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 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

ABSTRACT

      Article Info:

     Received: 30 Mar 2020                                               Revised:  5 July 2020                                          Accepted: 5 Sep 2020

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sh

ef
a.

9.
3.

12
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             1 / 15

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.9.3.12
https://shefayekhatam.ir/article-1-2058-en.html


1313

د وره نهم، شماره سوم، تابستان 1400

نقش مولفة N170 در اعوجاج زمان ذهنی ناشی از چهره های هیجانی

مریم حسینی حوری پسند، محمدعلی نظری*، حسن صبوری مقدم، جلیل باباپور

بخش علوم اعصاب شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران

*نویسنده مسئول: محمدعلی نظری

nazaripsycho@yahoo.com :پست الكترونیك  

چــــــــكيد  ه

واژه هاي كلیدي:

1- تظاهر چهره
2- ادراک زمان
3- برانگیختگی

ــه  ــود ک ــی  نســبت داده می ش ــل برانگیختگ ــه عام ــا ب ــان غالب ــر ادراک زم ــات ب ــر هیجان ــه: تاثی مقدم
فــرض شــده اســت باعــث افزايــش يــا کاهــش ســرعت ســاعت درونــی می گــردد. هــدف از ايــن پژوهــش، 
ــداد  ــه روي ــه کمــک تکنیــک پتانســیل های وابســته ب ــان ب ــر اعوجــاج زم ــر برانگیختگــی ب بررســی تاثی
ــوده   ــات پیشــین ب ــج در مطالع ــی کــه روش راي ــه جــای شــاخص های خــود  ارزياب ــد ب ــود کــه می توان ب
ــه از  ــن مطالع ــد. در اي ــه ده ــزان برانگیختگــی ارائ ــی از می ــک و عین اســت، ســنجه های الکتروفیزيولوژي
ــای  ــه چهره ه ــرکت کنندگان ب ــی ش ــخ های زمان ــی پاس ــرای بررس ــی ب ــان دوبخش ــراق زم ــف افت تکلی
ــاخص  ــک ش ــوان ي ــة N170 به عن ــد. مولف ــتفاده ش ــف اس ــی مختل ــطح برانگیختگ ــی دارای س هیجان
عینــی بــرای اندازه گیــری مســتقیم برانگیختگــی ناشــی از چهره هــای هیجانــی انتخــاب گرديــد. 
ــا  ــه ب ــی ک ــان دوبخش ــراق زم ــف افت ــرای تکلی ــن اج ــرکت کننده در حی ــا: از 20 ش ــوادوروشه م
ــاال )چهره هــای شــاد( و چهره هــای خنثــی  ــا برانگیختگــی ب ــی مثبــت ب اســتفاده از محرک هــای هیجان
ــاری  ــای رفت ــج داده ه ــد. یافتههــا: نتاي ــه عمــل آم ــت الکتروآنســفالوگرافی ب ــود، ثب طراحــی شــده ب
ــی  ــا برانگیختگ ــت ب ــی مثب ــای هیجان ــرای محرک ه ــده ب ــت آم ــی بدس ــراق زمان ــه افت ــان داد نقط نش
ــود،  ــر ب ــي داری کوچک ت ــکل معن ــه ش ــی ب ــای خنث ــا چهره ه ــه ب ــاد( در مقايس ــای ش ــاال )چهره ه ب
درحالی کــه تغییــرات دامنــة مولفــة N170 مســتقل از مدوالســیون هیجانــی محرک هــای چهــره 
 N170 بــود. نتیجهگیــری: بر اســاس نظريــة پــردازش دو  مرحلــه ای هیجــان، به نظــر می رســد
ــی  ــف ضمن ــی در تکالی ــای هیجان ــی چهره ه ــاخص برانگیختگ ــری ش ــرای اندازه گی ــبی ب ــة مناس مولف
نیســت و احتمــاال مولفه هــای ديــررس، مقیــاس بهتــری بــرای ايــن شــاخص به دســت دهنــد.

