مفهوم از غیر قابل بازگشت را به صورت زیر بازسازی می کنیم:

رفته باشد ،دیگر کلمه بازگشت ناپذیری باعث اختالل در تعریف مرگ

ارگانیسمی نتواند کارکرد ارگان های خود را مجددا احیا کند ،پس

اتم های تشکیل دهنده مغز ،باز هم دوباره دور هم جمع شوند ،نتیجه

هیچ شرایطی وجود نداشته باشد ،یا به کالم دیگر مغز در واقع از بین

کند پس کارکرد ارگانیسم به صورت غیر قابل بازگشت از بین رفته

نمی شود .در واقع این از بین رفتن را می توان چنین بیان کرد« :اگر

غیر قابل بازگشت بودن کارکرد ارگان های یک ارگانیسم :هرگاه

هرگز مغز اولیه نخواهد بود (و چیزی ثانوی به دست خواهد آمد).)5( ».

کارکرد ارگان های او به  صورت غیر قابل بازگشتی از دست رفته است.

به نظر می رسد این معیار با وجود ابزار و امکانات مدرن و تکنولوژی

این تعریف از مرگ مغزی را میتوان به صورت زیر بازسازی کرد:

از کار بیافتد و در نتیجه خود ارگانیسم قادر نباشد مجددا آنها را احیا

متفکران دیگری ،با این رویکرد مخالفند و معتقدند که مرگ با عدم

 :BD4عدم وجود کل مغز به گونه ضروری و اساسی

روز ناکارآمد باشد ،چون هنگامی که کارکرد ارگان های یک ارگانیسم

کند ،این ابزارها می توانند باعث فعالیت مجدد کارکردهای یک ارگانیسم

وجود یکی و برابر نیست .یک ارگان می تواند از کار بیافتد اما هنوز

شده و در واقع کارکردهای قلبی_ ریوی ارگانیسم را حفظ کنند و شهودا

وجود داشته باشد ،درست مانند موتوری که از کار افتاده اما وجود دارد.

بازگشت را باید بازبینی کرد:

اما کارآیی نه ( ،)5مدافعان این بحث را مطرح می کنند که می توان

ارگانیسم را زنده نگاه دارند .بنابراین به نظر می رسد مفهوم غیر قابل

عدم کارکرد موتور ،مساوی با عدم وجود آن نیست .موتور وجود دارد

غیر قابل بازگشت بودن کارکرد ارگانهای یک ارگانیسم :هرگاه

بر مبنای ظرفیت کارکرد زیستی بدن این عدم وجود را تعریف کرد،

با وجود امکانات و تکنولوژی روز نیز این امکان ممکن نباشد ،پس کارکرد

و ...یعنی بدن اگر ظرفیت بازگرداندن این کارکردها را داشته باشد

ارگانیسمی نتواند کارکرد ارگانهای خود را مجددا احیا کند ،و همچنین

یعنی مهارت متابولیسم در جذب و مدیریت مواد غذایی ،جذب اکسیژن

ارگانهای ارگانیسم به  صورت غیر قابل بازگشتی از دست رفته است.

هنوز زنده است وگرنه مرده ( .)5این بحث رجعتی دوباره به بحث
استفاده از امکانات و تکنولوژی است .ارگانیسم آسیب پذیر ،نیازمند ابزار

اگر این تعریف از مفهوم غیر قابل بازگشت را قبول کنیم تعریف BD2

و امکاناتی است که کمک کند تا این ظرفیت و کارکرد حفظ شود.

را باید به صورت زیر تغییر داد:
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تامالتی درباره مرگ مغزی بر اساس تغییرات شناختی

یکدیگر و با مغز و البته توسط مغز را در بر دارد ،که در نهایت کلیت

بنابراین مجددا در دام تکنولوژی و تعاریف نسبی اسیر خواهیم شد.

به نظر می رسد کلمه غیر قابل بازگشت بودن یا عدم بازگشت پذیری،

منسجم و یکپارچه موجود زنده را می سازد .پس در واقع کل بودن و

بی پاسخ مواجه می سازد .بدین ترتیب برخی بر این باورند که مفهوم

یا به آنها تقلیل یابد ،بلکه تنها یک کل ،دارنده آن است و مغز وظیفه

یکپارچگی ،ویژگی ای نیست که بتواند توسط تک تک اعضا کسب شده

کلمه ای مشکل ساز برای تعریف مرگ است و این تعریف را با ابهاماتی

برقراری آن را دارد .بنابراین وقتی می گوییم مرگ کل مغز منظورمان

برگشت ناپذیری را باید از تعریف مرگ کنار گذاشت .این نتیجه گیری

این است که نقش هماهنگ کنندگی مغز در تمام ارگانیسم مختل شده

نیز با مشکالتی مواجه است .کنار گذاشتن شرط بازگشت ناپذیری ساده
نیست .درست است که تعاریف نمی خواهند در قید امکانات و تکنولوژی

است .در ادامه مفهوم کل مغز را دقیق تر بررسی می کنیم

و در بستر زمان تعریف شوند ،اما پر واضح است که نمی توان نقش پر

{Shewmon

مخالف این ادعا است .او می نویسد« :مغز هم مانند اعضای دیگر ،یکی از عضوهای بدن

رنگ این امکانات و تغییراتی را که به معنای مرگ داده اند انکار کرد.

بوده و نقش متمایزی در مرگ ندارد» و در ادامه برای تایید این ادعا مثال های نقضی

پس همچنان به نظر می رسد نیاز است مفهوم بازگشت ناپذیری به  طور

می آورد« :افراد مرگ مغزی که تا ماه ها ادامه حیات داده اند یا فرد باردار دچار مرگ

دقیقی تعریف شود و حفظ این کلمه برای ارائه تصویر درستی از مرگ با

مغزی که توانسته جنین را از هفته  17تا  32زنده نگه دارد ...چطور این بدن اگر مرده

است می تواند این کارها را انجام دهد؟» (.})2

توجه به وجود امکانات الزم باشد {پیش از ادامه بحث الزم به توضیح است که
اساسا می توان مرگ را مانند هر پدیده دیگری ،یا یک رویداد تلقی کرد و یا یک پروسه.

 )1-2مرگ کل مغز ()Whole brain death

پروسه بودن مستلزم آن است که مسیری طی شده و با شروع از الف ،و طی کردن

در بخش قبل تعریف اولیه از مرگ مغزی را به صورت زیر صورت بندی

ب ،ج ،د و  ...به ن ختم شود .اما رویداد در یک لحظه زمانی تعریف شده و اتفاقات

کردیم:

را به بعد و قبل از خود تقسیم می کند .در خصوص مرگ ،از آنجایی که باور ما بر آن

 :BD1قطع بی بازگشت کارکردهای کل مغز

است که مرگ ،در معنا و شکل دقیق خود ،در یک لحظه به طور کامل و نهایی اتفاق

مغز انسان شامل قسمتهای متنوعی است که هر کدام در عین ارتباط

افتاده و فرد را از موقعیت زنده بودن ،به موقعیت مردن و عدم حیات ،انتقال می دهد،

تنگاتنگ با یکدیگر دارای کارها و وظائف گوناگونی هستند .مغز انسان

پس مرگ را یک رویداد می دانیم .چرا که در صورتی که مرگ را رویداد ندانیم ،بایست

از دید ساختار ،همانند مغز دیگر پستانداران است ولی کورتکس آن در

چیزی میان زنده بودن و مرگ تعریف کنیم ،پروسه ای که در آن مرگ اتفاق می افتد،

مقایسه با دیگر پستانداران دارای گسترش و پیشرفت بسیار بیشتری

پروسه ای که نه زندگی است و نه مرگ و فردی که در آن قرار دارد ،نه زنده است و نه
مرده .پس این دوره را چه بنامیم و این فرد را چه خطاب کنیم؟ در این مقاله مرگ را

است .مغز در انسان از بخشهای مختلفی مانند مخ ،مخچه ،تاالموس،

حال اگر با اغماض تعریف  BD3را از مرگ با توجه به تعریف دوم

همان گونه که بیان شد معیار از کار افتادن کل مغز یعنی وقتی نقش

هیپوتاالموس ،پل مغزی ،بطن های مغز ،ساقه مغز تشکیل شده است.

به مثابه یک رویداد در نظر گرفته ام و بر این اساس به بحث و بررسی آن می پردازم}.

از مفهوم بازگشت ناپذیری ،یعنی غیر قابل بازگشت بودن کارکردهای

هماهنگ کنندگی مغز در یکپارچه سازی ارگانیسم از بین برود .بر این

تدقیق است .مفهوم کل مغز.

 :BD*1قطع بی بازگشت کارکردهای کل مغز از جمله ساقه مغز ()1

اساس تعریف اولیه از مرگ را باید به صورت زیر بازسازی کرد:

اورگانیزم ،بپذیریم با مفهوم دیگری روبروییم که نیازمند توضیح و

زمانی  که در بحث مرگ ،از کلمه کل حرف به میان آمده باید فهمید

 Bernatتعریف باال را دقیق تر می کند و می نویسد« :قطع یا از دست

مغز است؟ به نظر می رسد منظور از کل در تعریف باال به معنای تجمع

دادن کارکرد ارگانیسم به عنوان یک کل می شود و مرگ ارگانیزم

به  طور کلی یک ارگانیسم ،یک کل منسجم معرفی می شود که مغز در

که تمامی مغز ،یعنی ساقه مغزی ،کورتکس و تمامی بخش هایی که

منظور از این کل چیست .آیا کل در اینجا به معنای تجمع تمام اعضای

دادن غیر قابل بازگشت کارکردهای مهم و حیاتی که سبب از دست

تمام ساختارهای مغز نیست بلکه تعریفی کارکردی مد نظر است.

را سبب می شود» ( .)4در این رویکرد ،زمانی مرگ اتفاق می افتد

ایجاد این انسجام نقش هماهنگ کننده اصلی ( )Integratorرا داشته

پیش تر ذکر شد ،به صورت یکپارچه از کار بیافتد و هیچ کدام از اعضا

نتوانند کارکردی داشته باشند .این دیدگاه در خصوص مرگ ،با تعریف

باشد .در واقع کل در اینجا به معنای ارتباطی است که به واسطه این

هماهنگ کنندگی مغز در تمامی اعضا ایجاد شده و این یکپارچگی شکل

اورگانیزمی از مرگ مرتبط است چرا که در تعریف ارگانیزمی از مرگ،

 )grated functionاست و مرتبط بودن بخش های مختلف بدن با

تعریف ارگانیسمیک درباره مرگ را میتوان به صورت زیر مشخص کرد:

مرگ از کار افتادن (کل) ارگانیزم به عنوان یک کل یکپارچه است (.)4

می یابد .در واقع کل در اینجا به معنای دارای کارکرد یکپارچه( (�Inte
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مجله تازه های علوم شناختی
تعریف ارگانیسمیک از مرگ :از دست دادن برگشتناپذیر عملکرد

مرگ ساقه مغز :توقف غیر قابل بازگشت کارکرد ساقه مغز

موافقین رویکرد ارگانیسمیک به مرگ معتقدند که مرگ رویدادی

نباتی ( )Permanent vegetative stateقرار می گیرند ،یعنی ساقه

آنان هر تعریفی از مرگ باید برای همه ارگانیسمها مشترک باشد.

و بیداری را انجام می دهند ،مرده به شمار نمی آیند .چون در این

در رویکرد مرگ ساقه مغز ،بیمارانی که در دسته بیماران دارای حیات

ارگانیسم (بهمثابه یک کل).

زیستی است که در همه ارگانیسمها مشترک است .بنابراین از نظر

مغزی آنها فعال بوده و اعمالی نظیر تپش قلب ،تنفس و چرخه خواب

بدین ترتیب وقتی عملکرد ارگانیسم به صورت یک واحد یکپارچه

بیماران فعالیت های حداقلی الزم در مغز وجود داشته و نوار مغزی نیز

با انتقادات فراوانی رو به رو شد .چرا که آن گونه که در ادامه به

را ممکن ساخته و شرط بازگشت ناپذیری را برآورده نمی سازد .اما در

ثابت کردند که نیازی به از کار افتادن کل مغز ،برای وقوع و تایید

توسط نورولوژیست های فرانسوی   Moulartو   Galounمطرح شد ،با

هر کدام از این رویکردها مدافعان و تعاریف خاص خود را دارد ،خود

باالیی مغز از کار افتاده و برخی از اعمال مانند ضربان قلب یا تنفس

متوقف شود ،پس آن ارگانیسم مرده است ( .)6اما این دیدگاه نیز

فرکانس ها و جریاناتی را در مغز نشان می دهد که امکان بازگشت بیمار

تفصیل بحث خواهد شد .مخالفان این رویکرد ،با ارائه مستنداتی

خصوص کمای بی بازگشت ( ،)Deep comaکه اولین بار در 1959

مرگ نیست .چرا که از کار افتادن ساقه مغزی یا کورتکس مغزی که

آن که اشتراکاتی با حیات نباتی داشته ،از جمله این که کارکرد بخش

به تنهایی برای رخ دادن مرگ کفایت می کند .به اجمال ،مدافعان

خود به خودی ،گاهی توسط ساقه مغز انجام می شود ،اما نوار مغزی

از کار افتادن ساقه مغزی معتقد بودند کارکردهای حیاتی مغز،

هیچ نشانی از وجود فعالیت و جریان مغزی مخابره نمی کند که همین

مانند تنفس خود به خودی ،که سبب زنده نگه داشتن ارگانیسم

امر احتمال بازگشت بیمار را تقریبا به صفر می رساند .هر چند که در

می شود در ساقه مغزی اتفاق می افتد .پس صرف از کار افتادن ساقه

خصوص اعالم مرگ برای این بیماران یا تایید عدم بازگشت پذیری آنها

مغز برای مرگ کفایت می کند .در مقابل مدافعان از کار افتادن

نیز ،مخالفت هایی وجود دارد.

خودآگاهی (  )Self-awarenessرا ،مولفه اصلی و معیار زنده بودن

جابه جایی برای همه ورودی ها و خروجی های دو نیمکره مغزی است.

کورتکس مغز ،از آنجایی که وجود هوشیاری (  )Consciousnessو

 Pallisاز مدافعان بحث مرگ ساقه مغز می نویسد« :ساقه مغز ایستگاه

ساقه مغز مرکزی است که تحریک پذیری و واکنش را کنترل و هدایت

تعریف می کنند ،صرف نبود هوشیاری را دلیل بر مرگ می دانند و

می کند که برای آگاهی ضروری است و مرکز تنفس است» ( .)2مثال

نیازی به از کار افتادن کل مغز و یا حتی ساقه مغز را دلیل مرگ

نمی دانند .همین انتقادات منجر به آن شد که رویکرد مرگ کل

دربارۀ وضعیت حیات نباتی با وجودی که هیچ نشانه ای بر وجود آگاهی

منتقدان ،بحث را به نحوی دقیق تر پیش برده و انشعابات جدیدی

امکان برگشت بیمار به چرخه حیات طبیعی وجود دارد .عده ای هم

نیست ،اما از جایی  که فعالیت ساقه مغز به قدر کفایت وجود دارد،

مغز ،رویکردی مشکل ساز و پر انتقاد و کلی در نظر گرفته شده و

را در خصوص مرگ مغزی تعریف کنند ( .)6در واقع مدافعان مرگ

بر این باورند که از آنجایی که کارکرد ساقه مغزی برای ادامه حیات

به مثابه مرگ کل مغز و  )2حامیان مدافع مرگ کورتکس مغز به  

می کند ،پس مرگ مغزی ،یا مرگ کل مغز ،برابر با مرگ یا از کار افتادن

کورتکس مغز را بررسی می کنیم.

این رویکرد را می توان به صورت زیر بازسازی کرد:

ضروری است و اعمال حیاتی چون تنفس و جریان خون را کنترل

مغزی به دوسته تقسیم می شوند )1 :حامیان مدافع مرگ ساقه مغز

ساقه مغز است و مرگ کل مغز را به مرگ ساقه مغزی تقلیل می دهند.

مثابه مرگ کل مغز .بدین ترتیب ابتدا مرگ ساقه مغز و سپس مرگ

 :BD5فرد  xدچار مرگ مغزی شده است اگر و تنها اگر ساقه مغز او از

 )2-2مرگ ساقه مغزی

کار افتاده باشد

مغز از دو بخش مغز باالیی یا کورتکس مغزی و مغز پایینی یا ساقه

اما این رویکرد با مخالفت جدی گروهی مواجه شد که بر آن باورند که معیار

مغزی تشکیل شده است .در تعریف ساقه مغز می گویند :بخشی از

زنده بودن انسان ،وجود هوشیاری و خودآگاهی اوست و عدم وجود این

و متشکل از مغز میانی ،پل مغز و پیاز مغز است .در این دیدگاه،

ساقه مغزی بوده اما فاقد هوشیاری و آگاهی هستند ،نمیتوانند زنده تلقی

دستگاه عصبی مرکزی است که در قسمت پایینی مغز قرار دارد

آگاهی ،مرگ را رقم میزند .از منظر این افراد بیمارانی که دارای کارکردهای

مرگ انسان زمانی رخ می دهد که توقف برگشت ناپذیر کارکرد ساقه

شوند .این گروه همان کسانی هستند که معیار تازهای را برای مرگ معرفی

مغزی رخ دهد.

میکنند ( .)2در بخش بعد این معیار را بررسی میکنم.
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 )3-2مرگ کورتکس یا بخش باالیی مغز ()Higher brain death

با توجه به مفهوم کوالیا ،فیلسوفان ذهن معتقدند که حاالت ذهنی
 Consciousهستند اگر واجد کوالیا باشند .این تعبیر از آگاهی را

بحث برانگیزترین معیار که همانا محل بحث ما نیز دربارۀ مرگ

آگاهی پدیداری ( )Phenomenal consciousnessمی نامند .برخی از

است ،تعریف مرگ بر اساس از کار افتادن بخش باالیی مغز است که

فیلسوفان مانند  Chalmersمیان آگاهی پدیداری و اگاهی روانشناختی

فعالیت های شناختی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد .مهم ترین ویژگی

( )Psychological consciousnessتمایز قائل میشوند .آگاهی

در فعالیت های شناختی  آگاهی و هوشیاری انسانی را مبنا قرار می دهد.

روانشناختی را میتوان به صورت زیر صورتبندی کرد:

کلمات هوشیاری ،آگاهی و خودآگاهی ،همواره متفکران را با دشواری در

آگاهی روان شناختی :حالت ذهن ی  Mبه لحاظ روان شناختی �Con

تعریف مواجه ساخته و محل بحث بسیاری در حوزه فلسفه ذهن و علوم

 sciousاست اگر و تنها اگر حالت ذهنی  Mنقش کارکردی خاصی را

شناختی است .واژه آگاهی به معنای  Awarenessمعانی مختلفی دارد

در تبیین رفتار انجام دهد.

برخی اوقات این واژه برای توصیف پدیده توجه کردن به یک شی در

در واقع بودن در حالت ذهنی  Mبه لحاظ روان شناختی دسترسی

فضای ادراکی فرد به کار می رود .گاهی این واژه برای توصیف هوشیاری

به اطالعاتی را فراهم می کند که برای کنترل رفتار فرد مستقیما

یا شناخت فرد از یک وضعیت استفاده می شود و گاهی نیز برای هوشیار

دردسترس هستند .به نحو مشابهی  Blockمیان اگاهی پدیداری و

بودن یا آگاه بودن فرد از حاالت درونی خودش به کار می رود ( .)7در

آگاهی در دسترس ( )Access consciousnessتمایز قائل می شود.

