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 چکیده

در  وریتکانشمرتبط با کارکردهای اجرایی و  QEEGهای ارتباطی پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص

اردبیلی  محققه دانشگاانجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. کلیه دانشجویان  بزرگساالن

ر دگیری دانشجو به شیوه نمونه 168ری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تعداد جامعه آما 96-96در سال تحصیلی 

دانشگاه محقق  شناسیرواندر محل آزمایشگاه از آنها  EEG و ثبت دسترس از بین جامعه آماری فوق انتخاب شده

اجرایی فرم  هایمهارتنامه ای و پرسشتکانه مقیاس رفتار درخواست شد به هاآنسپس از  انجام گرفت. اردبیلی

با  وون تحلیل رگرسیون چندگانه همبستگی پیرس هایآزموننیز با  آمدهدستبههای بزرگساالن پاسخ دهند. داده

اجرایی با  هایمهارتنشان داد که  همبستگی آزمونشد. نتایج  وتحلیلتجزیهو نوروگاید  spssهای افزارنرماستفاده از 

ره ارتباط و بین دو نیمک نیمکره چپ، نیمکره راستپیشانی و موج بتا بین نواحی  آلفاو موج  امواج تتا نوسانیهم

. نتایج نیمکره چپ ارتباط داشت مناطق پیشانیواج تتا و بتا در ما نوسانیهمبا  وریتکانش کهدرحالیمثبت دارد. 

اجرایی و  هایمهارتمثبت  صورتبهدر نواحی پیشانی امواج مغزی  نوسانیهمتحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 

ویژه به پیشانیفعالیت مشترک مناطق قشر که  دهندمی. این نتایج نشان کندمی بینیپیشرا  وریتکانشمنفی  طوربه

 اجرایی و کنترل شناختی همراه است. هایمهارتنواحی نیمکره چپ با 

 وریتکانشاجرایی،  هایمهارتارتباطی، هم نوسانی،  هایشاخص واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 هایروشلوژیک و وای از آن به نام علوم اعصاب شناختی، ابزارهای الکتروفیزیشاخه ویژهبهعلوم اعصاب 

و مسیرهای عصبی « مغز دانش، بینش و تجربه در ذهن/»تصویربرداری مغز را برای درک نحوه پردازش 

 مغز(. 1396زادگان، ؛ ترجمۀ بشرپور و عیسی2011بنیچ و کاپتون، است )به کار گرفته  هاآندخیل در 

باشد. ها، افکار و رفتارها میها، ادراککه منبع همه هیجان انسان مهمترین ساختار انطباقی در طبیعت است

الکتریکی و  هایفعالیتبخشی به رون تشکیل شده است که برای نظمونام نه مغز از هزاران عناصر بسیار ریز ب

ها، ادراک، افکار و احساسها، شود. هیجانهای شیمیایی در بدن و ارتباط آن با مغز استفاده میانتقال پیام

استفاده از نوار مغزی برای د. نباشمیو شیمیایی در مغز الکتریکی  هایفعالیترفتارها بطور کلی نتیجه 

اما این روش تنها برای شناسایی ؛ استنا و فراگیر های مغزی امروزه در کشور ما یک روش آشبررسی آسیب

، از طرفی تواند اطالعاتی به ما بدهد.آسیبهای کارکردی مغز کاربرد دارد و در مورد وضعیت ساختار مغز نمی

، گاه دارای داشتن هزینه باال ضمن FMRIو  PET مورد استفاده در بررسی کارکرد مغز مثل هایروش

باشند. یکی از نیز می ...ر گرفتن در میدان مغناطیسی قوی وقرا ،مواد رادیواکتیوعوارض منفی از قبیل تزریق 

 یالکتروانسفالوگرافعوارضی هم در پی ندارد، روش  نوین که ضمن مقرون به صرفه بودن، هایروش

(QEEG)1 ستا. 

ها مورد مطالعه قرار شناختی که در سطح فعالیت الکتریکی نورون هایفعالیتترین یکی از عالی

، بنابراین گیردمیهای زیادی را در بر اصطالح کارکرد اجرایی، تواناییاست.  2، کارکردهای اجراییگیردمی

کارکردهای اجرایی مجموعه کارکردهایی است که وقتی افراد در تعریف دقیق این مفهوم مشکل است. 

شود تا عملکرد به حد استفاده می هاآن، از گیرند که به فرآیندهای شناختی نیاز دارندی قرار میهایموقعیت

گیری هستند. کارکردهای اجرایی ریزی یا تصمیمهایی که نیازمند برنامهمطلوب برسد. همانند موقعیت

ها، هنوز شوند. در بعضی از پژوهشپیشانی( در نظر گرفته میفرونتال )های لوبفعالیت طور مرسوم معادل به

کارکردهای اجرایی،  زمینۀمترادف کارکردهای اجرایی و مشکالت در  عنوانبهاز اصطالح کارکردهای فرونتال 

تواند های زندگی میشود. اختالل عملکرد در هر یک از حیطهبا اصطالح نشانگان لوب فرونتال بحث می

 .(1393)اسماعیلی و علیزاده،  کارکردی اجرایی باشدناشی از بد 

تکانشوری ویژگی روانی دیگری است که بیشتر به فعالیت پایین قشر اوربیتوفرونتال ارتباط داده شده 

های شناختی ترین پردازشیک گزینه از میان چند گزینه، یکی از عالی انتخابگیری یا فرآیند تصمیماست. 