اطالعات مقاله:
  دریافت: 11 فروردين 1399                              اصالحیه: 15 تیر 1399                           پذیرش: 15 شهريور 1399
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هیجانــی از مهمتريــن محرک هــای هیجانــی هســتند کــه 
اهمیــت ويــژه ای در تعامــات اجتماعــی دارنــد و تاثیــر آن بــر 
ــان داده  ــات نش ــی به دفع ــاج زمان ــاد اعوج ــان و ايج ادراک زم
ــی،  ــای هیجان ــی از چهره ه ــان ناش ــاج زم ــت. اعوج ــده اس ش
غالبــاً بــا تاثیــر برانگیختگــی بــر ســاعت درونــی توضیــح داده 
می شــود )11-8(. نتايــج مطالعــات متعــددی نشــان داده 
ــی را  ــای هیجان ــه چهره ه ــرکت کنندگان، فاصل ــه ش ــت ک اس
ــد.  ــر ادراک می کنن ــی طوالنی ت ــای خنث ــه چهره ه ــبت ب نس
فاصلــه  بیش تخمیــن  همــکاران،  و  افــرن5  مطالعــه ای،  در 
چهره هــای شــاد و عصبانــی را در مقايســه بــا چهره هــای 
خنثــی گــزارش نمــوده و نتايــج خــود را به کمــک تاثیــر 
ــی توضیــح  ــر ســرعت ضربان ســاز ســاعت درون برانگیختگــی ب
داده انــد )12(. در پژوهــش ديگــری نیــز کــه بــه بررســی تاثیــر 
ــه به طــور  ــان پرداخت ــر ادراک زم ــی ب ــواع چهره هــای هیجان ان
ــه  ــبت ب ــی نس ــای هیجان ــان چهره ه ــن زم ــی بیش تخمی کل
ــن  ــزان بیش تخمی ــترين می ــه بیش ــده ک ــاهده ش ــی مش خنث
ــای  ــرای چهره ه ــب ب ــس از آن به ترتی ــاد و پ ــره ش ــرای چه ب
ترســیده و عصبانــی بــوده اســت )13(. مطالعــات ديگــری نیــز 
ــادی،  ــی )ش ــان اصل ــروه هیج ــش گ ــر ش ــر تاثی ــز ب ــا تمرک ب
ــان،  ــن زم ــر تخمی ــار( ب ــرس و انزج ــم، ت ــم، غ ــب، خش تعج
نتايــج مشــابهی گــزارش نموده انــد )17-14 ،12(. اگرچــه 
نتايــج اغلــب پژوهش هــای صورت گرفتــه در ايــن زمینــه 
ــی  ــر برانگیختگ ــر تاثی ــت ب ــوده و دالل ــازگار ب ــر س ــا يکديگ ب
ناشــی از چهره هــای هیجانــی بــر ســاعت درونــی و در نتیجــه 
ــه  ــی در مقايس ــای هیجان ــرای چهره ه ــان ب ــن زم بیش تخمی

مقدمه
در مطالعــات مختلفــی تاثیــر محرک هــای هیجانــی بــر ادراک 
زمــان بــا اســتفاده از انــواع محرک هــا از جملــه چهــره، کلمات، 
تصاويــر و اصــوات دارای بــار هیجانــی نشــان  داده شــده  اســت. 
ــان  ــن زم ــت ادراک و تخمی ــه قابلی ــت ک ــن اس ــر اي ــرض ب ف
مبتنــی بــر يــک مکانیــزم ســاعت مانند درونــی1 اســت )شــکل 
1( کــه از يــک ضربان ســاز تشــکیل شــده کــه پالس هــای آن 
ــود)2(.  ــل می ش ــاره منتق ــک انب ــوئیچ به ي ــک س ــق ي از طري
ــازه زمانــی مــورد   ــا ب ــرای تخمیــن زمــان، محتــوای انبــاره ب ب
نظــر کــه قبــًا در حافظــه کاری ذخیــره شــده، مقايســه 
ــای  ــک از بخش ه ــر هري ــری ب ــر تأثی ــل، ه ــود. در اص می ش
ــاره و  ــوئیچ، انب ــاز، س ــاعت مانند )ضربان س ــم س ــن مکانیس اي
ــود. ــی2  ش ــان ذهن ــاج در زم ــث اعوج ــد باع ــه( می توان حافظ

