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Ateke Goshvarpour, Ataollah Abbasi*, Atefeh Goshvarpour
Department of Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

Article Info:
Received: 28 Apr 2016

Revised: 3 Sep 2016

Accepted: 29 Oct 2016

ABSTRACT
Introduction: Studies show that changes in the average of sleep duration has unpleasant
effects on physiological and cognitive functions of individuals. On the other hand, recording
and analysis of biological signals are one of the safest methods for studying emotional
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responses, that participant is rarely able to fake them voluntarily. Given that the effects of
sleep on the physiological parameters of individuals in response to emotion is not considered
sufficiently, this study has attempted to provide a comprehensive evaluation on signal analysis
methods, to examine the differences in autonomic parameters, including the electrocardiogram
and galvanic skin response (GSR).

Materials and Methods: Autonomic signals of 47

students while watching the happy and sad images were collected and analyzed. For this
purpose, a wide range of linear and nonlinear characteristics were extracted from the signals
and the differences between the two groups were evaluated by means of the non-parametric
Mann–Whitney test.

Results: 22 of the participants, had normal sleep (mean age 21.32

± 1.67 years) while 25 subjects had insufficient sleep (mean age 21.88 ± 1.64 years). The
results of present study show that physiological responses to emotional stimuli depend on
the duration of sleep. The highest percentage of discrimination devote to the non-linear
characteristics of GSR signal in response to the sad images. of these, the Poincare indices
revealed significant differences between the two groups. The results of linear analysis also
indicated better performance of GSR signal in illustrating the difference between emotional
responses of two groups with different amount of sleep. Conclusion: There is a significant
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relation between the amount of sleep and emotional behavior of the participants. Analysis
of autonomic parameters enable us to investigate this relationship. However, the results are
depended on the type of stimulation and the methodology applied for data analysis.
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مقدمه :مطالعات نشان ميدهد كه تغييرات در مدت زمان متوسط خواب تأثيرات ناخوشايندي بر
عملکردهای فیزیولوژی و شناختی افراد دارد .به عبارت ديگر ثبت و تحلیل سیگنالهای بیولوژیکی يكي
از مطمئنترين روشها براي مطالعة پاسخهاي احساسي هستند كه شركتكننده بهندرت قادر است آنها
را به طور داوطلبانه جعل كند .تأثيرات خواب بر پارامترهای فیزیولوژیکی افراد در پاسخ به احساسات به
اندازة كافي در نظر گرفته نشده است ،اين مطالعه تالش كرده است يك سنجش جامع از روشهاي تحليل
سيگنال ،جهت آزمودن اختالفها در پارامترهاي خودمختار شامل الکتروکاردیوگرام و هدايت الكتريكي
پوست فراهم كند .مواد و روشها :سيگنالهاي خودمختار  47دانشجو در هنگام تماشاي تصاوير
شاد و غمگين جمعآوري و تحليل شد .براي اين منظور ،طيف وسيعي از ويژگيهاي خطي و غيرخطي از
سيگنالها استخراج گرديد و تفاوت ميان دو گروه با استفاده از آزمون ناپارامتری من ویتنی مورد ارزيابي
قرار گرفت .يافتهها 22 :نفر از شركتكنن دهها خواب طبيعي داشتند (میانگین سن  21/32 ± 1/67سال)
در حالي كه  25نفر از افراد خواب ناكافي (میانگین سن  21/88 ± 1/64سال) داشتند .نتايج مطالعة حاضر
نشان ميده د كه پاسخهای فیزیولوژیکی به تحريكات احساسي به طول مدت خواب بستگي دارد .باالترين
درصد تفكيك به ويژگيهاي غيرخطي سيگنال  GSRدر پاسخ به تصاوير غمگين اختصاص دارد .از اين ميان
شاخصهای پوانکاره تفاوت معنيداري را ميان دو گروه نشان داد .نتايج تحليل خطي نيز بيانگر عملكرد بهتر
سيگنال  GSRدر نشان دادن تفاوت ميان پاسخهاي احساسي دو گروه با مقدار متفاوت خواب بوده است .كليد واژهها:
يداري ميان ميزان خواب و رفتار احساسی شركتكنندهها وجو د دارد .تحليل
نتيجهگيري :يك ارتباط معن 
پارامترهاي خودمختار ما را قادر به بررسي اين رابطه ميسازد .اگرچه نتايج به نوع تحريك و روششناسي  .1احساسات
 .2دینامیکهای غیرخطی
مورد استفاده براي تحليل دادهها بستگي دارد.
 .3خواب
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مقدمه
خــواب حالتــی برگشــتپذیر اســت کــه بــا ســکون،
بیحرکتــی نســبی و افزایــش در آســتانۀ پاســخ بــه تحریــکات
محیطــی نســبت بــه حالــت بی ـداری مشــخص میگــردد .در
بســیاری از متــون علمــی بــر رابطــۀ نزدیــک میــان احساســات
و میــزان خــواب اشــاره شــده اســت ( .)1، 2پیــش از ایــن،
اثــرات منفــی کمبــو د خــواب بــر ســطوح مختلــف کارکــردی،
بهویــژه بــر شــناخت و رفتــار و همچنیــن بــر فراین ـ د تنظیــم
احساســات گــزارش شــده اســت ( .)3-6اگرچــه عــوارض
احساســی خــواب کــم بــر پارامترهــای فیزیولــوژی در مقــاالت
چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت؛ یکــی از نتایــج
کلــی بــه دســت آم ـده ،افزایــش احساســات منفــی بــه علــت
کمبــو د خــواب بــوده اســت .افزایــش در اضطــراب ،پریشــانی،
خســتگی و نشــانههای افســردگی بــه علــت کمبــود خــواب
مشــاهده شـده اســت ( .)7، 8شــرکتکنندگان بــا خــواب کــم
دارای شــدت و میــزان احساســات مثبــت کمتــری بو دهانــد.
کمخوابــی ،حتــی بــرای م ـدت زمانــی کوتــاه (یــک شــب یــا
دو شــب) ،نیــز منجــر بــه کاهــش احساســات مثبــت و افزایــش
اضطــراب میشــود ( .)9، 10کمبــو د خــواب در کــودکان 30
تــا  36ماهــه ،موجــب کاهــش  %34در پاســخ بــه احساســات
مثبــت و افزایــش  %31در پاســخ بــه احساســات منفــی ش ـده
اســت (.)11

