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Contribution of N170 Component in Subjective Time Distortions of Facial Emotions
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ABSTRACT
Introduction: Emotional effects on human time perception are generally attributed to the arousal
factor, which is hypothesized to be responsible for speeding up or slowing down the internal
clock. The aim of the present study was to investigate the arousal effect on time distortion
with the help of event-related potentials (ERPs) that can provide direct electrophysiological
measures of arousal rather than self-report indices which have been the common approach
in the previous studies. In this study, a temporal bisection task was employed to assess the
temporal responses of participants to emotional faces that varied in arousal dimension. The
N170 component was used as an objective measure of induced arousal by different emotional
faces. Materials and Methods: Electroencephalography was recorded in 20 participants who
performed a temporal bisection task using high arousal pleasant stimuli (happy faces) and
neutral ones as stimuli. Results: Behavioral data revealed that temporal bisection points were
significantly smaller for high arousal pleasant stimuli (happy faces) compared to neutral ones,
while changes in N170 amplitude were independent of the emotional modulation of facial
stimuli. Conclusion: In the light of the dual-stage theory of emotional processing, it seems
that the N170 component is not appropriate to measure the arousal index of emotional faces
.in implicit tasks, and probably later components may be a better indicator for this index.x
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ی نســبت داده میشــود کــه
مقدمــه :تاثیــر هیجانــات بــر ادراک زمــان غالبــا بــه عامــل برانگیختگــ 
فــرض شــده اســت باعــث افزایــش یــا کاهــش ســرعت ســاعت درونــی میگــردد .هــدف از ایــن پژوهــش،
بررســی تاثیــر برانگیختگــی بــر اعوجــاج زمــان بــه کمــک تکنیــک پتانســیلهای وابســته بــه رویــداد
بــود کــه میتوانــد بــه جــای شــاخصهای خــودارزیابــی کــه روش رایــج در مطالعــات پیشــین بــوده
اســت ،ســنجههای الکتروفیزیولوژیــک و عینــی از میــزان برانگیختگــی ارائــه دهــد .در ایــن مطالعــه از
تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی بــرای بررســی پاســخهای زمانــی شــرکتکنندگان بــه چهرههــای
هیجانــی دارای ســطح برانگیختگــی مختلــف اســتفاده شــد .مولفــة  N170بهعنــوان یــک شــاخص
عینــی بــرای اندازهگیــری مســتقیم برانگیختگــی ناشــی از چهرههــای هیجانــی انتخــاب گردیــد.
مــواد و روشهــا :از  20شــرکتکننده در حیــن اجــرای تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی کــه بــا
اســتفاده از محرکهــای هیجانــی مثبــت بــا برانگیختگــی بــاال (چهرههــای شــاد) و چهرههــای خنثــی
طراحــی شــده بــود ،ثبــت الکتروآنســفالوگرافی بــه عمــل آمــد .یافتههــا :نتایــج دادههــای رفتــاری
نشــان داد نقطــه افتــراق زمانــی بدســت آمــده بــرای محرکهــای هیجانــی مثبــت بــا برانگیختگــی
بــاال (چهرههــای شــاد) در مقایســه بــا چهرههــای خنثــی بــه شــکل معنــيداری کوچکتــر بــود،
درحالیکــه تغییــرات دامنــة مولفــة  N170مســتقل از مدوالســیون هیجانــی محرکهــای چهــره
بــود .نتیجهگیــری :براســاس نظریــة پــردازش دو مرحلــهای هیجــان ،بهنظــر میرســد N170
مولفــة مناســبی بــرای اندازهگیــری شــاخص برانگیختگــی چهرههــای هیجانــی در تکالیــف ضمنــی
نیســت و احتمــاال مولفههــای دیــررس ،مقیــاس بهتــری بــرای ایــن شــاخص بهدســت دهنــد.
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مقدمه
در مطالعــات مختلفــی تاثیــر محرکهــای هیجانــی بــر ادراک
زمــان بــا اســتفاده از انــواع محرکهــا از جملــه چهــره ،کلمات،
تصاویــر و اصــوات دارای بــار هیجانــی نشــان داده شــده اســت.
فــرض بــر ایــن اســت کــه قابلیــت ادراک و تخمیــن زمــان
مبتنــی بــر یــک مکانیــزم ســاعتمانند درونــی 1اســت (شــکل
 )1کــه از یــک ضربانســاز تشــکیل شــده کــه پالسهــای آن
از طریــق یــک ســوئیچ بهیــک انبــاره منتقــل میشــود(.)2
بــرای تخمیــن زمــان ،محتــوای انبــاره بــا بــازه زمانــی مــورد
نظــر کــه قبــ ً
ا در حافظــه کاری ذخیــره شــده ،مقایســه
میشــود .در اصــل ،هــر تأثیــری بــر هریــک از بخشهــای
ایــن مکانیســم ســاعتمانند (ضربانســاز ،ســوئیچ ،انبــاره و
حافظــه) میتوانــد باعــث اعوجــاج در زمــان ذهنــی2شــود.
در مــدل ســاعت درونــی ،برانگیختگــی 3باعــث میشــود
تعــداد پالسهــای ایجــاد شــده توســط ضربانســاز افزایــش
یــا کاهــش یابــد .دسـتکاری مســتقیم برانگیختگــی بــا درجــه
حــرارت بــدن و یــا تجویــز دارو منجــر بــه اعوجــاج زمــان
ذهنــی میشــود ( .)3-4بنابرایــن ،افزایــش برانگیختگــی
فیزیولوژیــک ناشــی از هیجانــات نیــز بهطــور مشــابه
بایــد بــه افزایــش ســرعت ضربانســاز منجــر شــود (.)5
بــر همیــن اســاس ،فاصلــه 4محرکهــای هیجانــی نســبت
بــه محرکهــای خنثــی طوالنیتــر ادراک میشــوند .ایــن
اثــر بــا تصاویــر هیجانــی و همچنیــن بــا صداهــای حــاوی
بــار هیجانــی نشــان داده شــده اســت ( .)6-8چهرههــای