در مــدل ســاعت درونــی، برانگیختگــی3 باعــث می شــود 
ــش  ــاز افزاي ــط ضربان س ــده توس ــاد ش ــای ايج ــداد پالس ه تع
يــا کاهــش يابــد. دســت کاری مســتقیم برانگیختگــی بــا درجــه 
ــان  ــاج زم ــه اعوج ــر ب ــز دارو منج ــا تجوي ــدن و ي ــرارت ب ح
برانگیختگــی  افزايــش  بنابرايــن،  ذهنــی می شــود )3-4(. 
مشــابه  به طــور  نیــز  هیجانــات  از  ناشــی  فیزيولوژيــک 
بايــد بــه افزايــش ســرعت ضربان ســاز منجــر شــود )5(. 
ــبت  ــی نس ــای هیجان ــه4 محرک ه ــاس، فاصل ــن اس ــر همی ب
بــه محرک هــای خنثــی طوالنی تــر ادراک می شــوند. ايــن 
ــاوی  ــای ح ــا صداه ــن ب ــی و همچنی ــر هیجان ــا تصاوي ــر ب اث
بــار هیجانــی نشــان داده شــده اســت )8-6(. چهره هــای 

تصویر 1- ساختار مدل ساعت درونی )2(

1 Internal Clock
2 Subjective time Distortion
3 Arousal

4 Duration
5 Effron
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ــن  ــا در هیچ يــک از اي ــا چهره هــای خنثــی داشــته اســت ام ب
ــی  ــزان کل ــی از می ــتقیم و عین ــری مس ــا اندازه گی پژوهش ه
برانگیختگــی شــرکت کنندگان در حیــن انجــام تکلیــف ادراک 
زمــان صــورت  نگرفتــه و بــرای ســنجش میــزان برانگیختگــی 
ناشــی از محرک هــای بــه کار رفتــه صرفــاً بــه رتبه بنــدی 
شــهودی شــرکت کنندگان بســنده شــده اســت )12-14 ،17(. 
اگــر چــه اســتدالل های نظــری و تجربــی نشــان می دهــد کــه 
ــان  ــی و ادراک زم ــم برانگیختگ ــن مکانیس ــال بی ــل و انفع فع
ــا  ــود، ام ــی می ش ــان هیجان ــاج در ادراک زم ــه اعوج ــر ب منج
ــکل  ــیار مش ــاری بس ــطح رفت ــه در س ــن رابط ــان دادن اي نش
ــی  ــته های عصب ــن همبس ــوه يافت ــل بالق ــک راه ح ــت. ي اس
ــیل های  ــک پتانس ــتفاده از تکنی ــا اس ــی ب ــد برانگیختگ فرآين
ــی  ــکان بررس ــک ERP ام ــت. تکنی ــداد6 اس ــه روي ــته ب وابس
واکنــش مغــز بــه محرک هــای ارائــه شــده را بــا وضــوح زمانــی 
ــد.  ــم می کن ــی فراه ــورت غیرتهاجم ــه( و به ص ــاال )میلی ثانی ب
بديــن  صــورت کــه در يــک آزمــون ERP فعالیــت مغــزی فــرد 
حیــن انجــام يــک تکلیــف ديداری يــا شــنیداری ثبت می شــود 
ــات  ــردازش اطاع ــه از پ ــاس میلی ثانی ــت در مقی ــک ثب و ي
ــدارد  عصبــی، حتــی زمانی کــه هیــچ پاســخ رفتــاری وجــود ن
ــا و  ــا فرآينده ــف ب ــوع تکلی ــه ن ــته ب ــه بس ــد ک ــه می ده ارائ
  ERPپردازش هــای ذهنــی خاصــی همبســته اســت. در واقــع
فعالیــت همزمــان چنديــن گــروه از نورون هــا در يــک مقطــع 
ــش  ــر واکن ــی نظی ــط رويداد  هاي ــه توس ــد ک ــی می باش زمان
به يــک محــرک هــدف اســتخراج می شــود )18(. مزيــت 
ــی،  ــردازش هیجان ــه پ ــوط ب ــات مرب ــده ERPs در تحقیق عم
ــی از  ــی ناش ــر برانگیختگ ــد تاثی ــه می توان ــت ک ــن  اس در اي
ــه توســط شــرکت کنندگان در طــول عملکــرد  ــات را ک هیجان
ــینه  ــرور پیش ــد. در م ــان ده ــده، نش ــه ش ــدی تجرب زمان بن
ــری  ــاخص اندازه گی ــد ش ــه بتوان ــه ای ک ــن مولف ــرای يافت ب
 N170 ،برانگیختگــی ناشــی از چهره هــای هیجانــی باشــد
اولیــن و مهمتريــن مولفــه ای اســت کــه در نتايــج پژوهش هــا 
گــزارش شــده اســت. N170 در واقــع يــک مؤلفــه ERP اســت 
ــنا  ــیای آش ــره، اش ــردازش چه ــد پ ــده فرآين ــه منعکس کنن ک
ــوج  ــک م ــورت ي ــه به ص ــن مولف ــت )19(. اي ــات اس ــا کلم ي
ــر  ــرک ظاه ــه مح ــد از ارائ ــه بع ــی0/14 -200 میلی ثانی منف
الکترودهــای  روی  بــر  آن  مقــدار  بیشــترين  و  می شــود 
خلفــی- گیجگاهــی ديــده می شــود. خاســتگاه عصبــی آن بــه 
شــکنج های گیجگاهــی- تحتانــی7 و دوک ماننــد8 نســبت داده 
ــودن مولفــه N170 معمــوالً  ــی ب شــده اســت )21-20(. جانب
بــه نفــع نیمکــره راســت ظاهــر می شــود و پیونــد مســتقیم بــا 
ــد  ــر می رس ــن رو به نظ ــره دارد، از همی ــاختار چه ــردازش س پ
ــره  ــردازش چه ــه پ ــاس  ب ــة  حس ــن مولف ــه N170 مهم تري ک
می باشــد )23-22(. در مطالعــه ای کــه بــا اســتفاده از تکنیــک 
ERP بــه بررســی تاثیــر مشــاهده منفعــل چهره هــای هیجانــی 
شــاد، خنثــی و عصبانــی بــر امــواج الکتروآنســفالوگرافی 