Heart rate variability
Low-frequency to high-frequency ratio
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پیــش از ایــن ،روشهــای مختلفــی بــرای پــردازش
ســیگنالهای بیولوژیکــی در پاســخ بــه احساســات ارائــه
شــده اســت .بیشــتر اطالعــات بشــر از رفتارهــای احساســی
و رفتارهــای سیســتمهای بــدن بــا اســتفاده از روشهــای
حــوزۀ زمــان و فرکانــس (کــه اصطالح ـاً بــه آنهــا روشهــای
خطــی یــا اســتاندار د گوین ـد) حاصــل ش ـده اســت .برخــی از
شــاخصهای خطــی نظیــر توانهــای فرکانســی ســیگنال
 4HRVو  5LF/HFدر مســئلۀ تنظیــم احساســات و ارتبــاط آن
بــا پارامترهــای فیزیولــوژی مــور د بررســی قــرار گرفتــه اســت
( .)22از ایــن ویژگیهــا در مســئلۀ بازشناســی احساســات
نیــز اســتفاده شــده اســت .پیــکار د و همــکاران ویژگیهــای
آمــاری پنــج ســیگنال فیزیولــوژی را تحلیــل کردنــد و
توانســتند هشــت کالس احساســی را بــا نــرخ بازشناســی %81
تفکیــک نماین ـد ( .)23در مطالعــۀ دیگــری ،بــا بــه کارگیــری
ویژگیهــای طیفــی ،دامنــه ،میانگیــن ،بیشــینه و انحــراف
معیــار ســیگنالهای قلبــی ،باالتریــن نــرخ  %78/4و %61/8
بــه ترتیــب در تفکیــک ســه و چهــار حالــت احساســی گــزارش
شــده اســت (.)24
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بــرای مشــخص کــردن چگونگــی ارتبــاط خــواب بــا احساســات،
برخــی مطالعــات شــبکههای مغــزی را مــور د بررســی قــرار
دا دهانــ د ( .)16-14فقــدان خــواب منجــر بــه کاهــش قــدرت
کنتــرل احساســات منفــی میشــو د کــه ایــن امــر بــه علــت
در هــم گســیختگی عملکــر د قشــر جلــوی پیشــانی بــه وجــود
یده ـد
میآی ـ د ( .)14مطالعــات تصویربــرداری مغــزی نشــان م 
کــه کمخوابــی منجــر بــه افزایــش فعالیــت آمیگــدال (%60
دامنــۀ بزرگتــر) در پاســخ بــه تحریــکات احساســی منفــی
میگــر د د ( .)15همچنیــن ،اتصــاالت میــان آمیگــدال و قشــر
میانــی جلــوی پیشــانی در گــروه کمخــواب کاهــش مییابــد.
اگرچــه در ایــن گــروه ،اتصــاالت بیشــتری میــان آمیگــدال و
مراکــز فعالســازی اعصــاب خودمختــار در هســتۀ لوکــوس
ســرولئوس وجــو د داشــته اســت .اثــر تحریــکات احساســی
مثبــت بــر کمخوابهــا ،بیانگــر تقویــت شــبکههای مغــزی
مزولیمبیــک در پاســخ بــه تصاویــر احساســی مثبــت بــوده
اســت ( .)16ایــن افزایــش وابســته بــه کاهــش اتصاالت در قشــر
میانــی و قشــر حدق ـهای پیشــانی 1بــوده و اتصــاالت بیشــتری

م ـدت زمــان کوتــاه یــا طوالنــی خــواب بــر سیســتم عصــب
خودمختــار و نشــانههای حیاتــی اثرگــذار اســت .بــهطــور
خــاص ،افزایــش فشــار خــون دیاســتولیک و میانگیــن مق ـدار
مقاومــت پوســت بــه علــت کمخوابــی گــزارش شــده اســت
( .)20بــا بررســی تحقیقــات میتــوان دریافــت کــه تــاش
بســیار کمــی در زمینــۀ عــوارض احساســی خــواب کــم مبتنــی
بــر ســیگنالهای فیزیولــوژی صــورت گرفتــه اســت و اثــر
خــواب زیــاد در آنهــا عمومــاً نادیــده گرفتــه شــده اســت.
تنهــا در مطالعــۀ گشــوارپور و همــکاران ،اثــر میــزان خــواب
بــر پاســخهای احساســی افــرا د کــه بــا تحریــک موســیقی
ایجــاد شــده بــود ،بــا اندازههــای فرکانســی ســیگنالهای
خودمختــار مــورد بررســی قــرار گرفــت ( .)21نتایــج حاکــی
از آن بــو د کــه صرفنظــر از نــوع تحریــک احساســی ،بیشــینۀ
تــوان ســیگنالهای خودمختــار در هنــگام گــوش کــردن
بــه قطعــات موســیقی افزایــش مییابــ د کــه ایــن مقادیــر
بــرای افــرادی کــه خــواب کافــی داشــتهاند ،باالتــر بــوده
اســت .بهعــاوه ،تمایــز بیــن گــروه افــرا د بــا خــواب طبیعــی
و افــرادی کــه میــزان خــواب ناکافــی داشــتهاند در پاســخ بــه
3
تحریــکات احساســی در ســیگنال الکتروکاردیوگــرام ()ECG
مشــهودتر بــوده اســت.
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بــا ارزیابــی حــاالت چهــره ،کاهــش در بیــان احساســات
پــس از کمخوابــی گــزارش شــده اســت ( .)12تحلیــل
قطــر مردمــک چشــم ،بیانگــر آن اســت کــه افــراد دارای
کمبــود خــواب ،در هنــگام نــگاه کــردن بــه تصاویــر منفــی
در مقایســه بــا تصاویــر مثبــت و خنثــی ،قطــر مردمــک
بزرگتــری داشــتهاند (.)13