هیجانــی از مهمتریــن محرکهــای هیجانــی هســتند کــه
اهمیــت ویــژهای در تعامــات اجتماعــی دارنــد و تاثیــر آن بــر
ادراک زمــان و ایجــاد اعوجــاج زمانــی بهدفعــات نشــان داده
شــده اســت .اعوجــاج زمــان ناشــی از چهرههــای هیجانــی،
غالب ـاً بــا تاثیــر برانگیختگــی بــر ســاعت درونــی توضیــح داده
میشــود ( .)8-11نتایــج مطالعــات متعــددی نشــان داده
اســت کــه شــرکتکنندگان ،فاصلــه چهرههــای هیجانــی را
نســبت بــه چهرههــای خنثــی طوالنیتــر ادراک میکننــد.
در مطالعــهای ،افــرن 5و همــکاران ،بیشتخمیــن فاصلــه
چهرههــای شــاد و عصبانــی را در مقایســه بــا چهرههــای
خنثــی گــزارش نمــوده و نتایــج خــود را بهکمــک تاثیــر
برانگیختگــی بــر ســرعت ضربانســاز ســاعت درونــی توضیــح
دادهانــد ( .)12در پژوهــش دیگــری نیــز کــه بــه بررســی تاثیــر
انــواع چهرههــای هیجانــی بــر ادراک زمــان پرداختــه بهطــور
کلــی بیشتخمیــن زمــان چهرههــای هیجانــی نســبت بــه
خنثــی مشــاهده شــده کــه بیشــترین میــزان بیشتخمیــن
بــرای چهــره شــاد و پــس از آن بهترتیــب بــرای چهرههــای
ترســیده و عصبانــی بــوده اســت ( .)13مطالعــات دیگــری نیــز
بــا تمرکــز بــر تاثیــر شــش گــروه هیجــان اصلــی (شــادی،
تعجــب ،خشــم ،غــم ،تــرس و انزجــار) بــر تخمیــن زمــان،
نتایــج مشــابهی گــزارش نمودهانــد ( .)12، 14-17اگرچــه
نتایــج اغلــب پژوهشهــای صورتگرفتــه در ایــن زمینــه
بــا یکدیگــر ســازگار بــوده و داللــت بــر تاثیــر برانگیختگــی
ناشــی از چهرههــای هیجانــی بــر ســاعت درونــی و در نتیجــه
بیشتخمیــن زمــان بــرای چهرههــای هیجانــی در مقایســه
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بــا چهرههــای خنثــی داشــته اســت امــا در هیچیــک از ایــن
پژوهشهــا اندازهگیــری مســتقیم و عینــی از میــزان کلــی
برانگیختگــی شــرکتکنندگان در حیــن انجــام تکلیــف ادراک
زمــان صــورت نگرفتــه و بــرای ســنجش میــزان برانگیختگــی
ناشــی از محرکهــای بــهکار رفتــه صرفــاً بــه رتبهبنــدی
شــهودی شــرکتکنندگان بســنده شــده اســت (.)17، 12-14
اگــر چــه اســتداللهای نظــری و تجربــی نشــان میدهــد کــه
فعــل و انفعــال بیــن مکانیســم برانگیختگــی و ادراک زمــان
منجــر بــه اعوجــاج در ادراک زمــان هیجانــی میشــود ،امــا
نشــان دادن ایــن رابطــه در ســطح رفتــاری بســیار مشــکل
اســت .یــک راهحــل بالقــوه یافتــن همبســتههای عصبــی
فرآینــد برانگیختگــی بــا اســتفاده از تکنیــک پتانســیلهای
وابســته بــه رویــداد 6اســت .تکنیــک  ERPامــکان بررســی
واکنــش مغــز بــه محرکهــای ارائــه شــده را بــا وضــوح زمانــی
بــاال (میلیثانیــه) و بهصــورت غیرتهاجمــی فراهــم میکنــد.
بدیـن صــورت کــه در یــک آزمــون  ERPفعالیــت مغــزی فــرد
حیــن انجــام یــک تکلیــف دیداری یــا شــنیداری ثبت میشــود
و یــک ثبــت در مقیــاس میلیثانیــه از پــردازش اطالعــات
عصبــی ،حتــی زمانیکــه هیــچ پاســخ رفتــاری وجــود نــدارد
ارائــه میدهــد کــه بســته بــه نــوع تکلیــف بــا فرآیندهــا و
پردازشهــای ذهنــی خاصــی همبســته اســت .در واقــعERP
فعالیــت همزمــان چندیــن گــروه از نورونهــا در یــک مقطــع
زمانــی میباشــد کــه توســط رویدادهایــی نظیــر واکنــش
بهیــک محــرک هــدف اســتخراج میشــود ( .)18مزیــت
عمــده  ERPsدر تحقیقــات مربــوط بــه پــردازش هیجانــی،
در ایــن اســت کــه میتوانــد تاثیــر برانگیختگــی ناشــی از
هیجانــات را کــه توســط شــرکتکنندگان در طــول عملکــرد
زمانبنــدی تجربــه شــده ،نشــان دهــد .در مــرور پیشــینه
بــرای یافتــن مولفــهای کــه بتوانــد شــاخص اندازهگیــری
برانگیختگــی ناشــی از چهرههــای هیجانــی باشــدN170 ،
اولیــن و مهمتریــن مولف ـهای اســت کــه در نتایــج پژوهشهــا
گــزارش شــده اســت N170 .در واقــع یــک مؤلفــه  ERPاســت
کــه منعکسکننــده فرآینــد پــردازش چهــره ،اشــیای آشــنا
یــا کلمــات اســت ( .)19ایــن مولفــه بهصــورت یــک مــوج
منفــی 200- 0/14میلیثانیــه بعــد از ارائــه محــرک ظاهــر
میشــود و بیشــترین مقــدار آن بــر روی الکترودهــای
خلفــی -گیجگاهــی دیــده میشــود .خاســتگاه عصبــی آن بــه
شــکنجهای گیجگاهــی -تحتانــی 7و دوکماننــد 8نســبت داده
شــده اســت ( .)20-21جانبــی بــودن مولفــه  N170معمــوالً
بــه نفــع نیمکــره راســت ظاهــر میشــود و پیونــد مســتقیم بــا
پــردازش ســاختار چهــره دارد ،از همیــنرو بهنظــر میرســد
کــه  N170مهمتریــن مولفــة حســاس بــه پــردازش چهــره
میباشــد ( .)22-23در مطالعـهای کــه بــا اســتفاده از تکنیــک
 ERPبــه بررســی تاثیــر مشــاهده منفعــل چهرههــای هیجانــی
شــاد ،خنثــی و عصبانــی بــر امــواج الکتروآنســفالوگرافی