هایی روبرو شود که شخص با گزینهآمیز در شرایطی پردازش میگیری مخاطرهرود. تصمیمبه شمار می

                                                           
1. quantitative electroencephalogram (QEEG) 
2. executive functions 
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 (.1380اختیاری و بهزادی، دارد )باری از سود یا زیان در حال یا آینده به دنبال  هاآنگردد که انتخاب می

 های ناشی از تکانشگری، نشان داده است کههای انجام شده بر روی خشونتدیدگاه زیستی در بررسی

ی طوربهباشد. زدن به اعمال پرخاشگرانه مستعدتر از افراد دیگر میساختار ذهنی برخی از افراد برای دست

های پتانسیل برانگیخته بلندتری نسبت به سایرین های الکتروفیزیولوژیک، این افراد دامنهکه در ارزیابی

این افراد نسبت به سایرین بیشتر  نخاعی -داشته و همچنین میزان سوخت و ساز سروتونین در مایع مغزی

 (.1380اختیاری و بهزادی، ) است

ف بررسی ر با هدشناختی، مطالعه حاضشناختی قوی این دو ویژگی روانبنابراین با توجه با مبانی عصب

 وری انجام گرفت.مرتبط با کارکردهای اجرایی و تکانش QEEGهای ارتباطی شاخص

 مساله بیان

یابی به سوی آینده، های شناختی سطح باال است که افراد را به جهتگروهی از تواناییکارکردهای اجرایی 

شناختی سطح باالیی که  هایفعالیتسازد؛ آمیز رفتارهای هدفمند قادر میخودکنترلی و تکمیل موفقیت

توجه، حافظۀ  ،1دهند، عبارتند از کنترل تکانه، بازداری پاسخشود کارکردهای اجرایی را تشکیل میگمان می

(. تظاهر 2000، 2گیری )استاس و الکساندرو تصمیم ریزی، سازگاریپذیری شناختی، برنامهکاری، انعطاف

( که این 2000و همکاران،  3شناخت )دانکانتحت عنوان رفتار هوشمندانه  توانمیمؤثر کارکرد اجرایی را 

نیز مستلزم عملکرد بهنجار در زندگی روزمره است؛ بنابراین، روشن است که چرا تغییر کارکردهای اجرایی 

 تواند تأثیر شگرفی بر سالمت روانی داشته باشد.می

ر خود جویی و کنترل ضعیفی بر رفتاهای پیشانی هستند، نظمبه طور کلی، افرادی که دچار آسیب در لوب 

و معموالً عملکرد مناسبی در زندگی روزمره خود ندارند. بیماران دارای آسیب لوب پیشانی به طور  دارند

که مستلزم  5، تکلیف برج هانوی4های ویسکانسینبندی کارتثابتی در تکالیف شناختی نظیر آزمون دسته

رغم اینکه ممکن است این بیماران عملکرد سالمی در تکالیف کارکرد اجرایی سالم است، نارسایی دارند. علی

عملکرد ضعیف در تکالیف (. 1994، 6هوشبهر داشته باشند )داماسیو هایآزمونشناختی دیگری چون 

های موجود در یک یا چند فرایند شناختی سطح باال باشد که تواند به علت نارساییاجرایی پیچیده می

هایی که به بررسی نقش لوب پیشانی در ی پیچیده نقش داشته باشد. پژوهشممکن است در کارکرد اجرای

                                                           
1. response inhibition 
2. Stuss and Alexander 
3. Duncan 
4. Wisconsin Card Sorting Test 
5. Tower of Hanoi task 
6 . Damasio 
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نشان اند، ارتباط روشنی بین مناطق خاصی از لوب پیشانی و فرایندهای شناختی فرد اجرایی پرداخته کارکرد

 (.2012و همکاران،  3؛ استورمر2012و همکاران،  2؛ شیگیا2012و همکاران،  1اند )آرنستینداده

شکلی از بدکارکردی اجرایی در نظر  عنوانبهتواند ری که به معنای عمل کردن قبل از تفکر است، میتکانشو

و کنترل  5، اجتناب4گرایشدانند، های جدید شخصیت را متشکل از سه سیستم میپردازیگرفته شود. نظریه

که سیستم ؛ در حالیگیردمیسازی رفتاری و گرایش به اهداف را در بر سیستم رویکرد، فعال. 6نظارتی

(. سیستم کنترل 2008، 7یرگیری و گریز از تهدید است )کارور و شیاجتناب، شامل بازداری رفتاری، کناره

کند. این سیستم، های ایجاد شده به وسیلۀ هر دو سیستم گرایش و اجتناب را مدیریت مینظارتی تکانه

و با کنترل اجرایی و  (2010، 9اسمیت -)کارور و کانور هشتهای انگیزشی دابر تکانه 8خواهکنترل تالش

تکانشوری صفتی متضاد با سیستم کنترل (. 2014، 10بازداری ارتباط داشته است )آرون، رابینز و پولدراک

و  (2006، 11برادشاوو های کنترل و بازداری ارتباط دارد )انتیکات، اُگلوف نظارتی است و با نارسایی