در مســیرهای اولیــۀ پــردازش بینایــی و نواحــی لیمبیــک 2بــه
همــراه داشــته اســت .شــوان و همــکاران نشــان دادنـ د کــه زمان
پاســخ بــه محــرک پــس از کمبــو د خــواب بــه مـدت دو شــبانه
روز ،کوتاهتــر میشــو د ()17؛ زیــرا اطالعــات بینایــی بــدون
آنکــه از قشــر بینایــی عبــور کنـ د از آمیگـدال میگــذر د و ایــن
احتمــال وجــو د دار د کــه مســیر هدایــت آن نقــش مهمــی در
تغییــر در پاس ـخهای احساســی بــه محرکهــای بصــری پــس
از اختــال خــواب داشــته باشــ د (.)18، 19
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الگوهــای متفــاوت از پاســخهای فیزیولــوژی بــه فیلمهــای
تــرسآور و غمگیــن بــا تحلیــل پارامترهــای ســادۀ خطــی از
ســیگنالهای قلبــی -عروقــی ،هدایــت پوســت و تنفــس
حاصــل ش ـد ( .)25در تحقیقــی دیگــر ،ترکیــب خطــی شــش
متغیــر خطــی در متمایــز کــردن حالــت خنثــی از اضطــراب بــا
نــرخ طبقهبنــدی  %83/3بــه کار گرفتــه شــد ( .)26تبدیــل
فوریــه ســریع ســیگنالهای مغــزی در تفکیــک دو و ســه
ســطح از ابعاد ارزش و برانگیختگی اســتفاده شـده اســت (.)27
میانگیــن صحــت دو ســطح در ابعــا د ارزش و برانگیختگــی بــه
ترتیــب  %70/9و  %70/1بــود کــه نــرخ تفکیــک در ســه ســطح
بــه مقـدار  %55/4و  %55/2کاهــش یافــت .ویژگیهــای حــوزۀ
زمــان و فرکانــس چنـ د ســیگنال فیزیولــوژی در مطالعــۀ اخیــر
لــی و همــکاران در مســئلۀ بازشناســی احساســات بــا بیشــینۀ
صحــت  %73بــه کار گرفتــه ش ـد (.)28

اخذ دادگان
ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی اســت .ســیگنالهای بیولوژیکــی
 47دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی ســهن د بــهطــور تصادفــی
جمـعآوری شـد .پیــش از آزمایــش ،شــرکتکنندگان رضایــت
خــو د را بــرای شــرکت در آزمایــش بــهصــورت کتبــی اعــام
کردن ـد .بهعــاوه ،از آنهــا خواســته ش ـد اطالعاتــی در مــورد
کیفیــت و مــدت زمــان خــواب خــو د بــ ه صــورت کلــی و
بــرای شــب قبــل از آزمایــش ارائــه دهنـد .معیــار طبیعــی یــا
غیرطبیعــی بــودن خــواب افــرا د بــر اســاس مطالعــة قبــل بــوده
اســت ( .)21بــر ایــن اســاس ،معیــار انتخــاب ایــن دو گــروه
بــر اســاس آســتانهگذاری بــر نســبت خــواب شــب قبــل بــه
میــزان خــواب طبیعــی ( )Iافــرا د بــوده اســت.

Entropy
Lyapunov exponents
8
Galvanic skin response
6
7
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علیرغــم اینکــه روشهــای تحلیــل خطــی و غیرخطــی
بســیاری بــرای ارزیابــی ســیگنالهای بیولوژیکــی در
پاســخهای احساســی بررســی شــدهاند ،رابطــۀ میــان میــزان
خــواب بــا احساســات از منظــر پاســخهای فیزیولــوژی و
روشهــای تحلیــل ســیگنال یــا بررســی نش ـده و یــا چن ـدان
مــور د توجــه قــرار نگرفتــه اســت .در مطالعــۀ حاضــر ،رابطــۀ
میــان اثــر نســبت خــواب در پاســخ بــه تصاویــر احساســی (غــم
و شــادی) بـه طــور جامــع بــر ســیگنالهای الکتروکاردیوگــرام
و هدایــت الکتریکــی پوســت مــور د ارزیابــی قــرار خواهــد
گرفــت.

در ایــن تحقیــق ،نقــش میــزان خــواب بر پاسـخهای احساســی
مــورد بررســی قــرار گرفــت .بدیــن منظــور ،تصاویــر احساســی
در دو کالس غــم و شــادی از طریــق تصاویــر اســتاندار د بــه
فــر د نشــان داده ش ـد و همزمــان ســیگنالهای  ECGو GSR
شــرکتکنندگان اخــذ گردیــد (اخــذ دادگان) .ســیگنال
 ECGنشــان دهنـدۀ عملکــرد قلــب و پاســخ گالوانیــک پوســت
( )GSRنشــان دهنــدۀ تغییــرات مقاومــت پوســتی ناشــی
از فعالیــت غــدد عرقــی در پوســت اســت کــه بــا سیســتم
عصــب ســمپاتیک کنتــرل میشــوند .ایــن فعالیــت بهعنــوان
شــاخصی از برانگیختگــی ســایکولوژیکی یــا فیزیولــوژی در
نظــر گرفتــه میشــود .در موقعیتهایــی نظیــر فعالیتهــای
فیزیکــی و یــا برانگیختگــی احساســی رطوبــت پوســت
افزایــش و مقاومــت الکتریکــی پوســت کاهــش مییابــد .در
نتیجــه هدایــت الکتریکــی افزایــش مییابــد .تغییــر هدایــت
الکتریکــی پوســت بیــن دو انگشــت (یــا دو نقطــه از بـدن کــه
عمومــاً انگشــتان ،کــف دســت یــا پــا اســت) بــا قــرار دادن
دو الکتــرود در طــول زمــان اندازهگیــری میشــود .ایــن دو
الکتــرود غالب ـاً بــه بن ـد دوم انگشــت اشــاره و انگشــت میانــه
و یــا انگشــت اشــاره و انگشــت انگشــتری متصــل میشــوند.
زیــرا فــرض میشــود ایــن مکانهــا بیشــترین حساســیت را
بــه پاس ـخهای برانگیختگــی دارن ـد .ســپس ،ایــن ســیگنالها
بــ ه طــور جامــع بــا اســتخراج ویژگیهــای مختلــف در
حوزههــای زمــان ،فرکانــس و غیرخطــی مــور د تحلیــل
قــرار گرفــت (اســتخراج ویژگــی) .در نهایــت بــرای بررســی
معن ـیداری تفــاوت میــان پاس ـخهای بیولوژیکــی در افــرا د بــا
میــزان خــواب طبیعــی و خــواب غیرطبیعــی از آزمــون آمــاری
اســتفاده گردیــد (تحلیــل آمــاری).
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اخیــراً ،اســتفاده از شــاخصهای غیرخطــی در فراینــ د
اســتخراج ویژگــی از ســیگنالهای حیاتــی توجــه بســیاری از
محققــان را بــه خــود جلــب نمــوده اســت .آفتاناس و همــکاران
نشــان دادنــ د کــه یــک رابطــۀ مســتقیم میــان تخمیــن
دینامیــک پیچیدگــی و شــدت احســاس درک شــده توســط
فــر د وجــود دارد و مقادیــر آنتروپــی ( 6)ENTRکلموگــروف
و نمــای لیاپانــوف 7بــه تغییــرات  EEGدر هنــگام القــای
احساســات حســاس هســتند ( .)29، 30آنتروپــی بهعنــوان
شــاخصی غیرخطــی از ســیگنال  EEGبــرای مشــخص نمــودن
باندهــای فرکانســی و کانالهــای دارای اهمیــت در بازشناســی
احساســات اســتفاده شـده اســت ( .)31محققیــن بــه باالتریــن
نــرخ صحــت  %86/65در بازشناســی ســه دســتۀ احســاس
مثبــت ،منفــی و خنثــی دســت یافتنــد .پیشتــر ،بعــد
جاســازی ،زمــان تأخیــر ،بع ـ د همبســتگی ،آنتروپــی تخمیــن
و نمــای لیاپانــوف ســیگنال  8GSRبــرای تفکیــک احساســات
تحلیــل شــده اســت ( .)32بــا تحلیــل شــاخصهای پــات
پوانــکاره ،الگوهــای متفاوتــی از ســیگنال  HRVدر پاســخ بــه
محــرک برانگیزاننــده گــزارش شــد ( .)33، 34شــاخصهای
پوانــکاره در مطالعــۀ ناردلــی و همــکاران بــا موفقیــت بــرای
تفکیــک کالسهــای احساســی بــه کار رفــت (.)35