شــرکت کنندگان پرداختــه اســت، مدوالســیون دامنــة مولفــة
 N170 بــرای چهره هــای هیجانــی در مقايســه بــا چهــره 
خنثــی مشــاهده شــده اســت )24(. در مطالعــه ديگــری کــه 
ــر  ــات، تصاوي ــان ناشــی از کلم ــر هیج ــور بررســی تأثی به منظ
و چهره هــای هیجانــی بــر مولفه هــای ERP انجــام شــده، 
ــه  ــی در مقايس ــای هیجان ــرای چهره ه ــیون N170 ب مدوالس
ــرای  ــیون EPN9 و LPP10 ب ــی و مدوالس ــای خنث ــا چهره ه ب
ــش  ــت)25(. پژوه ــده اس ــزارش ش ــرک گ ــوع مح ــه ن ــر س ه
ديگــری بــه بررســی ايــن فرضیــه پرداختــه کــه مدوالســیون 
هیجانــی مولفــه N170 فــارغ از نــوع هیجــان چهــره، می توانــد 
شــاخصی از میــزان برانگیختگــی چهــره هیجانــی باشــد. در اين 
مطالعــه کــه از شــش نــوع چهــره هیجانــی )عصبانــی، منزجــر، 
ــی  ــرات برانگیختگ ــا نم ــی( ب ــاد و خنث ــن، ش ــیده، غمگی ترس
يکســان اســتفاده شــده، تغییــر دامنــة مولفــة N170 به صــورت 
همبســته بــا میــزان برانگیختگــی چهره هــای هیجانــی و 
ــزارش شــده اســت )26(.  ــره، گ ــوع هیجــان چه مســتقل از ن
نتايــج پژوهــش ديگــری نیــز کــه از انــواع محرک هــای هیجانی 
چهــره و غیرچهــره بــا ســطوح برانگیختگــی مختلــف اســتفاده 
نمــوده، حاکــی از آن بــوده کــه دامنــة مولفــة N170 متناســب 
بــا میــزان برانگیختگــی ادراک شــده توســط شــرکت کنندگان 
تغییــر می کنــد )27(. در مجمــوع نتايــج حاصــل از ايــن 
پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه مولفــة N170 می توانــد 
ــری  ــت اندازه گی ــوه جه ــی بالق ــک همبســته عصب ــوان ي به عن
میــزان برانگیختگــی ناشــی از چهــره هیجانــی در نظــر گرفتــه 
شــود. از آنجــا  کــه تعامــل اجتماعــی اثر بخــش، نیازمنــد 
ــر  ــی دقیق ت ــت، بررس ــی اس ــات زمان ــی اطاع ــردازش دائم پ
نقــش برانگیختگــی هیجانــی در اعوجــاج زمــان ناشــی از 
ــت )31- ــت اس ــز اهمی ــی حاي ــای هیجان ــا چهره ه ــل ب تعام