فلسفه ذهن واژه «آگاه» برای توصیف حاالت ذهنی ای به کار می رود

این دو آگاهی را به صورت زیر صورت بندی می کنیم:

که واجد کوالیا ( )Qualiaهستند .ما به طور روزمره انواع بسیاری از

آگاهی پدیداری (از این به بعد  :)PCحاالت ذهنی ای که واجد کوالیا

احساسات و تجربهها را از سر میگذرانیم؛ از ادراکات گرفته تا احساسات

هستند مانند احساسات و ادراکات

بدنی و عواطف .براي مثال ،من شیء قرمزی را ميبينم (ادراک دیداری)،

آگاهی در دسترس (از این به بعد  :)ACحالت ذهنی  Mیک وضعیت

انگشتان خود را روي كاغذ سنباده ميكشم (ادراک بساوایی) ،بوی عطر

 Access consciousاست اگر  Mوضعیتی باشد که برای کنترل

را استشمام میکنم (ادراک بویایی) ،دردی را در انگشت خود احساس

مستقیم استدالل ورزی ( ،)Reasoningکالم ( )Speechو عمل آماده

ميكنم (احساس بدنی) ،و احساس خشم میکنم (عاطفه) .در هر يك از

( )Poiseو در دسترس است.

اين موارد ،من فاعل حالتي ذهني با خصلت پدیداریِ (Phenomenal

 )characterكام ً
ال متمايزي هستم یعنی ویژگی خاصی که در هر یک از

تمایز میان  ACو  PCاز این جهت مهم است که  ACیک مفهوم

محاسباتی از اگاهی را نشان می دهد .در واقع می توان گفت حاالت
ذهنی  ACهستند چون نقش ع ّلی یا کارکردی خاصی را در سیستم

تجربههای من نمودار میشود؛ در مورد نخست ،خصلت پدیداری تجربۀ

دیداری من قرمزی است؛ در دومی ،خصلت پدیداری تجربۀ بساوایی من

شناختی فرد بازی می کنند.

زبری است؛ در سومی ،خصلت پدیداری تجربۀ بویایی من احساس بوی

حال با بازگشت به موضوع مرگ یا از کار افتادن بخش باالیی مغز باید

خوش است؛ در چهارمی ،خصلت پدیداری تجربۀ من دردناکی است؛

گفت در این رویکرد ،مرگ انسان یعنی قطع غیر قابل بازگشت توانایی

و در پنجمی خصلت پدیداری تجربۀ عاطفی من احساس خشم است.

برای داشتن آگاهی در دسترس و آگاهی پدیداری .این تعریف را به

خصلت پدیداریِ یک حالت ذهنی همان چیزی است که از آن با عنوان

صورت زیر صورت بندی می کنیم.

حال از سرگذراندن آن حالت براي
كيفيت ( )What it is likeیا حس و ِ

مرگ بخش باالیی مغز :قطع غیر قابل بازگشت توانایی داشتن آگاهی

من ،نام برده میشود .فيلسوفان گاهی این قبیل خصلت های پدیداری

بر طبق این تعریف مرگ بخش باالیی مغز یعنی فقدان توانایی برای

تجربه را «( »Qualiaكه مفرد آن « »Qualeاست) ،یعنی کیفیات

داشتن آگاهی .بر اساس آنچه تاکنون گفته شد به این تعریف در

ذهنی ،مینامند .این کاربرد به معنای حداقلی واژۀ «کیفیات ذهنی»

خصوص مرگ رسیدیم:

اشاره میکند ،یعنی جنبههايی از حیات ذهنی ما که  به نحو دروننگرانه

( )Introspectiveو پديداري ( )Phenomenalدر دسترس ما قرار

 :BD6فرد  xدچار مرگ مغزی شده است اگر و تنها اگر توانایی داشتن

میتوانیم به آنها دسترسی داشته باشیم و به طور مستقیم برای ما ظاهر

توانایی یا ظرفیت ،در این تعریف به معنای آن است افرادی که ساختار

آگاهی را نداشته باشد

دارند؛ به عبارت دیگر ،خصوصیاتی از تجربه که از منظر اول شخص

عصب شناختی سالم دارند و ظرفیت بازگشت پذیری و احیا سالمت

می شوند ،مانند ویژگی قرمزی یا بوی خوش که در تجربه های دیداری

در آنها وجود دارد ،مرده به شمار نمی آیند .روش تشخیص این نوع

یا بویایی ما ،به طور پدیداری و مستقیمی برای ما ظاهر می شوند .حال
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برای داشتن آگاهی محصول ویژگی ای هست که از دست دادن آن

مرگ هم آزمون هایی است که سالمت یا عدم سالمت این ساختارها

را تشخیص می دهد ،مانند  EEGو  fMRIو نظایر آنها .مثال بیمارانی

به منزله پایانی برای حیات انسان است .این خصوصیت را می توان با

آنها ،حکایت از توانایی بازگشت به سطح سالمت را تایید می کند ،مرده

اصل فقدان آگاهی :به ازای هر  Xاگر  Xانسان است آنگاه از دست دادن

آزمون های نورولوژیکال هیچ گونه نشانه ای دال بر وجود این ظرفیت و

چیزی را نتیجه می دهد که برای وجود انسان ضروری است.

افرادی که در وضعیت نباتی دائم به سر می برند ،علی رغم وجود کارکرد

دقیقتری میرساند که آن را با عنوان استدالل مرگ صورتبندی

عنوان اصل فقدان آگاهی صورت بندی کرد:

که دچار کمای قابل بازگشت هستند ،و سالمت ساختار عصب شناختی

به شمار نمی آیند .اما در کمای عمیق یا غیر قابل بازگشت ،از آنجایی که

غیر قابل بازگشت توانایی برای داشتن آگاهی منطقا از دست دادن

توانایی را نشان نمی دهند ،فرد مرده به شمار می آید .یا در خصوص

اصل فقدان آگاهی و استدالل مرگ بخش باالیی مغز ما را به استدالل

ساقه مغزی که سبب ادامه کارکرد قلبی و ریوی می شود ،عدم وجود

میکنیم:

توانایی عصب شناختی در بخش باالیی مغز که امکان بازگشت به سطح

استدالل مرگ:

آگاهی را فراهم می کند ،این بیماران را در گروه مردگان قرار می دهد.

 )1اصل فقدان آگاهی

مرگ بخش باالیی مغز با مرگ کل ارگانیسم چیست؟  )2اگر رابطه میان

کافی برای وجود  Xاست

حال چند سوال ایجاد می شود )1 :رابطه میان مرگ مغز یا دقیق تر

 )2برمبنای اصل فقدان آگاهی ویژگی    Ψوجود دارد که شرط الزم و

مرگ ارگانیسم و مرگ بخش باالیی مغز را نشان دهیم ،حال سوال این

 )3اگر فردی ویژگی  Ψرا از دست بدهد پس او مرده است

در انسان هست که از دست دادن آن به منزله فقدان غیرقابل بازگشت

بدهد پس او مرده است

است چه هنگام کسی توانایی داشتن آگاهی را ندارد ،یا چه خصوصیتی

 )4با توجه به مقدمه  3اگر فردی توانایی برای داشتن آگاهی را از دست

آگاهی است .به نظر می رسد استدالل زیر بتواند رابطه میان مرگ

نتیجه گیری

ارگانیسم و مرگ بخش باالیی مغز یا مرگ مغزی را نشان دهد:
استدالل مرگ بخش باالیی مغز:

از آن چه گفته شد این گونه می توان نتیجه گرفت که دیدگاه مرگ

 )1اگر بخش باالیی مغز مرده باشد ،پس فرد توانایی داشتن آگاهی را

مغزی ،رویکرد مناسب و تعریف درستی است که در موقعیت کنونی

 )2اگر  Sانسان باشد و وجود دارد پس او واجد توانایی برای آگاهی است

هایی که دچار اختالل یا قطع کارکرد قلبی_ ریوی هستند ،فراهم آورده

ندارد

می توان به آن اتکا کرد چرا که احیاکننده ها ،امکان بقا را برای انسان

 )3اگر  Sبه نحوی توانایی داشتن آگاهی را از دست بدهد پس او یا

است .در دیدگاه مرگ مغزی ،رویکرد از کار افتادن کورتکس مغز باید

 )4اگر  Sانسان باشد و توانایی داشتن آگاهی نداشته باشد پس او مرده است

استدالالت مطرح شده ،مقوم ذات و ویژگی ضروری و اساسی انسان

در این استدالل وجود توانایی برای داشتن آگاهی ،به  مثابه ویژگی ای

این آگاهیست و کارکرد یا عدم کارکرد آن ،معیار تشخیص مرگ یا

ترتیب می توان گفت وجود توانایی برای داشتن آگاهی ،ذات(  (�Es

قطع آگاهی و مرگ می شود.

مد نظر قرار گیرد .چرا که اگر آگاهی یا هوشیاری را طبق مقدمات و

انسان نیست یا مرده است

بدانیم که انسان به آن انسانیت می یابد ،پس کورتکس محل رخ دادن

 )5بنابراین اگر بخش باالیی مغز مرده باشد پس فرد نیز مرده است.

زندگی انسان است .نتیجه آن که از کار افتادن کورتکس مغزی ،سبب

از انسان لحاظ شده که فقدان آن موجب خاتمه حیات او است .بدین

 )senceانسانی را تشکیل می دهد .البته باید توجه کرد واژگانی مانند

تشکر و قدردانی

ذات در معانی مختلفی استفاده می شود ،آنچه از ذات در این جا مد نظر

از جناب آقای دکتر احمدرضا همتی مقدم بابت کمک های بی دریغشان

ما هست ،به صورت زیر مشخص می شود:

ذات انسان= dfویژگی یا مجموعه ای از ویژگی های یک فرد که از دست

ممنونم که بی وجود ایشان نگارش این مقاله میسر نبود .همچنین از

با توجه به این تعریف و استدالل باال کامال معلوم است که وجود توانایی

کمال تشکر را داریم.

جناب آقای دکتر هادی صمدی بابت راهنمایی ها و مشاوره هایشان

دادن آنها ضرورتا پایان حیات او است و مرگ را رغم می زند.
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Abstract
Introduction: The present study aimed to examine the spatial-temporal mapping in Persian based on Lakoff and Johnson’s conceptual metaphors theory to find the temporal
frame reference its adoption sources. The metaphor of “time as space” is based on the
hypothesis that we adopt an abstract concept such as time from an objective concept such
as space and conceptualize it in our minds and languages.
Methods: The required data were analyzed by designing five experimental linguistic
and non-linguistic experiments to achieve the research objectives. Experiments include
temporal word arrangement, the arrangement of temporal stickers/tokens, and language
elicitation with Wednesday meeting, picture arrangement, and co-speech gesture. One
hundred fifty-five male and female students aged 18 to 54 from Islamic Azad University
of Khorramshahr Branch and Abadan University of Medical Sciences participated in
these experimental experiments.
Results: Samples’ percentage and frequency of occurrence illustrated that lateral axis
from right to left adopted from Persian writing direction; sagittal axis back to front adopted from walking direction, looking direction, linguistic metaphors; lateral axis from
left to right adopted from mathematics writing direction are the main sources of adoption
of abstract temporal concepts in Persian.
Conclusion: This research implied that the adopted frame of reference and the sagittal
or lateral axes are strongly influenced by the type of task, pattern and design of the ex-

doi.org/10.30699/icss.22.1.102

periment, the given concepts, language and linguistic metaphors, and cultural artifacts.
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صفحات 102-115

چارچوب ارجاعی زمان در گویش وران زبان فارسی از منظر استعاره های مفهومی
حسین مطوری ،1الخاص ویسی

*2

 ،بهمن گرجیان ،1مهران معماری

3

 .1گروه زبان شناسی همگانی ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آبادان ،ایران
 .2دانشیار گروه زبان شناسی ،دانشگاه پیام نور ایران ،ایران
 .3استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان اهواز ،اهواز ،ایران

دریافت1398/03/02 :

اصالح نهایی1398/09/08 :

چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر نگاشت فضا-زمان را در زبان فارسی از منظر استعاره های مفهومی  Lakoffو  Johnsonمورد

پذیرش1398/10/26 :

بررسی قرار داد تا چارچوب ارجاعی زمان و منابع اقتباس آن را دریابد .استعارۀ «زمان به مثابه فضا» بر این فرضیه استوار

واژه های کلیدی

است که ما مفهوم انتزاعی چون زمان را از مفهوم عینی چون فضا الگو برداری می کنیم و آن را در ذهن و زبان خود

چارچوب ارجاع زمانی

مفهوم سازی می نماییم.

فارسی
نگاشت
استعارۀ مفهومی

روش کار :برای دستیابی به اهداف تحقیق ،دادۀ مورد نیاز از طریق طراحی  5آزمایش زبانی و غیرزبانی به روش تجربی
مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش ها عبارتند بودند از :آزمایش کتبی آرایش واژگان زبانی ،آزمایش چینش مهره های
حاوی واژگان زمانی ،آزمایش زبان شناختی جمله ،آزمایش غیر زبانی با عکس ،و آزمایش ایما و اشارات کالمی .در این

نویسنده مسئول
الخاص ویسی ،ایران ،اهواز ،انتهای بلوار

آزمایش های تجربی  154دانشجوی زن و مرد با محدوه سنی  18تا  54سال از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمشهر و

پردیس ،دانشگاه پیام نور مرکز اهواز،

دانشگاه علوم پزشکی آبادان شرکت نمودند.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

یافته ها :درصد و میانگین بسامد وقوع نمونه های مورد نظر جستار حاضر نشان داد که محورهای افقی جانبی راست به

ایمیلElkhas@yahoo.com :

چپ برگرفته از جهت نوشتاری زبان فارسی؛ محور افقی سهمی عقب به جلو برگرفته از جهت راه رفتن ،استعاره های زبانی،
و جهت نگاه؛ و محور افقی جانبی چپ به راست برگرفته از جهت نوشتاری اعداد و ریاضیات مهمترین منابع اقتباسی
مفاهیم انتزاعی زمان در زبان فارسی قلمداد می گردند  .
نتیج هگیری :چارچوب ارجاعی اتخاذ شده و نوع محورهای سهمی و جانبی بسیار تحت تاثیر ،نوع آزمایش ،الگو و طراحی

doi.org/10.30699/icss.22.1.102

آزمایش ،مفهوم مورد آزمایش ،زبان و استعاره های زبانی ،و صنایع فرهنگی می باشند    .

مقدمه

استعارۀ مفهومی «زمان به مثابۀ فضا» ( )Time is like spaceبر این

نوشتاری ( ،)Writing directionجهت راه رفتن و نگاه (Walking/

چون فضا ادراک می شود .مفهوم سازی ( )Conceptualizationحوزۀ

و جهت نوشتن ریاضیات و  اعداد ( .)2 ،1به عنوان مثال جهت نوشتاری

فرضیه استوار است که مفهوم انتزاعی چون زمان از طریق مفهوم عینی

 ،)looking directionاستعاره های زبانی (،)Linguistic metaphors

زمان برگرفته از حوزۀ فضا می باشد .برخی منابع احتمالی اقتباس که

انگلیسی (چپ به راست) به عنوان یک منشا استعاری می تواند باعث

باعث نگاشت ( )Mappingفضا بر زمان می شوند عبارتند از :جهت

ایجاد استعاره فضایی_زمانی چپ به راست شود به طوری که چپ بر
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همسو با جهت راه رفتن و گذشته را به سمت پشت سر ناهمسو با

گذشته و راست بر آینده منطبق باشد ( .)4 ،3همچنین استعاره های

زبانی از قبیل «شب یلدا دارد نزدیک می شود» نمودی از استعاره

جهت راه رفتن نشان دهند .یا به عنوان مثال اگر یک انگلیسی زبان

می شویم» نمودی از استعاره شخص_متحرک ( )Moving-egoدر

فرض داللت دارد که این ایما و اشاره ممکن است برگرفته از جهت

در حین کالم ،برای نشان دادن آینده به سمت چپ اشاره کند بر این

زمان_متحرک ( )Moving-timeو جمله «داریم به شب یلدا نزدیک

نوشتاری چپ به راست زبان انگلیسی باشد (.)13-16

نظر گرفته می شوند .در مورد استعارۀ زمان_متحرک این ما هستیم

که ثابت هستیم و زمان نسبت به ما حرکت می کند؛ در حالی  که در

معرفی حوزۀ زمان انگارۀ  Nunezو  :Cooperriderآنها انگاره ای

استعارۀ شخص_متحرک ما خود را نسبت به زمان متحرک می دانیم
( .)12-5 ,1همچنین استعاره های زبانی می توانند باعث ایجاد استعارۀ

سه گانه که شامل موارد زیر می باشد را معرفی می کنند :زمان با نقطه

مفهومی و چارچوب ارجاعی افقی_سهمی ()Sagittal-horizontal

ارجاعی ،زمان متوالی ،و بازۀ زمانی ( .)12در اینجا فقط دو مورد اول

یعنی زمان با نقطۀ ارجاعی و زمان متوالی را که برگرفته از انگارۀ نوع-

رو به رو_پشت سر ( )Front-backشوند .استعارۀ زبانی در جمالتی

الف و نوع-ب  McTaggartمی باشند معرفی می کنیم.

از قبیل «جمعۀ خوبی پیش رو دارم» و یا «هفتۀ سختی را پشت سر

گذاشتم» بر این استعاره داللت دارند که در خط ذهنی زمان ،آینده

زمان با نقطۀ ارجاعی ( :)Deictic-timeمشخصۀ زمانی خاصی

در رو به روی شخص و گذشته پشت سر وی فرض می شود .یکی

از منابع اقتباس این استعاره جهت نگاه و راه رفتن انسان می باشد

را– اکنون ،همین لحظه -به عنوان نقطه ارجاع در نظر می گیرد

رو به روی ما قرار دارند و مکان هایی که قبال دیده ایم پشت سر ما

زمان با نقطۀ ارجاعی ممکن است به دو روش کامال متفاوت تعبیر

( .)1هنگام راه رفتن مکان هایی که قرار است در آینده به آنها برسیم

و مقوالت زمانی-گذشته و آینده -را نسبت به آن ایجاد می کند.

قرار می گیرند .این  که جهت نوشتاری ،جهت راه رفتن و جهت نگاه

شود :یکی از منظر درونی به صورتی که مرکز ارجاعی-مشاهده گر-

به عنوان منابع فضایی می تواند بر مفهوم سازی زمان در ذهن ما

به صورت ذاتی با اآلن به حالت سری همخوانی دارد (زمان با

 )gesturesنیز می توانند نمود داشته باشند .به عنوان مثال افراد در

و دیگری از منظر بیرونی به صورتی که مرکز ارجاعی در کانونی

نقطه ارجاع درونی ،شکل  1ب) که به نظر می رسد جهانی باشد،

تاثیر بگذارند در مواردی از قبیل ایما و اشارات کالمی (Co-speech

بیرونی واقع می شود (زمان با نقطه ارجاع بیرونی ،شکل  1الف).