مواد و روشها
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خــواب طبیعــی و در غیــر ایــن صــورت ( >0/9و  )<1/1در
گــروه خــواب غیرطبیعــی قــرار میگرفتنــد.
بــرای ایجــاد احساســات در شــرکتکنندگان ،تصاویــری از
پایــگاه تصویــر  9IAPSانتخــاب شــد کــه تصاویــر توســط
شــرکتکنندگان آمریکایــی در ابعــاد احساســات بــر
مقیاســی نــه نقطــهای (از  1تــا  )9ارزیابــی شــده اســت و
بــرای تمــام ابعــاد احساســات ،میانگیــن و واریانــس نمــرات
شــرکتکنندگان محاســبه و گــزارش گردیــده اســت (.)36
در ایــن مطالعــه بــر اســاس بعـد ارزش (مثبــت و منفــی) ،دو
کالس احساســی متناظــر بــا احســاس شــادی و غــم در نظــر
گرفتــه ش ـد .بــرای کالس شــادی تصاویــری انتخــاب ش ـدند
کــه برانگیختگــی آنهــا در بــازۀ  5تــا ( 7/5بــاال) و ارزش
آنهــا در بــازۀ  6/5تــا ( 9بــاال) باشـد .بــرای کالس غــم نیــز
از تصاویــری اســتفاده شــد کــه دارای برانگیختگــی  2تــا 5
(پاییــن) و ارزش  1تــا ( 3/5پاییــن) بــود.

تمــام ثبتهــا در آزمایشــگاه علــوم اعصــاب محاســباتی در
دانشــگاه صنعتــی ســهن د انجــام شــده اســت .ســیگنالهای
 ECGو  GSRبــا اســتفاده از سیســتم پاورلــب  16کانــال

ویژگیهای خطی
تحلیــل حــوزۀ زمــان بــر اســاس پارامترهــای میانگیــن،
انحــراف معیــار ،بیشــینه ،کمینــه ،میانــه ،مـد ،ریشــۀ میانگیــن
مربعــات ( ،10)RMSگشــتاورهای مرتبــۀ دوم ،ســوم و چهــارم
انجــام شــد .بهعــاوه ،تحلیــل حــوزۀ فرکانــس بــا اســتفاده
از تخمیــن طیــف تــوان بــا روش فوریــه انجــام شــد (.)38
میانگیــن و بیشــینۀ مقادیــر تــوان و همچنیــن فرکانســی کــه
یدهــد ،اســتخراج گردیــد.
در آن ایــن مقادیــر رخ م 
تحلیلهای غیرخطی
پیچیدگــی :در ایــن مطالعــه از تحلیــل پیچیدگــی ارائــه
شـده توســط لمپــل و زیــو اســتفاده شـده اســت ( .)39اجــرای
الگوریتــم مطابــق بــا روش توضیــح داده شــده در مطالعــۀ
ژانــگ و ژو محقــق شــد (.)40
تحلیــل نوســانات رون ـد زدایــی ش ـده ( :11)DFAدو پارامتــر از
د فرکتــال (= D
تحلیــل  ،DFAشــامل نمــای مقیــاس ( )αو بعـ 
 )3–αدر ایــن مطالعــه تحلیــل شـد (.)41
را
بعــد جاســازی :ســری زمانــی
در نظــر بگیریــ د کــه در آن  xiیــک نمونــه از داده اســت.
بســتر جــذب بازســازی شـده از ســیگنال مطابــق زیــر حاصــل
میشــود (:)42
که در آن  τتأخیر محاط و  mبعد جاسازی است.
آنتروپــی :روشهــای مختلفــی از آنتروپــی بهعنــوان مق ـداری
از پیچیدگــی ارائــه شــده اســت ( .)43در مطالعــۀ حاضــر،
آنتروپــی تخمیــن ،شــانون ،لگاریتــم انــرژی و نمونــه تخمیــن
زده ش ـده اســت.
منحنیهــای پوانــکاره تأخیــردار :نمایــش هندســی ســری
زمانــی بــا منحنیهــای پوانــکاره ،میســر میشــو د کــه در آن
فواصــل متوالــی از  )Xi, Xi+1( ،Xبــه یــک فضــای دوبع ـدی
نگاشــت میشــوند ( .)44بــا بــرازش یــک بیضــی بــر شــکل
کمــی ســازی آن
پوانــکاره ،میتــوان شــاخصهایی بــرای ّ
اســتخراج نمــود .قطرهــای بــزرگ و کوچــک از بیضــی بــرازش
شــده ( SD1و  )SD2از همبســتگی و میانگیــن نقــاط  xبــا
تأخیرهــای صفــر و یــک حاصــل میگــردد .وابســتگی میــان
International affective picture system
Root mean square
11
Detrended fluctuation analysis
9
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بــه طــور همزمــان ،ســیگنالهای  ECGو  GSRاز
شــرکتکنندگان اخــذ گردیــد .بــرای مانیتــور کــردن
ســیگنال  ،GSRالکترودهــای دو قطبــی بــه انگشــتان اشــاره
و انگشــتری دســت چــپ متصــل ش ـد .ســیگنال  ECGنیــز از
لیــد  Iاخــذ شــد.

