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ABSTRACT
Introduction: Deficit in cognitive flexibility has been observed in several mental and
brain disorders. The dorsolateral prefrontal cortex is the most important brain region involved
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in cognitive flexibility related tasks. Using a computer model of neuronal stimulation, the aim
of this study was to investigate the effects of manipulating neural activity in this brain region
on cognitive flexibility. Materials

and Methods: A computer simulation approach

was used. Simulation was in the context of Leabra cognitive architecture and by using PBWM
model was implemented. Results: This study shows that increasing neural activity percent
in the dorsal lateral prefrontal cortex linearly decreased cognitive flexibility. In addition,
reduction of neural activity in this region of the brain decreased cognitive flexibility in a
larger extent.

Conclusion: These data indicate that hypo- or hyperactivity of inhibitory

interneurons in the dorsal lateral prefrontal cortex can cause deficit in cognitive flexibility.
Manipulation of neural activity in this region can distinguish two subgroups of patients with
impaired cognitive ﬂexibility.
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مقدمه :کمبود انعطافپذیری شناختی در چندین اختالل روانی و مغز مشاهده شده است .قشر
پیشپیشانی جانبی -خلفی مهمترین منطقۀ مغزی درگیر در وظایف مربوط به انعطافپذیری شناختی
است .با استفاده از یک مدل رایانهای تحریک عصبی ،هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات دستکاری فعالیت
عصبی در این منطقه از مغز بر انعطافپذیری شناختی بود .مواد و روشها :یک رویکرد شبیهسازی
رایانهای استفاده شد .شبیهسازی در بستر معماری شناختی  Leabraو با استفاده از مدل حافظۀ کاری قشر
پیشپیشانی -هستههای قاعدهای ( )PBWMانجام شد .یافتهها :این مطالعه نشان میدهد که با افزایش
فعالیت عصبی در قشر پیشپیشانی جانبی -خلفی ،انعطافپذیری شناختی به صورت خطی کاهش مییابد.
عالوه بر این کاهش فعالیت عصبی در این منطقه از مغز ،انعطافپذیری شناختی در یک وسعت بزرگتر را
کاهش داده است .نتیجهگیری :این دادهها نشان میدهد که کم یا بیش فعالی اینترنورونهای مهاری در
قشر پیشپیشانی جانبی -خلفی میتواند موجب کمبود انعطافپذیری شناختی گردد .دستکاری فعالیت
عصبی در این منطقه میتواند دو زیر گروه از بیماران با اختالل انعطافپذیری شناختی را مشخص کند.

مقــاله پـــــژوهشي
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مقدمه
انعطافپذیــری شــناختی 1بهعنــوان قابلیــت ذهنــی ســوئیچ
کــردن بیــن فکــر کــردن در مــورد دو مفهــوم متفــاوت و فکــر
کــردن در مــورد چنــد مفهــوم بــه طــور همزمــان توصیــف
شــده اســت .بــه طــور رایــج انعطافپذیــری شــناختی ،بــه
توانایــی ذهنــی در تنظیــم تفکــر یــا توجــه در واکنــش بــه
تغییــرات اهــداف و یــا محرکهــای محیــط اشــاره دارد.
اصطالحــات دیگــری کــه بــرای انعطافپذیــری شــناختی
2
اســتفاده میشــود شــامل :انعطافپذیــری ذهنــی ،جابجایــی
ذهنــی ،جابجایــی آمایــۀ ذهنــی 3یــا شــناختی ،عــوض کــردن/4
جابجایــی تکلیــف و عــوض کردن/جابجایــی توجــه اســت (.)1
یکــی از پرکاربردتریــن ابزارهــا بــرای ســنجش انعطافپذیــری
شــناختی ،آزمــون طبقهبنــدی کارتهــای ویسکانســین
( 5)WCSTاســت کــه خطــای درجاماندگــی 6در ایــن آزمــون
بهعنــوان مقیــاس ســنجش انعطافپذیــری شــناختی اســتفاده
میشــود (.)2

تحقیقــات بــا اســتفاده از تصویربــرداری تشــدید مغناطیســی
کارکــردی ( 7)FMRIنشــان میدهنــد کــه بــه طــور
کلــی هنگامــی کــه یــک شــخص درگیــر در یــک تکلیــف
انعطافپذیــری شــناختی اســت ،نواحــی خاصــی از مغــز
وی فعــال میشــوند .ایــن مناطــق عبارتنــد از :قشــر
پیشپیشــانی ،8هســتههای قاعــدهای ،9قشــر ســینگولیت
قدامــی 10و قشــر آهیانــهای خلفــی.)3( 11

Prefrontal cortex
Basal ganglia
10
Anterior cingulate cortex
11
Posterior parietal cortex
12
Dorsolateral prefrontal cortex
13
Attention deficit hyperactivity disorder