حین گفتار ممکن است با ایما و اشارات آینده را به سمت رو به رو

          شکل  .1الف) زمان با نقطۀ ارجاع بیرونی	                                           ب) زمان با نقطۀ ارجاع درونی

زمان متوالی ( :)Sequence-timeمربوط می شود به رابطۀ بین

جهت نوشتاری به شدت بر نمونه سازی مفاهیم توالی زمان و زمان

به زمان حال .با نبود اآلن اجباری_ مرکز ارجاعی_ در واقع گذشته

(نوشتار چپ به راست) زمان های قبل تر (گذشته) را در سمت چب

و «بعد از» وجود دارند .توالی زمان شامل منظری بیرونی می باشد

گذشته را در سمت راست تعبیر می کنند .اما با وجود غلبة  محور

ارجاعی تاثیر می گذارد ( .)12به عنوان مثال گویش وران زبان انگلیسی

یک مشخصۀ زمانی با مشخصۀ زمانی دیگر بدون هیج الزام ارجاعی

تعبیر می کنند ،در حالی که گویش وران عبری (راست به چپ)

یا آینده ای در توالی زمان وجود ندارد ،بلکه فقط روابط «قبل از»

افقی ،نگاشت گذشته و آینده به محور عمودی در مکان به صورت

و اینکه آیا حالت درونی به خود می گیرد هنوز مشخص نیست .به

ن چینی مشاهده شده است (.)12
«گذشته_باال» و «آینده_پایین» نیز در زبا 

خاطر ماهیت ذاتا بیرونی (نقطه ارجاع بیرونی) نظام های نوشتاری،
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()12
)Cooperrider
)2013 ، Cooperrider
  و2013) (12 ،
  Nunezو
شکل  .2منظر بیرونی شخص در یک توالی :الگوی مبتنی بر جهت نوشتاری (اقتباس از Nunez

مفاهیم مرتبط به زمان

را انتخاب کردند .این بدین معناست که اگر شخص روز جمعه را انتخاب

الف) خطی ،چرخه ای ( )Cyclicalو شعاعی ( :)Radialمفهوم

کند در واقع خود را به سمت آینده حرکت داده است .اما اگر روز
دوشنبه را انتخاب کند زمان را جابجا کرده است.

خطی زمان با تجربۀ ما از گذر زمان و غیر قابل بازگشت بودن رویدادها

 Nunezو  )15( Sweetserبرخالف  )9(  Mooreکه زمان_متحرک

مطابقت دارد .مفهوم چرخه ای زمان با تجاربی از قبیل تکرارپذیری

را به دو دسته متفاوت شخص_محور و زمینه_محور تقسیم بندی

دوره های زمانی که به زندگی ما ساختار می بخشند مطابقت دارد:

می کند ،اعتقاد دارند که زمان_متحرک و شخص_متحرک دو مورد از

مفهوم شعاعی زمان (شخص-محور) به میزان دقت حافظه در به

استعاره های نقطه ارجاع شخص می باشند زیرا در هر دوی آنها شخص

یادآوری رویدادهای گذشته و پیش بینی آینده اشاره دارد (.)1

به عنوان مشاهده گر وجود دارد.

ب) بردار زمان ( :)Arrow of timeبدین معنا است که گذشته

ماه ژوئن هنوز پیش روی ماست ( ( .)15نقطه ارجاع شخص)

دوشنبه قبل از سه شنبه می آید (( .)15نقطه ارجاع زمان)

و آینده با هم تقارن ندارند .به چنین مفهومی از زمان بردار زمان

 Nunezو  Sweetserاین نتایج را با مطالعه زبان و فرهنگ Aymara

می گویند .معموال بردار زمان به سمت آینده جهت گیری شده است ،و

(بولیوی) به دست آوردند .آنها اعتقاد دارند نسبت دادن آینده به رو به

برای هر مفهوم طبق چنین تعریفی از زمان ،رو به رو را به آینده نسبت

رو و گذشته به پشت سر در زبان  Aymaraقابل تعمیم نیست (.)15

می دهیم (.)17-19 ،10

 Hongو همکاران به بررسی استعاره های مفهومی زمان در زبان چینی

ج) خط ذهنی زمان ( :)Mental time lineبه نظر میرسد خط ذهنی

از طریق نمایش  40کلمه مربوط به زمان گذشته و  40کلمه مربوط

یک جهت است ،و   )4به صورت بالقوهای بیانتهاست.)19-21 ،14( .

شرکت کنندگان با استفاده از کلیدهای صفحه کلید باید فی البداهه

به زمان آینده که بر روی صفحه نمایش رایانه اجرا می شد پرداختند.

زمان )1 :به حالت فضایی امتداد یافته است  )2 ،تک بُعدی است )3 ،در

اکنون به بررسی برخی از پژوهش های انجام شده در حوزۀ  نگاشت

تصمیم می گرفتند که کلمه گذشته یا آینده در قسمت باال ،پایین،

فراخوانی زبانی با طراحی یک جمله که معروف به «آزمایش جلسه روز

که هر دو محور افقی و عمودی توسط شرکت کنندگان اتخاذ شد ولی

چپ ،و یا راست صفحه نمایش می باشد .نتایج این آزمایش نشان داد

فضا-زمان می پردازیم McGlone .و  Hardingدر یک آزمایش

چهارشنبه» می باشد ،جمله رو به رو را برای شرکت کنندگان انگلیسی

محور افقی به عنوان چارچوب غالب در نظر گرفته شد ( .)23نتایج آنها

موکول شده است»» ( .)22سپس از آنها خواستند یکی از دو پاسخ زیر

و همکاران با مطالعه خط ذهنی زمان در چینی های دو زبانه که به

الف)  جلسه در روز جمعه است.

(مراحل رشد گیاه ،انسان ،و غیره) دریافتند که خط زمان به صورت

آنها دریافتند از دو دیدگاه «زمان_متحرک» و «شخص_متحرک»

راست همسو با جهت نوشتاری زبان چینی و زبان انگلیسی در ذهن آنها

تا اندازه ای با نتایج    Bergenو همکاران تفاوت داشت (Miles .)3

زبان به نمایش گذاشتند«« :جلسۀ چهارشنبۀ هفتۀ بعد به دو روز جلوتر

انگلیسی تسلط داشتند با آزمایش چیدمان عکس هایی با مفاهیم زمانی

را انتخاب کنند:

استعاری در هر دو بعد افقی و عمودی در جهت باال به پایین و چپ به

ب) جلسه روز دوشنبه است.

فعال است ( .)18نتایج اکثر مطالعات فوق نشان می دهد که حوزه عینی

شرکتکننده تقریبا به طور مساوی  50درصد جمعه و  50درصد دوشنبه
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فضا و نحوه مفهوم سازی آن تاثیر به سزایی بر نحوه مفهوم سازی زمان

 )1آزمایش کتبی آرایش واژگان زبانی ( Pedersonو همکاران)

از مفاهیم فضایی از قبیل چارچوب های ارجاعی محور افقی و عمودی

روزهای هفته ،ماه ها ،و فصل ها را در ستون های افقی عمودی و دایره ای

()25؛  :)26( Senftدر این آزمایش شرکت کنندگان سه مفهوم زمانی

در جوامع مختلف بشری دارد .نگاشت زمان در برخی موارد برگرفته

قرار می دهند .الگوی های احتمالی در نمودارهای ستونی عبارتند از:

می باشد ( .)23 ،18 ،4این نگاشت تحث تاثیر خط ذهنی و بردار زمان

الگوی چپ به راست و راست به چپ در محور افقی ،و الگوی باال به

بازنمودهای مختلفی در زبان های مختلف ایجاد کرده است .اگرچه

پایین و پایین به باال در عمودی عمودی ،و در الگوی دایره ای دو حالت

چارچوب ارجاع فضایی_زمانی در چندین زبان مختلف انجام پذیرفته

احتمالی ساعت گرد و پادساعت گرد.

است ولی با توجه به دانش نگارنده به نظر می رسد تا کنون مطالعات

اندکی به صورت آزمایش های تجربی این فرضیه را در زبان و فرهنگ

روزهای هفته :شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه،

فارسی مورد آزمایش قرار داده باشند.

و جمعه

در این جستار برآنیم تا دریابیم فارسی زبانان با توجه به الگوهای

ارجاعی فضا از کدام چارچوب ارجاعی برای نگاشت زمان استفاده

می کنند؟ استعاره های مفهومی از قبیل جهت نوشتاری ،استعاره های

زبانی ،جهت راه رفتن و نگاه ،الگوی چرخه ای ساعت ،الگوی طراحی
تقویم ،و جهت نوشتاری اعداد و ریاضیات چه نوع چارچوب ارجاعی

ماه ها :فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور ،مهر ،آبان ،آذر،

زمانی را در فارسی زبانان فعال می سازند؟ غالب ترین و فعال ترین منبع

دی ،بهمن ،و اسفند

اقتباس طبق آزمایش ها زمانی طراحی شده کدام الگوها می باشند؟

روش کار

پژوهش حاضر به روش تجربی و با استفاده از شیوۀ آزمایش های و

کارویژه های (  )Tasksزبان شناختی و غیر زبان شاختی در چارچوب

نظریۀ استعاره های مفهومی  Lakoffو  ،)24( Johnsonبه تحلیل

فصل ها :بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان

چارچوب ارجاعی زمان در زبان فارسی پرداخت .آزمایش های این

پژوهش با کمی تغییر و بومی سازی در زبان و فرهنگ فارسی برگرفته

از برخی آزمایش های استفاده شده در فرهنگ ها و زبان های مختلف
بود که در ادامه با ذکر نام آزمایش مرجع آن نیز ذکر خواهد شد.

از آنجایی که جهت نوشتاری زبان و استعاره های زبانی نقش مهمی
در چیدمان مفاهیم زمانی دارند در این تحقیق فقط از گویش وران

زبان فارسی استفاده شد تا دریابیم که آنها چگونه مفهوم زمان و فضا

شکل  .3آزمایش کتبی آرایش واژگان زبانی

از دانشجویان تک زبانه زبان فارسی رشته های حقوق ،حسابداری،

 )2آزمایش چینش مهرههای حاوی واژگان زمانی (:)27( )Brown

را در تصاویر و واژگان آرایش می دهند .شرکت کنندگان  154نفر

در این آزمایش واژگان زمانی اوقات مختلف روز یعنی صبح،

کامپیوتر ،پزشکی ،پرستاری ،و علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

ظهر ،عصر و شب؛ و همچنین واژگان زمانی امروز ،دیروز و فردا

اسالمی واحد بین اللملی خرمشهر (خلیج فارس) و دانشگاه علوم

به صورت برچسب بر روی مهره هایی چسبانده شده است و از

پزشکی آبادان بودند .سن ،رشته تحصیلی ،شغل و جنسیت به عنوان

شرکت کنندگان خواسته شد تا آنها را مرتب کنند .نکته اینجاست

متغییر در نظر گرفته نشد .در این پژوهش از پنج نوع آزمایش

که در واژگان دیروز ،امروز و فردا نقطه ارجاع مشخص می شد و

استفاده شد.

مهره ای که واژۀ امروز بر روی آن نوشته شده بود به عنوان نقطه ارجاع

در ادامه به اختصار به ویژگی های آزمایش های انجام شده در این

به شرکت کننده داده می شد و از وی خواسته می شد تا نسبت به امروز

جستار می پردازیم.
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رو_پشت سر معادل الگوی نزدیک_دور یا دور_نزدیک انگارۀ Brown

دو مهره دیروز و فردا را در موقعیت خاصی قرار دهد .الزم به ذکر است

می باشد (.)27

که الگوی باال به پایین و یا پایین به باال منطبق بر محور سهمی رو به

شکل  .4چینش مهره های حاوی واژگان زمانی

 )3آزمایش زبان شاختی جمله ( McGloneو :)22( )Harding

 )4آزمایش غیر زبانی با عکس ( Bergenو همکاران) ( :)3در این

بخوانند و یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب کنند.

وی خواسته می شود تا آنها را طبق یک رابطه منطقی آرایش دهد.

آزمایش همانند آزمایش زبانی ،عکس ها به شخص داده می شوند و از

در آزمایشی زبان شناختی از دانشجویان خواسته شد تا جمله زیر را

جلسه روز دوشنبه آینده به دو روز جلوتر جابجا شده است .جلسه چند

مفهوم زمانی رشد :نوزاد ،نوجوان ،بزرگسال ،کهنسال ،تخم مرغ تا مرغ،

الف .شنبه                   ب .چهارشنبه

		
رشد لوبیا ،وعده های غذایی

فصل ها ،توالی تاریخی روسای جمهور ،توالی زمانی ساخت برج آزادی،

شنبه است؟

شکل  .5چینش تصاویر زمانی

یافته ها

 )5آزمایش ایما و اشارات کالمی ( Nunezو :)15( )Sweetser

همچنین در آزمایشی دیگر از دانشجویان خواسته شد تا با ایما و اشاره

در این بخش تمامی داده های به دست آمده از هر آزمایش به تفکیک

نشان دهند.

 )1آزمایش کتبی آرایش واژگان زبانی :در جدول  1نتایج آماری سه

مفهموم فردا و دیروز را بدون استفاده از گفتار و فقط با ایما و اشاره

در جداولی جداگانه ارائه می گردند.

نکته مهم در مورد هر آزمایش و مشاهده این است که هنگامی که

مفهوم زمانی روزهای هفته ،ماه ها ،و فصل ها بر روی  154شرکت کننده

هر چینش را ثبت و ضبط می کند و سپس مسئله بعدی را برای حل

هفته طبق جدول  1نشان می دهد که غالب ترین الگو در چیدمان و

شرکت کننده تصاویر یا واژگان را مرتب می کند محقق بالفاصله جهت

نشان داده شده است .به طور کلی نتایج و داده های آزمایش روزهای

کردن در اختیار شرکت کننده قرار می دهد .واژگان و تصاویر درون

آرایش مفاهیم تقویمی محور عمودی باال به پایین است که برگرفته

قرار می گیرند و با خارج کردن آنها از جعبه باید آنها را یکی یکی آرایش

به طور ناخودآگاه و بدون اینکه هیچ تصویر یا الگویی از تقویم به آنها

جعبه ای سر بسته بدون آرایش و چینشی خاص در اختیار شرکت کننده

از اصول طراحی الگوی تقویم می باشد .بدین معنا که شرکت کنندگان

و چینش دهد .سپس محقق بالفاصله جهت چینش آنها را در دفتری

نشان دهیم از چارچوب ارجاعی عمودی غیر اشاره گر باال به پایین 45/8

یاداشت و ثبت می  کند.

درصد به عنوان الگوی پیش فرض تقویم برای چیدمان استفاده کردند.
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در این آزمایش ،داده ها بر این مسئله داللت دارند که آینده و رو به رو

تکرار می گردند .فصل ها نتایج نسبتا متفاوتی در مقایسه با دو مفهوم

گذشته در باال و آینده به سمت پایین می باشد .الگوی عمودی باال به

چپ با  29/2درصد به عنوان عمده ترین الگو انتخاب شد که با جهت

در آن باال معادل گذشته و پایین معادل آینده است.

ارجاعی چرخه ای ساعت گرد با  26درصد بود که نمودی از طرحواره

هفته ها و ماه ها ارائه دادند .چارچوب ارجاعی محور جانبی راست به

بر محور عمودی بدون نقطه ارجاع باال به پایین انطباق دارند ،یعنی

نوشتاری راست به چپ همخوانی دارد .الگوی عمده دوم چارچوب

پایین همچنین ممکن است برگرفته از استعارۀ نیروی جاذبه باشد که
الگوی دوم راست به چپ می باشد که به عنوان  دومین الگوی غالب

تصویری چرخه و الگوی ساعت می باشد .چارچوب ارجاعی عمودی باال

دو منبع اقتباس داشته باشد :الگوی اصول طراحی یا الگوی جهت

سومین الگو توسط شرکت کنندگان انتخاب شد .چارچوب ارجاعی

به پایین با  23/3درصد که نمودی از الگوی طرح تقویم بود به عنوان

 25/3درصد توسط شرکت کنندگان انتخاب گردید .این الگو می تواند

چرخه ای پادساعتگرد با  16/2درصد الگوی بارز بعدی می باشد .نکتۀ

نوشتاری .در ضمن این الگو همچنین نشان دهندۀ توالی زمانی غیر

اشاره گر بیرونی می باشد .در مورد چینش ماه ها به خاطر تنوع طراحی

قابل توجه در الگوی فصل ها انتخاب طرحواره چرخه ای ساعت گرد و

بخواهیم آرایش ماه ها را در یک نگاه در یک تقویم یک صفحه ای در

که نسبت به موارد هفته ها و فصل ها بسامد بیشتری را نشان می دهد؛

پادساعت گرد می باشد

الگوی تقویم های رومیزی ،دیواری ،و یا سالنامه اگر در اینجا فقط

زیرا الگوی طرحواره چرخه ساعت گرد و پادساعت گر مجموعا روی هم

نظر بگیریم می بینیم که الگوهای موجود الگوی باال به پایین و الگوی

راست به چپ می باشند .نتایج داده های چینش ماه ها نشان می دهد

رفته  65مورد بوده اند که آماری فراتر از موارد دیگر را نشان می دهند.

به اندازه یکسانی انتخاب شدند .چارچوب ارجاعی محور عمودی باال

برای واحدهای زمانی از قبیل روزهای هفته ،ماه ها ،و فصل ها یک

اگر بخواهیم طبق انگارۀ  )28( Zinkenو  Benderو همکاران ()20

که الگوی باال به پایین و راست به چپ بسیار نزدیک به هم و تقریبا

به پایین با  32/4درصد و چارچوب ارجاعی محور سهمی راست به

روبروی ذاتی (ابتدای فواصل زمانی) در نظر بگیریم ،می توان برای

چپ با  31/8درصد دو الگوی غالب را نمایش می دهند .اگرچه الگوی

تمامی موارد خطی یک روبرو را در نظر گرفت که منطبق بر محور

فارسی نیستند ،ولی الگوهای سوم و چهارم به ترتیب چارچوب ارجاعی

زمانی یکی پس از دیگری بدون در نظر گرفتن هیچ نقطه ارجاعی قرار

ساعت گرد و پادساعت گرد الگوهای معمول و رایجی در تقویم های زبان

عقب/جلو باشد .همچنین از آنجایی که تمامی موارد باال به صورت توالی

چرخه ای ساعت گرد با  19/4درصد و پادساعت گرد با  13درصد

گرفته اند ،طبق انگارۀ  )10( Mooreجزء ارجاع زمینه_محور و نوع-ب

انتخاب شدند .الگوی ساعت گرد و یا پادساعت گرد بیان گر چرخه ای

 )29( McTaggartمی باشند ولی طبق انگارۀ استعاره های نقطه ارجاع

بودن ماه ها به صورت مدور هستند که تقریبا به صورت سی روزه

 )15( Nunezجزء نقطه ارجاع زمان نوع-ب در نظر گرفته می شوند.

جدول  .1نتایج آماری سه مفهوم زمانی روزهای هفته ،ماه ها و فصل ها

آزمایش
کتبی

راست به چپ راست به چپ
باال به پایین پایین به باال
زیگزاگ
زیگزاگ

ساعت گرد
زیگزاگ
باالبه پایین

ساعت گرد
زیگزاگ
پایین به باال

باال به راست چپ به
پادساعت گرد ساعت گرد
پایین به چپ راست

روزهای
هفته

0

0

4

1

15

25

69

39

1

ماه ها

0

0

3

0

20

30

49

50

3

فصل ها

2

1

4

2

25

40

36

45

1

میانگین کل

0/6

0/33

3/66

1

20

31/66

51/33

44/66

1/66

درصد کل

0/39

0/21

2/38

0/64

13

20/56

33/33

29

1/08
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 )2آزمایش چینش مهره های حاوی واژگان زمانی

جهت نوشتاری است .چارچوب ارجاعی جانبی چپ به راست با

الف) امروز ،دیروز و فردا (جدول  :)2چیدمان مهره های واژگانی با

 20/43درصد به عنوان دومین چارچوب انتخاب گردید که به صورت
فردا→امروز→دیروز می باشد .این بدین معناست که دیروز نقطه شروع

نقطه ارجاع «امروز» نتایج متفاوتی ارائه داد .هنگامی که مهرۀ امروز

خط از سمت چپ می باشد و سپس به سمت امروز حرکت می کند و در

به عنوان نقطه ارجاع به شرکت کنندگان داده شده و از آنها خواسته

انتهایِ این چینش خطی ،آینده در انتهای سمت راست قرار می گیرد.