ــک EPR و اســتفاده  ــری از تکنی ــر بهره گی 28(. از ســوی ديگ
ــزان  ــری مســتقیم می ــرای اندازه گی ــی ب ــک شــاخص عین از ي
کلــی برانگیختگــی شــرکت کنندگان در حیــن انجــام تکلیــف 
ــه  ــد ب ــهودی، می توان ــای ش ــای گزارش ه ــان به ج ادراک زم
تبییــن روشــن تری از ســهم و نقــش برانگیختگــی در اعوجــاج 
ــد و  ــان بیانجام ــد ادراک زم ــری از فرآين ــان و درک کامل ت زم
ــان در  ــن زم ــای تخمی ــر رفتاره ــی دقیق ت ــه پیش بین ــز ب نی
ــه  ــا توج ــن ب ــد. بنابراي ــاوت کمــک کن ــی متف ــرايط هیجان ش
بــه اهمیــت موضــوع و وجــود خــاء پژوهشــی در ايــن زمینــه، 
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تاثیــر برانگیختگــی ناشــی از 
ــا اســتفاده از تکنیــک  ــر ادراک زمــان ب چهره هــای هیجانــی ب
ERP و مولفــه N170 به عنــوان يــک شــاخص بالقــوه و نســبتاً 
عینــی جهــت اندازه گیــری برانگیختگــی و تبییــن نقــش 
ــی  ــای هیجان ــی از چهره ه ــی ناش ــان ذهن ــاج زم آن در اعوج

می باشــد.
مواد و روش ها

ــگاه  ــر از دانش ــجوی دخت ــه از 66 دانش ــة اول مطالع در مرحل

6 Event Related Potential (ERP)
7 Inferior-Temporal Gyrus
8 Fusiform Gyrus

9 Early Posterior Negativity (EPN)
10 Late Positive Potential (LPP)
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انتخــاب شــدند )32(. و توســط 40 دانشــجوی دختــر مقطــع 
ــا  ــی( ب ــش اصل ــای آزماي ــاوت از آزمودنی ه ــی )متف کارشناس
ــتفاده از  ــا اس ــار 3/4 ب ــراف معی ــنی 24/1 و انح ــن س میانگی
ــک از  ــر آدم ــا تصاوي ــی ب ــون خودارزياب ــه ای آزم ــخه رايان نس
ــاس  ــک مقی ــی، در ي ــايندی و برانگیختگ ــزان خوش ــث می حی
ــپس  ــر 2( )34- 33(. س ــدند )تصوي ــی ش ــه ای ارزياب 7 درج
میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات خوشــايندی و برانگیختگــی 