شــرکتکنندگان پرداختــه اســت ،مدوالســیون دامنــة مولفــة
 N170بــرای چهرههــای هیجانــی در مقایســه بــا چهــره
خنثــی مشــاهده شــده اســت ( .)24در مطالعــه دیگــری کــه
بهمنظــور بررســی تأثیــر هیجــان ناشــی از کلمــات ،تصاویــر
و چهرههــای هیجانــی بــر مولفههــای  ERPانجــام شــده،
مدوالســیون  N170بــرای چهرههــای هیجانــی در مقایســه
بــا چهرههــای خنثــی و مدوالســیون  EPN9و  LPP10بــرای
هــر ســه نــوع محــرک گــزارش شــده اســت( .)25پژوهــش
دیگــری بــه بررســی ایــن فرضیــه پرداختــه کــه مدوالســیون
هیجانــی مولفــه  N170فــارغ از نــوع هیجــان چهــره ،میتوانــد
شــاخصی از میــزان برانگیختگــی چهــره هیجانــی باشــد .در این
مطالعــه کــه از شــش نــوع چهــره هیجانــی (عصبانــی ،منزجــر،
ترســیده ،غمگیــن ،شــاد و خنثــی) بــا نمــرات برانگیختگــی
یکســان اســتفاده شــده ،تغییــر دامنــة مولفــة  N170بهصــورت
همبســته بــا میــزان برانگیختگــی چهرههــای هیجانــی و
مســتقل از نــوع هیجــان چهــره ،گــزارش شــده اســت (.)26
نتایــج پژوهــش دیگــری نیــز کــه از انــواع محرکهــای هیجانی
چهــره و غیرچهــره بــا ســطوح برانگیختگــی مختلــف اســتفاده
نمــوده ،حاکــی از آن بــوده کــه دامنــة مولفــة  N170متناســب
بــا میــزان برانگیختگــی ادراک شــده توســط شــرکتکنندگان
تغییــر میکنــد ( .)27در مجمــوع نتایــج حاصــل از ایــن
پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه مولفــة  N170میتوانــد
بهعنــوان یــک همبســته عصبــی بالقــوه جهــت اندازهگیــری
میــزان برانگیختگــی ناشــی از چهــره هیجانــی در نظــر گرفتــه
شــود .از آنجــا کــه تعامــل اجتماعــی اثربخــش ،نیازمنــد
پــردازش دائمــی اطالعــات زمانــی اســت ،بررســی دقیقتــر
نقــش برانگیختگــی هیجانــی در اعوجــاج زمــان ناشــی از
تعامــل بــا چهرههــای هیجانــی حایــز اهمیــت اســت (-31
 .)28از ســوی دیگــر بهرهگیــری از تکنیــک  EPRو اســتفاده
از یــک شــاخص عینــی بــرای اندازهگیــری مســتقیم میــزان
کلــی برانگیختگــی شــرکتکنندگان در حیــن انجــام تکلیــف
ادراک زمــان بهجــای گزارشهــای شــهودی ،میتوانــد بــه
تبییــن روشـنتری از ســهم و نقــش برانگیختگــی در اعوجــاج
زمــان و درک کاملتــری از فرآینــد ادراک زمــان بیانجامــد و
نیــز بــه پیشبینــی دقیقتــر رفتارهــای تخمیــن زمــان در
شــرایط هیجانــی متفــاوت کمــک کنــد .بنابرایــن بــا توجــه
بــه اهمیــت موضــوع و وجــود خــاء پژوهشــی در ایــن زمینــه،
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تاثیــر برانگیختگــی ناشــی از
چهرههــای هیجانــی بــر ادراک زمــان بــا اســتفاده از تکنیــک
 ERPو مولفــه  N170بهعنــوان یــک شــاخص بالقــوه و نســبتاً
عینــی جهــت اندازهگیــری برانگیختگــی و تبییــن نقــش
آن در اعوجــاج زمــان ذهنــی ناشــی از چهرههــای هیجانــی
میباشــد.
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آزاد اســامی تهــران واحــد علــوم و تحقیقــات ،کــه داوطلــب
شــرکت در پژوهــش بودنــد مصاحبــه بالینــی بهعمــل آمــد
و از  30نفــر از داوطلبانــی کــه فاقــد عالئــم محــور یــک
طبــق ارزیابــی DSM-Vبودنــد ،بــرای شــرکت در پژوهــش
دعــوت بهعمــل آمــد .از ایــن تعــداد  24نفــر بــا دامنــة
ســنی 18تــا 25ســال (بــا میانگیــن ســنی  20/01ســال و
انحــراف معیــار  )1/45جهــت انجــام تکلیــف مراجعــه نمودنــد.
افــراد شــرکتکننده راستدســت و دارای دیــد طبیعــی و
یــا اصــاح شــده بودنــد .از ایــن تعــداد پــس از اســتخراج و
حــذف دادههــای پــرت (کــه جزئیــات آن در بخــش اســتخراج
دادههــا آمــده اســت) 20 ،نفــر (بــا میانگیــن ســنی 19/97
ســال و انحــراف معیــار  )1/39بــرای تحلیلهــای بعــدی باقــی
ماندنــد .بــرای طراحــی تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی ،بــه
چهرههــای هیجانــی شــاد بــا نمــرات برانگیختگــی بــاال نیــاز
بــود .بــرای انتخــاب محرکهــای مناســب ،در یــک پژوهــش
جداگانــه 15 ،ســری از چهرههــای هیجانــی پایــگاه داده
 KDEFکــه هــر یــک شــامل بیــان هیجانــی شــاد و خنثــی بود

انتخــاب شــدند ( .)32و توســط  40دانشــجوی دختــر مقطــع
کارشناســی (متفــاوت از آزمودنیهــای آزمایــش اصلــی) بــا
میانگیــن ســنی  24/1و انحــراف معیــار  3/4بــا اســتفاده از
نســخه رایانــهای آزمــون خودارزیابــی بــا تصاویــر آدمــک از
حیــث میــزان خوشــایندی و برانگیختگــی ،در یــک مقیــاس
 7درجــهای ارزیابــی شــدند (تصويــر  .)33 -34( )2ســپس
میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات خوشــایندی و برانگیختگــی
بــرای ایــن چهرههــا محاســبه گردیــد.
ســه ســری از چهرههــای شــاد بــا باالتریــن نمــره برانگیختگــی
(جــدول )1بــه همــراه چهرههــای خنثــی بهعنــوان
محرکهــای مناســب بــرای تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی
ایــن پژوهــش انتخــاب شــدند .جهــت بررســی نمــرات
برانگیختگــی بهدســت آمــده بــرای چهرههــای هیجانــی
منتخــب ،از روش تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیریهــای
مکــرر 11اســتفاده شــد کــه نتیجــه اختــاف معن ـیداری بیــن
نمــرات برانگیختگــی چهرههــای هیجانــی شــاد در مقایســه بــا
خنثــی نشــان داد ( .)F)1/119( 69=/287 ; P>0/001آزمــون
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تعقیبــی بنفرونــی 12نیــز نشــان داد کــه نمــره برانگیختگــی
چهرههــای شــاد بهطــور معنــیداری بیشــتر از چهرههــای
خنثــی میباشــد .بــرای نمــرات بعــد خوشــایندی نیــز تحلیــل
مشــابهی صــورت گرفــت کــه نتیجــه آن نشــان داد در بعــد
خوشــایندی اختــاف معنـیداری بیــن دو نــوع چهــره هیجانی
شــاد و خنثــی وجــود دارد ()1/119( 115= /203 ; P>0/001
 )Fو نمــره خوشــایندی چهــره خنثــی پایینتــر از چهــره شــاد
بــود .نمــرات خوشــایندی و انگیختگــی محرکهــای انتخــاب
شــده در جــدول  1نشــان داده شــده اســت .همــه چهرههــای
هیجانــی بــهکار رفتــه در آزمــون دارای خــواص فیزیکــی و
ســطح پاییــن (ماننــد روشــنایی ،کنتراســت و اطالعــات رنــگ)
یکسانســازی شــده (مشــابه مثالهــای ارائــه شــده در
تصويــر  )3بودنــد .خــواص ســطح پاییــن محرکهــای چهــره،
ماننــد روشــنایی و کنتراســت و اطالعــات رنــگ ،میتواننــد بــر