شد تا مهرۀ فردا و دیروز را نسبت به آن آرایش دهند  63/5درصد

منبع این الگو می تواند جهت چپ به راست ریاضیات باشد ،هرچند که

شرکت کنندگان چارچوب ارجاعی جانبی راست به چپ را به صورت

به طور یقین نمی توان منبع و ماخذ الگوبرداری آن را مشخص کرد.

دیروز←امروز←فردا مرتب کردند که الگوی غالب و همخوان با

جدول  .2غالب بودن محور افقی-جانبی راست به چپ همسو با جهت نوشتاری زبان فارسی

مفاهیم زمانی

پادساعت گرد

ساعت گرد

راست-چپ

چپ-راست

دور-نزدیک

نزدیک-دور

دیروز ،امروز ،فردا

1

0

87

28

12

9

صبح ،ظهر ،عصر ،شب

0

1

84

24

17

11

میانگین تعداد کل

0/5

0/5

85/5

26

14/5

10

درصد کل

0/36

0/36

62/40

19

10/6

7/30

آزمایش زبانی

شکل  .6چینش مهره های زمانی تحت تاثیر جهت نوشتاری زبان از راست به چپ و جهت نوشتاری ریاضیات و اعداد از چپ به راست

چارچوب ارجاعی سهمی دور_نزدیک (باال_پایین) با  8/75درصد

 Cooperriderاگر بخواهیم امروز را با نقطه ارجاع درونی شخص_

محور از دیدگاه مفهوم شعاعی زمان در نظر بگیریم می بینیم که

و چارچوب ارجاعی سهمی نزدیک_دور (پایین_باال) با  6/56درصد

چارچوب ارجاع جانبی منشعب از امروز می باشد به طوری که هر یک

نشان دهندۀ چینش عمودی باال به پایین و پایین به باال می باشند.

از دو جهت فردا و دیروز از آن منشعب می گردند ( .)12الزم به ذکر

در واقع این نوع چینش به این دلیل دور_نزدیک نامیده می شود که

است که این بدین معنا نیست که دیروز به سمت گذشته جریان دارد.

نشان می دهد شرکت کننده با این چینش می خواهد رو به رو (جلو) را

بلکه بدین معناست که خط زمان از میان شخص عبور می کند ولی

مشخص کند .ارجاع سهمی نزدیک_دور (پشت سر به رو به رو) سازگار

از او نشات نمی گیرد.

با جهت راه رفتن و استعاره زبانی می باشد .طبق انگارۀ  Nunezو

شکل  .7مفهوم شعاعی زمان با ارجاع جانبی شخص محور
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چارچوب ارجاعی زمان در زبان فارسی

ب) چیدمان صبح ،ظهر ،عصر ،و شب (جدول  :)2چارچوب

ریاضیات باشد ولی ریاضیات و اعداد از جهت چپ به راست به عنوان

پربسامدترین چینش خطی_جهتی را به خود اختصاص داد که

ارجاعی سهمی دور_نزدیک با  12/40درصد و چارچوب ارجاعی

یکی از منابع الگوبرداری برای این نوع چیدمان می باشند .چارچوب

ارجاعی جانبی راست به چپ با  61/31درصد غالب ترین و

همسو با جهت نوشتاری زبان فارسی است؛ طبق انگارۀ  Nuneو

سهمی نزدیک_دور با  8/2درصد همسو با جهت راه رفتن و استعاره

چارچوب ارجاعی جانبی چپ به راست با  17/51درصد در رتبه

جزو الگوهای بسیار کم بسامد انتخاب شد .این نکته نشان می دهد

زبانی می باشند .چارچوب ارجاعی چرخه ای ساعت گرد با  0/72درصد

 Cooperriderاین الگو از نوع زمان متوالی با منظر بیرونی می باشد.

که در چینش مهره های زمانی الگوی دایره ای یا چرخه ای در ذهن

دوم بود که همسو با جهت نوشتاری اعداد و ریاضیات می باشد

فارسی زبانان نمود بسیار کمتری دارد

اگرچه نمی توان با قطعیت گفت که این چینش بر گرفته از الگوی

شکل  .8غالب بودن الگوی جهت نوشتاری زبان از راست به چپ

 )3آزمایش زبان شاختی جمله

خود را به عنوان نقطه ارجاع معادل دوشنبه در نظر گرفته اند و نسبت

به آن جلسه را به دو روز جلوتر یعنی چهارشنبه منتقل کردند که از

آزمایش جابجایی جلسه روز دوشنبه با دو هدف طراحی شد)1 .

استعارۀ مفهومی شخص_متحرک بهره جسته اند .این در حالی است که

شرکت کنندگان خود را نقطۀ ارجاع قرار می دهند )2 ،نقطه ارجاع را

افرادی که روز دوشنبه را به شنبه جابجا کردند جلسه روز دوشنبه را

روز دوشنبه در نظر می گیرند .به عبارت دیگر اگر شخص جلسه روز

دو روز جلوتر به سمت خود کشیده اند که به نوعی بهره گیری از استعارۀ

دوشنبه را به شنبه جابجا کند از نقطه ارجاع زمان_متحرک و اگر

مفهومی زمان_متحرک می باشد.

جلسه را به روز چهارشنبه جابجا کند از  نقطه ارجاع شخص_متحرک

الزم به ذکر است که شخص_متحرک و زمان_متحرک در آزمایش جلسه

استفاده کرده است.

نتایج این آزمایش نشان داد که  60/38درصد شرکتکنندگان جلسه را به

روز دوشنبه طبق انگارۀ  McTaggartهر دو جزو نوع-الف می باشند که

در این آزمایش افرادی که جلسه را به روز چهارشنبه جابجا کردند

هر دو الگو از نوع زمان با نقطه ارجاع درونی می باشند (.)12

از نوع اشاره گر تلفی می گردند .و طبق انگارۀ  Nunezو Cooperrider

روز چهارشنبه و  39/61درصد دیگر جلسه را به روز شنبه جابجا کردند.

جدول  .3جا به جایی جلسه روز دوشنبه به شنبه (حرکت-زمان) یا چهارشنبه (حرکت-شخص)

نقطه ارجاع حرکت زمان–حرکت شخص
شنبه (حرکت-زمان)

چهارشنبه (حرکت-شخص)

جلسه روز دوشنبه آینده به دو روز جلوتر جا به جا شد .جلسه چند شنبه است؟
تعداد

61

درصد

39/61

تعداد

93

درصد

60/38
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شکل  .8نمایش جابجایی جلسه روز دوشنبه به شنبه یا چهارشنبه از طریق شخص_متحرک و یا زمان_متحرک

 )4آزمایش غیر زبانی با عکس و تصویر

مرتب سازی دیگر تصاویر ارائه داد که بر غالب بودن استعاره جهت
نوشتاری در این آزمایش صحه گذارد .این بدین معناست که جهت

در این قسمت هفت نوع آزمایش مفاهیم مختلف زمانی طراحی شد

زبان نوشتاری به عنوان یک قراداد فرهنگی بر نحوه و جهت چیدمان

تا ترتیب چیدمان چارچوب ارجاعی از بین  137شرکت کننده مورد

آزمایش و بررسی قرار گیرد .در این آزمایش از عکس به عنوان ابزار

تصاویر زمانی تاثیر می گذارد .نتایج مرتب سازی تصاویر فصل ها در

داد که چهارچوب ارجاعی محور افقی_جانبی راست به چپ با 61/62

نیز الگوی غالب در چیدمان فصل ها محور جانبی راست به چپ اتخاذ

جدول  4تا حدی همسو با نتایج جدول  1می باشد .زیرا در جدول 1

آزمایش استفاده شد .طبق جدول  4مرتب سازی تصاویر زمانی نشان

درصد به عنوان پربسامدترین الگوی انتخاب شد که همسو با جهت

شد که همانند نتایج این آزمون همسو با جهت نوشتاری بوده است.

ناهار و شام با نقطه ارجاع ناهار نیز نتایج بسیار مشابه ای همانند

چیدمان عکس ها از نوع زمان متوالی با منظر بیرونی تلقی می شوند.

الزم به ذکر است که طبق انگارۀ  Nunezو )12( Cooperrider

نوشتاری زبان فارسی است .حتی آزمایش وعده های غذایی صبحانه،

جدول  .4مرتب سازی تصاویر زمانی و غالب بودن محور افقی_جانبی راست به چپ همسو با جهت نوشتاری زبان فارسی

مفاهیم زمانی

پایین
پادساعت گرد ساعت گرد به باال راست-چپ چپ-راست دور-نزدیک نزدیک-دور
زیگزاگ

صبحانه ،ناهار ،شام

4

0

0

89

25

11

8

روسای جمهور

0

0

1

84

29

16

7

تخم مرغ ،جوجه ،جوجه
جوان ،مرغ

2

1

1

87

29

11

6

دانه لوبیا ،جوانه لوبیا ،گیاه
لوبیا

0

0

2

80

29

9

17

برج آزادی

0

0

2

82

27

17

9

نوزاد ،نوجوان ،بزرگسال،
کهنسال

0

1

0

83

30

11

12

میانگین تعداد کل

1/71

0/71

1/28

84/42

27/14

12/57

9/28

میانگین درصد کل

1/25

0/51

0/93

61/62

19/81

9/17

6/77

مرتب سازی تصاویر زمانی

بهار ،تابستان ،پاییز ،زمستان

6

3

3

86

21

13

5
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 )5آزمایش ایما و اشارات کالمی

درصد به عنوان عمدهترین الگو استفاده شد .چارچوب ارجاعی محور

سهمی رو به رو همخوان با جهت راه رفتن انسان و استعاره زبانی با

در این آزمایش افراد بدون استفاده از کالم و فقط با ایما و اشاره به حالت

 33/57درصد به عنوان دومین الگو به کار رفت .سومین چارچوب

تقریبا پانتومیم میبایست به دو مفهوم دیروز و فردا اشاره میکردند .به

ارجاعی محور جانبی چپ به راست با  12/40درصد همسو با

صورت فرضی از آنها خواسته شد تا با ایما و اشاره جلمۀ «فردا میبینمت»

جهت ریاضیات و اعداد می باشد .تعجب آور این که  5/1درصد

را با تاکید بر واژه فردا اجرا کنند و همچنین جملۀ «دیروز انجامش دادم»

چارچوب ارجاعی محور سهمی دور_نزدیک (پشت سر)2/18 ،

با تاکید بر اجرای واژه دیروز.

درصد محور عمودی پایین به باال (استعاره انباشته شدن) و 0/72

نتایج جدول 5نشان میدهد که هر دو محور سهمی و جانبی برای نمایش دیروز

درصد محور سهمی دور به نزدیک را به عنوان چارچوب ارجاعی خود

و فردا توسط شرکتکنندگان اتخاذ شدند .برای نمایش مفهوم زمانی فردا

انتخاب نمودند.

چارچوب ارجاعی محور جانبی راست به چپ سازگار با جهت نوشتاری با 46

جدول  .5دو مفهوم زمانی فردا و دیروز در ایما و اشارات کالمی

دو مفهوم زمانی
ایما و اشارات
کالمی

فردا
دیروز

فراوانی

دور-نزدیک

پشت سر

رو به رو

باال

چپ-راست راست-چپ

تعداد

1

7

46

3

17

63

درصد

0/73

5/1

33/6

2/2

12/4

46

تعداد

4

103

2

0

20

8

درصد

3

75/18

1/45

0

15

5/8

نتایج واژه مفهومی دیروز اما کمی متفاوت بود 75/18 .درصد محور سهمی

بحث

و  15درصد محور جانبی چپ به راست را به عنوان دومین چارچوب

قرار داد عبارتند از :مفهوم و جهت رو به رو ،جهت و ابعاد خط ذهنی زمان،

دور_نزدیک (پشت سر) ناهمخوان با جهت راه رفتن را انتخاب نمودند

مواردی را که میتوان طبق دادههای به دست آمده مورد بررسی و بحث

ارجاعی خود در نظر گرفتند .محور جانبی راست به چپ سازگار با جهت

جهت نوشتاری ،الگوی چرخهای تقویم ،جهت راه رفتن ،و استعاره زبانی.

نوشتاری با  5/8درصد به عنوان چارچوب ارجاعی سوم استفاده شد .محور

این موارد به عنوان  اصلیترین استعارههای تاثیرگذار بر نگاشت زمانی

سهمی دور_نزدیک با  3درصد و نزدیک_دور با  1/45درصد به ترتیب به

طبق فرضیات مختلف ارائه شده به حساب میآیند .نتایج نشان میدهد

عنوان چارچوبهای چهارم و پنجم در نظر گرفته شدند .نکته قابل توجه

که فارسیزبانان از محورهای عمودی و افقی در نگاشت مفاهیم زمانی که

محور سهمی دور نزدیک با  3درصد این است که در مورد اولی افراد با

و سالنامه ،الگوی چرخهای ساعت ،و همچنین جهت نوشتاری ریاضیات

در مورد تفاوت اتخاذ محور سهمی دور نزدیک با  75/18درصد و مجددا

برگرفته از جهت نوشتاری ،جهت نگاه و راه رفتن ،الگوی طراحی تقویم

دست یا انگشت شست خود به پشت سر اشاره نمودند به طوری که آن

میباشند ،به عنوان منابع اقتباس بهره میجویند .در حال حاضر با توجه

میکردند ولی در مورد دومی افراد دست یا انگشت سبابه را جلوی سینه

 )12( Cooperriderو  Benderو همکاران ( )1به نظر میرسد جهت

را تا باالی شانه و کنار گوش یا نزدیک سر میآورند و به پشت سر اشاره

به دادههای این آزمایشات و طبق فرضیات ارائه شده توسط  Nunezو

قرار میدادند و آن را از فاصله دور به سمت سینه یا بدن خود اشاره

نوشتاری راست به چپ زبان فارسی عمدهترین منبع اقتباسی استعارههای

در مورد محور جانبی نیز از این آزمایش برداشت میشود .همچنین این

راه رفتن یا جهت نگاه یعنی محور سهمی رو به رو میباشد که همسو

میکردند .در ضمن مفهوم شعاعی زمان چه در مورد محور سهمی و چه

مفهومی زمان در شرکتکنندگان بوده است؛ و دومین منبع اقتباس جهت

دو محور همسو با توالی زمان به صورت شخص_محور با مرکز اشارهگر

با جهت آینده در خط فرضی زمان و استعارههای زبانی است .بسته به

( )10و معادل استعاره نقطه ارجاع   )15( Nunezمیباشند.

اقتباس متفاوتی اتخاذ میشود .در واقع میتوان گفت که نوع آزمایش تا

نوع-الف در نظر گرفته میشوند که معادل انگارۀ شخص_محور Moore

طراحی آزمایش و نوع مفهوم زمانی مورد آزمایش ،محور اقتباسی و منبع
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حد بسیار زیادی تعیینکننده محور ،چارچوب ارجاعی ،و منبع اقتباسی

آیند ( .)37 ،36جهت راست به چپ یا محور افقی رو به رو به پشت سر

اتخاذ شده میباشد .این بدین معناست که به طور قطع نمیتوان گفت

به این معنا نیست که خط زمان چنین جهتی دارد بلکه بدین معناست

فارسیزبانان کدام محور ،چارچوب ،یا منبع را به طور همیشگی و به عنوان

که خط ذهنی زمان متاثر از تجارب شناختی و ذهن بدنمند ما وابسته به

نتایج این پژوهش تا حد زیادی بر این تاکید دارد که جهت نوشتاری زبان

نوشتاری زبان –راست به چپ -یا جهت استعارههای زبانی –رو به رو به

میدهد .نتایج و یافتههای این تحقیق همسو با فرضیات ارائه شده توسط

داشته و تا زمانی که علم عصبشناسی شناختی در این حوزه متغیرهای

یک اصل در مفهومسازی زمان به کار میگیرند .اما شاید بتوان گفت که

نوع آزمایش میتواند الگو و چیدمانی از آن جهتها به عنوان مثال جهت

تاثیر زیادی بر چیدمان مفاهیم زمانی در آزمایشات زبانی و عکس نشان

پشت سر -را نگاشت دهد .این نگاشت فضا فقط در این آزمایشها نمود

 Nunezو  )12( Cooperriderو  Benderو همکاران ( )1میباشند.

دیگر (چپ دست ،راست دست ،جنسیت ،سواد ،و غیره) را رد یا تایید

است که به طور حتم نمیتوان گفت منبع اقتباس این محور واقعا جهت

نتایج آن در فرهنگهای مختلف بسته به نوع آزمایش ،زبان ،و یا آزمایش

نکند خط ذهنی زمان همچنان الگوی کامال مشخصی نخواهد داشت و

نکتۀ مبهمی که در مورد محور جانبی چپ به راست وجود دارد این

نوشتاری اعداد و ریاضیات باشد .شاید منبع ناشناخته دیگری باعث ایجاد

متغیر خواهد بود.

عمودی باال به پایین منبع اقتباس معینی ندارد )30( Shinohara .اعتقاد

نتیجه گیری

این بعد و جهت شده  است (مثال آموزش زبان انگلیسی) .همچنین محور

استعاره های مفهومی زمان به عنوان یک مفهوم شناختی در حوزه

دارد محور عمودی باال (گذشته) به پایین (آینده) در زبان چینی ممکن یا

نگاشت فضا و زمان در حال حاضر نیاز به تحقیقات بیشتری دارند

برگرفته از جهت نوشتاری زبان چینی ماندارینی باشد که از باال به پایین

تا یک الگو و چارچوب نظری مشخص و واحدی برای آنها ارائه گردد.

است یا برگرفته از الگوی جاذبه باشد ( .)31-33اشیایی که در یک سطح

اگرچه گالتون نقد شدیدی بر نگاشت فضا و زمان دارد و اعتقاد دارد که

شیبدار غلت میخورند ،گذشته در قسمت باالی شیب و به خاطر نیروی

جاذبه ،آینده در قسمت پایین قرار میگیرد .نام دیگر این انگاره الگوی

مشخصات فضا به طور کامل نمی توانند در حوزه زمان نگاشت داشته

ارجاع جزو نوع-ب و طبق انگارۀ  Nunezو  )12( Cooperriderجزو

این حوزه با وجود تنوع و گوناگونی مدل های ارائه شده مورد تصدیق

باشند ولی نگاشت فضا و زمان توسط بسیاری از دانشمندان شناختی

رودخانه یا شیب میباشد ( .)35 ،34طبق انگارۀ  )29( McTaggartاین

قرار گرفته است .شاید بتوان با توجه به نتایج آزمایشات این تحیق

توالی زمانی غیر اشارهگر بیرونی میباشد.

چنین بیان کرد که خط ذهنی زمان به عنوان یک مفهوم استعاری

مسئلۀ دیگری که آزمایشات فضایی_زمانی نتوانستهاند مورد آزمایش و

بسیار تحت تاثیر محور جانبی راست به چپ می باشد که برگرفته از

فرار بودن زمان طبق انگارۀ Galton
مشاهده قرار دهند مفهوم گذرایی یا ّ

جهت نوشتاری زبان است .همچنین محور سهمی رو به رو به پشت سر

میباشد ( .)21اگرچه سه ویژگی امتداد ،خطی بودن و جهتمندی زمان در

از جهت راه رفتن و نگاه و جهت استعاره های زبانی اقتباس شده است .و

این تحقیق نیز تا حدی تایید شدند ولی این بدین معنا نیست که ویژگیهای

در آخر محور جانبی چپ به راست برگرفته از جهت نوشتاری ریاضیات

زمان کامال با ویژگیهای فضا انطباق دارند ،بلکه بدین معناست که این

و اعداد ایجاد گردید .نتایج نشان می دهد که خط ذهنی زمان تحث تاثیر

سه ویژگی تا حد خاصی قابلیت فضایی شدن را دارا هستند .مشهودترین

نوع آزمایش ،زبان و شرایط فرهنگی ممکن است متغییر باشد.