ــد. ــبه گردي ــا محاس ــن چهره ه ــرای اي ب
ســه ســری از چهره هــای شــاد بــا باالتريــن نمــره برانگیختگــی 
به عنــوان  خنثــی  چهره هــای  همــراه  بــه  )جــدول1( 
ــان دوبخشــی  ــراق زم ــرای تکلیــف افت محرک هــای مناســب ب
انتخــاب شــدند. جهــت بررســی نمــرات  ايــن پژوهــش 
برانگیختگــی به دســت آمــده بــرای چهره هــای هیجانــی 
اندازه گیری هــای  بــا  واريانــس  تحلیــل  روش  از  منتخــب، 
مکــرر11 اســتفاده شــد کــه نتیجــه اختــاف معنــی داری بیــن 
نمــرات برانگیختگــی چهره هــای هیجانــی شــاد در مقايســه بــا 
خنثــی نشــان داد )F)1/119( 69=/287 ; P>0/001(. آزمــون 

ــوم و تحقیقــات، کــه داوطلــب  آزاد اســامی تهــران واحــد عل
ــد  ــل آم ــی به عم ــه بالین ــد مصاحب ــش بودن ــرکت در پژوه ش
ــک  ــور ي ــم مح ــد عائ ــه فاق ــی ک ــر از داوطلبان و از 30  نف
ــش  ــرکت در پژوه ــرای ش ــد، ب ــیDSM-V بودن ــق ارزياب طب
دعــوت به عمــل آمــد. از ايــن تعــداد 24 نفــر بــا دامنــة 
ــال و  ــنی 20/01 س ــن س ــا میانگی ــال )ب ــا  25س ــنی18 ت س
انحــراف معیــار 1/45( جهــت انجــام تکلیــف مراجعــه نمودنــد. 
افــراد شــرکت کننده راست دســت و دارای ديــد طبیعــی و 
ــتخراج و  ــس از اس ــداد پ ــن تع ــد. از اي ــده بودن ــاح ش ــا اص ي
حــذف داده هــای پــرت )کــه جزئیــات آن در بخــش اســتخراج 
ــنی 19/97  ــن س ــا میانگی ــر )ب ــت(، 20 نف ــده اس ــا آم داده ه
ســال و انحــراف معیــار 1/39( بــرای تحلیل هــای بعــدی باقــی 
ــه  ــرای طراحــی تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی، ب ــد. ب ماندن
ــاز  ــاال نی ــا نمــرات برانگیختگــی ب ــی شــاد ب چهره هــای هیجان
ــک پژوهــش  ــرای انتخــاب محرک هــای مناســب، در ي ــود. ب ب
جداگانــه، 15 ســری از چهره هــای هیجانــی پايــگاه داده 
KDEF کــه هــر يــک شــامل بیــان هیجانــی شــاد و خنثــی بود 

تصویر 2- نمونه ای از آزمايه های نسخه رايانه ای آزمون خودارزيابی با تصاوير آدمک SAM برای ارزيابی میزان خوشايندی و برانگیختگی چهره

11 Repeated Measure Analysis Of Variance (RANOVA)
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ــی  ــره برانگیختگ ــه نم ــان داد ک ــز نش ــی12 نی ــی بنفرون تعقیب
ــای  ــتر از چهره ه ــی داری بیش ــور معن ــاد به ط ــای ش چهره ه
خنثــی می باشــد. بــرای نمــرات بعــد خوشــايندی نیــز تحلیــل 
ــد  ــان داد در بع ــه آن نش ــه نتیج ــت ک ــورت گرف ــابهی ص مش
خوشــايندی اختــاف معنــی داری بیــن دو نــوع چهــره هیجانی 
)1/119( 115= /203 ; P>0/001( شــاد و خنثــی وجــود دارد

F( و نمــره خوشــايندی چهــره خنثــی پايین تــر از چهــره شــاد 
ــود. نمــرات خوشــايندی و انگیختگــی محرک هــای انتخــاب  ب
شــده در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. همــه چهره هــای 
ــی و  ــواص فیزيک ــون دارای خ ــه در آزم ــه کار رفت ــی ب هیجان
ســطح پايیــن )ماننــد روشــنايی، کنتراســت و اطاعــات رنــگ( 
در  شــده  ارائــه  مثال هــای  )مشــابه  شــده  يکسان ســازی 
تصويــر 3( بودنــد. خــواص ســطح پايیــن محرک هــای چهــره، 
ماننــد روشــنايی و کنتراســت و اطاعــات رنــگ، می تواننــد بــر 