 WCSTتنهــا تکلیــف انعطافپذیــری شــناختی اســت کــه بــه
طــور پیوســته کاســتیهایی را در بیمــاران اوتیســتیک نشــان
میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تنهــا تکلیفــی اســت
کــه دارای ویژگیهــای قواعــد مشــخص محــدود و نیــاز بــه
ســطح باالیــی از قابلیــت رهــا کــردن بــه هنــگام جابجایــی
قاعــده اســت ،ممکــن اســت کمبــود انعطافپذیــری بیمــاران
اوتیســتیک در موقعیتهایــی کــه دارای ویژگیهــای مشــابه
ایــن تکلیــف اســت آشــکار شــود (.)8
کمبــود انعطافپذیــری شــناختی در اختــاالت متعــددی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ( .)9، 10از جملــه میتــوان
اختالالتــی همچــون اســکیزوفرنی ،وسواســی -جبــری (،)11
اوتیســم ،بیاشــتهایی عصبــی ( )12و زیــر مجموعــهای از
مبتالیــان بــه اختــال  13ADHDرا نــام بــرد ( .)9، 10هــر
کــدام از ایــن اختــاالت ،جنبههــای متغیــری از کمبــود
انعطافپذیــری شــناختی را نشــان میدهنــد .بهعنــوان
مثــال :بیمــاران وسواســی -جبــری ،دچــار دشــواری در
جابجایــی ،تمرکــز ،توجــه و بــازداری پاســخهای حرکتــی
هســتند (.)13
کــودکان دچــار اوتیســم در مقایســه بــا کــودکان ســالم ،اندکــی
نقصــان در هماهنــگ شــدن بــا تکالیــف بــا قاعــدۀ متغیر نشــان
میدهنــد درحالیکــه توانایــی آنهــا در برابــر پاســخهای
مختلــف در حــال رقابــت ،ســالم باقــی میمانــد ( .)14نوجوانــان
دچــار بیاشــتهایی عصبــی ،کاهــش مشــخصی در تواناییهــای
جابجایــی آمایــه نشــان میدهنــد کــه احتمــاالً بــه دلیــل بلــوغ
ناقــص قشــر پیشپیشــانی در اثــر ســوء تغذیــه اســت (.)15
همچنیــن افــراد دچــار اعتیــاد را نیــز میتــوان دچــار کمبــود
در انعطافپذیــری شــناختی در نظــر گرفــت ،بــه طــوری کــه
آنهــا قــادر بــه انعطافپذیــری در پاســخ بــه محرکــی کــه قبـ ً
ا
بــا مــواد مخــدر همــراه بــوده نیســتند (.)16
در تحقیقــی میــزان فعالیــت مغــزی بیمــاران دچــار
بیاشــتهایی عصبــی بــا گــروه کنتــرل مقایســه گردیــده
اســت .در ایــن پژوهــش کــه از  WCSTبهعنــوان تکلیــف
اســتفاده شــده اســت ،نتایــج حاکــی از ایــن بــوده اســت کــه
میــزان فعالیــت عصبــی در  DLPFCگــروه دچــار بیاشــتهایی
عصبــی پایینتــر از گــروه کنتــرل اســت (.)17
Cognitive flexibility
Shifting
3
Mental set shifting
4
Switching
5
Wisconsin card sorting test
6
Perseverative
7
Functional magnetic resonance imaging
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پژوهشهــای تصویربــرداری مغــزی و بررســی آســیبهای
نواحــی خــاص مغــزی نشــان دهنــدۀ نقــش کلیــدی قشــر
پیشپیشــانی جانبــی -خلفــی ( ،12)DLPFCدر فراینــد
جابجایــی آمایــۀ ذهنــی کــه در ایــن آزمــون الزم اســت
میباشــد( .)4، 5تحقیقــات تصویربــرداری مغــزی بــه طــور
کلــی تنهــا میتواننــد همبســتههای عصبــی مرتبــط بــا
کارکــرد شــناختی مذکــور را فراهــم کننــد و نمیتواننــد
ارتباطــی علّــی بیــن ســطح فعالیــت مشــاهده شــده و عملکــرد

همچنیــن ســازوکار عصبــی دخیــل در ایــن فراینــد نیــز
چنــدان مشــخص نیســت و حتــی بخــش مهمــی از شــناخت
کنونــی از ایــن ســازوکار از مدلهــای محاســباتی بــه دســت
آمــده اســت (.)7
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آزمــون طبقهبنــدی کارتهــای ویسکانســین شــامل تعــدادی
کارت اســت کــه محتــوای کارتهــا از لحــاظ رنــگ ،تعــداد
و شــکل متفــاوت هســتند .ایــن آزمــون در حقیقــت یــک
آزمــون طبقهبنــدی پویــا اســت کــه قاعــدۀ طبقهبنــدی در
آن تغییــر میکنــد و آزمودنــی بایســتی پاســخ خــود را بــا
شــرایط جدیــد تطبیــق دهــد .نتایــج ایــن آزمــون بــه صــورت
تعــداد و درصــد گــزارش میشــود کــه شــامل :طبقــات
طــی شــده ،تالشهــا ،خطاهــا و خطــای درجاماندگــی
اســت .خطــای درجاماندگــی بهتریــن عامــل در ســنجش بــا
اســتفاده از ایــن آزمــون اســت (.)2

در یــک تکلیــف انعطافپذیــری شــناختی ماننــد
بیــان کننــد (.)6

WCST
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مطالعــات بــر روی کارکــرد اجرایــی ،نقــش کلیــدی
انعطافپذیــری شــناختی و بــازداری را در عالیــم و نشــانههای
اختــال وسواســی -جبــری نشــان میدهنــد .بســیاری
از آنهــا نشــان دادهانــد کــه کمبــود در انعطافپذیــری
شــناختی و بــازداری میتوانــد انعطافناپذیــری و افــکار و
اعمــال تکــراری در تمامــی زیرگروههــای اختــال وسواســی
جبــری را توضیــح دهــد ( .)18در پژوهشــی نشــان دادنــدکــه کاهــش توانایــی در جابجایــی شــناختی بیمــاران وسواســی
جبــری ،بــا ســطح پاییــن فعالیــت بــازداری در لــوب پیشــانیارتبــاط دارد (.)19
 WCSTدر تحقیقــات تصویربــرداری مغــزی ،بــه کارگرفتــه
شــده اســت .هماهنــگ بــا پیشبینیهــای مربــوط بــه
تحقیقــات آســیبهای نواحــی مختلــف مغــزی ،مطالعــات
نشــان دادهانــد کــه ایــن تکلیــف بــا فعالیــت قابــل توجهــی در
قشــر پیشپیشــانی جانبــی -خلفــی همــراه اســت (.)20، 21
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه قشــر پیشپیشــانی جانبــی
ی بــه همــراه هســتۀ دمــی 14در هســتههای قاعــدهای
خلفــ ممکــن اســت مهمتریــن نواحــی بــرای فراینــد جابجایــی
آمایــه کــه در ایــن آزمــون الزم اســت ،باشــند ( .)22ایــن
نواحــی همچنیــن بــا کارکردهــای مربــوط بــه حافظــۀ کاری
نیــز تداعــی میشــوند (.)23، 24