ویژگیهایی که در این آزمایشات نمود داشتند جهتمندی و خطی بودن

بود .این مسئله چه به صورت سهمی ،جانبی و یا حتی چرخهای همسو با

تشکر و قدردانی

جهتها و ابعاد خط ذهنی زمان نمود داشت .بنابراین به نظر میرسد خط

زمان به عوامل گوناگونی مانند بافت ،ویژگیهای خاص آزمایش ،ذهنیت،

از داوران ناشناس مجله محترم تازه های علوم شناختی به خاطر

در آخر بیان این نکته ضروری است که در بحث نگاشت فضا بر زمان در

گردید کمال تشکر و قدردانی را داریم .این مقاله مستحرج از رساله

نظرات و پیسنهادات دقیق و ارزنده که باعث استحکام مفهومی مقاله

فناوریها و قرارداهای فرهنگی بستگی داشته باشد.

حال حاضر مواردی که بر چیدمان تصاویر ،کلمات ،یا حتی ایما و اشارات

دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان با کد

 )effectجهت نوشتاری زبان و یا استعارههای زبانی هستند که هر دو

آن واحد دانشگاهی می باشد .همچنین نویسندگان این مقاله هیچ گونه

 151481911501097178230می باشد و کلیه حقوق آن متعلق به

زمانی ما تاثیر میگذارند غالبا بر گرفته از تاثیر کانونی (Canonical

تضادی در منافع این مقاله با یکدیگر ندارند.

مقوله از طریق تجارب شناختی ما در آن زبان و فرهنگ به دست می
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of the cognitive
skill rehabilitation program on improper badge marking of primary school students.
Methods: In this research, the participants included elementary students in Khorasan
Razavi province in the academic year of 2017-2018 and a descriptive research method
of a semi-experimental type. Using purposeful sampling, firstly, elementary students at
the third grade in the School of Mashhad were studied by a researched logbook in terms
of handwriting problems. After identifying students with poorly-labeled badges, ten of
them were randomly selected to receive instruction and trained for 12 sessions (45 minutes) each session lasted one hour. The data gathering tool was a review of the research
problems of the research line, which was used as a record sheet for behaviors that have
a lasting effect. The student’s line of problems is examined in this notebook and the
teacher identified and introduced students with line problems through observing and reviewing the student’s line and responding to the checklist.
Results: The results revealed that the program’s reconstruction of perceptual skills had
an impact on reducing primary school students’ poblems.
Conclusion: In addition to the physical and educational dimensions affecting the reduction of linguistic problems, it should be noted that other factors such as personality
traits of the student education, should be considered. According to the observations made
during the training and evaluation, has a significant role, so education should not only
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focus on one dimension and ignore other dimensions.
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اثربخشی برنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر بهبود بدخط نویسی
در دانش آموزان ابتدائی

سکینه سلطانی کوهبنانی

*1

 ،سمیه زارع نژاد ،2محمد حسین سلطانی کوهبنانی ،3راضیه خسروراد

4

 .1استادیار گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی ،گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3دانشجوی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استادیار گروه آموزش بهداشت ،مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران

دریافت1397/08/14 :

اصالح نهایی1397/11/10 :

پذیرش1397/12/13 :
واژه های کلیدی

بازسازی مهارت های ادراکی
بدخط نویسی
دانش آموزان ابتدائی
نویسنده مسئول
 :سکینه سلطانی کوهبنانی ،عضو هیات

چکیده
مقدمه :مشکالت بدخط نویسی یکی از مهم ترین مشکالت حوزه اختالل های یادگیری محسوب می شود .پژوهش حاضر
با هدف بررسی تأثیر ب رنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر بهبود بدخط نویسی دانش آموزان ابتدائی بود.
روش کار :طرح پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون_پس آزمون ،پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش
حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدائی شهر مشهد در سال تحصیلی  96-97بود .روش نمونه گیری به صورت

هدفمند بود ،به این صورت که ابتدا دانش آموزان ابتدائی در پایه سوم ابتدایی شهر مشهد به وسیله سیاهه محقق ساخته
مشکالت دست خط (کشاورزی )1394 ،از نظر مشکالت دست خط بررسی شدند .پس از شناسایی دانش آموزان با مشکالت
بدخط نویسی  20نفر با داشتن معیارهای ورود به این مطالعه انتخاب و سپس به روش گمارش تصادفی در دو گروه کنترل

علمی گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی،

( 10نفر) و آزمایش ( 10نفر) ق رار گرفتند .ابتدا آزمودني هاي گروه آزمايش در  16جلسه ( 45دقیقه ای) تحت ب رنامه آموزش

دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

بازسازی مهارت های ادراکی ق رار گرفتند ،در پایان هر دو گروه مجددأ مورد ارزیابی ق رار گرفتند.

ایمیلS.soltani@um.ac.ir :

یافته ها :نتایج به دست آمده نشان داد ب رنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر کاهش مشکالت خط دانش آموزان ابتدائی
تأثیر دارد (  .)P>0/025
نتیج هگیری :بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،عالوه بر ابعاد جسمی و آموزشی مؤثر بر کاهش مشکالت خط ،باید به
عوامل دیگری از جمله ویژگی های شخصیتی دانش آموز نیز توجه نمود .طبق مشاهداتی که در هنگام آموزش و ارزیابی
انجام شد ،بُعد ادراکی فرد در آموزش نقش بس زایی دارد ،بناب راین می توان ب رنامه بازسازی مهارت های ادراکی را ب رای بهبود

doi.org/10.30699/icss.22.1.116

بدخط نویسی در دانش آموزان ابتدائی به کار برد    .

مقدمه

اصطالح اختالل یادگیری را اولین بار  Kirkدر سال  1963برای توصیف

ولی قادر به گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن ،و یا توسعه

ارتباطی دچار نارسایی بودند پیشنهاد کرد .مفهوم اختالل یادگیری با

اختالل یادگیری اﻏﻠﺐ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ  از ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ  و

دانشآموزانی کاربرد دارد که اگرچه فرصت کافی برای یادگیری دارند

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ درس ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ درس

گروهی از کودکان که در تحول زبان ،گفتار ،خواندن و مهارت های

مهارتهای ریاضی مطابق با تواناییهایشان نیستند ( .)1ﮐﻮدﮐﺎن با

مفهوم عدم پیشرفت غیرمنتظره معادل است .این مفهوم به ویژه برای

ﻣﺸﮑﻼت آنها در دوران ﻣﺪرﺳﻪ  و در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ  درﺳﯽ ﺧﺎص
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ﻣﺸﮑﻼت اجتماعی و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ (.)11

ﺧﺎص دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( .)2ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ درﺑﺎره اختالالت

ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﻳﻒ  اختالالت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ 

نوشتن یک فرایند پیچیده از بیان است که هماهنگی دست و چشم،

ﻓﺮاﮔﻴﺮي و ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻮش دادن ،ﺣﺮف زدن ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 

مشکالت بدخط نویسی یکی از مهم ترین مشکالت حوزه اختالل های

داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺑﺰرگساﻟﻲ 

عملکردهای گوناگون از جمله کنترل حرکتی ظریف ،توجه ،حس

در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  (ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ  و رﯾﺎﺿﯽ) ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ  اﺳﺎس

ادراکی_دیداری به دست می آید ( .)13در واقع ،خط مهارتی است متکی

زبان شناسی و توانایی های ادراکی با هم در آن دخیل هستند (.)12

ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ از نارساییها اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺷﻮاري ﺟﺪي در

یادگیری محسوب می شود .خط ،مهارت پیچیده ای است که از ترکیب

ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .این نارساییها احتماال ﻣﻨﺸﺄ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  داﺷﺘﻪ  و

حرکت ( ،)Kinesthesiaحس عمق ( ،)Proprioceptionو مهارت های

اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ ( .)3افراد ﺑﺎ اختالل ﯾﺎدﮔﯿﺮي داراي ﻣﺸﮑﻼت وﯾﮋهاي

بر مهارت های ادراکی ،حرکتی ،شناختی و زبان شناختی ( .)14یکی از

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼلﻫﺎي رواﻧﯽ (DSM-

تعاریف جامع دﺳت خط ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ نوشتن ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﺑﻪ 

 ،)5مطالعات مختلف دامنه شیوع  1تا  30درصد را برای ناتوانی های
ً
و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﺪاد
یادگیری در میان کودکان مدرسه گزارش کرده اند ()4

ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ و در ﻣﺪت زﻣﺎن معین ( .)15پس زمانی که از خط صحبت

درصد مهمترین علت عملکرد ضعیف تحصیلی و اجتماعی به شمار

نوشتن و تمرکز ما بر خوانایی خط می باشد .قبل از پرداختن به موضوع

کودکی و نوجوانی از مهم ترین و حساس ترین مراحل زندگی (تغییرات

و خوش نویسی توضیح داده شود .بین دو واژه نوشتن و دست نویسی

می شود ،منظور مهارت مکانیکی نوشتن است از جمله خوانایی و سرعت

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﺳﺖ ( .)1اختالالت یادگیری با شیوع  5تا 15

خوانایی دست خط ،الزم است تفاوت بین واژه های نوشتن ،دست نویسی

میرود .با توجه به اینکه از بین دورههای مختلف زندگی انسان ،دوران

عمیق) هر فرد به شمار می رود ،ﻣﺸﻜﻼت یادگیری در این ﺳﻨﻴﻦ 

تفاوت وجود دارد ،به این معنی که وقتی صحبت از نوشتن می شود،

در این دوران ،تغییراتی در جنبه های مهم روانی ،عقالنی ،جسمانی و

مسائل زبان شناختی توجه می شود .ولی زمانی که از واژه دست نویسی

منظور مضمون و محتوای نوشته است مثل انشاء و بنابراین بیشتر به

میتواند زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎي تحصیلی و اجتماعی در آﻳﻨﺪه ﺷﻮد.

استفاده می شود ،منظور ویژگی های صوری نوشتار شامل خوانایی و

اجتماعی کودک و نوجوان رخ می دهد که هر کدام به نوعی بر او اثر

سرعت نوشته است و به عوامل محتوایی متن توجهی نمی شود .ابهام

مي گذارد .کودکان و نوجوانان در این دوران شناخت گستردهتری از

خود و همساالن پیدا میکنند ،نقشهای متفاوتی را بر عهده میگیرند

دیگری که باید توضیح داده شود تفاوت دست نویسی با خوش نویسی

و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي دارد و توجه ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ آنها ﻛﻤﻚ 

این معنی که متن نوشته شده دانش آموز باید اجزای خوانایی شامل

ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ( .)6در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤﻲ 

اندازه ،شیب نوشته را دارا باشد .همچنین دانش آموز بتواند متن را در

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ ،ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻓﻜﺮي آﻧﺎن واﺿﺢﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 

از دست است که در آن زیبایی خط مطرح است و نیاز به فرایندهای

است ،در دست نویسی دو مؤلفه بررسی می شود :خوانایی و سرعت ،به

و مهارتهای تازهای پیدا میکنند ( .)5در هر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻮدﻛﺎن

شکل حروف ،روی خط نویسی و در یک راستا بودن ،فاصله گذاری،

ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده ،ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را

مدت زمان مطلوب به اتمام برساند ،اما خوش نویسی هنری برخاسته

و رواﻧﻲ این ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﻛﻮﺷﺶ در راه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي

اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ( .)6ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 

عالی تر ذهن دارد ( .)16ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن دست خط را ﺑﺮ  اﺳﺎس اجزاي

ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي دارند (.)8 ،7

راﺳﺘﺎ ﺑﻮدن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻧﺪازه و ﺷﻴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (.)17

آن می سنجند ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  روي ﺧﻂ نویسی ﺣﺮوف و ﻛﻠﻤﺎت ،در ﻳﻚ 

ﻛﻪ  داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ  اختالل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﺎص ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺸﻜﻼت

مشکالت دست خط ناشی از عوامل محیطی مانند قلم نامناسب ،سطح

اختالل یادگیری واقعیت غیر قابل انکاری است که در تمام جوامع

نامناسب برای نوشتن یا وضعیت بدنی نامناسب در حین نوشتن است

و فرهنگ ها به چشم می خورد و به عنوان یکی از معضل های مهم

و تعیین کننده سرنوشت تحصیلی دانش آموزان به شمار می آید (.)9

و یا ناشی از عوامل درونی است که به قابلیت های ذاتی دانش آموزان از

خود دارند و در نتیجه نگاه آﻧﺎن به خودشان به عنوان یک فرد ناتوان و

ظریف و توانایی دستکاری مناسب ابزار نوشتن در دست اطالق

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻣﮑﺮر ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 

باشد (.)18

قبیل هماهنگی بینایی_حرکتی ،برنامه ریزی حرکتی ،کنترل حرکات

دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری اغلب دید بسیار منفی نسبت به

می شود که ممکن است در بین دانش آموزان دختر و پسر نیز متفاوت

بی کفایت تغییر شکل می یابد ( .)10داﻧﺶآﻣﻮزان با اختالالت ﯾﺎدﮔﯿﺮي
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دستخط مهارتی دشوار برای کودکان است ( .)19استفاده از کاغذ و ابزار

پیشبینیکننده خوانایی دست خط در دانشآموزان کالس دوم است.

انجام میدهد ( .)20وجود مشکل در این فرایند یادگیری اغلب منجر

فقط در دانشآموزان پایه پنجم و ششم بودند ( .)28آزاده و همکاران

عوامل جنبششناسی از جمله سرعت حرکت عوامل پیشبینیکننده

نوشتن کاری است که دانشآموز مکرر و به صورت رایج هر روز در مدرسه

در پژوهشی مهارتهای حسی_حرکتی دست در دو گروه کودکان با

به عملکرد ضعیف در مدرسه میشود ( )21که فشار مدرسه و مقایسه

دانشآموزان با دستخط ضعیف و قوی در مدرسه بر اعتماد به نفس و

اختالل نوشتن و عادی 9 ،تا  11ساله پرداختند .شرکتکنندگان توسط

شده است که عملکرد بدخط نویسی بر تصور از خود ،پیشرفت علمی و

مهارتنویسی مینوستا ،قدرت گرفتن درشت ،قدرت گرفتن ظریف مورد

آزمونهای آستانه حس لمس سبک (فشار عمقی) ،مهارت حرکتی دست،

خودکارآمدی دانشآموزان با بدخطنویسی ،تأثیر منفی دارد ( .)22گزارش

نگرش و رفتار فرد تأثیر میگذارد ( .)18بنابراین ،کمک به دانشآموزان

ارزیابی قرار گرفتند .دست مورد مطالعه دست غالب (دست راست) بود.

کنند و بتوانند در جامعه سازگاری بهتری داشته باشند ( .)19از نظر

اختالل بدخط نویسی به صورت معناداری ضعیفتر از کودکان عادی در

نتایج حاکی از آن بود که مهارتهای حسی_حرکتی دست در کودکان با

با بدخط نویسی باعث میشود در مدرسه از حداکثر تواناییشان استفاده

 Tsengو همکاران توانایی دانشآموزان در خوانانویسی عالوه بر تأثیر

رده سنی  9-11سال بود .بنابراین میتوان با ارزیابیهای ادراکی_حرکتی

از خود تأثیر میگذارد ( .)23همچنین ،دستخط مهارتی است که در

با مشکالت نوشتن استفاده نمود ( .)29خسروجاوید و قوامی الهیج ﻋﻮاﻣﻞ 

مناسب ،از راهکارهای دقیقتر حرکتی جهت پیشگیری و درمان کودکان

در عملکرد تحصیلی ،بر ایجاد ارتباط اجتماعی مؤثر و احساس رضایت

زندگی روزمره فرد کاربرد فراوان دارد از جمله نوشتن چک در بانک ،پر

ﻣﺆثر بر ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﺎﻧﻮﻳﺴﻲ  داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ  از دﻳﺪﮔﺎه

و خوانا نویسی دانشآموزان مسألهای است که باید به آن توجه ویژه شود.

پیش نیاز نوشتاری ،عوامل کارپژوهی و عوامل مرتبط با دیکتهنویسی بر

معلمان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل نشان داد که عوامل

کردن فرمهای ضروری ،معرفینامه و موارد دیگر .بنابراین بدخط نویسی

خوانانویسی دانشآموزان مؤثر است و عوامل مربوط به خطاهای متداول

مشکالت خوانانویسی در  10-30درصد کودکان دبستانی ،حتی آنهایی

که از لحاظ هوشی طبیعی هستند و مشکالت عصبشناختی واضحی

تأثیر چندانی بر خوانانویسی دانشآموزان ندارد ( .)17آموزش مهارتهای

نویسی و خوانانویسی پرداخته است .باید راههای تقویت و توانبخشی

(خطاهای بدخط نویسی و خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتن) تأثیر دارد

خودآموزی بر بهبود مشکالت بدخط نویسی و خرده مؤلفههای آن

هم ندارند ،دیده میشود ( .)24به طور کلی تحقیقات کمتری به بدخط

دستخط افراد مورد تأکید قرار بگیرد .در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرتهاي ﺧﻮاﻧﺎﻧﻮﻳﺴﻲ 

( .)30غباری بناب و همکاران تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان

آنها اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد .کوشکی و همکاران در پژوهشی به بررسی طول مدت

بررسی قرار دادند .یافتهها آنان نشان داد که کاربست روش خودآموزی بر

اختالل بدخط نویسی دانشآموزان با اختالل یادگیری خاص را مورد

پژوهشﻫﺎيی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از

تکلیف نوشتن در کودکان با و بدون مشکالت دستخط پرداختند .نتایج

بهبود کیفیت خط دستخط آزمودنیهای مورد مطالعه تأثیر داشته است.

است ( Case-Smith .)25و همکاران تأثیر برنامه آموزشی مشارکتی

یادگیری خاص مؤثر است و معلمان میتوانند از این روش آموزشی برای

تأثیر برنامه مشارکتی نوشتن و بدخط نویسی بر دانشآموزان کالس اول

پژوهشهای انجام شده مسأله پژوهشگر در پژوهش حاضر این بود که

همچنین روش خودآموزی بر درمان بدخط نویسی دانشآموزان با اختالل

نشان داد کیفیت و سرعت نوشتن با توجه به طول مدت نوشتن متفاوت

بهبود عملکرد نوشتن در این دانشآموزان استفاده کنند ( .)31در ادامه

برای دانشآموزان کالس اول را مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق

آیا برنامه بازسازی مهارتهای ادراکی بر بهبود مشکالت بدخط نویسی

با گروههای با خوانایی پایین ،متوسط و باال مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای نمونه پژوهش تأثیر دارد یا خیر؟.

نتایج نشان داد این برنامه در افزایش خوانایی و سرعت دست خط و روان

نوشتن سودمند است ( .)26پژوهشی با عنوان نحوه گرفتن مداد و تأثیر

روش کار

آن بر سرعت و خوانایی خط کودکان ،نشان داد هیچ رابطه معناداری بین

طرح پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون_پس آزمون،

نحوه گرفتن مداد و سرعت و خوانایی دست خط وجود ندارد (Lee .)27

پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان

و همکاران پیشبینیکنندههای دستخط را مطرح کردند و بیان داشتند

مقطع ابتدائی شهر مشهد در سال تحصیلی  96-97بود .روش نمونه گیری

عوامل پیشبینیکننده بدخط نویسی در گروههای سنی مختلف ،متفاوت

به صورت هدفمند بود ،به این صورت که ابتدا دانش آموزان ابتدائی در

است .یکپارچگی دیداریحرکتی برای کالس اولیها پیشبینیکننده

پایه سوم ابتدایی شهر مشهد به وسیله سیاهه محقق ساخته مشکالت

خوانایی دستخط است و هماهنگی چشم و دست و نیروی حرکتی
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مؤلفه خطاهای دست خط و خطاهای وضعیت بدن هنگام نوشتن بود.