)چورچیل و  گیردمیریزی را در بر های موجود در رفتارهای گرایشی نظیر پشتکار و برنامهنارسایی

 (.2010، 12جیساپ

. یکی از اندکردههای نوروفیزیولوژیکی این ویژگیهای روان شناختی تمرکز مطالعات اخیر بیشتر بر همبسته

های سیگنال EEGدر است.  13(EEG)الکتروانسفالوگرافی ارهای اصلی برای بررسی این موضوع، ابز

شده و سپس تقویت  شده بر روی جمجمه ثبتتولیدشده به وسیلۀ مغز معموالً با الکترودهای فلزی جاسازی

الکترودهایی به کار رفته، از تعداد کند. مکان یا کانال ثبت خودش عمل می عنوانبه. هر الکترود گردندمی

متغیر هستند. عالوه بر  14غلظت کننده با آرایۀ پرهای ثبتالکترود در دستگاه 100از  تا بیش 20حدود 

)واقع در پشت گوش( که از نظر الکتریکی  15گوشیای نظیر استخوان بنااین، یک الکترود نیز به ناحیه

سازد، و میکند و فعالیت خط پایه را فراهم نقطۀ مرجع عمل می عنوانبهشود و غیرفعال است، الصاق می

غلظت، فعالیت یک  های پرتواند با آن خط پایه مورد مقایسه قرار گیرد. در آرایهفعالیت هر الکترود دیگر می

                                                           
1. Arnsten 
2. Scheggia 
3. Stormer 
4. approach 
5. avoidance 
6. supervisory control 
7 . Carver & Scheier 
8. effortful control 
9. Carver, C. S., & Connor-Smith 
10. Aron, Robbins, & Poldrack 
11. Enticott, Ogloff, & Bradshaw 
12. Churchill & Jessop 
13. electroencephalography (EEG) 
14. high-density-array recording systems 
15. mastoid bone 
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؛ ترجمۀ بشرپور و 2011های دیگر باشد )بنیچ و کامپتون، فعالیت تمام محل الکترود ممکن است میانگین

 (.1396زادگان، عیسی

ارتباط دارد:  نوروسایکولوژی هایآزمونبا هوشبهر و عملکرد در  EEGدر کل، دو مقوله از متغیرهای 

و تأخیرهای فاز. مطالعات  نوسانیهمای نظیر های ارتباط شبکه( سنجه2های توان یا دامنه و ( سنجه1

کاهش توان کنند. و بهره هوشی گزارش می 1ارتباط مثبتی بین توان مطلق EEG مربوط به توان یا دامنه

های یادگیری نیز ارتباط مثبتب با هوش داشته تر )دلتا و تتا( در کودکان مبتال به ناتوانیپایین هایفرکانس

 QEEG(. 1999و همکاران،  2های بهنجارگزارش نشده است )ماروسیاست ولی این رابطه در آزمودنی

 کار به شده مشخص هایفرکانس سراسر در ارتباطی هایشاخص بررسی برای مناسب روش یک عنوانبه

 مغز قشر باالیی نواحی در فعال سیناپسی پس فعالیت به مستقیم طوربه را اطالعات زمانی سری و رودمی

. 1:از عبارتند که شودمی استخراج ارتباطی شاخص سه EEG از(. 2015 میر، توماس)دهد می ارتباط

 نواحی بین همبستگی از ایدرجه عنوانبه ارتباطی هایشاخص. 5فاز تأخیر. 3 4ناقرینگی. 2 3پیوستگی

 شودمی گرفته نظر در مغزی و روانی هایبیماری از بسیاری برای مهمی نشانگر که دارد اشاره مغز مختلف

نیز معموالً همبستگی مثبتی بین پیچیدگی  EEGای های شبکهدر ارتباط با سنجه (.2014 ایگلس،)

نشان دادند  EEG( با بررسی ارتباط هوش با 2005) 6تاچر، نورث و بیورشود. نورونی و هوش گزارش می

های پیشانی و تأخیرهای فاز بلند در مناطق در لوب EEGترین همبسته هوش تأخیرهای فاز کوتاه که قوی

 هایشاخص یپژوهش در( 2014) ایگلسیاباشد. و افزایش قدرت مطلق می نوسانیهمقشری خلفی، کاهش 

 که کرده و نشان داد بررسی مورد را عادی افراد و شنیداری اتتوهم دارای افراد اسکیزوفرن، بیماران ارتباطی

 و است بوده عادی افراد ار متفاوت شنیداری توهمات دارای افراد و اسکیزوفرن افراد بین ارتباطی هایشاخص

( در 2015) 7امبروسینی و والسی. شد مشاهده پیشانی لوب دربیمارن اسکیزوفرن  ناقرینگی بیشترین

پیشانی در حالت استراحت پرداختند. نتایج نشان داد که تقارن پژوهشی به بررسی ناقرینگی در ناحیه پیش

( نشان داد 2016) و کالرک یراب پژوهش در فعالیت مغزی با پایداری و کنترل شناختی همراه بوده است.