O’Reilly
Local, error-driven and associative, biologically realistic algorithm
22
Prefrontal cortex basal ganglia working memory
23
Cognitive architecture
24
Stripe
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ایــن گــروه در کارهــای بعــدی خــود یــک مــدل  CCNبــه نــام
''حافظــۀکاری قشــر پیشپیشــانی -هســتههای قاعــدهای
( ''22)PBWMشــامل :قشــر پیشپیشــانی ،بخشهایــی
از هســتههای قاعــدهای و تاالمــوس و بخشهایــی کــه در
پــردازش ســیگنال دوپامیــن نقــش دارنــد ارائــه داده ( )23و آن
را تکمیــل کردنــد و گســترش دادنــد ( .)24، 32، 33در نهایــت
بــا ارائــۀ مدلهــای دیگــری بــرای ســایر نواحــی مغــزی،
پژوهشهــای خــود را از ســطح مدلســازیهای محاســباتی
23
کالســیک فراتــر بــرده و بــه توســعۀ یــک معمــاری شــناختی
بــا همــان عنــوان  Leabraاقــدام نمودنــد (.)7
سیســتم  PBWMدر معمــاری شــناختی  Leabraورود،
خــروج و بروزرســانی اطالعــات در هــر نــوار 24عصبــی قشــر
پیشپیشــانی ( )PFCرا بــه وســیلۀ ســیگنال ارســالی از نــوار
عصبــی هســتههای قاعــدهای متناظــر بــرای هــر نــوار PFC
بــه هســتههای متناظــر در تاالمــوس کنتــرل میکنــد.
ســیگنال دوپامیــن ورودی بــه جســم مخطــط در هســتههای
قاعــدهای نیــز بــه سیســتم ایــن امــکان را میدهــد کــه
دینامیــک فعالیــت ایــن سیســتم از طریــق ســیگنال دوپامیــن
ناشــی از تقویــت یــا تنبیــه ،کنتــرل شــود.
معمــاری شــبکۀ عصبــی در  PFCنیــز مطابــق بــا دادههــای
بیولوژیکــی ،بــه ســه طبقــۀ مجــزای ورودی ،نگهــداری و
خروجــی تقســیم شــده اســت .همچنیــن هــر طبقــه بــه دو زیر
طبقــۀ ســطحی و عمیــق تقســیمبندی شــده اســت .کنتــرل
بروزرســانی در طبقــۀ ورودی بــا مفهــوم توجــه انتخابــی در
ورود اطالعــات ادراکــی و در طبقــۀ خروجــی بــا انتخــاب پاســخ
و در طبقــۀ نگهــداری بــا محتــوا و بافــت ذهنــی ،هماهنگــی
مفهومــی دارد (.)33
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پیوندگرایــی 17دســتهای از رویکردهــا در زمینههای روانشناســی
شــناختی ،علــوم اعصــاب ،علــوم شــناختی ،هــوش مصنوعــی و
فلســفۀ ذهــن اســت کــه پدیدههــای ذهنــی یــا رفتــاری را بــه
صــورت براینــد 18فرایندهــای شــبکههای بــه هــم پیوســته از
واحدهــای ســاده ،مدلســازی میکنــد ( .)26انــواع مختلفــی
از پیوندگرایــی وجــود دارد امــا رایجتریــن آنهــا از مدلهــای
شــبکههای عصبــی اســتفاده میکنــد .رویکــرد شــبکۀ عصبــی
از پیوندگرایــی عقیــده دارد کــه مطالعــۀ فعالیتهــای ذهنــی،
در حقیقــت مطالعــۀ سیســتمهای عصبــی اســت ( .)27حفــظ
ســادگی و کارکــرد بهتــر در مدلســازی و حفــظ جزئیــات
بیولوژیکــی ،دو مقولــهای هســتند کــه در هــر مدلســازی
بایســتی بیــن آنهــا مصالحــه ایجــاد کــرد (.)28

از پیشــگامان در رویکــرد  CCNمیتــوان از گــروه اوریلــی
و همــکاران وی نــام بــرد ( .)29اوریلــی یــک مــدل شــبکۀ
عصبــی جامــع بــرای نئوکورتکــس ،بــه نــام «محلــی ،خطــا
رانــده شــده و انجمنــی ،الگوریتمهــای بیولوژیکــی واقعــی”
( 21)Leabraارائــه داد ( ،)30کــه از آن بهعنــوان پایـهای بــرای
ســایر پژوهشهــا اســتفاده شــده اســت (.)31
20
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مدلســازی رایانــهای 15ابــزاری اســت کــه اغلــب در
روانشناســی ریاضــی 16و علــوم اعصــاب شــناختی ،جهــت
شبیهســازی یــک رفتــار خــاص توســط رایانــه اســتفاده
میشــود .مدلســازی ایــن امــکان را در اختیــار روانشناســان
قــرار میدهــد کــه بتواننــد در رابطــه بــا چگونگــی عملکــرد
و ســازمان کارکردهــای ذهنــی (کــه بــه طــور مســتقیم قابــل
مشــاهده نیســتند) فرضیاتــی را مطــرح و مــدل آن را مجســم
و بررســی کننــد (.)25