استخراج ویژگی
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در طــول فراینــد ثبــت داده ،از شــرکتکنندگان خواســته
شــد کــه تــا حــد امــکان آرام و بیحرکــت باشــند ،بهویــژه
دســت ،انگشــتان و پــای خــود را کــه الکترودهــا بــه
آنهــا متصــل اســت ،تــکان ندهنــد .در طــول ثبــت ،هــر
فــرد در مقابــل صفحــۀ لپتــاپ  15/5اینچــی نشســت و
الکترودهــای اخــذ داده بــه او متصــل گردیــد .کل فراینــد
ثبــت ســیگنال ،حــدود  15دقیقــه بــود کــه تصاویــر پــس
از دو دقیقــه اندازهگیــری ثبــت مبنــا (در حالــی کــه
شــخص بــه صفحــۀ خالــی نــگاه میکــرد) نشــان داده
میشــد 28 .بلــوک از تحریــک تصویــری بــر روی صفحــه
بــا ترتیــب تصادفــی پخــش شــد کــه هــر بلــوک شــامل 5
تصویــر از احساســات بــا کالس مشــابه بــود .در نهایــت 140
تصویــر احساســی اســتفاده ش ـد .توالــی تصاویــر بــرای تمــام
شــرکتکنندگان یکســان بــوده اســت .مــدت زمــان پخــش
هــر بلــوک  15ثانیــه بــود کــه پــس از آن بــه مـدت  10ثانیــه
یــک صفحــۀ خالــی نمایــش داده میشــد .صفحــۀ خالــی
بــرای اطمینــان از بازگشــت تغییــرات فیزیولــوژی بــه وجــود
آم ـده از هــر تحریــک احساســی بــه حالــت مبنــا قــرار داده
شــد .بالفاصلــه پــس از آن یــک صفحــۀ خالــی بــا عالمــت
مثبــت در وســط ،نشــان داده شـد تــا تمرکــز فــرد بــه مرکــز
صفحــه جلــب شـده و بــرای دیـدن بلــوک بعـد آمــاده گــردد.

( )AD Instruments; Australiaبــا نــرخ نمونهبــرداری 400
هرتــز جمــعآوری شــدند .بــرای تمــام شــرکتکنندگان،
شــرایط ثبــت داده از قبیــل نــور اتــاق ،دمــا ( 23-25درجــۀ
ســانتیگراد) ب ـدون تغییــر در نظــر گرفتــه ش ـد .نــور صفحــه
بــرای هــر فــر د بــ ه طــور جداگانــه تنظیــم شــد .فیلتــر نــاچ
بــرای حــذف نوســانات خــط تــوان در  50هرتــز فعــال گردی ـد
(.)37
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متغیرهــا بــا تأخیــر زمانــی کنتــرل میشــود .بــا ترکیــب
 SD1و  SD2میتــوان شــاخصهای دیگــری بــه دســت
آورد .شــاخصهایی کــه عــاوه بــر  SD1و  SD2در ایــن
مطالعــه تحلیــل شــدن د عبارتنــ د از :نســبت میــان  SD1و
)SD12( SD2؛ مســاحت بیضــی بــرازش شــده بــر نمــودار
پوانــکاره ( )Sو واریانــس کل ســری زمانــی (46( 12)SDRR
 .)45،بهعــاوه ،نمودارهــای پوانــکاره در  10تأخیــر مختلــف
ترســیم ش ـد و تمــام شــاخصهای ذکــر ش ـده از نمودارهــای
پوانــکاره بــرای هــر تأخیــر محاســبه گردیــد.
نمــای لیاپانــوف :مطابــق با روش ارائه شـده توســط روزنســتین
و همــکاران ،روش تخمیــن واقعــی از نمــای لیاپانــوف در ایــن
تحقیــق فراهــم گردی ـد (.)47
کمیســازی بازگشــتی ( :13)RQAهفــت شــاخص
تحلیــل ّ
از  RQAشــامل نــرخ بازگشــت ( ،14)RRقطعیــت (،15)DET
متوســط طــول خطــوط قطــری ( ،)Lآنتروپــی ،الی ـهای بــودن
( ،16)LAMبیشــینۀ طــول خــط قطــری ( ،)Lmaxبیشــینۀ
طــول خطــوط قائــم ( )Vmaxمــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
بــرای اطــاع بیشــتر بــه مطالعــۀ مــاروان و همــکاران مراجعــه
شــود (.)48

تحلیل آماری
در ایــن مطالعــه ،بهمنظــور تحلیــل تفــاوت میــان پاس ـخهای
فیزیولــوژی بــه تصاویــر شــاد و غــم در دو گــروه افــرا د بــا
خــواب طبیعــی و گــروه بــا خــواب غیرطبیعــی ،آزمــون
ناپارامتــری مــن ویتنــی اســتفاده شـده اســت .تمــام تحلیلهــا
بــا نرمافــزار  MATLABانجــام شــده اســت.
یافتهها

جــدول  1مقادیــر پارامترهــای زمانــی ( )Mean±SDدر دو
گــروه بــا خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی در دو تحریــک شــاد
و غــم و در دو ســیگنال  ECGو  GSRرا نشــان میدهــد.
همچنیــن در ایــن ج ـدول تفــاوت آمــاری روشهــای تحلیــل
Recurrence rate
Laminarity

میــان پاســخهای احساســی دو گــروه افــراد بــا میــزان
خــواب مختلــف را نشــان دهــد .از میــان ویژگیهــای
خطــی ،ویژگیهــای زمانــی عملکــر د بهتــری نســبت بــه
ویژگیهــای فرکانســی داشــتهاند .تمــام ویژگیهــای زمانــی
ســیگنال  GSRبجــز گشــتاورهای مرتبــۀ ســوم و چهــارم
معنــیداری تفــاوت میــان گروههــا را نشــان میدهــد .از
میــان ویژگیهــای حــوزۀ فرکانــس ،در دو ویژگــی بیشــینۀ
تــوان و میانگیــن تــوان ســیگنال تفــاوت معنــیداری میــان
دو گــروه مشــاهده ش ـد .بــهطــور کلــی ،بــا در نظــر گرفتــن
تحلیلهــای خطــی ســیگنالهای هدایــت الکتریکــی پوســت
و الکتروکاردیوگــرام ،تفاوتهــای معن ـیدار بیشــتری در بیــن
افــرا د بــا خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی در هنــگام احســاس
شــادی نســبت بــه غــم مشــاهده میشــود.