مولفههــای اولیــه  ERPتأثیــر داشــته باشــد ،از همیــنرو بــا
یکسانســازی ایــن مشــخصات ســعی شــده اطمینــان حاصــل
شــود کــه هــر تاثیــری کــه بــر مولفــه  N170دیــده میشــود
در نتیجــه پــردازش محتــوای هیجانــی محــرک اســت و نــه
ویژگیهــای فیزیکــی آن.
نهایتــاً  6چهــره هیجانــی متعلــق بــه ســه مــدل مونــث از
پایــگاه داده  KDEFانتخــاب شــدند کــه نمونــهای از آن در
تصويــر  3ارائــه شــده اســت (.)32
در طــول اجــرای تکلیــف ،شــرکتکنندگان بــه تنهایــی در یک
اتــاق ســاکت و آرام و در فاصلــة 70ســانتیمتری از مانیتــور
 21اینچــی قــرار گرفتنــد .قبــل از انجــام تکلیف ،دســتورالعمل
شــفاهی توســط آزمونگــر ارائــه شــد .در ایــن تحقیــق از
تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی اســتفاده شــد کــه یکــی از

جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمرات برانگیختگی و خوشایندی محرکهای چهره
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روشهــای رایــج بــرای بررســی اثــر هیجانــات بــر ادراک زمــان
اســت ( .)16، 29در حیــن انجــام تکلیــف از شــرکتکنندگان
ثبــت  ERPبهعمــل آمــد و پــس از جم ـعآوری داده ،تحلیــل
بــر روی دادههــای رفتــاری و مولفــه  N170انجــام پذیرفــت.
تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی ( :)TBTدر ایــن تکلیــف ابتــدا
دو فاصلــه اســتاندارد کوتــاه و طوالنــی بــه آزمودنیهــا معرفــی
میشــود و ســپس از آنهــا خواســته میشــود در مــورد فاصلــه
محــرک ارائــه شــده در هــر آزمایــه تصمیــم بگیرنــد و تعییــن
کننــد کــه بهنظــر آنهــا محــرک ارایــه شــده بیشــتر شــبیه
فاصلــه اســتاندارد طوالنــی اســت یــا کوتــاه ( .)30تکلیــف
افتــراق زمــان دو بخشــی ایــن مطالعــه ،منطبــق بــر مطالعــات
پیشــین بــا اســتفاده از نرمافــزار  Psytaskپیادهســازی و
اجــرا شــد ( .)۱۲، 17، ۲۹دســتورالعمل اســتاندارد اجــرای
تکلیــف بــرای هــر شــرکتکننده در ســه مرحلــه متوالــی
آمــوزش ،ارزیابــی و آزمایــش انجــام میگیــرد .در ایــن
پژوهــش نیــز در مرحلــة آمــوزش ،بــه شــرکتکنندگان دو
فاصلــه اســتاندارد کوتــاه و طوالنــی آمــوزش داده شــد .بــرای

ایــن منظــور  10آزمایــه بهترتیــب تصادفــی ارائــه گردیــد
(تصويــر  )4کــه هــر یــک بــا نمایــش عالمــت ( )+بــرای
تثبیــت توجــه ،بهمــدت  2000میلیثانیــه آغــاز میشــد و
ســپس یــک بیضــی خاکســتری بــا فاصلــه  400یــا 1600
میلیثانیــه ارائــه میشــد و بهدنبــال آن پیــام کوتاه/طوالنــی
بهمــدت  300میلیثانیــه روی صفحــه ظاهــر میگردیــد.
در پایــان مرحلــة آمــوزش ،بــرای اطمینــان از یادگیــری
شــرکتکننده 10 ،آزمایــه ارزیابــی بهترتیــب تصادفــی
ارائــه شــد (تصويــر  )5کــه هــر آزمایــه بــا نمایــش عالمــت
( )+بــرای تثبیــت توجــه ،بهمــدت  2000میلیثانیــه آغــاز
میشــد و ســپس یــک بیضــی خاکســتری بــا فاصلــه 400
یــا  1600میلیثانیــه ارائــه میشــد و در ادامــه بــا یــک
صفحــۀ خالــی بهمــدت  2000میلیثانیــه جایگزیــن میشــد
کــه در ایــن مــدت ،شــرکتکننده بایــد بــا فشــاردادن
یکــی از دو کلیــد تخصیــص یافتــه ،اعــام میکــرد کــه
فاصلــه بیضــی ارائــه شــده کوتــاه یــا طوالنــی بــوده اســت.
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تصویر  -4توالی ارائه محرکها در مرحلة آموزش تکلیف افتراق زمان دوبخشی
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زمانیکــه شــرکتکننده ایــن ارزیابــی را بــا موفقیــت کامــل
پشتســر میگذاشــت و بــه هــر  10آزمایــه ارزیابــی پاســخ
صحیــح مــیداد ،وارد مرحلــه آزمایــش میشــد .در طــول
تکلیــف ،هفــت فاصلــه هــدف (، 1000 ، 800 ، 600 ، 400
 1400 ، 1200و یــا  1600میلیثانیــه) بــا ســه نوع چهره (ســه
مــدل مونــث )13دارای بــار هیجانــی (مثبــت یــا خنثی) ،سـه بار

و بهترتیــب تصادفــی ارائــه گردیــد .در مجمــوع  126آزمایــه
اجــرا شــد ( 3مــدل مونث ×  2نــوع هیجان ×  7بــازه زمانی × 3
تکــرار) (تصويــر  )6و اجــرای تکلیــف بــرای هــر شــرکتکننده
حــدود ســی دقیقــه طــول کشــید .تخصیــص کلیدهــای
پاســخ در بیــن شــرکتکنندگان بهصــورت موازنــه بــود.
امــواج الکتروآنســفالوگرافی افــراد بهصــورت پیوســته بــا