و در فرکانس بتا کاهش  یابدمی شیافزا یشانیلوب پ در تتاموج  زانیم ADHD دارای که در افراد

 یابد.می شیافزا مکرهیدر دو ن آلفاسطح  نی. همچنشودمیمشاهده  نوسانیهمیا  یوستگیپ

                                                           
1. absolute power 
2. Marosi 
3. coherence 
4. asymmetry 
5. phase delays 
6. Thatcher, North, & Biver 
7. Ambrosini & vallesi 
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دهند که بیشتر بودن عدم تقارن نسبی نشان میبا تکانش وری نیز  QEEGمطالعات مربوط به ارتباط 

(. افزایش 2014، 1)گیمشاو و کارملوری ارتباط داشته باشد فرونتال چپ ممکن است با صفات تکانش

و همکاران،  2خواهی )سانتیسوکاهش فرونتال راست( با صفت هیجان)نسبی عدم تقارن پیشانی چپ 

(، بازداری پاسخ )شیلر، گیانوتی، ناش و 2015، 3(، اضطرار مثبت )گابلی، میشین، هیگز و آدامز2008

یشتر )در مقایسه با نیمکره چپ( نیز با خطر جویی ( همراه بوده است. فعالیت پیشانی راست ب2013، 4ناچ

 و پرخاشگری رفتارهای در پیشانیپیش قشر بودن درگیر(. 2009و همکاران،  5پایین همراه است )گیانوتی

( 2004و همکاران ) 6داوگرتی. گیردمی قرار حمایت مورد اخیر مغزی تصویربرداری مطالعات از وریتکانش

بیمار مبتال به اختالل افسردگی که مستعد حمالت پرخشگرانه بودند، نشان دادند که فعالیت  10با مطالعه 

در برخی میانی نیمکره چپ با رفتارهای پرخاشگرانه ارتباط دارد. پیشانی شکمیدر قشر پیش PETپایین 

یک عامل مهم میانجی ارتباط بین بدکارکردی  نعنوابهوری های نوروبیولوژیکی پرخاشگری، تکانشمدل

 تصویربرداری پژوهش(. 2001، 7شود )براور و پرایسقشر اوربیتوفرونتال و پرخاشگری در نظر گرفته می

 پیشانی قشر مدار در پرخاشگری، و وریتکانش دارای افراد داد که نشان( 2006) گانسلر و انتنوسی

 و الک پژوهش در. است وریتکانش و پرخاشگری در پیشانی قشر مدار اهمیت از حاکی که دارند ناقرینگی

نسبت به  راست نیمکره پیشانی قشر در بیشتری فعالیت باال وریتکانش با افراد EEG( 2015)استانفورد 

( با بررسی ارتباط عدم تقارن موج آلفا در ناحیه پیشانی با وجوه 2016) 8نیل و گابل. دادند نشانچپ 

وری وری نشان دادند که فعالیت بیشتر آلفا در پیشانی چپ با جنبه های مختلف تکانشمختلف تکانش

 ارتباط دارد.

 کردهایرکا با مرتبط QEEG ارتباطی هایشاخص بررسی پژوهش این هدف موجود، ابقوس به توجه با

 .باشدمی بزرگساالن در وریتکانش و اجرایی

 پژوهش ضرورت و اهمیت

 تا دهدمی انجام خود هدایت برای فرد که دانندمی هاازتوانایی خاص هایحوزه را اجرایی کارکردهای

 تواندمی فرد طریق این از واقع در. درآورد اجرا به را آینده پیامدهای کنترل و دارهدف رفتار ،خودکنترلی

 و اصالح ایگونه به را نهایی پاسخ دهد،می رخ زمان ادراک براساس که زمان طول در رفتار کنترل ضمن

                                                           
1. Grimshaw &Carmel 
2. Santesso 
3. Gable, Mechin, Hicks,& Adams 
4. Schiller, Gianotti, Nash,& Knoch 
5. Gianotti 
6. Dougherty 
7. Brower and Price 
8. Neal, & Gable 
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 که دارد وجود اعصاب علوم در معروفی استعاره. بیاورد دست به را بزرگتری کنندهتقویت که کند هدایت

 چه دهدمی دستور که است ارکستر رهبر همچون و مغز اجرایی مدیر اجرایی، کارکردهای» گویدمی

 مختلف هایبخش همزمان فعالیت طورکلیبه و بمانند خاموش هاییبخش چه کنند، عمل مغز از هاییبخش

 و زیستی منشا اجرایی کارکردهای که است شده ثابت(«. 2001 گلدبرگ،کند )می هماهنگ باهم را

 اختالل با افراد بین که هاییتفاوت یعنی؛ باشدمی درگیر کارکردها این در پیشانی لوب و دارد شناختیعصب

 مغز مختلف هایبخش که است هاییتفاوت حاصل شود،می دیده اختالل این بدون و اجرایی کارکردهای در

 عصبی هایساخت زیر درک(. 1393 زراعی، و اسماعیلیدارد ) هم با کارکردی و ساختاری نظر از هاآن

 هایویژگی به نسبت تریعمیق بینش به تا کرد خواهد کمک متخصصان به مختلف، هایمهارت و شخصیت

 .یابند دست زمینه، این در نقایص دارای افراد بخشی توان و مختلف هایمهارت و شخصیتی

فتار رالعه در سالهای اخیر عالقه به استفاده از ابزارهای سنجش عملکرد عصب روان شناختی در مط

هایی است که به میزان زیادی مورد استفاده قرار نیز از جمله روش EEGاهمیت زیادی پیدا کرده است و 