ــا  ــن رو ب ــر داشــته باشــد، از همی ــه ERP تأثی ــای اولی مولفه ه
يکسان ســازی ايــن مشــخصات ســعی شــده اطمینــان حاصــل 
شــود کــه هــر تاثیــری کــه بــر مولفــه N170 ديــده می شــود 
ــه  ــی محــرک اســت و ن ــوای هیجان ــردازش محت در نتیجــه پ

ويژگی هــای فیزيکــی آن.

ــث از  ــدل مون ــه م ــه س ــق ب ــی متعل ــره هیجان ــاً 6 چه نهايت
ــه ای از آن در  ــه نمون ــدند ک ــاب ش ــگاه داده KDEF انتخ پاي

ــت )32(. ــده اس ــه ش ــر 3 ارائ تصوي

در طــول اجــرای تکلیــف، شــرکت کنندگان بــه تنهايــی در يک 
ــور  ــانتی متری از مانیت ــة 70س ــاکت و آرام و در فاصل ــاق س ات
21 اينچــی قــرار  گرفتنــد. قبــل از انجــام تکلیف، دســتورالعمل 
ــق از  ــن تحقی ــد. در اي ــه ش ــر ارائ ــط آزمون گ ــفاهی توس ش
ــان دوبخشــی اســتفاده شــد کــه يکــی از  ــراق زم تکلیــف افت

جدول 1- میانگین و انحراف معیار نمرات برانگیختگی و خوشايندی محرک های چهره

تصویر 3- نمونه چهره های هیجانی به کار رفته به عنوان محرک در تکلیف ادراک زمان

12 Post-hoc test with Bonferroni correction
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ــد  ــه گردي ــی ارائ ــب تصادف ــه به ترتی ــور 10 آزماي ــن منظ اي
ــرای  ــت )+( ب ــش عام ــا نماي ــک ب ــر ي ــه ه ــر 4( ک )تصوي
ــد و  ــاز می ش ــه آغ ــدت 2000 میلی ثانی ــه، به م ــت توج تثبی
ــا 1600  ــه 400 ي ــا فاصل ــتری ب ــی خاکس ــک بیض ــپس ي س
ــی  ــام کوتاه/طوالن ــال آن پی ــد و به دنب ــه می ش ــه ارائ میلی ثانی
به مــدت 300 میلی ثانیــه روی صفحــه ظاهــر می گرديــد.

در پايــان مرحلــة آمــوزش، بــرای اطمینــان از يادگیــری 
تصادفــی  به ترتیــب  ارزيابــی  آزمايــه   10 شــرکت کننده، 
ــت  ــش عام ــا نماي ــه ب ــر آزماي ــه ه ــر 5( ک ــد )تصوي ــه ش ارائ
ــاز  ــه آغ ــدت 2000 میلی ثانی ــه ، به م ــت توج ــرای تثبی )+(  ب
ــه 400  ــا فاصل ــتری ب ــی خاکس ــک بیض ــپس ي ــد و س می ش
يــا 1600 میلی ثانیــه ارائــه می شــد و در ادامــه بــا يــک 
ــد  ــن می ش ــه جايگزي ــدت 2000 میلی ثانی ــی به م ــة خال صفح
بايــد بــا فشــار دادن  ايــن مــدت، شــرکت کننده  کــه در 
يکــی از دو کلیــد تخصیــص يافتــه، اعــام می کــرد کــه 
ــت. ــوده اس ــی ب ــا طوالن ــاه ي ــده کوت ــه ش ــی ارائ ــه بیض فاصل