تصویر  -6توالی ارائه محرکها در مرحلة آزمون تکلیف افتراق زمان دوبخشی

اســتفاده از يــك آمپليفايــر ديجيتــال روســي بــه نــام Mitsar
و يــك كاله  19 ،EEGCAPکانالــه و براســاس نظــام بينالمللي
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 10-20اندازهگيــري و ثبــت شــد .همــه ســيگنالها بــا
اســتفاده از نرمافــزار  WinEEGبــا نــرخ نمونهگيــريHz 250
ثبــت گرديــد .محرکهــا بــا نرمافــزار  Psytaskکــه کدهــای
همزمانســازی را بــرای عالمتگــذاری ابتــدای محرکهــا بــه
آمپلیفایــر میفرســتاد ارائــه شــد .امپدانــس بیــن الكترودهــا
و پوســت ســر آزمودنیهــا زيــر  10 KΩنــگاه داشــته شــد.
اســتخراج دادههــای  :ERPســیگنالهای الکتروآنســفالوگرافی
بهصــورت آفالیــن بــا اســتفاده از نرمافــزار  WinEEGتحلیــل
شــدند .فیلتــر میانگــذر بیــن  0/16-30هرتــز فیلتــر شــد.
آرتیفکتهــای مرتبــط بــا حــرکات چشــم و پلــکزدن بــر
اســاس الگوریتــم  ICAحــذف گردیــد .بــرای میانگینگیــری،
دادههــا بــه بازههــای زمانــی  500میلیثانیــهای ( 100
میلیثانیــه قبــل از شــروع محــرک و  400میلیثانیــه پــس
از ارائــه محــرک) تقســیم شــدند .آن بخشهایــی از  EEGکــه
دارای دامنــهای بیشــتر از  ±80 vµبودنــد از رونــد تحلیــل
حــذف شــدند .میانگیــن  200میلیثانیــه قبــل از مجمــوع
محرکهــا بهعنــوان خــط پایــه در نظــر گرفتــه شــد .پــس
از اصــاح خــط پایــه ERP ،میانگیــن بهصــورت جداگانــه
بــرای کوشــشهای حــاوی تصاویــر هیجانــی شــاد و خنثــی
محاســبه گردیــد 2 .نفــر کــه پــس از حــذف آرتیفکتهــا از
هــر نــوع آزمایــه کمتــر از  20کوشــش از آنهــا ثبــت شــده

بــود ،از تحلیلهــای بعــدی کنــار گذاشــته شــدند .پــس از
طــی مراحــل فــوق ،تحلیلهــای آمــاری و اندازهگیــری
متوســط بــزرگ 14بــرای آزمودنیهــای باقیمانــده انجــام شــد.
بــرای تــک تــک آزمودنیهــا میانگیــن دامنــه مــوج پتانســیل
وابســته بــه رویــداد در بــازه -100تــا  400میلیثانیــه نســبت
بــه شــروع آزمایــه بــه تفکیــک بــرای هــر دو نــوع هیجــان
مــورد مطالعــه حســاب شــد .ســپس ایــن میانگینهــا مــورد
تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد .تحلیــل آمــاری هــم بــرای
دادههــای رفتــاری و هــم بــرای دادههــای پتانســیل وابســته
بــه رویــداد انجــام و تاثیــر نــوع هیجــان بــا اســتفاده از تحلیــل
واریانــس بــا اندازهگیریهــای مکــرر بررســی شــد .در صــورت
برقــرار نبــودن فــرض کرویــت ،تصحیــح گریــن هــاوس گایــزر
ب ـهکار رفــت .اســتخراج دادههــای رفتــاری :درصــد پاس ـخهای
طوالنــی (Plong) 15کــه هــر آزمودنــی بــه انــواع چهرههــای
هیجانــی (شــاد و خنثــی) در فواصــل مختلــف داده بــود،
محاســبه گردیــد .شــباهت منحنیهــای پاســخ آزمودنیهــا
بــا منحنــی ســیگموئید گوســی 16بــا اســتفاده از تابــع best-
 fitنرمافــزار  Matlabبررســی شــد و  2نفــر کــه منحنــی
پاسخشــان شــبیه و قابــل بــرازش بــه منحنــی ســیگموئید
نبــود و عملکردشــان در تکلیــف افتــراق زمان در ســطح شــانس
بــود ،از تحلیلهــای بعــدی کنــار گذاشــته شــدند( .)13در
مرحلــة بعــد بــرای یافتــن نقطــه افتــراق زمــان (BP)17هــر یک
از منحنیهــای پاســخ افــراد بـهدو نــوع چهــره هیجانــی (شــاد،
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خنثــی) بــا اســتفاده از ابــزار  psignifitنرمافــزار  Matlabبــر
یــک منحنــی ســیگموئید گوســی بــرازش شــد و نقطــه افتــراق
زمــان اســتخراج گردیــد ( .)35نقطــه افتــراق زمــان عبــارت
اســت از فاصلــه زمانــی کــه در آن احتمــال پاســخ طوالنــی
آزمودنــی بهمحــرک ارائــه شــده بــه  50درصــد میرســد
( .)36-37انــدازه نقطــه افتــراق زمــان مقــدار محور  xاســت در
نقطـهای کــه منحنــی پاســخ روی محــور  yبهمقــدار 50درصــد
میرســد .ایــن نقطــه نشــان دهنــده دقــت ادراک زمــان اســت.
هــر چــه جابهجایــی ایــن نقطــه بهســمت چــپ یــا راســت
بیشــتر باشــد ،بهترتیــب نشــاندهنده بیشتخمیــن یــا کــم
تخمیــن زمــان میباشــد .پــس از اســتخراج نقــاط افتــراق
زمــان افــراد بــرای چهرههــای هیجانــی مختلــف ،بــا وجــود
 7نــوع فاصلــه و دو نــوع چهــره هیجانــی 14 ،نمــره Plong
و دو نمــره  BPبــرای هــر آزمودنــی حاصــل شــد .ســپس
میانگیــن نمــرات بــرای همــه آزمودنیهــا محاســبه گردیــد.
یافتهها

نقطــه افتــراق زمــان :در ادامــه تحلیــل دادههــا ،نرمــال بــودن
توزیــع نقــاط افتــراق زمانــی بــا اســتفاده از آزمــون شــپیرو-
ویلــک مــورد بررســی قــرار گرفــت و همچنیــن آزمــون کرویــت
ماچولــی بــرای ارزیابــی مفروضــه همگنــی کوواریانــس انجــام
شــد .پــس از اطمینــان از برقــراری ایــن دو پیــش فــرض،
تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر انجــام شــد کــه در
نتیجــه اختــاف معنــیداری بــرای اثــر اصلــی نــوع چهــره
هیجانــی مشــاهده گردیــد (.)F)1/91( =21/603; P>0/200
نتایــج آزمــون تعقیبــی بنفرونــی همراســتا بــا یافتههــای
قبلــی ،نشــان مــیداد کــه نقطــه افتــراق زمانــی بــرای

تصوير  -7درصد پاسخهای طوالنی برای سه نوع چهره هیجانی (شاد و خنثی)
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درصــد پاســخهای طوالنــی :میانگیــن درصــد پاســخهای
طوالنــی محاســبه شــده در هــر فاصلــه و بــرای دو نــوع
محــرک هیجانــی در تصويــر  7نشــان داده شــده اســت.
بــرای بررســی معنــیداری اختــاف بیــن درصــد پاســخهای
طوالنــی در هیجانهــای مختلــف ،پــس از بررســی طبیعــی
بــودن توزیــع دادههــا ،بــا اســتفاده از آزمــون شــپیرو -ویلــک
و همچنیــن انجــام آزمــون کرویــت ماچولــی بــرای ارزیابــی
مفروضــه همگنــی کوواریانــس ،از تحلیــل واریانــس بــا
اندازهگیــری مکــرر اســتفاده شــد کــه در آن عامــل نــوع چهــره
هیجانــی بــا دو ســطح (چهرههــای شــاد و خنثــی) و عامــل
فاصلــه زمانــی در  7ســطح (،1200 ، 1000 ،800 ،600 ،400
 1400و یــا 1600میلیثانیــه) بهعنــوان عوامــل درونگروهــی
در نظـر گرفتــه شــدند .نتایــج نشــان داد کــه اثــر اصلــی فاصله
( )F)6/114( 293=/284 ; P>0/001معنـيدار میباشــد ،کــه
مویــد آن اســت کــه بــا افزایــش فاصلــه محــرک ،طبیعتــاً