 سیگنال کانسیفر باندهای. سنجدمی را شناختی کارکردهای و شخصیت هایویژگی زیستی پایه و گیردمی

EEG شد، رذک که همانطور. باشند موثر ها مکانیسم شناخت و مغزی ضایعات بهتر درک در توانندمی 

 کارکردهای و هیجانات با مغز پیشانی قطعه EEG ناقرینگی و مغزی امواج رابطه زمینه در زیادی مطالعات

 هایاخصش بین ارتباط ولی. است داشته پی در هم ایامیدوارکننده نتایج و است گرفته صورت اجرایی،

 .است نشده بررسی روشنی به اجرایی کارکردهای از یک هر با QEEG ارتباطی

 است، شده تعریف کامروا سازی انداختن تأخیر به در توانایی فقدان صورتبه طورکلیبه که وریتکانش

 مرزی، شخصیت اختالل عصبی، پرخوری ازجمله روانی اختالالت از بسیاری در اساسی عامل یک عنوانبه

 رفتارهای و پرخاشگرانه رفتارهای خودکشی، بیمارگون، قماربازی توجه، کمبود با فعالی بیش اختالل

 بین مشخصی ارتباط(. 1394 بشرپور، ؛2008 اسمیت، و سایدراست ) شده گرفته نظر در خودجرحی

 وریتکانش سمت به ژنتیک مسیر یک نیز اخیر هایپژوهش. دارد وجود اعتیادآور رفتارهای و وریتکانش

 و ویردیگیوکند )می عمل مواد مصرف اختالالت بعدی ظهور برای خطری عامل عنوانبه که اندکرده پیشنهاد

 به شودمی پردازیمفهوم شناختی بعد یک صورتبه یورتکانش امروزه(. 1394 بشرپور، ؛2008 گارسیا،

 افراد در هیجانی ثباتیبی و گیریتصمیم ناقص و کند روند شناختی، بازداری عدم با ،وریتکانش که معنا این

 تأکید وریتکانش زیستی نقش بر جدید هایپژوهش(. 1391 نریمانی، ؛2012 گلو، و دیو) هست همراه

 ارتباط شناخت. اندکرده برقرار ارتباط پیشانی ایحدقه قشر در نقص و وریتکانش بین و اندداشته زیادی

 مورد شناختیعصب اخالتمد طراحی به تواندمی اندهمراه وریتکانش با که مغزی نواحی بدکارکردهای بین

 .کند کمک نیاز
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 پژوهشاهداف 

 کلی ( هدف1

 بزرگساالن در وریتکانش و اجرایی کارکردهای با مرتبط QEEG ارتباطی هایشاخص بررسی -

 جزئی ( اهداف2

 نی چپلوب پیشانواحی در  مغزیج اموا نوسانیهمبا  اجرایی کارکردهای رابطه تعیین -

 انی راستامواج مغزی در نواحی لوب پیش نوسانیهمبا  اجرایی کارکردهای رابطه تعیین -

 شانی چپ و راستامواج مغزی بین نواحی لوب پی نوسانیهمبا  اجرایی کارکردهای رابطه تعیین -

 امواج مغزی در نواحی لوب پیشانی چپ نوسانیهمتکانشوری با  رابطه تعیین -

 امواج مغزی در نواحی لوب پیشانی راست نوسانیهمتکانشوری با  رابطه تعیین -

 پ و راستامواج مغزی بین نواحی لوب پیشانی چ نوسانیهمتکانشوری با  رابطه تعیین -

 های پژوهشفرضیه

 باط دارد.ارت امواج مغزی در نواحی لوب پیشانی چپ نوسانیهماجرایی با  کارکردهای .1

 رتباط دارد.ا امواج مغزی در نواحی لوب پیشانی راست نوسانیهماجرایی با  کارکردهای .2

 ارد.ارتباط د راست امواج مغزی بین نواحی لوب پیشانی چپ و نوسانیهماجرایی با  کارکردهای .3

 .ارتباط دارد امواج مغزی در نواحی لوب پیشانی چپ نوسانیهمتکانشوری با  .4

 رد.ارتباط دا راست امواج مغزی در نواحی لوب پیشانی نوسانیهمتکانشوری با  .5

 باط دارد.ارت امواج مغزی بین نواحی لوب پیشانی چپ و راست نوسانیهمتکانشوری با  .6

 

 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم فرضیات

 کمیالکتروانسفالوگرافی  

ابزار تشخیص پزشکی است که در آن نوعی یک  کمی الکتروانسفالوگرافی: (QEEG)تعریف مفهومی 

. این امر امکان مطالعه گیردمییتال صورت جبه حالت دی EEG از حالت آنالوگ تجزیه امواج مغزی

)مانند  مختلف ذهنی هایفعالیتهای مغزی هنگام اجرای های سلولالکتریکی ناشی از پردازش یهاپتانسیل

آن را نقشه مغزی نیز گویند فعالیت  کهQEEG . کندمی فراهم را( …گیری وتمرکز، حافظه، تصمیم

های متفاوت که بیانگر شدت و ضعف فعالیت طیفی از رنگ صورتبهالکتریکی ثبت شده در سطح جمجمه را 

. امواج آلفا شودمیچهار نوع موج ثبت  EEGدر  د.دههای مغزی در مناطق مختلف است نمایش میسلول
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-ها در حالت بیداری پدیدار میهستند که به هنگام بستن چشمهرتز در ثانیه  8-13امواجی با فراکانس 