دست خط در پژوهش کشاورزی و همکاران ( ،)32از نظر مشکالت

دست خط بررسی شدند .پس از شناسایی  240دانش آموزان با مشکالت

خرده مؤلفه خطاهای دست خط شامل  17گویه و خرده مؤلفه خطاهای

انتخاب و سپس به روش گمارش تصادفی در دو گروه کنترل ( 10نفر) و

به هر گویه بر اساس انتخاب یکی از چهار گزینه ،خیلی کم ( ،)1کم (،)2

وضعیت بدن هنگام نوشتن ،شامل  12گویه است .آموزگار و یا پژوهشگر

بدخط نویسی 20 ،نفر از آنان با داشتن معیارهای ورود به این مطالعه

زیاد ( )3و خیلی زیاد ( )4پاسخ می دادند .برای افزایش روایی محتوایی

آزمایش ( 10نفر) قرار گرفتند .آزمودني هاي گروه آزمايش در 16جلسه

سیاهه ،حداکثر تالش و مطالعه از منابع خارجی و داخلی برای تعیین

( 45دقیقه ای) تحت برنامه آموزش بازسازی مهارت های ادراکی قرار

گستره خطاهای دست خط مربوط به دانش آموزان صورت گرفت .سرانجام

گرفتند و گروه کنترل تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفتند .پس از

سیاهه مورد نظر در اختیار پنج متخصص روان شناسی و آموزش کودکان

پایان اجرای برنامه مداخله ،برای هر دو گروه آزمایش و کنترل ،سیاهه

مشکالت دست خط به عنوان پس آزمون اجرا شد .از والدین آزمودنی های

استثنایی و اختالل های یادگیری قرار گرفت که طی آن روایی محتوایی

آموزشی گرفته شد و مالحضات اخالقی با توجه به اصل رضایت آگاهانه

دست خط ،این سیاهه روی  50نفر از دانش آموزان با اختالل دست خط،

خصوص دانش آموزان به صورت امانت نزد پژوهشگر می ماند رعایت شد.

پژوهش از روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل سیاهه با

ضعیف حروف ،نوشتن حروف به صورت خیلی بزرگ یا خیلی کوچک

مؤلفه خطاهای دست خط  0/74و همبستگی بین نمره کل آزمون با

سیاهه ها مورد تأیید قرار گرفت .پس از آماده شدن سیاهه اولیه مشکالت

گروه آزمایش فرم رضایت و تعهد جهت شرکت فرزندانشان درکالس

اجرا و از روش روایی سازه برای بررسی روایی سیاهه استفاده شد .در این

والدین و دانش آموزان و اصل رازداری مبنی بر اینکه تمام اطالعات در

خرده مؤلفه های آن استفاده شد که همبستگی بین کل آزمون با خرده

مالک های ورود به پژوهش مشکالت خط دانش آموزان از نظر شکل دهی

خرده مؤلفه خطاهای وضعیت بدن موقع نوشتن  0/70به دست آمد.

و نظر والدین و معلم در خصوص دست خط دانش آموز که به صورت

برای تعیین پایایی سیاهه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان

شکایت در کند نویسی یا فاصله گذاری زیاد بین حروف بود که تنها

ضریب آلفای کل  0/76بدست آمد که ضریب خوبی است (.)32

ناتوانی کودک در زمینه نوشتن و دست خط و نداشتن اختالالت دیگر

در زمینه خواندن یا ریاضیات بود .مالک های خروج از پژوهش داشتن

مشکالت خانوادگی مثل طالق والدین ،اعتیاد والدین و داشتن مشکالت

آزمون ماتريس هاي پيشرونده ریون ( :)Ravenاین آزمون متشکل

و شنوایی و مردودی بود که دسترسی به این اطالعات از طریق مراجعه

می آورند .آزمون توسط  Ravenدر انگلستان با هدف اندازه گیری عامل

مدارس بود ،انجام گرفت .برنامه مداخله مورد استفاده در پژوهش حاضر

مختلف سنی بین  0/70تا 0/90تا به دست آمده است ( .)34این آزمون

اقتصادی_اجتماعی ،داشتن مشکالت حسی_حرکتی و مشکالت بینایی

از یک سری تصاویر انتزاعی است که یک توالی منطقی را به وجود

پژوهشگر به پرونده های تحصیلی و بهداشتی دانش آموز که موجود در

هوش عمومی ساخته شد .ضریب اعتبار آزمون  Ravenدر گروه های

که بر پایه برنامه های آموزشی  Wernerو  Riniدر  16جلسه 45

در سال  1386توسط عابدی و همکاران هنجاریابی شده است .روایی

دقیقه ای تهیه گردیده بود ،در جدول  1آورده شده است ( .)33در این

این آزمون در همبستگی با تست هوش وکسلر  برابر با  0/86گزارش

ریون ( ،)Ravenمقیاس استدالل ادراکی وکسلر چهار ()WAIS-IV

آمده است (.)35

جمع آوری شده به وسیله آزمون کولموگروف_ اسمیرنف و آزمون  tبا

مقیاس استدالل ادراکی وکسلر چهار ( :)WAIS-IVاین مقیاس

شده است و پایایی آن در تحقیقات متعدد بین  0/83تا  0/93به دست

مطالعه از سیاهه مشکالت دست خط ،آزمون ماتريس هاي پيش رونده
و مقیاس حافظه فعال استنفورد-بینه استفاده شد .سرانجام داده های

چهارمین ویرایش مقیاس هوشی وکسلر کودکان است که در سال 2003

برنامه  SPSS-20مورد تحلیل قرار گرفت.

منتشر شده است .هوش بهر استدالل ادراکی شامل خرده آزمون های

سیاهه محقق ساخته مشکالت دست خط :برای سنجش مشکالت

طراحی با مکعب ،مفاهیم تصویری ،استدالل ماتریس و تکمیل تصویر

برای ساخت این سیاهه از منابع گوناگون از قبیل کتاب ها ،نشریات،

پایایی خرده آزمون ها را از طریق آلفای کرونباخ بین  0/65تا 0/94و از

است .این آزمون در سال  1386توسط صادقی و همکاران ضرایب

دست خط دانش آموزان از سیاهه مشکالت دست خط استفاده شد.

طریق روش تنصیف بین  0/76تا  0/91گزارش شده کرده اند ،همچنین

گزارش پژوهش ها و منابع الکترونیکی و مصاحبه با معلمان استفاده شد.

ضرایب پایایی هوش بهر استدالل ادراکی بیش از  0/8می باشد که نشان

سیاهه محقق ساخته مشکالت دست خط شامل  29گویه و دو خرده
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پایا بودن آزمون است .روایی آزمون نیز در سطح مطلوبی گزارش شده

توسط افروز و کامکاری در تهران  با حجم  1800نفر و سپس در کل

است ( .)36نمره استدالل ادراکی شامل خرده آزمون های طراحی با

کشور با حجم  2400نفر استاندارد شد و نسخه نوین «آزمون تهران-

خام با توجه به سن دانش آموزان به نمره تراز تبدیل شد که تاثیر دو

و  5عامل مطرح شده که شامل استدالل سیال ،دانش ،استدالل کمی،

مکعب ،مفاهیم تصویر ،استدالل ماتریس و تکمیل تصویر بود که نمرات

استنفورد-بینه» نامیده شد .آزمون بینه در  2حیطه کالمی و غیرکالمی

متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار گرفت.

پردازش دیداری_فضایی و حافظه فعال است که هر دو حیطه را شامل
می شوند .در مقیاس استنفورد-بینه ،با تاکید به تجانس درونی در زمینه

مقیاس حافظه فعال استنفورد_بینه :این مقیاس در سال 2003

هوش بهر کل از 0/95تا  0/98و برای هر شاخص پنج گانه از  0/90تا

 0/92و برای هر ده خرده آزمون از  0/84تا  0/89متغیر است ()38

توسط  Roidاستاندارد شد ( .)37آزمون استنفورد-بینه در سال 1386

جدول  .1اهداف و محتوای جلسات آموزشی

جلسات

محتوا

هدف

اول

آموزش توازن و تمرینات مرتبط با آن

 -1پازل های توازن -2 ،چوب موازنه -3 ،تخته موازنه -4 ،تخته پرش -5 ،تخته غلتان،
 -6تخته چرخان -7 ،تیوپ بزرگ -8 ،تخته روروک -9 ،راه رفتن با قوطی های کنسرو،
 -10نردبان گام زدن.

دوم

تمرینات دیگری مرتبط با آموزش توازن

 -1پازل های توازن -2 ،چوب موازنه -3 ،تخته موازنه -4 ،تخته پرش -5 ،تخته غلتان،
 -6تخته چرخان -7 ،تیوپ بزرگ -8 ،تخته روروک -9 ،راه رفتن با قوطی های کنسرو،
 -10نردبان گام زدن.

سوم و چهارم

آموزش تن آگاهی ،نقش اندام ها و تمرینات مرتبط با آن

 -1پیپ پاک کن به شکل انسان -2 ،پازل انسان -3 ،رسم اجزای بدن -4 ،تخته نمدی با
اشکال دست راست و چپ -5 ،اجرای دستورات دست چپ روی پای راست و بر عکس،
 -6آینه و تخته سیاه

پنجم و ششم

آموزش آگاهی فضایی (مکان) و تمرینات مرتبط با آن

 -1نمودار و جهت خوانی فلش ها -2 ،بلوک کف پوش -3 ،پازل شباهت ها و تفاوت ها-4 ،
جهت یابی -5 ،پیروی جهات -6 ،خم شدن و توازن کودک روی اشکال هندسی -7 ،تخته
میخ دار

آموزش ادراک شکل و تمرینات مرتبط با آن

 -1موانع هندسی -2 ،ماسه ،گل رس و رنگ آمیزی با انگشتان -3 ،قالب -4 ،دومینوی
شکل ،حروف و شماره -5 ،پازل -6 ،تمرینات شکل از زمینه -7 ،بازی طرح و رنگ-7 ،
تنگرام

آموزش ادراک بینایی و تمرینات مرتبط با آن

 -1ردیابی تیله -2 ،توپ آونگی -3 ،زمان شمار -4 ،چرخش چشم -5 ،چراغ قوه قلمی،
 -6ماز -7 ،چه چیزی فراموش شده؟ -8 ،تمرینات ثبات شکل -9 ،تمرینات حافظه دیداری،
 -10نخ و تسبیح-11 ،بازی تیزبین -12 ،تصاویر پنهان

آموزش ادراک شنیداری و تمرینات مرتبط با آن

 -1نوار شنیداری -2 ،ضربه آهسته زدن ،کف زدن و بشکن زدن -3 ،فهرست تهجی-4 ،
ساخت جمله با افزودن یک کلمه به کلمات دیگر -5 ،بیان قصه و تکرار قسمت هایی از آن،
 -6برعکس گفتن جمله -7 ،تمرین بابلز -8 ،قوطی های تمیز شنیداری

هفتم و
هشتم

نهم و دهم
یازدهم و
دوازدهم

یافته ها

نتایج آزمون کولموگروف_ اسمیرنف نشان داد که داده های پژوهش

تحلیل چند متغیری و شاخص المبدای ویلکز  مورد بررسی قرار گرفت.

پارامتریک تحلیل واریانس مختلط ( )2×2برای تجزیه و تحلیل داده ها

در گروه از نظر آماری معنادار بود.

همان طور که در جدول  2مشاهده می گردد ،اثر زمان و اثر تعاملی زمان

حاضر دارای توزیع نرمال بوده است ( .)P<0/05بنابراین از آزمون

با توجه به این که اثر تعاملی از نظر آماری معنادار بود ،در ادامه از آزمون

استفاده شد .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر نتایج بر اساس
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تعقیبی  tوابسته برای بررسی اثر درون گروهی به تفکیک گروهها و آزمون

نتایج جدول  3نشان میدهد که تفاوت معناداری در دستخط ،حافظه  

تعدیل سطح معناداری از طریق آزمون بنفرونی ( )P=0/025استفاده شد.

تا پس آزمون فقط در گروه بازسازی مهارتهای ادراکی وجود داشت.

فعال کالمی ،حافظه فعال غیرکالمی و استدالل ادراکی بین پیش آزمون

 tمستقل برای بررسی اثر درون گروهی در پیش آزمون و پس آزمون با

جدول .2نتایج شاخص المبدای ویلکز از تحلیل واریانس مختلط

متغیر

اثر

دست خط
حافظه فعال کالمی
حافظه فعال غیر کالمی
استدالل ادراکی

ارزش

F

P

اندازه اثر

زمان

0/371

44/07

0/0001

0/629

زمان×گروه

0/325

53/95

0/0001

0/675

زمان

0/736

9/32

0/005

0/264

زمان×گروه

0/797

6/61

0/016

0/203

زمان

0/479

28/24

0/0001

0/521

زمان×گروه

0/522

23/82

0/0001

0/478

زمان

0/383

41/93

0/0001

0/617

زمان×گروه

0/349

48/42

0/0001

0/651

جدول  .3نتایج آزمون  tوابسته

متغیر
دست خط
حافظه فعال کالمی
حافظه فعال غیر کالمی
استدالل ادراکی

درجه

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

بازسازی مهارت های ادراکی

27/14

34/21

13

کنترل

25/14

24/79

13

0/626

بازسازی مهارت های ادراکی

16/79

19/29

13

-4/44

0/001

کنترل

17/93

18/14

13

-0/31

0/761

بازسازی مهارت های ادراکی

17/93

21/29

13

-6/73

0/001

کنترل

17/50

17/64

13

-0/33

0/745

بازسازی مهارت های ادراکی

62/64

82/50

13

-7/17

0/001

کنترل

54/29

53/57

13

-3/46

0/504

همان طور که در جدول  4مشاهده می شود ،تفاوت معناداری بین دو

آزادی

t

P

-8/46

0/001
0/542

در متغیرهای دست خط ،حافظه فعال غیر کالمی و استدالل ادراکی در
مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود

گروه آزمایشی و کنترل در مرحله پیش آزمون در متغیرهای دست خط،

حافظه فعال کالمی ،حافظه فعال غیر کالمی و استدالل ادراکی وجود

داشت ( .)P>0/025بررسی میانگین دو گروه نشان می دهد که میانگین

کالمی تفاوتی معناداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت؛ اما

کنترل بیشتر است.

نداشت ( .)P<0/025در مرحله پس آزمون نیز در متغیر حافظه فعال

گروه آزمایش (تمرینات بازسازی مهارت های ادراکی) نسبت به گروه
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جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل

متغیر
دست خط
حافظه فعال کالمی
حافظه فعال غیر کالمی
استدالل ادراکی

مرحله

درجه آزادی

t

P

پیش آزمون

26

0/902

0/37

پس آزمون

26

5/64

0/0001

پیش آزمون

26

-1/3

0/2

پس آزمون

26

1/89

0/07

پیش آزمون

26

0/53

0/59

پس آزمون

26

3/83

0/001

پیش آزمون

26

1/33

0/19

پس آزمون

26

5/65

0/0001

بحث

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های ادراکی بر

و دست خط را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که تنها امور

داد که آموزش مهارت های ادراکی بر مشکالت دست خط دانش آموزان

آموزش مهارت های ادراکی ،حرکتی و دیداری در زمینه یادگیری شکل

حرکتی_دیداری موفقیت برتر دست خط را پیش بینی می کند ،بنابراین

مشکالت دست خط دانش آموزان ابتدایی بود .یافته های پژوهش نشان

حروف و بهبودی دست خط مؤثر است ( .)40کلیه نتایج حاکی از آن

تأثیر معناداری دارد .به طوری که آموزش مهارت های ادراکی باعث

کاهش مشکالت دست خط دانش آموزان شده است .بنابراین تمرین های

بود که بین تقویت هماهنگی چشم و دست نویسی ارتباط قوی وجود

دیداری ،توجه و تمرکز و تقویت حرکات ظریف انگشتان دست برتر بر

تقویت هماهنگی اندام های فوقانی ،حافظه بینایی ،روابط فضایی ،ثبات

دارد .هر یک از تمرینات معمول جهت آموزش دست نویسی باعث

شناختی_حرکتی از جمله تقویت هماهنگی چشم و دست ،توالی

شکل ،حافظه توالی دیداری ،تشخیص شکل از زمینه شده است و در

کاهش مشکالت دست خط دانش آموزان پایه سوم ابتدائی تأثیر دارد،

افزایش سرعت و ظرافت حرکات در اندام های فوقانی نقش مهمی ایفا

این نتیجه گیری با نتیجه مطالعات  Leeو همکاران ( )28و Meadlands

( )39همخوانی دارد .در پژوهشی که  Baraو  Gentazبا موضوع

کرده است .عدم هماهنگی در مهارت های ادراکی ،محدودیت های

انجام شد ،در طی دو برنامه آموزشی ،مهارت های دیداری_المسه ای و

ناتوانی در مهارت نوشتن و دست خط موجب عدم موفقیت تحصیلی

حسی و حرکتی فراوانی در نوشتن برای دانش آموزان ایجاد می کند که

شناخت بهتر نقش مهارت های دیداری_حرکتی و ادراکی در دست خط

فرد شده و احساس بی ارزشی در کودک افزایش پاسخ های نادرست او

برنامه آموزشی دیداری در کودکان مورد مقایسه قرار گرفت ( .)14هدف

به خواسته های آموزشی می گردد .بنابراین غنی بودن تجارب ادراکی

از این تحقیق که بر روی درست نویسی حروف (کیفیت دست خط) بود.

کودک در زمینه های مختلف ادراکی و حرکتی و افزایش توانایی وی

نتایج نشان داد که آموزش دیداری_المسه ای در مقایسه با آموزش

در درک تقویت مهارت های دست نویسی در فرایند پیشگیری اصالح و

دیداری باعث عملکرد بهتری در شناخت حروف و کیفیت دست خط

درمان جهت کمک به دانش آموزان مبتال به مشکالت بدخط نویسی در

شد .زیرا باعث بهبود مهارت های ادراکی_حرکتی دیداری می شود.

گسترش جریان یادگیری های ادراکی و نوشتن و سایر فعالیت های روزمره

همچنین به منظور بررسی نمودن قسمتی از هر مؤلفه دست خط،

مؤثر خواهد بود .بنابراین هماهنگی دیداری_حرکتی و نیروی حرکتی

محققان ارتباط میان مهارت های حرکتی_دیداری ،مهارت های ادراکی
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ماهیت فعالیت های حرکتی داشت (.)45

دست از عوامل پیش بینی کننده خوانایی دست خط در دانش آموزان

برای شناخت بهتر نقش مهارتهای ادراکی و بصری در نوشتن دو مطالعه

ابتدائی است که دانش آموزان یاد می گیرند رفتار و یادگیری خودشان

انجام شد که در آن نقش مهارتهای ادراکی و بصری مقايسه شدهاند.