نتایــج تحلیــل غیرخطــی بــرای دو ســیگنال در جدولهــای
ضميمــة  2و  3آورده شـده اســت .بــهطــور خــاص ،جدولهاي
ضميمــة  2و  3بــه ترتیــب میانگیــن و انحــراف معیــار
ویژگیهــای غیرخطــی در ســیگنالهای هدایــت الکتریکــی
یدهنــد .همچنیــن
پوســت و الکتروکاردیوگــرام را نشــان م 
در ایــن جدولهــا معنـیداری پارامترهــای غیرخطــی بیــن دو
حالــت خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی نشــان داده شـده اســت.
از میــان ویژگیهــای غیرخطــی ســیگنال  ،GSRنمــای
لیاپانــوف ،آنتروپــی شــانون و شــاخصهای پوانــکاره
توانســتهان د رفتارهــای بیولوژیکــی مختلــف در پاســخ بــه
تحریــکات شــا د و غمگیــن را میــان افــرا د بــا میــزان خــواب
متفــاوت نشــان دهنــد .ایــن تفــاوت بــرای ویژگیهــای
نوســانات رونـد زدایــی شـده ،نمــای لیاپانــوف و بعـ د جاســازی
ســیگنال  ECGمعنــیدار بــوده اســت .بــه طــور کلــی،
جدولهــای ضميمــة  2و  3نشــان میدهنــ د کــه ســیگنال
 GSRنســبت بــه ســیگنال  ECGدر نمایــش تفــاوت میــان
دو گــروه عملکــر د بهتــری داشــته اســت کــه ایــن تفــاوت در
نمایــش حالــت غــم مشــهودتر بــوده اســت.
مطابــق بــا نتایــج گــزارش شـده در جدولهــای ضميمــة  1تــا
 ،3تصویــر  1درص ـد معن ـیداری ویژگیهــای اســتخراج ش ـده
بیــن دو گــروه بــا خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی را در هــر یــک
از ســیگنالها نشــان میدهــد.
نتایــج بیانگــر آن اســت کــه بیشــترین تفــاوت معنـیدار بیــن
ویژگیهــای خطــی در پاســخهای فیزیولــوژی بیــن دو
گــروه بــرای احســاس شــادی وجــود دارد (جــدول ضميمــة
 1و تصویــر  1الــف) %71/43.ویژگیهــای خطــی ســیگنال
 GSRو  %50ویژگیهــای خطــی ســیگنال  ECGدر حالــت
شــادی تفــاوت معنـیدار میــان دو گــروه بــا خــواب طبیعــی و
Standard deviation of RR intervals
Recurrence quantification analysis
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هـدف ایــن مطالعــه ،تحلیــل تفاوتهــای بیولوژیکــی افــرا د بــا
میــزان خــواب مختلــف در پاســخ بــه تحریکهــای احساســی
غــم و شــادی بــا اســتفاده از روشهــای پــردازش ســیگنال
اســت .شــرکتکنندگان (میانگیــن ســن  21/5 ± 1/6ســال)
بــه دو گــروه بــا خــواب طبیعــی شــامل  22نفــر (میانگیــن
ســن  21/32 ± 1/67ســال) و گــروه بــا خــواب غیرطبیعــی
(پرخــواب یــا کــم خــواب) شــامل  25نفــر (میانگیــن ســن
 21/88 ± 1/64ســال) دســتهبندی شــدند.

د کــه ســیگنال GSR
نتایــج تحلیــل خطــی نشــان میدهــ 
نســبت بــه ســیگنال  ECGبهتــر توانســته اســت تفــاوت
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فضــای فــاز مثلثــی :ایــن روش مبتنــی بــر الگوریتــم ارائــه
شـده توســط محــرری و همــکاران صــورت پذیرفــت ( .)49پس
از آن ،بــر اســاس توزیــع نقــاط یــک چنــد جملــهای درجــه
چهــار بــر آن بــرازش شـد کــه ضرایــب چنـد جملـهای (A, B,
 )C, D, Eبــردار ویژگــی را ایجــا د کردنــد.

خطــی میــان دو گــروه نشــان داده شــده اســت.
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یده ـد .در حالــی کــه در حالــت غــم،
غیرطبیعــی را نشــان م 
 %71/43ویژگیهــای خطــی ســیگنال  GSRایــن تفــاوت را
بیــان میکنـ د و ســهم ســیگنال  ECGدر نشــان دادن تفــاوت
میــان دو گــروه تنهــا  %21/43بــوده اســت.

بحث و نتیجهگیری
تاکنــون تحقیقــات گســتردهای در زمینــۀ احساســات و
تغییــرات ســیگنالهای بیولوژیکــی انجــام شــده اســت.
در نتیجــۀ ایــن مطالعــات محققــان معاصــر دارای نظریــات

Autonomic nervous system
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همچنیــن نتایــج تحلیلهــای غیرخطــی (جدولهــای
ضميمــة  2و  3و تصویــر  1ب) نشــان میدهــد کــه
 %30/14ویژگیهــای غیرخطــی ســیگنال  ECGو %71/23
ویژگیهــای غیرخطــی  GSRقــادر بــه نمایــش تفاوتهــای
بیولوژیکــی افــرا د بــا میــزان خــواب مختلــف بــه تصاویــر بــا
بــار احساســی شــاد بودهانـد .از طرفــی ،ایــن تفــاوت میــان دو
گــروه در هنگام مشــاهدۀ تصاویــر غمگیــن  %31/51و %78/08
بــه ترتیــب بــرای ســیگنالهای  ECGو  GSRبــوده اســت.