هرتز هستند که در حالت بیداری و فعالیت ذهنی پدیدار  30تا  14شوند. امواج بتا امواجی با فرکانس بین 

 و شوندمیهرتز هستند که در مرحله اول خواب مشاهده  5/3-7تتا امواجی با فرکانس  امواج. شوندمی

هرتز هستند که در خواب عمیق، کما و در دوران  5/0- 5/3امواج دلتا نیز امواجی با فرکانس بین 

 (.2011شوند )بنیچ و کامپتون، شیرخوارگی به میزان زیادی مشاهده می

ودگذاری المللی الکترمکان مغزی بر اساس سیستم بین 19از  EEG در این پژوهش عملیاتی:تعریف 

ت شد و های بسته ثبساخت شرکت مدیکام روسیه در شرایط با چشم EEGاز دستگاه با استفاده  20/10

 مرجع مورد استفاده قرار گرفت. عنوانبهراست و چپ نیز  هایگوشثبت از 

 )کوهرنس( نوسانیهمشاخص ارتباطی  

از مقدار فعالیت مشترک در فرکانس خاصی است که با ضریب  ایسنجه EEG نوسانیهمتعریف مفهومی: 

مستقل از فرکانس است و مقدار ارتباط کارکردی بین  EEG نوسانیهمهمبستگی متقاطع قابل قیاس است. 

 (.1995، 1کند )نونزرا ثبت می EEG دارفاصلهمولدهای 

تفاده از با اس EEGواج در این مطالعه با استفاده از تحلیل ام نوسانیهم شاخص ارتباطیتعریف عملیاتی: 

 نوروگاید به دست آمد. افزارنرم

 کارکردهای اجرایی

ف دقیق ، بنابراین تعریگیردمیهای زیادی را در بر اصطالح کارکرد اجرایی، تواناییتعریف مفهومی: 

، هدف خاص به یک ریزی اعمال برای رسیدنهاین مفهوم مشکل است. این کارکردها عبارتند از توانایی برنام

ۀ موردی مطالع گونه کههمان انتزاعی، و استنتاج. صورتبهپذیر، تفکر انعطاف صورتبهاستفاده از اطالعات 

یگر دهای وزهحرغم کارکرد عادی در توانند علیدهد، مشکالت موجود در کارکرد اجرایی میفوق نشان می

به یاد  وند )مانندشگیری میضریب هوشی اندازه هایآزمونپردازش هوشی نظیر آنهایی که عموماً به وسیلۀ 

ن که ای مشخص شده استهای پردازش فضایی و غیره( به وجود بیایند. داشتن دانش، واژگان، توانایی

زادگان، ور و عیسی؛ ترجمه بشرپ2011ن، )بنیچ و کامپتوکارکردها با فعالیت لوب پیشانی مغز ارتباط دارند 

1396.) 

 

                                                           
1 . Nunez 
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 درهای آزمودنی ای است کهنمرهمنظور از کارکردهای اجرایی در این پژوهش،  تعریف عملیاتی:

 ای است.اصله( بود. مقیاس این متغیر ف2010) گیورداوسن و فرم بزرگساالن  –اجرایی  مهارتهای مقیاس

 وریتکانش

 1تأخیر انداختن کامرواسازیبه  درفقدان توانایی  صورتبهطور کلی ه بکه کانشوری ت :تعریف مفهومی

ل ختالعصبی، ا پرخوریدر بسیاری از اختالالت روانی از جمله اساسی یک عامل  عنوانبه؛ تعریف شده است

 ، خودکشی، رفتار پرخاشگرانهبیمارگونتوجه، قمار بازی  کمبودبا  همراهفعالی شخصیت مرزی، اختالل بیش

( چهار عامل زیر را برای 2001ساید و لینهان ). وایتدر نظر گرفته شده است یجرحخودو رفتارهای 

)آمادگی  4( اضطرار4و  3ریزی( فقدان برنامه3خواهی، ( هیجان2، 2( پشتکار کم1تکانشوری گزارش کردند: 

 (.1394بشرپور، قل از ؛ به ن2001وایت سایت و لینهان، پروا به دنبال عاطفۀ منفی( )برای عمل بی

در مقیاس رفتار ها آزمودنیای است که نمرهدر این پژوهش  وریمنظور از تکانش تعریف عملیاتی:

 .استای . مقیاس این متغیر فاصلهدریافت کردند( 2006) 5لینهام ایتکانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. gratification 
2. low perseverance 
3. lack of planning 
4. urgency 
5. Linham 
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 و مطالعه منابع مربوط به تحقیق چارچوب نظری

ها، افکار و رفتارها ها، ادراککه منبع همه هیجان انطباقی در طبیعت استمغز انسان مهمترین ساختار 

 هایفعالیتبخشی به باشد. مغز از هزاران عناصر بسیار ریز بنام نرون تشکیل شده است که برای نظممی

، هاشود. هیجان و احساسهای شیمیایی در بدن و ارتباط آن با مغز استفاده میالکتریکی و انتقال پیام

رجمه ت؛ 2011تون، )بنیچ و کامپباشد الکتریکی می هایفعالیتادراک، افکار و رفتارها بطور کلی نتیجه 

 (.1396زادگان، بشرپور و عیسی

 آن ارتباطات و مغز

باشد. یممخ  مغز انسان دارای قسمت های مختلف با عملکردهای مختلف است. یکی از این قسمت ها قشر

شه گیری و تدوین نقآغاز اعمال ارادی، تصمیم ها،محل ثبت احساس فرایندهای عالی ذهن،قشر مخ مرکز 

 دبدن وجو ها در سراسرام نورون تشکیل یافته است. نورونمغز انسان از تعداد زیادی سلول عصبی به ن است.