درصــد پاســخهای طوالنــی افزایــش مییابــد .همچنیــن اثــر
اصلــی بــرای نــوع هیجــان نیــز معنــادار بــود (; P<0/003
 .)F)1/19( 11=/39آزمــون تعقیبــی بنفرونــی نشــان داد کــه
درصــد پاســخهای طوالنــی بــرای چهرههــای هیجانــی شــاد
( )M=0/689 ±0/019در مقایســه بــا چهرههــای خنثــی
( )M=0/641 ±0/021بزرگتــر بــوده اســت .اثــر تعاملــی بیــن
فاصلــه و نــوع هیجــان هــم معنـیدار بــود (=5/470;P>0/500
( )F)2/677، 25/257کــه نشــان میدهــد اعوجــاج ایجــاد
شــده در تخمیــن زمــان توســط چهرههــای هیجانــی متفــاوت
بهفاصلــه محــرک نیــز بســتگی دارد .بــرای تعییــن ماهیــت
تاثیــر فاصلــه بــر تخمیــن فاصلــه چهــره هیجانــی بــا  7ســطح
و اعوجــاج زمــان ،آزمونهــای تعقیبــی بنفرونــی بــا بررســی
اختــاف بیــن میانگیــن درصــد پاســخهای طوالنــی بــرای
هیجانهــای متفــاوت ،در فواصــل مختلــف انجــام شــد کــه این
اختــاف در فواصــل  800میلیثانیــه (7=/872 0;P<0/011
( 1000 ،)F)1/19میلیثانیــه ()1/91( =9/792; P>0/700
 )Fو  1400میلیثانیــه ( ،)F)1/91( =6/462; P>0/220بــرای
چهرههــای هیجانــی متفــاوت معنــیدار بــود .افــراد فاصلــه
چهرههــای شــاد را نســبت بــه خنثــی در فاصلههــای ،800
 1000و  1400میلیثانیــه ،طوالنیتــر ادراک نمودهانــد و
بیشــتر تخمیــن زدهانــد .میانگیــن و انحــراف معیــار محاســبه
شــده بــرای فواصــل فــوق در جــدول  2ارائــه شــده اســت:

دوره نهم ،شماره سوم ،تابستان 1400

چهرههــای شــاد ( )M= 724/9 ms± 26/869در مقایســه
بــا چهرههــای خنثــی ()M= 794/993 ms± 29/426
بهصــورت معنــیداری کوچکتــر بــوده اســت (تصويــر .)8
توزیــع پتانســیل روی ســر بــرای مولفــه  N170در تصويــر

 9ارائــه شــده اســت .بــر اســاس پیشــینه موجــود مولفــه
 ، N170کــه مهمتریــن مولفــه ادراک چهــره میباشــد ،بــر
روی قشــر جانبــی خلفــی و در بــازه زمانــی بیــن  140تــا
 170میلیثانیــه پــس از ارائــه محــرک ظاهــر میشــود
( .)40-38پــس از پــردازش و میانگینگیــری از دادههــا،

تصوير  -8میانگین و انحراف معیار نقطه افتراق زمان برای انواع چهرههای هیجانی
(شاد و خنثی) ()*P>0/01
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منطبــق بــا پیشــینه موجــود ،منفیتریــن دامنــه  N170در
الکترودهــای  T5و  T6در بازههــای زمانــی بیــن  140و 170
میلیثانیــه پــس از ارائــه محــرک مشــاهده شــد کــه در
تصويــر  10نمایـ�ش داده شــده اســت .پــس از بررســی نرمــال
بــودن توزیــع دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون شــپیرو -ویلــک
و همچنیــن انجــام آزمــون کرویــت ماچولــی بــرای ارزیابــی
مفروضــه همگنــی کوواریانــس ،بــرای تجزیــه و تحلیــل
آمــاری حداکثــر دامنــه مؤلفــه  N170بــا اســتفاده از تحلیــل
واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر ،جانبیبــودن (نیمکــره
راســت در مقایســه بــا چــپ) و نــوع هیجــان (چهــره شــاد
در مقابــل خنثــی) بهعنــوان عوامــل درونگروهــی در نظــر
گرفتــه شــدند .در صــورت معنــیدار بــودن هــر کــدام از
ایــن اثــرات ،از آزمونهــای تعقیبــی اصــاح شــده بــهروش
بنفرونــی ،بــرای بررســی بیشــتر یافتههــا اســتفاده شــد.
در نتایــج تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر بــرای دامنــه
 ،N170اثــر معنــيداری بــرای جانبیبــودن; P>0/001( 18

 )F)1/19( 15=/265مشــاهده شــد .آزمونهــاي تعقيبي نشــان
داد کــه دامنــه ایــن مولفــه در نیمکــره راســت 0/621( 19RH
 )M= -3/917 μv±منفیتــر از نیمکــره چــپ  20LHمیباشــد
( .)M= -1/969 μv± 0/427اثــر معنـیداری بــرای نــوع هیجان
یــا تعامــل بیــن نــوع هیجــان و جانبیبــودن مشــاهده نشــد.
بحث و نتیجهگیری
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تاثیــر برانگیختگــی ناشــی
از چهرههــای هیجانــی بــر ادراک زمــان بــا اســتفاده از
تکنیــک  ERPو مولفــه  N170بهعنــوان یــک شــاخص
بالقــوه و نســبتاً عینــی جهــت اندازهگیــری برانگیختگــی در
حیــن اجــرای تکلیــف ادراک زمــان و تبییــن نقــش آن در
اعوجــاج زمــان ذهنــی ناشــی از چهرههــای هیجانــی بــود.
نتایــج رفتــاری مطالعــه بیانگــر بیشتخمیــن چهــره هیجانــی
شــاد در مقایســه بــا خنثــی بــود ،بــه ایــن معنــی کــه بــرای
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تصوير  -9توزیع پتانسیل روی سر برای مولفة N170
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تصوير  -10امواج متوسطبزرگ الکترودهای دو طرف نواحی گیجگاهی ( )T5,T6که نشاندهنده مدوالسیون جانبی  N170است.
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Scalar Expectancy Theory
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چهــره هیجانــی شــاد نقطــه افتــراق زمــان کوچکتــری نســبت
بــه چهــره خنثــی بهدســت آمــد .ایــن نتیجــه ســازگار بــا
یافتههــای مطالعــات پیشــین اســت کــه بــه بررســی تاثیــر
هیجــان بــر ادراک زمــان بــا اســتفاده از تکلیــف افتــراق زمانــی
دوبخشــی پرداختــه و نشــان دادهانــد کــه شــرکتکنندگان
فاصلــه چهرههــای هیجانــی را نســبت بــه چهرههــای خنثــی
طوالنیتــر تخمیــن زدهانــد (.)9، 10، 12،15 ، 17، 41، 42
بیشتخمیــن چهــره هیجانــی شــاد نســبت بــه خنثــی بــا
21
اســتفاده از مــدل ســاعت درونــی و نظریــه انتظــار عــددی
) (SETقابــل توضیــح اســت ( .)44 43, 2,بــا توجــه بــه اینکه
چهرههــای شــاد ب ـهکار رفتــه در تکلیــف ادراک زمــان ،نمــره
برانگیختگــی باالتــری نســبت بــه چهرههــای خنثــی داشــتند،
طبــق پیشبینــی مــدل ســاعت درونــی ،تاثیــر برانگیختگــی
بــر ســاعت درونــی باعــث بیشتخمیــن زمــان میشــود و فــرد
حــس میکنــد زمــان طوالنیتــری ســپری شــده اســت .چــون
برانگیختگــی ســرعت ضربانســاز ســاعت درونــی را افزایــش
میدهــد و باعــث میشــود تعــداد پالسهــای بیشــتری بــه
انبــاره برســد .هــر چــه تعــداد پالسهــای انبــاره بیشــتر باشــد،
زمــان طوالنیتــر تخمیــن زده میشــود .پــس طبــق نظریــه
 ،SETانتظــار مــیرود فاصلــة چهرههــای شــاد در مقایســه