را بهتر مدیریت کنند که همین امر موجب بهبود وضعیت نشستن در

نتایج دو تمرین که در دانشآموزان مورد بررسي قرار گرفته بود متفاوت

حین نوشتن و همچنین کاهش خطاهای نوشتاری می شود ( .)40در

بود .نتایج نشان داد که بهبود مهارتهای ادراکی و بصری بر روی کیفیت

تأیید این موضوع  Miltenbergerبیان می کند که دانش آموزان برای

دست خط بیش از بهبود آموزش بصری است .بنابراین آموزش کارآمدتر

انجام توالی صحیح رفتارها و تکالیف گوناگون ،چگونه به خود سرنخ های

بود ،زیرا مهارتهای ادراکی و بصری را بهبود بخشید .همچنین در

کالمی یا آموزشی می دهند ( .)41پژوهش دیگری نیز نشان داده است

آزمایش دوم ،به منظور بررسی بخشی از هر مولفه ،ارتباط بین مهارتهای

با آموزش می توان دست خط دانش آموزان را بهبود بخشید ،در پژوهش

بصری ،مهارتهای ادراکی و دست خط بررسی شد .این نتایج در رابطه با

ذکر شده محققان به این نتیجه رسیدند با آموزش برنامه مشارکتی

نقشهای متفاوتی از مهارتهای ادراکی و بصری در شکل دادن به شکل

می توان دست خط دانش آموزان را خواناتر نمود ( .)26همچنین با

و رفتار حرکتی دست خط مورد بحث قرار گرفت ( .)14نتایج پژوهش

آموزش مهارت های خودآموزی به دانش آموزان دارای مشکالت بدخط

سلمان و همکاران نشان داد که تمرینهای ادراکی و حرکتی سبب بهبود

نویسی می توانند آنچه را که باید انجام دهند و چگونگی انجام آن را

اختالل هماهنگی رشدی کودکان میشود (.)46

در موقعیت های گوناگون به خود بگویند و بالفاصله پس از وقوع رفتار

دانش آموزانی که در توجه و تمرکز مشکل بیشتری دارد و همچنین

مناسب ،جمالت خود تحسینی بگویند و ارزیابی مثبتی از رفتار خود

در کارهایش تالش نمی کند ،کمترین تأثیر را از برنامه آموزشی بهبود

داشته باشند تا از این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند ( .)41عالوه

بدخط نویسی پذیرفته است و این تأثیر پایداری کمتری نسبت به

بر این ،تمرین توجه و تمرکز یکی از تمرین هایی بود که در این پژوهش

دیگر دانش آموزان داشته است .این مسأله نشان می دهد عالوه بر ابعاد

حاضر ارائه شد و در بهبود دست خط دانش آموزان مؤثر بود .مشکالت

جسمی و آموزشی مؤثر بر کاهش مشکالت بدخط نویسی ،ویژگی های

توجه و تمرکز یکی از مسائل عمده ای است که کودکان مبتال به اختالل

شخصیتی و همچنین بُعد هیجانی و روانی افراد در بهبود دست خطشان

یادگیری با آن مواجه هستند ،این مشکالت در واقع مربوط به فقدان

تأثیر دارد .در رابطه با این موضوع تحقیقات نشان داده است دانش آموزان

توجه انتخابی در دانش آموزان می شود که باعث می شود دانش آموز به

با اختالل یادگیری که دست خط نیز یکی از زیرمجموعه های آن است

هنگام یادگیری به مطلب اصلی توجه نداشته باشد ( .)42مشکالت
توجه و تمرکز معموالً به صورت نقص در شروع ،حفظ و تداوم توجه

ممکن است  با مشکالتی در عواطف مثبت و منفی و هیجان مواجه

باشند ،این دانش آموزان دامنه توجه کوتاهی دارند ،از عزت نفس

است که برای موفقیت در یادگیری ضروری است و در اختالل یادگیری

پایینی برخوردارند ،در ارتباط با اعضای خانواده ،اطرافیان و مردم

باید مورد توجه قرار گیرد (.)43

مشکل دارند و به آسانی ناکام می شوند ( .)47همچنین تکانشگری،

انقباض در دیستونی دست مشکل خاصی است   .این ناهماهنگی از

بیش فعالی ،عملکرد ضعیف و خودکارآمدی پایین از ویژگی های این

ویژگی های افراد با اختالل بدخط نویسی است .به نظر می رسد که

دانش آموزان است ( .)48بنابراین بُعد هیجانی از جمله موارد مهم در
آموزش دانش آموزان با اختالل یادگیری است .افزون بر تبیین های

انقباض ناشی از نوشتن یک فرد با استفاده از بستر فیزیولوژیکی برای

تولید اختالل ،زمان زیادی را صرف نوشتن می کند .پس زمینه بارور

مذکور ،پژوهش ها نشان می دهند که بین اضطراب و عملکرد ضعیف در

که به احتمال زیاد ژنتیکی است ممکن است کاهش مهار ،افزایش

دانش آموزان با ناتوانی یادگیری رابطه قوی وجود دارد .یعنی اضطراب

پالستیسیته یا اختالل در عملکرد حسی باشد .یافته های پاتوفیزیولوژی

دانش آموزان با ناتوانی یادگیری باعث می شود که عملکردشان ضعیف تر

اخیر ،پیامدهای جدیدی برای درمان های جدید دارد ( .)44داده های

شود و عملکرد ضعیف تر نیز به نوبه خود باعث افزایش اضطراب می شود

اخیر از این ایده حمایت می کنند که حرکات ظریف نقش مهمی را

و این چرخه معیوب تداوم می یابد ( .)41در همین راستا Little ،و

در دست خط ایفا می کنند به همین منظور افراد در حال یادگیری،

نوشتن را با استفاده از فعالیت های مختلف حرکتی آموزش می دهند

 Jacksonبه این نتیجه رسیده اند که اضطراب بر دست خط تأثیر منفی

تا بر عملکرد شناختی آنها نیز تاثیر بگذارد .برای آزمون این فرضیه،

دارد ( .)49در واقع تقویت مهارت های ادراکی حرکتی به دانش آموزان

محققان شرکت کنندگان بزرگسال را آموزش دادند .پس از سه هفته

دارای مشکالت بدخط نویسی کمک می کند که هماهنگی الزم بین

تمرین ،یک سری آزمایش انجام گرفت که نیاز به پردازش تصویری  و

حرکات عضالت ،کنترل شده و مالیم در نوشتن و تمام کارهای کودکان
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مجله تازه های علوم شناختی
اثر داشته و از این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند که بهبود عملکرد

مشکالت بدخط نویسی دارد ،این روش می تواند به عنوان بخشی از

صحیح قرار می گیرد .همچنین تحول مهارت های ادراکی دانش آموزان

روش های دیگر آموزشی این شیوه آموزش را نیز برای دانش آموزان

روش های آموزشی مورد توجه قرار گیرد و معلمان و مربیان افزون بر

نیز به نوبه خود باعث کاهش اضطراب می شود و این چرخه در مسیر

دارای مشکالت دست خط اجرا کنند.

دارای مشکالت دست خط باعث می شود که آنها ،پیشرفت و موفقیتی
که در اثر آموزش این مهارت ها کسب کرده اند را به خود نسبت دهند

نتیجه گیری

و آن را ناشی از تالش های حرکتی و ادراکی خود بدانند .از این رو

می توان استدالل کرد که آموزش و تحول مهارت های ادراکی و حرکتی

بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،عالوه بر ابعاد جسمی و آموزشی

در نتیجه دست خط آنها بهبود می یابد .باید یادآوری شود که با توجه

شخصیتی دانش آموز نیز توجه نمود .طبق مشاهداتی که در هنگام

مؤثر بر کاهش مشکالت خط ،باید به عوامل دیگری از جمله ویژگی های

باعث تغییر سبک اسادی منفی دانش آموزان بدخط نویس می شود و

آموزش و ارزیابی انجام شد ،بُعد ادراکی فرد در آموزش نقش بسزایی
دارد ،بنابراین می توان برنامه بازسازی مهارت های ادراکی را برای بهبود

به محدود بودن حجم نمونه ،در تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه
به جامعه بایستی احتیاط کرد .همچنین پژوهش حاضر فقط بر روی

بدخط نویسی در دانش آموزان ابتدائی به کار برد.

دانش آموزان پسر دارای مشکالت بدخط نویسی انجام شد ،بنابراین در
تعمیم نتایج آن به دانش آموزان دختر دارای مشکالت دست خط دقت

تشکر و قدردانی

شود .پیشنهاد می شود تأثیر آموزش مهارت های ادراکی بر مشکالت

دست خط دانش آموزان دختر مورد پژوهش قرار گیرد .پیشنهاد می شود

در پایان از تمامی افرادی که در این پژوهش ما را یاری کردند به

توجه به تأثیر بسزایی که شیوه آموزش ادراکی بر دانش آموزان دارای

و دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش تشکر و قدردانی می گردد.

خصوص مدیران مدارس ابتدایی استان خراسان رضوی و تمامی والدین

از آزمون های پیگیر جهت تعمیم پذیری بهتر نتایج استفاده شود .با
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Abstract
Introduction: Computer programs are crucial as a tool for rehabilitating and enhancing
executive functions in children as an innovative approach. However, there are conflicting
results on the effectiveness of these results. The purpose of the present study is to conduct a systematic review of experimental studies.
Methods: This research is a systematic review study in which all articles published in
the period were investigated from April 2011 to the end of March 2012. The present
study was conducted at the internal databases SID, Magiran, and other databases, such
as Google Scholar and PubMed, with the Persian and English keywords to find articles
on the Internet. One hundred forty-five published articles were retrieved in Persian and
English. Finally, reviewed were obtained only 23 related Persian articles because Latin
article is lesser in period time.
Results: In most articles, research without considering limits have been used in cognitive rehabilitation software without standardization and adaptability of language. Also,
the articles’ lack of longitudinal such as follow-up, this study is focusing on a partial
cognitive function. Besides, the impact of cognitive rehabilitation has been neglected in
daily activities and verbal learning.
Conclusion: Computerized rehabilitation is used as an appropriate treatment for psychology. The computerized cognitive tasks in environmental education can be a good
treatment, as well as other psychological interventions, and an approach to positively
affect the performance of children. Actually, that more effective method is computer
cognitive training with direct and individual education so that this issue needs to develop
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and design a Persian program.
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مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

صفحات 128-136

اثربخشی توان بخشی شناختی رایانه محور در ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان :مروری نظام دار بر پژوهشهای داخلی
مریم رنجبر ،1سعید حسن زاده

*2

 ،علی اکبر ارجمندنیا

2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران  
 .2دانشیار روان شناسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران

دریافت1398/02/18 :

اصالح نهایی1398/07/15 :

پذیرش1398/07/24 :
واژه های کلیدی

چکیده
مقدمه :ب رنامههای رایانه ای به عنوان ابزاری ب رای توان بخشی و ارتقاء کارکردهای اج رایی در کودکان به عنوان یک رویکرد
نوآورانه حائز اهمیت م یباشد .با این وجود نتایج متناقضی درباره اث ربخشی این نتایج وجود دارد .هدف از پژوهش حاضر

بازتوانی شناختی رایانه محور

بررسی نظام دار پژوهش های تج ربی انجام شده بود.

کارکردهای اجرایی

روش کار :این پژوهش ،یک مطالعه نظامند بود که در آن تمامی مقاالت ،چاپ شده در بازه زمانی فروردین  1390تا

حافظه فعال
توجه
بازداری پاسخ
نویسنده مسئول
سعید حسن زاده ،دانشیار روان شناسی،
ایران ،تهران ،بزرگراه شهید چمران ،خیابان
جالل آل احمد ،خیابان دکتر کاردان،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
ایمیلShasanz@ut.ac.ir :

پایان اسفند  1397مورد بررسی قرار گرفت  .به منظور یافتن مقاالت ،جستجوی اینترنتی در پایگاه  های داخلی   SIDو
 Magiranو پایگاه  های خارجی  Google Scholarو  PubMedو با کلید واژه های فارسی و انگلیسی صورت گرفت.
 145مقاله چاپ شده به زبان فارسی و انگلیسی بازیابی شد که در نهایت به دلیل تعداد کم مقاالت انگلیسی در این بازه
زمانی صرفا به مرور مقاالت فارسی که  ۲۳مقاله مرتبط شناخته شد و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها :غالب پژوهشهای داخلی بدون در نظر گرفتن تفاوتهای زبانی و ترجمه و انطباق تکالیف به زبان فارسی صرفا
از نسخه انگلیسی استفاده کردهاند ،همچنین تمرکز بر طیف محدودی از کارکردهای شناختی و عدم اج رای آزمون های
پیگیری و مطالعات طولی از جمله عوامل مهمی است که کمتر مطالعه داخلی به آن  پرداخته است.
نتیج هگیری :در مجموع بازتوانی شناختی رایانه ای به عنوان یک درمان مکمل جهت بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه با
ایجاد محی ط جذاب آموزشی و فضاهای متنوع می تواند به عنوان یک درمان مکمل در کنار سایر مداخالت روانی_ آموزشی
و آموزش مستقیم تاثی رات مثبتی بر کارکردهای اج رایی کودکان داشته باشد.

doi.org/10.30699/icss.22.1.128

مقدمه

کارکردهاي اجرایی به فرایندهاي عالی و عصب شناختی لوب پیشانی

ممکن است باعث اثرات مخربی بر فعالیتهای روزمره زندگی افراد

( .)1کارکردهای اجرایی برون دادهای رفتار را تنظیم میکنند و معموال

آزادانه در خانه و اجتماع ،حفظ روابط اجتماعی و ایجاد رفتارهای عاطفی

مغز اطالق می شود که براي خودنظم دهی رفتار به کار برده میشوند

همچون توانایی کارکردن ،توجه و تمرکز در مدرسه ،عملکرد مستقل و

شامل بازداری و کنترل محرکها ،حافظه فعال ،انعطافپذیری شناختی،

و هیجانی نامناسب شود ( .)3الگوهای شناختی گوناگونی در زمینه

برنامهریزی و سازمان دهی هستند ( .)2اختالل در هر کدام از مولفهها

كاركردهای اجرایی ارائه شده است که در همه این الگوها به رغم ارائه
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تومورهای مغزی که با ضعف حافظه و توجه همراه بودند با هدف ارتقاء

تعریفها و زیر مولفههای متفاوت ،بر پیچیدگی و اهمیت كاركردهای

کیفیت زندگی و بازتوانی شناختی با یک برنامه آموزش شناختی 12

اجرایی برای بروز رفتار انطباقی در برابر تغییر شرایط محیطی تاكید

هفته ای مبتنی بر رایانه در محیط خانه توانستند مهارت های شناختی

شده است ( .)4در ارتباط با مولفههای كاركردهای اجرایی ،مولفه

بازداری ،حافظه و توجه به عنوان مولفههای اصلی كاركردهای اجرایی،

این کودکان را ارتقاء دهند (.)13 ،12

اینکه ضعف کارکردهای اجرایی میتواند اثرات نامطلوبی بر مهارتهای

حوزههایی همچون تمرکز پایدار ،بازداری پاسخ ،پردازش دیداری و

تمرینهای رایانهای شناختی برای بهبود عملکردهای شناختی در

مورد توافق اكثر پژوهشگران قرار گرفته است .بدین ترتیب با توجه به

شنیداری ،خواندن و حافظه در طیف وسیعی از اختالالت شناختی

تحصیلی اولیه کودکان بگذارد و از طرفی مشکالت اجتماعی و عاطفی

مانند بیشفعالی همراه با کاستی توجه ،اختالالت یادگیری ،آسیب

و یا کاستی و ضعف در انعطاف پذیری شناختی را در کودکان به همراه

داشته باشد؛ لذا طراحی برنامههای توان بخشی در این حوزه از اهمیت

مغزی ،آلزایمر و...کاربرد دارد ( .)15 ،14در توضیح ضرورت انجام

استوار است که مغز یک ارگان انعطافپذیر و تغییرپذیر است و می توان
با توان بخشی شناختی مغز را ترمیم و تقویت کرد ( .)7اخیرا ً برنامههای

در ایران نشان دادهاند که برنامههای توان بخشی رایانهای در ارزیابیهای

پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل پیشرفت معناداری در عملکرد

و توجه محبوبیت زیادی کسب کرده است که مهم ترین آنها تالش برای

توانایی های شناختی و نتایج متناقض مداخالت در زمینه اثربخشی

پژوهش حاضر شایان ذکر است که اگرچه تاکنون پژوهش های بسیاری

بسزایی برخوردار میباشد ( .)6 ،5پایه توان بخشی شناختی بر این اصل

ایجاد میکنند .اما خال پژوهشی عمیقی در نظریه سلسله مراتبی

توان بخشی شناختی رایانهای برای آموزش و ارتقای عملکردهای اجرایی

و تعمیم پذیری اثر این مداخالت در ناتوانی های یادگیری ،رفتاری و

جلوگیری و کاهش مشکالت شناختی و تقویت عملکرد بالقوه شناختی

شناختی مختلف و پایداری نتایج در طول زمان وجود دارد .بنابراین این

است ( .)8البته درمانگران مختلفی آموزش شناختی مبتنی بر رایانه

مطالعه با هدف پاسخ یه این که آیا توان بخشی رایانهای به عنوان یک

را در دهه  1970و اوایل دهه  1980به طور مستقل طراحی کردند

رویکرد نوین در مداخالت حیطه شناختی موجب افزایش کارآمدی در

( .)10،9همچنان   که سخت افزار و زبانهای برنامهنویسی پیشرفت

حوزههایی همچون تحصیلی ،اجتماعی و یا حرفهای کودکان میشود یا

کردند نویسندگان نرم افزارهای ترمیم شناختی تجربه بیشتری کسب

خیر انجام گرفت؟

کرده و برنامههای جزییتر ،چالش انگیزتر ،منعطفتر و مناسبتر با
مشکالت واقعی دنیای بیماران را طراحی کردند.

روش کار

در حال حاضر برنامهها با اهداف گوناگون طراحی و مورد استفاده قرار

پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات توصیفی و از نظر روش اجرا ،از نوع مروری

میگیرند .پژوهشها حاکی از آن است که اگرچه مداخالت دارویی به

نظام مند یا سیستماتیک بود .برای جست و جو و انتخاب پژوهش های

عنوان خط اول درمان (حداقل در موارد شدید) در مداخالت کاستی

مرتبط از پروتکل  Scopingاستفاده شد ( .)16در این راستا از موتورهای

توجه و بیش فعالی در مطالعات کوتاه مدت و میان مدت مورد بررسی

قرار گرفته است ،اما به طور بالقوه همواره محدودیتهایی را برای

جست و جوگر Google ، Google Scholarو  PubMedو دو سایت

فراتحلیلی به ذکر مواردی همچون :عدم پاسخدهی ،تأثیرات جزئی،

توجه ،بازداری پاسخ ،بازی های شناختی ،تمرینات شناختی ،مداخالت

ناپایدار و نگرشهای منفی مربوط به دارو اشاره داشتند؛ همچنین در

plasticity ،Recognitive training ،Executive Function

تعدادی از مراجعین به همراه داشته است Cortese .و همکاران در

پایگاه  Magiranو  SIDبا کلیدواژهای :توان بخشی شناختی ،حافظه،

عوارض جانبی ،عدم اطمینان در مورد هزینههای بلند مدت و تأثیرات

شناختیCognitive rehabilitation ،Brain training ،Brain ،

خصوص برخی از درمانهای روان شناسی نظیر آموزشهای رفتاری که

training ،Executive function program ،Memory ،Game,

توسط والدین در خانه به طور گسترده انجام میگیرد نیز هیچ تأثیری

Cognitive rehabilitation tasks ،Attention game, Inhibition

در نمرات فرد قبل و بعد از این نوع مداخله به دست نیاوردهاند ( .)11با

  ،Working Memory ،EFبا مالک ها و معیارهای فوق استفاده شد.