 سیر اینماز ر قسمت های بدن و نیز ارتباط بین مغز و سای ارتباط بین قسمت های مختلف مغز .ددارن

 یمختلف هایها، پیام. در واقع مغز از طریق این سلولگیردمیی عصبی و توسط پیام عصبی صورت هاسلول

م عصبی ن پیاماهیت ای کند.هایی نیز دریافت میهای مختلف بدن فرستاده و پیامپیام عصبی( را به قسمت)

الت نقل و انتقا صورتبهجریان الکتریکی )پتانسیل عمل( و در بین دو سلول  صورتبهدر داخل یک سلول 

دهی فعالیت طح جمجمه سبب شکلها در ساست. فعالیت الکتریکی نورون (شیمیایی )نوروترنسمیتر

حسب دارند و بر امواج مغزی انواع و کارکردهای متفاوتی .شودمیالکتریکی مغز با عنوان امواج مغزی 

رکانس فهسته دارای آو امواج  تر دارای فرکانس بیشترامواج سریع) شوندمیانواع مختلف تقسیم  فرکانس به

صی ا موج خالبه بغ کمتر هستند(. همه این امواج در تمام اوقات وجود دارند اما در شرایط مختلف کارکردی،

 .است

، موج رتز(ه 4-7موج تتا ) هرتز( 5/0-3عبارتند از: موج دلتا ) هاآنامواج مختلف مغزی و کارکردهای 

سته ترین هرتز( آه 5/0-3. دلتا )(هرتز به باال 38اما )گو  هرتز( 14-37موج بتا ) (،زهرت 8-12) آلفا

میم غلبه دارد و برای ترشح هورمون رشد و تر (موج مغزی است و در طی خواب عمیق )بدون رویا

 .است مفید بدنهایبافت

 (هرتز 7-4تتا )      

دن فکر بت سکون و آرامش پذیری زیاد، برنامه ریزی مجدد ذهن، خیال پردازی، احساس یادگیری عالی،

 .هستندتتاموجکارکردهایخودسانسوری، فراخوانی خاطرات ناراحت کننده و رنج آور ذخیره شده در حافظه
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 (هرتز 12-8آلفا )

مغز  مبندییمکه چشمان خود را  هنگامی م،و پردازش اطالعات ذهنی زیادی نداری مکه آرام هستی هنگامی

محیط  لذت بردن از وکند. همچنین هنگام تفریح سری تولید میدر ناحیه پس ویژهبهآلفای زیادی امواج  ما

 ضطراب،ا کاهش ،در زمان و شکل مناسب دستیابی به عملکرد بهینه آلفاامواج  اطراف غلبه با موج آلفاست.

 احساس ،تعادل هیجانی شهود، درون اندیشی، یکپارچگی ذهن و بدن، تفکر مثبت، تقویت سیستم ایمنی،

 .شوندمیدرونی و افزایش ترشح سروتونین را باعث  یآگاه سرخوشی،

 (هرتز 14-37بتا )

 رکز،تم ری،هشیا بحث کردن و ...(، تفکر انتزاعی فوق العاده، کنش های پیچیده ذهنی )مثل سخن گفتن،

 .کندمیو افزایش متابولیسم با غلبه موج بتا در مغز بروز  یمحاسبات ریاض ،پایداری هیجانی

 (باال  به هرتز 38گاما )

 است. لف بدنکننده و یکپارچه کننده اطالعات از قسمت های مختسازمان دهنده مغز و هماهنگ موج گاما،

ی مسائل یادگیر پردازش سطوح باالی اطالعات و زیاد اطالعات، سرعت انتقال غلبه این موج با حافظه خوب،

 (.1396زادگان، ؛ ترجمه بشرپور و عیسی2011)بنیچ و کامپتون، است پیچیده همراه 

 (EEG)نوار مغز یا انسفالوگرام 

 مغز کارکرد ارزیابی برای تواندمی مغزی امواج الگوی بررسی و انسان مغز الکترونیکی فعالیت ثبت یا مغز نوار

گرفته و . الکترودهای فلزی برروی نقاط متفاوت پوست سر قرار گیرد قرار استفاده مورد بیماریها از بعضی در

 انجام کاغذ برروی را امواج ثبت کار (ثبتی چند)گراف کنند. یک ماشین پلیامواج مغزی را دریافت می

 داده نشان نمایشگر صفحه برروی شده منتقل کامپیوتر یک به اطالعات موارد بعضی در البته و دهدمی

امروزه  (دقیقه 30-90بین )کشد دقیقه طول می 45ک نوار مغز حدود متوسط انجام ی بطور. شودمی

تواند به اطراف حرکت کرده و شده است که بیمار به راحتی می دانواعی از دستگاههای ثبت نوار مغز تولی