بــا چهــره خنثــی طوالنیتــر تخمیــن زده شــوند .همچنیــن
در حیــن انجــام تکلیــف ادراک زمــان از شــرکتکنندگان در
ایــن پژوهــش ثبــت الکتروآنســفالوگرافی بهعمــل آمــد تــا بــا
اســتخراج دامنــه مولفــة  N170از آن بهعنــوان یــک شــاخص
عینــی از میــزان برانگیختگــی چهرههــای هیجانــی اســتفاده
شــود .در نتایــج حاصــل از تحلیــل دامنــه  N170مدوالســیون
جانبــی بــودن  N170بهنفــع نمیکــره راســت منطبــق بــا
پیشــینه موجــود مشــاهده شــد امــا اختــاف معنـیداری بیــن
دامنــه مولفــة  N170بــرای چهــره شــاد و خنثــی دیــده نشــد
( .)45-47ایــن یافتــه برخــاف نتایــج مطالعــات متعــددی
اســت کــه بــه بررســی تاثیــر چهرههــای هیجانــی بــر
امــواج الکتروآنســفالوگرافی شــرکتکنندگان پرداختهانــد و
مدوالســیون هیجانــی دامنــه  )8، 24، 25، 49( N170و حتــی
بهصــورت دقیقتــر همبســتگی تغییــرات دامنــة  N170را بــا
میــزان برانگیختگــی محــرک هیجانــی گــزارش نمودهانــد (27
 .)26،مطالعــات بســیاری نشــان دادهانــد کــه حــاالت چهــره
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن نشــانههای زیستشــناختی
حتــی در مراحــل اولیــة پــردازش تصویــری هــم اولویتبنــدی
میشــوند و چهرههــای هیجانــی در مقایســه بــا چهرههــای
خنثــی بــر طیــف وســیعی از مولفههــا از جملــه مولفههــای
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Two-stage model of face processing
Implicit task
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Occipito-temporal
Dual task
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اولیــة ( ERPحــدود  100میلیثانیــه پــس از ارائــه محــرک)
و مولفــه میانــی حســاس بــه چهــره در ناحيــه مغــزي خلفــی-
گیجگاهــی ،22بــه نــام  N170و همچنيــن بــر مولفــة  ،EPNکــه
در حــدود  350-200میلیثانیــه در قشــر خلفــی -گیجگاهــی
مغــز پدیــدار میشــود و در نهایــت بــر مولفههــای موخــری
همچــون  ،LPPبــا نقطــه شــروعی در حــدود  400ميليثانيــه
تاثیــر میگذارنــد ( (.)48-56امــا نکتــه بســیار مهمــی کــه
بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ایــن اســت کــه برخــی از تغییــرات
 ERPکــه ناشــی از هیجانــات هســتند وابســته بــه عوامــل
گوناگونــی ماننــد روش ثبــت ،ویژگیهــای محــرک ،وضعیــت
هیجانــی شــرکتکنندگان و نــوع آزمــون (آیــا بهطــور
مســتقیم پــردازش عاطفــی را هــدف قــرار میدهــد یــا خیــر)
میباشــند .از ایــن رو شــاید بتــوان قبــل از هــر چیــز عــدم
مشــاهده مدوالســیون هیجانــی دامنــه  N170را در مطالعــه
حاضــر ،بهنــوع تکلیــف رفتــاری ایــن پژوهــش نســبت داد
کــه هــدف اصلــی آن تخمیــن فاصلــه محــرک بــوده و در آن
پــردازش جنبههــای هیجانــی محــرک بهصــورت مســتقیم
صــورت نمیگرفــت .در حالیکــه در اغلــب مطالعاتــی کــه
همبســتگی تغییــرات دامنــه  N170را بــا محتــوای هیجانــی
چهــره و یــا میــزان برانگیختگــی آنهــا گــزارش نمودهانــد،
تکلیــف ب ـهکار رفتــه در پژوهــش تشــخیص یــا مقایســه نــوع
هیجــان چهرههــا بــوده اســت و پــردازش عاطفــی محــرک
چهــره بهصــورت مســتقیم مدنظــر تکلیــف بــوده اســت.
ایــن اثــر در مطالعــه دیگــری نیــز کــه بــا هــدف مقایســه
دورههــای زمانــی پــردازش مســتقیم و غیرمســتقیم هیجــان
بهکمــک پتانســیلهای وابســته بــه رویــداد و بــا اســتفاده از
محرکهــای چهــره پرداختــه ،مقایســه نتایــج حاصــل از دو
تکلیــف مســتقیم (تشــخیص نــوع هیجــان) و غیــر مســتقیم
(تشــخیص رتــگ محــرک) نشــان میدهــد مدوالســیون
هیجانــی مشــاهده شــده بــرای مولفــه  N170در حیــن
تکلیــف مســتقیم ،در تکلیــف غیــر مســتقیم بســته بهنــوع
هیجــان تعدیــل شــده و یــا از بیــن مــیرود ( .)57در کنــار
پژوهشهــای دیگــری کــه مدوالســیون دامنــه  N170را
وابســته بــه میــزان عطــف توجــه بــه محتــوی هیجانــی
محــرک نیــز دانســته انــد ،یافتــه پژوهــش حاضــر ایــن نکتــه
مهــم را بــرای مــا آشــکار میکنــد کــه چنانچــه افــراد بــا
تکلیــف دوگانــه( 23تکلیفــی کــه مســتلزم پــردازش همزمــان
مولفــة هیجــان و فراینــد دیگــری ماننــد زمــان اســت) مــورد
ارزیابــی قــرار گیرنــد ،دامنــه مولفــة  N170دســتخوش تغییــر
قــرار نمیگیــرد ( .)38، 39، 58عامــل دیگــری کــه میتوانــد
دلیــل عــدم مدوالســیون دامنــه  N170بــرای چهرههــای
شــاد در مقایســه بــا چهرههــای خنثــی باشــد تفــاوت در
محرکهــای بــهکار رفتــه و ســطح برانگیختگــی آنهــا در
مطالعــات گوناگــون میباشــد .ایــن احتمــال وجــود داردکــه
ســطح برانگیختگــی محرکهــای چهــره بــهکار رفتــه در