الگــوی پاســخ خودمختــار بــه شــادی بــا افزایــش فعالیــت
قلبــی بــه علــت عــدم فعالیــت واگ ،گشــاد شــدن عــروق،
افزایــش فعالیــت پاســخ الکتریکــی پوســت و افزایــش
فعالیــت تنفســی مشــخص میگــردد .بــ ه طــور خــاص،
پاســخ فیزیولــوژی بــه شــادی شــامل تغییــر نــرخ ضربــان
قلــب و افزایــش فشــار خــون اســت .هــر چنــد ،اســتفاده از
پروتکلهــای تحریــک متفــاوت بــرای ایجــا د شــادی منجــر
بــه ایجــاد پاســخهای فیزیولــوژی متفاوتــی گردیــده اســت:
کاهــش نــرخ ضربــان قلــب و افزایــش میــزان هدایــت پوســت
در پاســخ بــه تصاویــری از صورتهــای شــاد حاصــل شــده
اســت .بــرای شــادی بــه دســت آمـده از طریــق تصاویــر IAPS
کاهــش فعالیــت قلبــی و کاهــش فعالیــت تنفســی گــزارش
شــده اســت .کاهــش نــرخ ضربــان قلــب و میــزان هدایــت
پوســت در کــودکان در پاســخ بــه یــک صحنــۀ شــاد از فیلــم
کارتونــی بــه دســت آم ـده اســت .همچنیــن مشــاهدۀ فیلمــی
کــه یــک اســکیت بــاز برنــدۀ مــدال طــای المپیــک شــده
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تصویــر  -1درص ـ د تفــاوت معن ـیدار بیــن ویژگیهــای اســتخراج ش ـده از دو گــروه بــا
خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی بــا تحلیــل ســیگنالهای الکتروکاردیوگــرام و هدایــت
الکتریکــی پوســت در پاســخ بــه تحریــکات احساســی غــم و شــادی (الــف) روشهــای
خطــی و (ب) روشهــای غیرخطــی.

مختلــف بــر موضــوع فعالســازی سیســتم اعصــاب خودمختــار
( 17)ANSدر احساســات میباشــند .در ســال  ،2010کریبیــگ
در مقالــۀ مــروری خــود بــا اســتنا د بــه  134مقالــۀ معتبــر ،اثــر
پاســخهای فیزیولــوژی بــه احساســات مختلــف را گــردآوری
نمــوده اســت ( .)50نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد
کــه احساســاتی کــه بیشــتر مــور د بررســی قــرار گرفتهانــد،
عبارتن ـد از :خشــم ،تــرس ،غــم ،نفــرت و شــادی .آزمایشــات
تجربــی غالبــاً بــرای ایجــاد احساســات در شــرکتکنندگان
از کلیپهــای فیلــم ،بــه یادآوریهــای شــخصی ،نشــان
دادن تصاویــر و تصویرســازیهای ذهنــی اســتاندارد اســتفاده
کردهانــد .بهعــاوه ،ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه در
بررســی احســاس غــم الگــوی غیرمتجانســی از فعالیــت
همزمــان ســمپاتیک -پاراســمپاتیک گــزارش شــده اســت.
پاســخ فیزیولــوژی بــه غــم (بــدون گریــه) بــا عــدم فعالیــت
ســمپاتیک بــا اســتفاده از نمایــش فیلــم ،قطعــۀ موســیقی و
تصویرســازی ذهنــی اســتاندارد شــده مشــخص میگــردد.
کاهــش در نــرخ ضربــان قلــب همــراه بــا کاهــش در فعالیــت
الکتریکــی پوســت (کاهــش میــزان هدایــت پوســت) ،افزایــش
فعالیــت تنفســی (افزایــش نــرخ تنفــس) ،افزایــش یــا کاهــش
عمــق تنفــس ،کاهــش تغییــرات نــرخ ضربــان قلــب و کاهــش
دامنــۀ پالــس انگشــت و دمــای انگشــت در هنــگام تماشــای
کلیــپ فیلــم غمگیــن نشــان داده شــده اســت .مشــاهدۀ
تصویــر بــرای ایجــاد غــم منجــر بــه افزایــش نــرخ ضربــان
قلــب ،عــدم تغییــر در  HRVو تهویــه ،کاهــش نــرخ ضربــان
قلــب ،زمــان دم ،حجــم ضربــهای ،افزایــش ســیکل تنفســی،
زمــان بــازدم و تغییــرات نــرخ ضربــان قلــب ،ع ـدم تغییــر در
پاســخ هدایــت پوســت (تصاویــری بــا محتــوای افســردهکننده،
مانن ـد قبرســتان ،ســقوط هواپیمــا ،قربانــی جنــگ و یــا یــک
مرغابــی در روغــن) ،یــا افزایــش کــم نــرخ تنفــس ،کاهــش
دمــای انگشــت ،پاســخ هدایــت پوســت کوچکتــر (تصاویــری
از چهرههــای غمگیــن) میشــود.
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بــود ،منجــر بــه کاهــش نــرخ ضربــان قلــب گردیــد.
در تحقیــق حاضــر ،تفاوتهــای پاســخهای خودمختــار
افــرا د بــا میــزان مختلــف خــواب شــب قبــل بــه تحریــکات
احساســی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .طبیعــی یــا غیرطبیعــی
بــودن خــواب شــب قبــل افــراد بــا توجــه بــه اطالعــات اخــذ
ش ـده از طریــق پرسشــنامه و بــر اســاس روش ارائــه ش ـده در
مطالعــۀ قبــل تعییــن گردیــد ( .)21دو احســاس شــادی و
غــم بــا اســتفاده از تحریــکات تصویــری در فــرد ایجــا د شـد و
ســیگنالهای  ECGو  GSRبــا روشهــای خطــی و غیرخطــی
ســیگنالهای بیولوژیکــی تحلیــل گردیــد .بهمنظــور بررســی
معنــیدار بــودن تفاوتهــای پاســخهای احساســی دو گــروه
بــا میــزان خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی ،آزمــون ناپارامتــری
مــن ویتنــی بیــن دو گــروه انجــام شــد .تــا جایــی کــه
محققیــن اطــاع دارن ـد ایــن اولیــن مطالعــه اســت کــه اثــر
میــزان خــواب شــب قبــل افــرا د بــر پاسـخهای فیزیولــوژی در
هنــگام تماشــای تصاویــر احساســی را بررســی میکنــد.