کلمنس، است )دهد در حالیکه دستگاه مشغول ضبط امواج مغز وی  عادی روزانه خود را انجام هایفعالیت

 .(2016، 1اسپیساک و الجتوس

 ؟شودمیز برای چه مقاصدی درخواست نوار مغ

 که شرایطی دیگر و سر ضربه هوشیاری، سطح کاهش و گیجی تشنج، به مبتال بیماران ارزیابی برای مغز نوار

 برای وسیله این همچنین. گرددمی درخواست شوند، ایجاد مغز کارکرد در اختالل علته ب است، ممکن

                                                           
1.Clemens, Puskas & Lajtoa 
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مثل بیماری فراموشی( فرد )باعث بدتر شدن کارکرد روانی  بیماریهای مغزی که از بعضی تشخیص به کمک

مفید می باشد. همچنین گاهی در بیماریهای کلیوی و یا کبدی شدید  ،شوندو یا اختالل کارکرد مغزی او می

استفاده کرد. گاهی نیز برای  توان از این وسیله، میشوندمیآنسفالوپاتی( )مغزی نیز که باعث اختالل کارکرد

 .(2014ایگلسیا و همکاران، شود )رگ مغزی، از نوار مغز استفاده مید تشخیص شرایطی مثل مییتا

 شرایط الزم برای انجام نوار مغزآمادگی و 

نوار )EEG نجاما برای گاهی ولی باشدنمی نیاز آمادگی هیچگونه مغز نوار انجام برای موارد از بسیاری در

جعه ت مراکند که فرد خود را محدود کرده و در شرایط کم خوابی برای انجام تسمغز( پزشک توصیه می

شود، باعث یگاهی در سایر اختالالت توصیه م مبتالیان به بیماری صرع وکند. این حالت که بیشتر در 

 تری در نوار مغزی خود را نشان دهد.گردد که اختالل بطور واضحمی

 ؟گیردمیالکتروانسفالوگرام چگونه صورت نوار مغز یا 

 وصل وا سر به را کوچکی الکترودهای تکنسین است، خوابیده تخت برروی یا و نشسته حالیکه در فرد

 که محلی و ودهب تمیز کامالً سر باید ولی شود تراشیده سر نیست نیازی تست این انجام برای گرچه. کندمی

ص در محل اتصال فه پاک باشد. ممکن است از ژل مخصواضا چربی هرگونه از باید گیردمی قرار الکترود

 دریافت شوند. هاآنالکترود استفاده شود تا امواج مغزی براحتی بتوانند توسط 

 ثبت کاغذ برروی و شده فرستاده گرافپلی ماشین به هاآن الکترودها توسط امواج دریافت از پس

های خود را باز و یا بسته کنید ممکن است از شما بخواهد چشم تکنسین مغز نوار انجام هنگام در. شوندمی

بل نور درخشان و چشمک دهید. گاهی فرد در مقاو یا اینکه به سرعت نفس بکشید و یا تنفس عمیق انجام 

روبرت و ) یابده خواب رفتن بیمار ادامه می . در موارد خاص نیز انجام نوار مغز حتی پس از بگیردمیزن قرار 

 مثالً )مغز  تحریک اثر در صرع به مبتال افراد در گاهی فقط و بوده ایمن کامالً  آزمایش، این (.2012، 1تادچر

 .شود تشنج باعث تواندمی (سریع و عمیق تنفسهای یا و زن چشمک و درخشان نور اثر در

 چیست؟ مغزینقشه

اما این ؛ استهای مغزی امروزه در کشور ما یک روش آشنا و فراگیر استفاده از نوار مغزی برای بررسی آسیب

تواند ساختار مغز نمیروش تنها برای شناسایی آسیبهای کارکردی مغز کاربرد دارد و در مورد وضعیت 

 و SPECT،PETمورد استفاده در بررسی کارکرد مغز مثل هایروش، از طرفی اطالعاتی به ما بدهد.

FMRI ،گرفتن در  قرار ضمن داشتن هزینه باال، گاه دارای عوارض منفی از قبیل تزریق مواد رادیواکتیو

 میدان

                                                           
1. Robert & Thatcher 
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Abstract 

The current study was aimed to investige the QEEG connectivity indexes 

associated to executive functions and impulsivity. The method of this study was 

descriptive and correlational. The whole students of university of mohaghegh 

ardabili in 96-97 educational year were constituted the ststictical population of 

this study. The one hundered and sixty eitht students selected by accidental 

sampling and EEG recording of them were conducted in psychology laboratory 

located in university of mohaghegh ardabili. Then, they were asked to respone 

impulsive behavior scale and executive skills questionnaire-adult form. The 

ghatherd data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests 

using SPSS23 and neuroguide softwares. The correlation results showd that the 

executive skills have positive relationship with theta, alpha and beta coherene at 

the fontal areas of left, right and inter hemisphers. While, impulsivity were 

correlated with theta and beta coherence at the frontal area of left hemisphere. 

The results of regression analysis indicated that the coherence of cerebral waves 

at frontal areas predict executive skills positively and predict impulsivity 

negatively. This results apeares that shared activity of frontal cortex, specially 

the areas of left hemisphere, are associated to executive skills and cognitive 

control. 

Key words: connectivity indexes, coherence, executive skills and impulsivity. 
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