پیشــرفت در رویکــرد شــبکههای عصبــی در زمینــۀ
پیوندگرایــی ،در کنــار پیشــرفت در ســایر زمینههــای مرتبــط،
منجــر بــه شــکلگیری رویکــرد جدیــد و یکپارچ ـهای گردیــد
19
کــه بــه علــوم اعصــاب شــناختی محاســباتی ()CCN
معــروف اســت .چهــار اصــل پایــه در ایــن رویکــرد عبارتنــد
از :عــدم تعــارض بــا علــوم اعصــاب ،اصــل ســادگی ،ثبــات
مــدل بــرای عملکردهــای متفــاوت و در نهایــت فراهــم کــردن
پیشبینیهــای رفتــاری و بیولوژیکــی (.)29

مقــاله پـــــژوهشي
پژوهشهــای متعــددی آزمــون  WCSTرا مــورد شبیهســازی
رایانــهای قــرار داده و عملکــرد یــک مــدل رایانــهای در ایــن
آزمــون را بررســی کردهانــد ( .)34بســیاری از ایــن پژوهشهــا
از مدلهایــی بــرای انجــام ایــن تکلیــف اســتفاده کردهانــد کــه
متغیرهــا و مفاهیــم بــه کار رفتــه در آن مــدل ،بــه راحتــی
قابــل انتقــال بــه مفاهیــم بیولوژیکــی یــا روانشــناختی
واقعــی دخیــل در انجــام ایــن تکلیــف نیســتند ( .)35، 36در
پژوهشهایــی نیــز ســعی شــده اســت کــه از مدلهایــی کــه
از لحــاظ بیولوژیکــی قابــل پذیرشتــر باشــند اســتفاده شــود.
اغلــب پژوهشهــا تأثیــر آســیب در قشــر پیشپیشــانی مغــز
در انعطافپذیــری شــناختی را مــورد بررســی قــرار دادهانــد
کــه نتایــج نشــان دهنــدۀ کاهــش انعطافپذیــری بــا افزایــش
آســیب بــه قشــر پیشپیشــانی بــوده اســت (.)37-39

عوامــل مختلفــی از جملــه متابولیســم ســلولی ،عامــل بــازداری
و غیــره میتواننــد در کارکــرد مغــز نقــش ایفــاء کننــد .برآینــد
ایــن عوامــل در بررسـیهای تصویربــرداری مغــزی بــه صــورت
تغییــر در ســطح فعالیــت عصبــی در نواحــی خاصــی از مغــز
نمــود پیــدا میکنــد .ارتبــاط بیــن ســطح فعالیــت عصبــی
در ایــن ناحیــه بــا میــزان کمبــود انعطافپذیــری شــناختی،
پرسشــی اســت کــه بــه دلیــل دخالــت متغیرهــای متعــدد در
ســطح فعالیــت عصبــی ،بــه راحتــی قابــل بررســی نمیباشــد.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه کنتــرل باالیــی کــه در مدلهــای
رایانــهای بــر روی متغیرهــای مختلــف وجــود دارد ،میتــوان
بــه صــورت مســتقیم ســطح فعالیــت عصبــی در یــک ناحیــه را
تغییــر داد و ســایر متغیرهــای مــدل ثابــت باقــی بماننــد.

ســپس بــه ازای هــر ســطح از فعالیــت عصبــی ،یکبــار WCST

اجــرا میشــود و شبیهســازی بــه همیــن منــوال بــرای
ســطوح فعالیــت عصبــی مختلــف از صفــر تــا  100درصــد
اجــرا میشــود و نتایــج اجــرای آن ثبــت میگــردد .در نهایــت
بــا نمایــش نتایــج بــه صــورت ترســیمی میتــوان تأثیــر ایــن
دســتکاریها در انعطافپذیــری شــناختی را مشــاهده و
بررســی کــرد .بــا اســتفاده از دســتکاری نرمافــزاری ســطح
فعالیــت عصبــی در  ،DLPFCمیتــوان بــه اطالعاتــی در مــورد
ارتبــاط احتمالــی میــزان فعالیــت عصبــی در ایــن نواحــی
مغــزی بــا کمبــود انعطافپذیــری شــناختی در  WCSTو
ایــن کمبــود بــه طــور کلــی دســت یافــت.
مواد و روشها
 :Emergentیــک ابــزار نرمافــزاری قدرتمنــد بــرای
شبیهســازی سیســتمهای عصبــی پیچیــده کــه از لحــاظ
بیولوژیکــی امکانپذیــر هســتند ،میباشــد کــه در ســال
 2007عرضــه گردیــده اســت .ایــن نرمافــزار وارث چندیــن
دهــه تحقیــق و تجربــه در زمینــۀ الگوریتمهــای شــبکه و
اصــول مدلســازی از نیــاکان قبلــی خــود  25PDPو ++PDP
اســت .مدلهــای شــبکۀ عصبــی و تحقیقاتــی متعــددی کــه
توســط گــروه پدیدآورنــدۀ نرمافــزار طراحــی شــدهاند ،در
ایــن نرمافــزار در دســترس میباشــند ( .)41در ایــن پژوهــش
از ایــن نرمافــزار بــرای پیادهســازی شبیهســازی رایانــهای
اســتفاده شــده اســت.
 :WCSTیــک آزمــون روانشناســی عصبشــناختی از جابجایــی
آمایــه اســت .ایــن آزمــون توســط گرنــت و بــرگ 26طراحی شــدو راهنمــای حرفـهای بــرای ایــن آزمــون توســط هیتــون ،چلــون،
تالــی ،کــی و کورتیــس 27نوشــته شــده اســت (.)42
شبیهســازی آزمــون  :WCSTدر شبیهســازی ایــن
آزمــون ،ایــدهآل ایــن اســت کــه دقیق ـاً شــرایط واقعــی اجــرا
و ویژگیهــای ایــن آزمــون پیادهســازی شــود .امــا در هــر
پژوهــش شبیهســازی ،موانــع بســیاری هســتند کــه فاصلــۀ
بیــن آنچــه شبیهســازی شــده اســت و آنچــه در واقعیــت اســت
را بیشــتر میکننــد .محدودیــت ســختافزاری ،عمومیتریــن
Parallel distributed processing
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مــدل  PBWMکــه شــامل  DLPFCنیــز میباشــد ،ایــن پایــۀ
پژوهشــی را فراهــم میکنــد کــه بــا تغییــر ســطح فعالیــت
عصبــی در ایــن ناحیــه و ســنجش تأثیــر آن در عملکــرد مــدل
روی مــدل شبیهســازی شــدۀ  ،WCSTپاســخی بــرای پرســش
مطــرح شــده فراهــم آورد .هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی
تأثیــر دســتکاری ســطح فعالیــت عصبــی در  DLPFCروی
انعطافپذیــری شــناختی اســت .بــا توجــه بــه محدودیــت در