ایــن مطالعــه بــه انــدازه چهرههــای هیجانــی مطالعاتــی
کــه در آنهــا مدوالســیون هیجانــی  N170مشــاهده شــده،
نبــوده اســت .در مجمــوع بــا در نظــر گرفتــن یافتههــای ایــن
پژوهــش در کنــار نتایــج پژوهشهــای دیگــری کــه اساســاً
مدوالســیون هیجانــی  N170را مــورد تردیــد قــرار داده و
بــا توجــه بــه مــدل دو مرحل ـهای ســنتی پــردازش چهــره،24
مولفــه  N170را کــه مختــص تشــخیص چهــره ( )1اســت بــا
رمزگشــایی ســاختار چهــره مرتبــط میداننــد و مولفههــای
موخــر  ERPرا منعکسکننــده پــردازش حــاالت و بیانهــای
چهــره میداننــد ،چنیــن بهنظــر میرســد کــه مولفــهN170
گزینــه مناســبی بهعنــوان شــاخص برانگیختگــی چهــره
هیجانــی حداقــل در تکالیــف رفتــاری غیرمســتقیم 25نیســت
و بــرای ایــن منظــور بایــد بهدنبــال مولفههــای موخرتــری
بــود ( .)59، 60در یــک مطالعــة مــروری نیــز بــا بررســی بیــش
از  40پژوهــش انجــام گرفتــه بــه کمــک تکنیــک  ،ERPچنیــن
نتیجهگیــری شــده اســت کــه مولفههــای اولیــه (قبــل از300
میلیثانیــه) در پتانســیلهای وابســته بــه رویــداد مربــوط بــه
پــردازش هیجانــی منعکسکننــده فرایندهــای خــودکاری
همچــون میــزان جلــب توجــه محــرک هیجانــی میباشــد
و پــردازش میــزان برانگیختگــی محرکهــای هیجانــی در
مراحــل بعــدی پــردازش هیجــان صــورت میپذیــرد و در
مولفههــای موخــر (بعــد از  300میلیثانیــه) ظاهــر میشــود
( .)61از مجمــوع یافتههــای پژوهشــی در مــورد محرکهــای
هیجانــی میتــوان چنیــن نتیجهگیــری کــرد کــه پــردازش
هیجــان در دو مرحلــة متوالــی صــورت میپذیــرد کــه در
مرحلــة اول بهصــورت خــودکار ،محرکهایــی بــا برانگیختگــی
بیشــتر ،بــرای پــردازش بــا اولویــت باالتــر انتخــاب میشــوند
و در مرحلــه دوم ایــن پــردازش رخ میدهــد .هــدف عمــده
ایــن پژوهــش بهکارگیــری تکنیــک  ERPجهــت اندازهگیــری
برانگیختگــی ناشــی از چهرههــای هیجانــی در حیــن انجــام
تکلیــف ادراک زمــان بــود تــا بهکمــک ایــن اندازهگیــری
مســتقیم و عینــی بتــوان بــه تبییــن دقیقتــر تاثیــر عامــل
برانگیختگــی بــر اعوجــاج زمانــی چهرههــای هیجانــی پرداخت.
یافتههــای رفتــاری اگــر چــه حاکــی از بیشتخمیــن زمــان
چهرههــای هیجانــی در مقایســه بــا چهرههــای خنثــی بــود
امــا بررســی عینــی تاثیــر عامــل برانگیختگــی در اعوجــاج
زمــان ،بهدلیــل عــدم مشــاهده مدوالســیون هیجانــی
در دامنــه مولفــه  N170میســر نشــد .در مطالعــه حاضــر
محدودیتهایــی نیــز وجــود داشــت .نخســت اینکــه تنهــا
تاثیــر چهرههــای مثبــت دارای برانگیختگــی زیــاد بــر ادراک
زمــان مــورد بررســی قرارگرفتنــد درحالیکــه بــرای رســیدن
بــه درک جامعــی از مکانیسـمهای ســازنده و درگیــر در ادراک
زمــان و نقــش ابعــاد مختلــف هیجــان در اعوجــاج آن ،الزم
اســت تاثیــر چهرههــای منفــی دارای برانگیختگــی زیــاد و
همچنیــن چهرههــای مثبــت و منفــی دارای برانگیختگــی کــم
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بدینوســیله از مســاعدت اســاتید محتــرم دانشــگاه
تبریــز و دانشــگاه آزاد تهــران واحــد علــوم و تحقیقــات و
همچنیــن از همــکاری کلیــه دانشــجویان شــرکتکننده
. تقدیــر و تشــکر مینماییــم،در ایــن پژوهــش

 همچنیــن نتایــج مطالعــهای.نیــز مــورد بررســی قرارگیرنــد
 هیجــان26کــه بــه بررســی تاثیــر تجســم و درونیســازی
در ادراک فاصلــه چهرههــای هیجانــی بــه کمــک تکلیــف
 حاکــی از آن اســت،افتــراق زمــان دوبخشــی پرداختهاســت
کــه مهــار فیزیکــی تقلیــد چهــره هیجانــی در مقایســه بــا
 بهطــور قابــل مالحظ ـهای،تقلیــد خودجــوش چهــره هیجانــی
باعــث کاهــش اعوجــاج زمــان ناشــی از چهرههــای هیجانــی
 ایــن مهــار فیزیکــی تــا حــدودی در مطالعــات.)12( میشــود
 اتفــاق میافتــد زیــرا از شــرکتکنندگان خواســتهERP
میشــود کــه حتیاالمــکان از حــرکات بــدن و اعضــای
صــورت خــودداری کننــد و حــرکات چشــم و پلــک زدن را بــه
حداقــل برســانند و عضــات پیشــانی یــا فــک خــود را شــل
 ولیکن. شــودEEG کننــد تــا مانــع از ایجــاد نویــز در دادههــای
تاثیــر ایــن نــوع مهــار بــر نتایــج مطالعاتــی کــه بــه بررســی
 بهطــور،تاثیــر ابعــاد هیجــان بــر ادراک زمــان میپردازنــد
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