همچنیــن نتایــج مطالعــۀ حاضــر بیانگر آن اســت که بیشــترین
درص ـ د تفکیــک مربــوط بــه شــاخصهای غیرخطــی ســیگنال
 GSRبــوده اســت ( .)%78/08اختــاف میــان باالتریــن نــرخ

بــا توجــه بــه اینکــه ع ـدم تشــخیص صحیــح احساســات بــر
تعامــات افــراد بهشــدت اثرگــذار اســت ،از نتایــج مطالعــۀ
حاضــر میتــوان در درک بهتــر تغییــرات فیزیولــوژی ناشــی
از عــوارض اختــاالت خــواب در بازشناســی احساســات
اســتفاده نمــود .در ایــن تحقیــق تفاوتهــای موجــود در
پاســخهای شــرکتکنندگان بــا میــزان خــواب طبیعــی
و غیرطبیعــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .پیشــنهاد
میشــود در مطالعــات آتــی تفــاوت پاســخهای احساســی
 ECGو  GSRدر گروههــای بــا خــواب کــم و زیــاد مــورد
بررســی قــرار گیــرد.
تشکر و قدردانی
محققیــن از آزمایشــگاه علــوم اعصــاب محاســباتی دانشــگاه
صنعتــی ســهن د کــه در آن دادههــا جم ـعآوری ش ـده اســت و
همچنیــن افــرادی کــه در ثبتهــا شــرکت نمودهان ـد ،کمــال
تشــکر را دارد.
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بــه طورکلــی ،نتایــج مطالعــۀ حاضــر بیانگــر وابســتگی
پاس ـخهای احساســی افــرا د بــه میــزان خــواب شــب قبــل بــا
تحلیلهــای خطــی و غیرخطــی اســت .بــا تحلیلهــای مبتنــی
بــر حــوزۀ فرکانــس نیــز نشــان داده شــ د کــه پاســخهای
فیزیولــوژی افــرا د بــه موســیقیهای احساســی وابســته بــه
میــزان خــواب شــب قبــل اســت ( .)21بهعــاوه ،نشــان داده
شـده اســت افــرادی کــه میــزان خــواب نامناســب دارنـد ،بــار
یدهنــ د و بیشــتر
احساســی تصاویــر را درســت تشــخیص نم 
آنهــا را در دســتۀ احساســات منفــی قــرار میدهنــد (.)11
نتایــج تحلیلهــای خطــی و غیرخطــی در تحقیــق حاضــر
بیانگــر آن اســت کــه ســیگنال  GSRنســبت بــه ســیگنال
 ECGبهتــر توانســته اســت تفــاوت میــان دو گــروه را نشــان
ده ـد .هــر چن ـ د اثــر میــزان خــواب در پاســخ بــه تحریــکات
صوتــی ،در تحلیلهــای فرکانســی ســیگنال  ECGنســبت
بــه ســیگنال  GSRمشــهودتر بــوده اســت ( .)21علــت آن
میتوانــ د بــه دلیــل متفــاوت بــودن پاســخهای فیزیولــوژی
بــه تحریــکات مختلــف اعمــال ش ـده (صوتــی و تصویــری) در
افــراد باش ـد.

تفکیــک ویژگیهــا میــان ویژگیهــای غیرخطــی و خطــی
حـدود  6/5درصـ د بــوده اســت .در نتیجــه ،بــر اهمیــت نقــش
شــاخصهای غیرخطــی در تحلیــل ســیگنالهای خودمختــار
بــرای نشــان دادن تفاوتهــای بیــن دو گــروه در پاســخ بــه
تصاویــر احساســی تأکیـد شـده اســت .ایــن یافتههــا منطبق بر
نتایــج مطالعــات قبلــی اســت .اهمیــت و کارآیــی بــهکارگیــری
روشهــای تحلیــل غیرخطــی بــر پارامترهــای فیزیولــوژی در
مســئلۀ بازشناســی احساســات پیــش از ایــن تأییــ د شــده
اســت ( .)35، 37، 51-53پارامتــر هرســت بهعنــوان یــک
ویژگــی غیرخطــی بــرای دســتهبندی اطالعــات احساســی
از ســیگنال الکتروکاردیوگــرام بــه کار رفــت ( .)51باالتریــن
صحــت  %92/87در تفکیــک شــش کالس احساســی به دســت
آمــد .ناردلــی و همــکاران شــاخصهای پوانــکاره را همــراه
بــا ویژگیهــای اســتاندار د و غیرخطــی دیگــر بــرای تفکیــک
چهــار ســطح برانگیختگــی و دو ســطح ارزش بــه کار گرفتن ـد
( .)35بــرای ابعــا د ارزش و برانگیختگــی بــه ترتیــب صحــت
بازشناســی  %84/72و  %84/26حاصــل ش ـد .علــت موفقیــت
روشهــای غیرخطــی ،میتوانــد ماهیــت آشــوبگونه و
غیرخطــی ســیگنالهای بیولوژیکــی باشــد .کشــف اطالعــات
جزئــی و پیچیدگیهــای نهفتــه در ســیگنال ،بــا روشهــای
مرســوم خطــی میســر نبــوده و در مقابــل روشهــای غیرخطی
پــردازش ســیگنال بــه خدمــت گرفتــه میشــوند.
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جـدول ضمیمــۀ  -1تغییــرات میانگیــن  ±انحــراف معیــار ( )Mean±SDو تفاوتهــای آمــاری در پاسـخهای احساســی دو گــروه افــرا د بــا خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی
بــا بــهکارگیــری روشهــای تحلیــل خطــی بــر دو ســیگنال هدایــت الکتریکــی پوســت و الکتروکاردیوگــرام در دو حالــت شــادی و غــم.

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08
] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.4.14
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جــدول ضمیمــۀ  -2مق ـدار میانگیــن  ±انحــراف معیــار ( )Mean±SDو معن ـیداری تفــاوت آمــاری ویژگیهــای غیرخطــی هدایــت الکتریکــی پوســت در دو حالــت
خــواب طبیعــی و غیرطبیعــی و بــرای دو کالس احساســی شــادی و غــم (مقادیــر در  3-10ضــرب شــوند).

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08
] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.4.14
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ج ـدول ضمیمــۀ  -3مق ـدار میانگیــن  ±انحــراف معیــار ( )Mean±SDو معن ـیداری تفــاوت آمــاری ویژگیهــای غیرخطــی الکتروکاردیوگــرام در دو حالــت خــواب طبیعــی
و غیرطبیعــی و بــرای دو کالس احساســی شــادی و غــم (مقادیــر در  3-10ضــرب شــوند).

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08
] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.4.14
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