انجــام واقعــی ایــن پژوهــش ،بــه جــای اجــرای آن در محیــط
واقعــی و روی آزمودنــی انســانی ،از شبیهســازی رایانــهای در
ایــن پژوهــش اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش WCST
بهعنــوان تکلیــف بــرای ســنجش انعطافپذیــری شــناختی
انتخــاب شــده کــه یــک مــدل رایان ـهای از آن طراحــی شــده
اســت .بهعنــوان جایگزیــن عملکــرد مغــزی آزمودنــی واقعــی
کــه بــه ایــن تکلیــف پاســخ میدهــد نیــز از یــک مــدل
مغــزی رایانــهای بهــره گرفتــه شــده اســت و بــا اســتفاده از
نرمافــزار شبیهســازی ،ســطح فعالیــت عصبــی در DLPFC
بــه صــورت درصــدی دســتکاری میشــود.
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تحقیقــات بســیاری ،افزایــش فعالیــت عصبــی در  PFCبهویــژه
در  DLPFCدر هنــگام مواجهــه بــا تکالیــف مرتبــط بــا
انعطافپذیــری شــناختی ماننــد  WCSTرا گــزارش دادهانــد
( .)40بــا توجــه بــه دادههــای عصبشــناختی DLPFC ،نقــش
برجســتهای در انعطافپذیــری شــناختی دارد .دادههــای
بســیاری از آســیب مغــزی ایــن ناحیــه و تأثیــر ایــن تخریــب
در انعطافپذیــری شــناختی در دســت اســت ،ایــن در حالــی
اســت کــه کمبــود انعطافپذیــری شــناختی ،محــدود بــه
آســیب مغــزی نیســت و در اختــاالت روانشــناختی متعــددی
نیــز حضــور دارد .اینکــه چــه اختــال کارکــردی در ایــن
ناحیــه ممکــن اســت در ایــن کمبــود شــناختی دخیــل باشــد
چنــدان مشــخص نیســت.