این وجود در سالهای اخیر ،آموزش شناختی به عنوان یک عامل بالقوه

معیارهای انتخاب مقاله -۱ :پژوهش در حیطه اختالل در کارکردهای

بهبود مهارتهای توجه و حافظه فعال و کنترل مورد بررسی قرار گرفته

گرفته باشد -۳ .رده سنی گروه نمونه کودک و نوجوان و فاقد ناتوانی

در درمان کودکان با ضعف در کارکردهای اجرایی برای شکل گیری و

اجرایی باشد -۲ .مطالعه با هدف توان بخشی شناختی رایانه ای صورت

است .همچنین در پژوهشی که بر روی کودکان بازمانده از لوسمی حاد

هوشی باشد -۴ .پژوهش بین سال های  ۱۳۹۰الی  ۱۳۹۷منتشر شده
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باشد .حاصل این جستجو  ۱۴۵مقاله آزمایشی و مروری بود که پس از

مرتبط با اختالالت سایکوز و رده ی سنی گروه نمونه اشاره کرد .در

 ۳۷پژوهش انتخاب شدند .از علل اصلی خروج می توان به مداخالت

انتخاب شدند (نمودار .)1

بررسی چکیده پژوهش ها ،و با توجه به معیارهای ورود و خروج تعداد

نهایت پس از بررسی های نهایی  ۲۳پژوهش جهت مرور و بررسی

کلیدواژهها:
بازتوانی شناختی ،حافظه ،توجه ،بازداری پاسخ ،بازیهای شناختی ،تمرینات شناختی ،مداخالت شناختی
Cognitive Rehabilitation, Brain training, Brain plasticity, Recognitive training, Executive function training, Executive
function program, Memory, Game, Cognitive rehabilitation tasks, Attention game, Inhibition, Working memory, EF

مالک های ورود
پژوهش های منتشر شده در حیطه کارکردهای اجرایی
مطالعه بین سال های  2010تا  2018منتشر شده باشد.
هدف مطالعه بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه باشد.
رده سنی کودک و نوجوان

توجو در پایگاههای علمی
مقاالت شناسایی شده از طریق جس 
(تعداد)۱45 :
Google scholar, Elsevier, Sage, PubMed

مالک های خروج
پژوهش از نوع مروری یا فراتحلیل باشد.
هدف مطالعه بازتوانی شناختی بر آسیب دیدگی های
محیطی نظیر صدمات وارده به مغز باشد.
عدم ذکر اطالعات دقیق (برنامه و نرم افزار مورد استفاده،
جامعه و نمونه آماری)

مطالعات بر اساس تیتر و چکیده مقاله (تعداد)2۷ :

تعداد کل مقاالت مورد بررسی در این مقاله (تعداد)2۳ :

نمودار  .1راهبردهای جستجو مقاالت بازیابی شده

یافته ها

حیطه های شناختی مورد بررسی در مطالعات و نرم افزارهای مورد

شناختی ضروری مانند ،توجه انتخابی ،حل مسئله ،بازداری پاسخ،

خالصه در جدول  ۱خالصه شده است .بر اساس مقاالت مرور شده،

پایدار را به آنان آموزش داد.

استفاده در پژوهش های آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و به طور

سرعت پردازش شناختی ،فهم و درک قوانین ،آستانه شکست و توجه

برنامه های رایانه ای ،تمرین شناختی با رویکردی فراشناختی و «تمرین

کارکردهای اجرایی یک عبارت کلی است که در برگیرنده گستره

مهارت های شناختی ،به طور سلسله مراتبی است و برنامه ها به طور

مسأله ،توجه ،استدالل ،سازمان دهی ،برنامه ریزی ،حافظه فعال ،کنترل

مفهوم سلسله مراتبی در این رویکرد به این شکل است که فرد می-

بررسیهای دقیقتر به مطالعات مربوط به مداخالت شناختی رایانهای

محرک های پیچیده تر سوق داده می شوند ،را طی کند .تمرین شناختی

گرفته در سالهای اخیر در حوزه توان بخشی شناختی به چند حیطه

بیش فعالی ،این فرصت را می دهد که انواع گوناگونی از مهارت های

شده است (جدول.)1

برای مهارت» طراحی شده اند .این مدل طراحی شده برای تمرین

وسیعی از فرایندهای شناختی و تواناییهای رفتاری نظیر توانایی حل

اختصاصی برای یک یا چند توان مندی شناختی برنامه ریزی شده اند.

تکانه ،توجه مستمر ،تغییر محرک و بازداری پاسخ است ( .)17نتایج

بایست یک سری از مراحل مشخص شده را که به طور معین به سمت

بر کارکردهای اجرایی حاکی از آن است که اکثر پژوهشهای صورت

رایانه ای برای کودکان با اختالالت یادگیری و کاستی توجه همراه با

از کارکردهای شناختی همچون حافظه ،توجه و بازداری پاسخ متمرکز
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جدول  .1اطالعات و مولفه های استخراج شده از پژوهش های  مورد مطالعه

مولفه شناختی

پژوهشگر/سال

جامعه آماری

۱

مرتضي نظيفي ()1391

 36کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

۲

سعید اعظمی ()1391

 23کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

تعداد جلسات

 ۲۰جلسه۶۰' ،

۳

عافیه سارلی ()1392

 20کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

توجه دیداری و شنیداری

 10جلسه۶۰' ،

۴

محسن شکوهی یکتا ()1393

 30کودک با نارساخانی

حافظه فعال

 30جلسه50-60' ،

۵

علیاکبر ارجمندنیا ()1393

 24کودک با اختالل ریاضی

حافظه فعال ديداري_فضايي

 ۲۵جلسه 60' ،تا50

۶

محمدعلی نظری ()1394

 6کودک با نارسانوسی

 30جلسه

۷

وحید زلفی ()۱۳۹۴

30دانشآموز با اختالل رياضي

حافظه فعال

 5جلسه '۳۰

۸

اكبر عبدي ()1394

 20کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

حافظه فعال ،توجه ،انعطافپذیری شناختی

 ۲۱جلسه۴۵' ،

۹

مریم نجارزادگان ()1394

 30کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

عملکردهای اجرایی ،توجه و تمرکز

 ۱۰جلسه۶۰' ،

۱۰

سميه رباط ميلي ()1394

 6کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

بازداري پاسخ

 1۵جلسه۳۰' ،

۱۱

کامبیز پوشنه ()1394

 22کودک با اختالل ریاضی

عملکرد حافظه فعال ،کارکردهای اجرایی

 ۲۵جلسه45-   60 '  ،

۱۲

مهناز اخوان تفتي ()1395

 20کودک با اختالالت یادگیری

کارکردهای اجرایی

 ۱۵جلسه۴۵' ،

۱۳

عباسعلی حسین خانزاده ()1395

 30کودک با نارساخوانی

کارکردهای اجرایی

 11جلسه۶۰' ،

۱۴

اکرم آبباریکی ()۱۳۹۶

28کودک با اختالالت یادگیری

کارکردهای شناختی

 ۱۲جلسه50-60' ،

۱۵

منصور بیرامی ()1396

 20کودک با اختالل ریاضی ،اختالل خواندن

توجه و حافظه

 ۲۰جلسه۴۵' ،

۱۶

زهرا رمضان نیا ()1396

اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

کارکردهای اجرایی

۱۷

احمد احمدی ()1396

 30کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

کارکردهای اجرایی

 ۲۷جلسه

۱۸

نسترن مسیبی ()1396

 20کودک با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

حافظه فعال

 ۲۰جلسه۴۵' ،

۱۹

فاطمه بزازمنصف ()1396

 30کودک با اختالل ریاضی

۲۰

احمد عليپور ()1396

 60کودک با نارساخواني

۲۱

منصور بیرامی ()1396

 20کودک با اختالالت یادگیری

 ۲۲محمدعلی خاکسار بلداجی ()۱۳۹۷

 ۲۰جلسه۴۵' ،
مهارتهاي شناختي
 ۱۲جلسه۴۵‘ ،

 27دانشآموز اختالل یادگیري خاص

بحث

حافظه فعال بر توجه و بازداري پاسخ و مؤلفه مجري مرکزي

‘۵۰

توجه ،بازداری پاسخ و ترکیب مهارتهای شناختی از نرمافزارهای زبان

مشخصات کلی بیست و سه مطالعه را میتوان به شرح  ذیل خالصه نمود.

فارسی و سایر نرم افزارها با زبان انگلیسی استفاده شده است و همچنین

همه این مطالعات بین سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸به زبان فارسی منتشر شده

در جهت بازتوانی شناختی برنامههایی نظیر CogniPlus ،Working

است .در تمامی این مطالعات برنامههای توانبخشی رایانهای در جلسات

 memory trainin ،Robomemoو  Captain›s Logپرکاربردترین

آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است و اثر آن را در بهبود عملکردهای

برنامههای مورد استفاده بوده است (جدول .)۲جلسات درمانی بین ۱۰

شناختی ارزیابی کردهاند .خالصه مطالعات شامل  ۱۶مطالعه به بازتوانی
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تا  ۲۵جلسه  45-60دقیقهای متغیر بوده است .به منظور ارزیابی

مبهم و ثابت نشده رایانه در ارزیابی و درمان اختالل کارکردهای اجرایی،

وکسلر و برای ارزیابی مشکالت نقص توجه و بیش فعالی از مقیاس کانرز

در ارتقا و درمان پرداخته شود .به همین دلیل ،این مطالعه با مروری

باید با مطالعات جامع و عینی به بررسی اثربخشی برنامههای رایانهای

عملکردهای شناختی شرکت کنندگان ،هشت مطالعه از آزمون هوش

نظام دار ،تأثیر برنامههای رایانهای در بهبود عملکردهای شناختی را

و در  ۲مطالعه اخیر از ارزیابی یکپارچگی مهارت دیداری_ شنیداری

مورد بحث و بررسی قرار داده است.

 IVAبه صورت رایانهای مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به نقش

جدول  .2اطالعات پژوهش های مطالعه شده به تفکیک برنامههای مورد استفاده  

متغییر

نرمافزارهای زبان فارسی

تعداد مقاالت

نرمافزارها با سایر زبانها

توان بخشی شناختی رایانه یار

بازتوانی توجه

۶

بازتوانی حافظه

۷

( N-backنسخه فارسی)

بازتوانی بازداری پاسخ

2

بسته توان بخشی شناختی پارس

ترکیب مهارتهای شناختی

8

نرم افزار رايانهاي پرورش شناختي

Brain Ware Safari

تکالیف شنیداری
CogniPlus
Working Memory Training
Robomemo
Cogniplus

بسته توان بخشی شناختی پارس
( Sound Smartنسخه ترجمه شده)

Cogniplus
Captain's Log MindPower Builder

بسته توانبخشی شناختی آرام

بر انگيزه و عالقه آزمودنيها اثرگذار است ميتواند یکي از عوامل احتمالي

مطالعات متفاوتی در مورد تضاد بین روشهای مبتنی بر رایان ه و جلسات

مداخله مداد و کاغذی وجود دارد .این مطالعه مروری نظامدار بر نتایج

دخيل در اثربخشي برنامه مداخلهای باشد .در این رابطه Maraver ،و

کارکردهای اجرایی کودکان است .از آنجایی که نتایج پژوهشها در زمینه

کارکردهای اجرایي در افراد با انگيزه باالتر رخ ميدهد ( .)18در واقع

 23پژوهش منتخب در بررسی تاثیر بازتوانی شناختی رایانهای بر ارتقاء

همکاران مشاهده کردند که بيشترین پيشرفت تحتتاثير برنامه آموزش

توانبخشی شناختی رایانهای نشان میدهند که برنامههای کاربردی،

برنامههای توانبخشی رایانهای در کنار سایر روشهای مرسوم اثری

همراه تکنولوژی آموزشی با ایجاد محیط جذاب در قالب بازیهای

مثبت در مهارتهای توجه ،حافظه فعال ،بازداری پاسخ ،خواندن ،نوشتن

رایانهای مهارتهای افراد از جمله دقت ،سرعت عمل ،توانایی حل مسئله

و ریاضیات ایجاد کرده است .میتوان این درمان را در مراکز درمانی و یا

افراد را بهبود بخشد .همچنین طراحی برنامههای رایانهای شناختی در

کودکی به عنوان درمان مکمل جهت بهبود کارکردهای شناختی در خانه

و حافظه به چالش کشیده و از این طریق میتوان عملکردهای شناختی

پس از اتمام فرآیندهای درمانی برخی بیماریها نظیر سرطان در دوران

قالب بازیهای ویدیویی جذاب ،میل به همکاری و انجام تکالیف در

مدنظر قرار گیرد (.)19

همچنين ویژگي برنامههای مورد استفاده و جذابيت بازیهای رایانهای که

از رایانه تاکيد و اثربخشي اینگونه تمرینها را در افزایش مهارتهای

مقایسه با سایر برنامههای غیر رایانهای در کودکان افزایش مییابد (.)11

پژوهشهای قبلي بر تاثير مثبت ارائه آموزشهای شناختي با استفاده
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شناختي دانش آموزان بهنجار ( )20و کودکان مبتال به اختالل بيشفعالي

است برای تعیین پایداری اثرات درمانی ،مطالعات به ارزیابیها و پیگیری

از آن است که نوع برنامه های توان بخشی مورد استفاده ،می تواند به طور

مطالعات انجام شده به آزمون پیگیری پرداخته بود ( .)34این در حالی

بخشند ( .)21در این صورت پیشرفت در زیر مولفههای عملکردهای

برنامه (آموزش جمعی یا انفرادی) ،نوع تعامل افراد در طول جلسه و میزان

طوالنی مدت نتایج باید بپردازند که متاسفانه تنها یک پژوهش از بین

و نقص توجه ( )13 ،12گزارش کردهاند .همچنین نتایج ارائه شده حاکی

است که محتوای تمرینها ،طول دوره درمان (تعداد جلسات) ،نحوه ارائه

عمده توانایی های شناختی کلی و مولفههای توجه و حافظه را بهبود

آشنایی افراد با رایانه بر میزان پیشرفت افراد تاثیر میگذارد ،اما این عوامل

شناختی از مطالعهای تا مطالعه دیگر متفاوت میباشد و میتواند با

ت بالینی مورد ارزیابی قرار نگرفتهاند .این عوامل و همچنین
در جمعی 

تجمیع نتایج در طول مطالعه ،پنهان شود .در واقع برنامههای رایانهای

چند حوزه ای غالبا پیچیده تر هستند و در طی آموزش ،کارکردهای

سایر محدودیتهای موجود در پژوهشها ،ممکن است نتایج مطالعه را

پژوهشهای انجام شده میتوان گفت که تمامي مولفههای کارکرد

توصیههای  تهیه شده در این مطالعه نظامدار که به ارزیابی اثربخشی

تحتتاثیر قرار دهند.

اجرایی چندگانه ای را به شکل همزمان درگیر می سازند ( .)22با بررسي

توانبخشی رایانهای در کودکان با ضعف کارکردهای اجرایی پرداخته است،

اجرایي به شکل یکسان به مداخله پاسخ نميدهند .تناقض در نتایج

پژوهشهای حیطه بازداری رفتار تحت تاثیر آموزش شناختی زیاد است؛

نشان میدهد که پژوهشهای بیشتر و کاملتری برای استاندارد سازی و

جلسات نیز از متغیرهای تعیین کننده هستند ( .)23-25در واقع نتایج

شناختی رایانهای کاربرد دارد و باید مطالعات آینده و پژوهشگران مایل به

عصبی بعد از دورههای کافی و مناسب آموزشی اتفاق می افتد (.)26

دارد که مداخالت توانبخشی شناختی رایانهای دارای اثرات مفیدی بر

بررسی نتایج الزم است .این توصیهها به طور مستقیم در مورد توانبخشی

به گونه ایی که مدت زمان هر جلسه ،دوره زمانی کل برنامه ،و تعداد کل

استفاده از درمان رایانهای را راهنمایی کند .به طور کلی ،شواهدی وجود

نشان می دهند؛ انعطاف پذیری عصبی و تغییرات وسیع در بازنمایی های

توجه و کارکردهای اجرایی در کودکان است .با این حال ،هیچ پروتکل یا

همچنین بررسيها نشان دادهاند که عوامل عصبي و جایگاههای مغزی

دستورالعمل استانداردی برای به کارگیری این روش تدوین نشده است.

در کارکردهای اجرایی نظیر حافظه فعال و توجه و بازداری به طور قابل

مالحظهای با هم در ارتباط و در تداخل هستند ( .)28 ،27بنابراین

مطالعات بیشتر کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده و مطالعات پیگیری

طریق جایگاه مشترک مغزی آنها تبين کرد .همچنين تقویت حافظه

و بومیسازی ارتباطی برنامهها مورد نیاز است .پس از بهبود و ارتقاء کیفی

اطالعات در حالت فعال برای یادآوری بعدی) و پردازش شناختي

نیازهای ویژه در مناطق محروم و مناطق روستایی قرار داده شود .مطالعات

طوالنی مدت ،برای بررسی و تهیه دستورالعملها و پروتکلهای استاندارد

یکي از دالیل ارتقاء توجه در اثر افزایش حافظه فعال را مي توان از

نتایج ،میتوان برنامههای موجود را در دسترس افراد نیازمند و کودکان با

فعال باعث بهبود در تکاليف مربوط به ذخيرهسازی همزمان (نگهداری

نظامدار ،مداخالت و روشهای نوآورانه ارائه درمان با هدف دستیابی ارتقاء

ميشود که الزمه بهبود در هر دو تکليف ارتقاء توجه ميباشد .در زمینه

عملکردهای اجرایی و ارزیابی نتایج درمانی بهینه و پایدار ،برای تهیه

اثربخشی برنامههای رایانهای و انتقال اثر به مهارت های تحصیلی نتایج

شواهد و اطالعرسانی به مراکز درمانی و آموزشی کودکان و سایر جمعیت

مطلوبی بدست آمده است .اما نقطه ضعف اصلی این آموزش ها ناتوانی

با اختالالت عصبی مورد نیاز است.

در تعیین دقیق بخش های تعمیم یافته برنامه ،به خاطر ماهیت ترکیبی
آنهاست (.)30 ،29

نتیجهگیری

عامل مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد نقش نظارت در اجرای

برنامههای رایانهای است .بررسیهای نظامدار قبلی نشان میدهند که

نتایج این پژوهش نشان داد که همراه ساختن تکالیف رایانه محور

انجام شود ( .)31-33هیچ مطالعهای تعامل بین درمانگر و شرکتکننده
را دقیقاً شرح نداده است .مطالعات آینده نه تنها باید ارزیابی کنند که

اثربخشی بیشتری داشته باشد و خود این موضوع مستلزم طراحی و

کارکردهای اجرایی همراه با آموزش جبرانی مستقیم و انفرادی میتواند

آموزش شناختی رایانهای باید تحت نظارت یک متخصص واجد شرایط

ساخت تکالیفی میباشد که در بخش محرکات زبانی از زبان فارسی

آیا وجود یک درمانگر آموزشدیده ضروری است بلکه باید جنبههای

استفاده شده باشد.

رهنمودهای درمانگر در طول جلسه را نیز تعیین میکند .مسئله مهم

تشکر و قدردانی

مهم تعامل "برنامه درمانی_بیمار_رایانه" زمانبندی بهینه و میزان

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم رنجبر به راهنمایی

دیگر برای مطالعات آینده ،بررسی نتایج در طول زمان است .ضروری
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مجله تازه های علوم شناختی
دکتر سعید حسنزاده و مشاوره دکتر علیاکبر ارجمندنیا می باشد که

استادان محترم راهنما و مشاور پژوهش حاضر که در این مطالعه مروری

 کمیته ملی اخالق درIR.UT.PSYEDU.REC.1398.029 با شناسه

مرا یاری کردند تشکر و قدردانی کرده و بدینوسیله مراتب سپاس و

 در اینجا الزم می دانم از.پژوهش های زیست پزشکی ثبت گردیده است

.قدردان خویش را تقدیم میدارم
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