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

عامــل در ایــن زمینــه اســت .بســتر نرمافــزاری کــه الگوریتمهــا
در آن طراحــی و پیادهســازی خواهنــد شــد ،عامــل دیگــری
اســت کــه بــه طــرق مختلــف در محدودســازی شبیهســازی
دخیــل اســت .هنگامــی کــه از معماریهــای شــناختی بهعنــوان
مــدل اســتفاده میشــود ،شبیهســازی بایســتی در قالــب
آن معمــاری و بــا اســتفاده از امکاناتــی صــورت بگیــرد کــه در
اختیــار پژوهشــگر قــرار میدهــد.
هــر تکلیــف بــا هــر ویژگــی و مســتلزمات آن قابــل پیادهســازی
در قالــب هــر معمــاری شــناختی نمیباشــد .بــرای
شبیهســازی آزمــون  WCSTدر پژوهشهــای مختلــف از
رویکردهــای متفاوتــی اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش
از ایــدۀ شبیهســازی کــه راجیــر 28و اوریلــی در ســال 2002
و پــس از آن راجیــر و همــکاران در ســال  2005اســتفاده
کردهانــد بهــره گرفتــه شــده اســت .در ایــن پژوهشهــا
تغییــر اندکــی در  WCSTاعمــال شــده اســت کــه بــه شــرح
زیــر اســت( :تصویــر  1مثالــی از ایــن نســخه از آزمــون WCST
را نشــان میدهــد).
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در ایــن تکلیــف از نــگاه کلــی ،یــک محــرک بــه آزمودنــی
ارائــه میشــود و ســپس یــک پاســخ از طــرف آزمودنــی بــه
آن محــرک داده میشــود و در نهایــت آزمونگــر نیــز واکنشــی
بــه پاســخ آزمودنــی ارائــه میدهــد .مطابــق الگــوی راجیــر و
همــکاران ،محــرک ورودی کــه یــک کارت اســت بــه صــورت
یــک ماتریــس کــه بــه تعــداد ابعــاد 30انــواع محرکهــای
31
موجــود در کارتهــا ،دارای ردیــف و بــه تعــداد ویژگیهــای
متغیــر درون هــر بعــد ســتون دارد نمایــش داده میشــود.
بهعنــوان مثــال ،در نســخۀ اصلــی  ،WCSTســه بُعــد وجــود
دارد (شــکل ،رنــگ و تعــداد) کــه هــر بُعــد دارای چهــار
ویژگــی اســت (بــه طــور مثــال بــرای بُعــد شــکل :دایــره،
مثلــث ،ســتاره و صلیــب).
در چنیــن حالتــی بــا توجــه بــه اینکــه تغییــر تعــداد ابعــاد
یــا ویژگیهــا بــا تغییــر تعــداد ســطرها یــا ســتونهای
ماتریــس ورودی قابــل تغییــر اســت ،میتــوان از آن
بهعنــوان متغیــری بــرای تنظیــم دشــواری تکلیــف اســتفاده
کــرد کــه در آزمــون اســتاندارد قابــل تغییــر نیســت (ســه
بُعــد ،چهــار ویژگــی ثابــت).
در آزمــون اســتاندارد ،کارت ورودی از بــاالی ردیــف کارتهایی
کــه بــه صــورت تصادفــی چیــده شــدهاند برداشــته میشــود.
بــرای حفــظ ایــن ویژگــی تصادفــی بــودن کارت ورودی،
کافیســت در هرکــدام از ســطرهای ماتریــس محــرک ،یکــی
از ســتونها را بــه صــورت تصادفــی  1قــرار داده و باقــی
ســتونها در آن ســطر " "0شــوند.
خطــای درجاماندگی :پس از طبقــۀ اول در آزمــون ،WCST
در طبقــات بعــدی تعــداد پاســخ خطــا کــه بــر اســاس ویژگــی
طبقــۀ قبلــی ارائــه شــده باشــد ،تعــداد خطــای درجاماندگــی
در نظــر گرفتــه میشــود .مقــدار ایــن متغیــر در پایــان هــر
طبقــه بــه صورتهــای مطلــق ،تراکمــی ،نســبی مطلــق ،نســبی
Rougier
Dynamic naming task
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آزمودنــی بــه جــای اینکــه کارت جــاری را در زیــر یکــی از
چهــار کارت کلیــد قــرار دهــد نــام بُعــدی را کــه فکــر میکنــد
درســت اســت بیــان میکنــد .بهعنــوان مثــال (تصویــر ،)2
اگــر کارت جــاری چهــار دایــرۀ قرمــز باشــد و بُعــد صحیــح
''شــکل'' باشــد ،پاســخ درســت ویژگــی فعــال در بعــد فعلــی
اســت ،یعنــی در ایــن مثــال ''دایــره'' پاســخ صحیــح اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بُعــد جــاری نیــز بــه صورتــی دینامیــک
تغییــر میکنــد و ثابــت نیســت ،ایــن شــکل از ایــن آزمــون را
تکلیــف نامیــدن دینامیــک 29مینامنــد ( .)24در ایــن شــکل
آزمــون ،مشــکل پاس ـخهای مبهــم (پاس ـخهایی کــه بیــش از
یــک بُعــد مشــترک دارنــد و آزمــون گیرنــده هیــچ راهــی ندارد
کــه تشــخیص دهــد کــدام بُعــد مــد نظــر اصلــی آزمودنــی
بــوده اســت) نیــز وجــود نــدارد ،چــون مــدل مســتقیماً بُعــد و
ویژگــی فعــال در آن بُعــد را مینامــد و بیــش از یــک ویژگــی

نیــز نمیتوانــد بــه صــورت همزمــان فعــال شــود.
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تصویــر  -1نمایــی از مــدل شــبکۀ عصبــی بــه کار رفتــه در معمــاری شــناختی  Leabraدر نرمافــزار
 Emergentنســخۀ  6کــه در حال کار اســت.

تصویــر  -2تکلیــف نامیــدن دینامیــک .مثالــی از ماتریــس ورودی ،خروجــی و کارت معــادل در
آزمــون اصلــی .در ایــن مثــال طبقــۀ جــاری ،طبقــۀ «شــکل» فــرض شــده اســت.

مقــاله پـــــژوهشي
تراکمــی (هــم نســبت بــه تعــداد کل پاسـخها و هــم نســبت بــه
تعــداد کل پاســخهای نادرســت) محاســبه میشــود.
میــزان فعالیــت عصبــی :میــزان فعالیــت عصبــی در یــک
گــروه از نورونهــا توســط میــزان بــازداری تنظیــم میشــود.
بــازداری بــه دو صــورت پیشخــور 32و پسخــور 33انجــام
میگیــرد .ترکیــب ایــن دو نــوع دینامیــک بــازداری ،موجــب
تنظیــم ســطح فعالیــت عصبــی در یــک گــروه از نورونهــا
بــه صورتــی مقــاوم و انعطافپذیــر میگــردد ( .)31از لحــاظ
عصبشــناختی ،ایــن دینامیــک بــازداری بــه طــور کلــی
توســط اینترنــورون مهــاری ،ایجــاد میگــردد .اینترنورونهــا
انــواع بســیاری دارنــد ،عمدهتریــن اینترنورونهــا بــه طــور
کلــی در  ،PFCاینترنورونهــای  PV، CCKو  VIPهســتند.
اینترنورونهــای مهــاری اغلــب دارای پیــک عصبــی گابــا
میباشــند .در  PFCایــن نورونهــا میــزان فعالیــت عصبــی
نورونهــای هرمــی را تنظیــم میکننــد.

در ایــن پژوهــش از مقــدار درصــدی متغیــر  kاســتفاده شــده

اســت کــه از صفــر تــا  100درصــد قابــل تغییــر اســت .صفــر
درصــد ،بــه ایــن معنــی اســت کــه بازداریــی کــه نورونهــا
بــه یکدیگــر اعمــال میکننــد آنقــدر بــاال اســت کــه همگــی
بــازداری شــده و هیــچ نورونــی از آســتانۀ فعالســازی نمیتوانــد
عبــور کنــد .صــد در صــد نیــز بــه ایــن معنــی اســت کــه
ســطح بــازداری آنقــدر پاییــن اســت کــه تمامــی نورونهــا
در یــک گــروه میتواننــد از آســتانۀ فعالســازی عبــور کــرده و
پتانســیل فعالیــت از خــود گســیل کننــد.
یافتهها

بــا اجــرای شبیهســازی ،عمکــرد مــدل نشــان میدهــد کــه
مــدل قــادر بــه یادگیــری ایــن آزمــون میباشــد بــه ایــن
صــورت کــه در مراحــل اولیــه ،مــدل بیشــتر بــه پیــدا کــردن و
ســپس حفــظ الگــو تمایــل دارد کــه پــس از موفقیــت در ایــن
امــر ،در مراحــل بعــدی بــا جابجایــی ســریع الگــوی قبلــی
بــا جدیــد ،انعطافپذیرتــر عمــل میکنــد و در برخــی از
منحنیهــا تعــداد خطــا بــه حداقــل آن رســیده اســت ،ایــن
نــوع عملکــرد بــا نحــوۀ عملکــرد آزمودنــی انســانی مشــابه
اســت .پــس از مشــاهدۀ اینکــه مــدل قــادر بــه یادگیــری
تکلیــف بــوده اســت ،دســتکاری در مــدل صــورت گرفتــه و
نتایــج دســتکاری ثبــت شــدهاند.
نتایــج اجــرای شبیهســازی بــه صــورت نمودارهــای دوبعــدی
و ســهبعدی و بــر اســاس متغیرهــای مختلــف قابــل ارائــه
اســت کــه بــرای تلخیــص در ارائــۀ نتایــج ،تنهــا بــه ارائــۀ
دو نمــودار موجــود در نمــودار  1اکتفــا شــده اســت (نمــودار
ســمت راســت (تراکمــی) تعــداد کل خطــای درجاماندگــی
در پایــان اجــرای  ،WCSTبــه ازای درصــد فعالیــت عصبــی
مربوطــه؛ و نمــودار ســمت چــپ (تراکمــی درصــدی) درصــد
خطــای درجاماندگــی نســبت بــه کل پاســخها ،در پایــان
اجــرای  WCSTبــه ازای درصــد فعالیــت عصبــی مربوطــه).
بــا مشــاهدۀ شــکل ظاهــری منحنــی در نمودارهــای مبتنــی

Feedforward
Feedback

32
33
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نمـ�ودار  -1نمودارهــای تراکمــی (راســت) و تراکم��ی درص��دی (چ��پ) خط��ای درجاماندگـ�ی (محورعم��ودی) ب��ر حسـ�ب درصـ�د فعالی��ت عصبـ�ی (مح��ور افقی)(-خروجــی
نرمافــزار  Emergentنســخۀ .)6
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درصــد فعالیــت عصبــی :در معمــاری شــناختی ،Leabra
از تابــع  KWTAبــرای پیادهســازی رقابــت بــازداری در میــان
گروهــی از نورونهــا اســتفاده میشــود ( .)31تعــداد نــورون
فعــال بــه صــورت همزمــان در یــک ناحیــۀ مغــزی کــه بــه
صــورت درصــد یــا تعــداد قابــل نمایــش اســت .بــرای تنظیــم
ایــن متغیــر از تابــع  KWTAکــه از توابــع  Leabraمیباشــد
اســتفاده میشــود .بــا تنظیــم مقــدار متغیــر  kدر ایــن تابــع
بــه صــورت عــددی یــا درصــدی ،مقــدار بــازداری کل در یــک
گــروه عصبــی بــه گونــهای محاســبه میشــود کــه تنهــا،
پتانســیل غشــاء  kنــورون بتوانــد از مقــدار آســتانه عبــور کــرده
و پتانســیل فعالیــت ارســال کنــد .در نتیجــه تعــداد  kنــورون
در رقابــت بــرای بــازداری ،برنــده شــده و فعــال میشــوند و
ســایر نورونهــا توســط نورونهــای برنــده ،بــازداری شــده و
از فعالیــت بــاز میماننــد.
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بــر نتیجــۀ نهایــی بــرای بررســی راحتتــر نتایــج ،میتــوان
چهــار ناحیــه را بــه صــورت تقریبــی از هــم متمایــز کــرد
(خطــوط عمــودی قرمــز) :ناحیــۀ بــا درصــد فعالیــت عصبــی
زیــر  10درصــد ،بیــن  10تــا  30درصــد 30 ،تــا  80درصــد و
 80تــا  100درصــد.
ناحیــۀ زیــر  10درصــد :بــر این اســاس میتــوان نتیجــه گرفت
کــه در ایــن ناحیــه بــه طــور کلــی عملکرد مــدل نامطلوب اســت
و هــم در نگهــداری و هــم در جابجایــی بســیار ضعیــف اســت
(مــدل تــا آخریــن مرحلــه ،درگیــر مســئلۀ نگهــداری بوده اســت
و بــه جابجایــی منعطــف نرســیده اســت).
ناحیــۀ بیــن  10تــا  30درصــد :بــر ایــن اســاس ایــن ناحیــه
را میتــوان بهتریــن ناحیــه از لحــاظ عملکــرد و نتیجــۀ نهایــی
دانست.
ناحیــۀ بیــن  30تــا  80درصــد :در ایــن ناحیــه کــه نیمــی
از طــول کل منحنیهــا نیــز میباشــد بــا افزایــش درصــد
فعالیــت عصبــی ،خطــای درجاماندگــی افزایــش مییابــد کــه
ایــن امــر ایــن مفهــوم را میرســاند کــه بــا افزایــش درصــد
فعالیــت عصبــی ،قابلیــت جابجایــی آمایــه کاهــش یافتــه و از
انعطافپذیــری نیــز کاســته میشــود.

بحث و نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش بــه صــورت کلــی ،تغییــر در متغیــر مســتقل
میــزان فعالیــت عصبــی در ناحیــۀ  ،DLPFCموجــب بــروز
الگــوی تغییــرات نســبتاً منظــم در میــزان خطــای درجاماندگی
گردیــد .نتایــج بــه دســت آمــده بــا اصــول کلــی عملکــرد
سیســتم عصبــی بهویــژه اقتصــاد نورونــی هماهنــگ اســت.

بــاال رفتــن خطــای درجاماندگــی بــا افزایــش ســطح فعالیــت
عصبــی نیــز بــا ایــن فراینــد قابــل توجیــه اســت کــه هــر چــه
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بهعنــوان نمونــه ،در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه کاهــش
توانایــی در جابجایــی شــناختی بیمــاران وسواســی -جبــری،
بــا ســطح پاییــن فعالیــت بــازداری (ســطح پاییــن فعالیــت
بــازداری ،معــادل ســطح بــاالی فعالیــت عصبــی میباشــد) در
لــوب پیشــانی ارتبــاط دارد ( .)19بــا در نظــر گرفتــن همیــن
دو نمونــۀ پژوهــش ،شــاید بتــوان بــا اســتفاده از متغیــر میــزان
فعالیــت عصبــی (یــا برعکــس میــزان فعالیــت بــازداری) ،دو
اختــال وسواســی -جبــری و بیاشــتهایی عصبــی را از هــم
متمایــز ســاخت.
بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش میــزان فعالیــت عصبــی در
ناحیــۀ  DLPFCکــه توســط فعالیــت اینترنورونهــای مهــاری
در ایــن ناحیــه تنظیــم میشــود ،بهعنــوان یــک هــدف
بالقــوه بــرای دســتکاری درمانــی میتوانــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد .بهعنــوان نمونــه میتــوان از درمانهــای
دارویــی کــه میــزان فعالیــت ایــن نورونهــا را تغییــر
میدهنــد بســته بــه کمبــود یــا فزونــی فعالیــت نورونهــا
اســتفاده کــرد .بــرای پژوهشهــای آتــی پیشــنهاد میشــود
شبیهســازی  ،WCSTویژگیهــا و جزئیــات بیشــتری را در
بــر داشــته باشــد و بــه نســخۀ واقعــی نزدیکتــر شــود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.1

هماهنــگ بــا ایــن اصــل ،ایــن مــدل نیــز بهینهترین عملکــرد را
در یــک ســطح پاییــن از میــزان فعالیــت عصبــی ارائــه میدهــد
و کاهــش شــدید عملکــرد در ســطوح بســیار پاییــن نیــز بــه
صــورت بدیهــی قابــل درک اســت (بــرای فعالیــت سیســتم
عصبــی ،حداقــل تعــدادی نــورون بایــد فعــال باقــی بماننــد و
در ســطح صفــر فعالیــت عصبــی هیــچ عملکــردی از مغــز نیــز
مــورد انتظــار نیســت).

بــا توجــه بــه نتایــج میتــوان یــک نتیجهگیری ســودمند داشــت
و آن اینکــه دو زیرگــروه از افــراد دچــار کمبــود انعطافپذیــری
شــناختی را از هــم متمایــز ســاخت .زیرگــروه اول افرادی هســتند
کــه میــزان فعالیــت عصبــی پایینتــر از حــد طبیعــی را دارنــد
و بــا توجــه بــه نتایــج ،احتمــاالً نقــص انعطافپذیــری شــناختی
بیشــتری نیــز نشــان میدهنــد و از لحــاظ میــزان نقــص نیــز بــه
دلیــل باریــک بــودن ایــن ناحیــه (ناحیــۀ  0تــا  10درصــد) ،طیف
چنــدان وســیعی را تشــکیل نمیدهنــد .همچنیــن ممکــن اســت
بــه طــور کلــی دچــار کمبودهــای شــناختی دیگــر و کلیتــر نیــز
باشــند .بهعنــوان مثــال ،در پژوهشــی میــزان فعالیــت عصبــی در
 DLPFCگــروه دچــار بیاشــتهایی عصبــی پایینتــر از گــروه
کنتــرل گــزارش شــده اســت کــه در نوجوانــان احتمــاالً بــه دلیل
بلــوغ ناقــص  PFCدر اثــر ســوء تغذیــه اســت ( .)17زیرگــروه دوم
افــرادی هســتند کــه میــزان فعالیــت عصبــی بیشــتری دارنــد و
بــا توجــه بــه نتایــج (ناحیــۀ  30تــا  80درصــد) ،میتواننــد طیــف
گســتردهتری را از نظــر میــزان کمبــود انعطافپذیــری شــناختی
تشــکیل دهند.
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ناحیــۀ بیــن  80تــا  100درصــد :در ایــن ناحیــه قابلیــت
نگهــداری بیشــتر شــده اســت امــا ایــن امــر تــا آن انــدازه
افزایــش یافتــه اســت (خطاهــا تقریبــاً همگــی خطــای
درجاماندگــی هســتند) کــه قابلیــت جابجایــی آمایــه را
بهشــدت تضعیــف کــرده و در کل عملکــرد مــدل تخریــب
شــده و انعطافپذیــری کمتــر شــده اســت.

تعــداد نورونهــای بیشــتری بــرای نگهــداری یــک الگــو فعــال
شــوند نورونهــای کمتــری بــرای نگهــداری ســایر الگوهــا باقــی
خواهنــد مانــد و سیســتم عصبــی مجبــور بــه یادگیــری و حفــظ
الگــوی جدیــد بــه بهــای از دســت دادن الگوهــای قبلــی خواهــد
بــود .همچنیــن غلبــۀ نگهــداری بــه جابجایــی در ســطوح بــاالی
فعالیــت عصبــی نیــز بــا همیــن توجیــه قابــل تبییــن اســت.
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