روش هــای رايــج بــرای بررســی اثــر هیجانــات بــر ادراک زمــان 
اســت )29 ،16(. در حیــن انجــام تکلیــف از شــرکت کنندگان 
ــس از جمــع آوری داده، تحلیــل  ــد و پ ثبــت ERP به عمــل آم
ــت.  ــام پذيرف ــه N170 انج ــاری و مولف ــای رفت ــر روی داده ه ب
تکلیــف افتــراق زمــان دوبخشــی )TBT(: در ايــن تکلیــف ابتــدا 
دو فاصلــه اســتاندارد کوتــاه و طوالنــی بــه آزمودنی هــا معرفــی 
می شــود و ســپس از آن هــا خواســته می شــود در مــورد فاصلــه 
محــرک ارائــه شــده در هــر آزمايــه تصمیــم بگیرنــد و تعییــن 
ــه شــده بیشــتر شــبیه  ــد کــه به نظــر آن هــا محــرک اراي کنن
ــف  ــاه )30(. تکلی ــا کوت ــت ي ــی اس ــتاندارد طوالن ــه اس فاصل
افتــراق زمــان دو بخشــی ايــن مطالعــه، منطبــق بــر مطالعــات 
و  پیاده ســازی   Psytask نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  پیشــین 
ــرای  ــتاندارد اج ــتورالعمل اس ــد )29 ،17 ،12(. دس ــرا ش اج
ــی  ــه متوال ــه مرحل ــرکت کننده در س ــر ش ــرای ه ــف ب تکلی
ايــن  در  انجــام می گیــرد.  آزمايــش  و  ارزيابــی  آمــوزش، 
ــرکت کنندگان دو  ــه ش ــوزش، ب ــة آم ــز در مرحل ــش نی پژوه
فاصلــه اســتاندارد کوتــاه و طوالنــی آمــوزش داده شــد. بــرای 

تصویر 4- توالی ارائه محرک ها در مرحلة آموزش تکلیف افتراق زمان دوبخشی

تصویر 5- توالی ارائه محرک ها در مرحلة ارزيابی تکلیف افتراق زمان دوبخشی
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ــل  ــت کام ــا موفقی ــی را ب ــن ارزياب ــرکت کننده اي ــه ش زمانی ک
ــخ  ــی پاس ــه ارزياب ــر 10 آزماي ــه ه ــت و ب ــر می گذاش پشت س
صحیــح مــی داد، وارد مرحلــه آزمايــش می شــد. در طــول 
ــدف )400 ، 600 ، 800 ، 1000 ،  ــه ه ــت فاصل ــف، هف تکلی
1200 ، 1400 و يــا 1600 میلی ثانیــه( بــا ســه نوع چهره )ســه 
مــدل مونــث13( دارای بــار هیجانــی )مثبــت يــا خنثی(، ســه  بار 

ــه  ــد. در مجمــوع 126 آزماي ــه گردي ــی ارائ ــب تصادف و به ترتی
اجــرا شــد )3 مــدل مونث × 2 نــوع هیجان × 7 بــازه زمانی × 3 
تکــرار( )تصويــر 6( و اجــرای تکلیــف بــرای هــر شــرکت کننده 
حــدود ســی دقیقــه طــول کشــید. تخصیــص کلیدهــای 
پاســخ در بیــن شــرکت کنندگان به صــورت موازنــه بــود.

امــواج الکتروآنســفالوگرافی افــراد به صــورت پیوســته بــا 

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

 Mitsar اســتفاده از يــک آمپلي فايــر ديجیتــال روســي بــه نــام
و يــک کاه EEGCAP، 19 کانالــه و براســاس نظــام بین المللي 
20-10 اندازه گیــري و ثبــت شــد. همــه ســیگنال ها بــا 
 Hz 250بــا نــرخ  نمونه گیــري WinEEG اســتفاده از نرم افــزار
ــای  ــه کده ــزار Psytask ک ــا نرم اف ــا ب ــد. محرک ه ــت گردي ثب
ــه  ــرای عامت گــذاری ابتــدای محرک هــا ب همزمان ســازی را ب
ــه شــد. امپدانــس بیــن الکترودهــا  ــر می فرســتاد ارائ آمپلی فاي
ــد.  ــته ش ــگاه داش ــر KΩ 10 ن ــا زي ــر آزمودنی ه ــت س و پوس
ــفالوگرافی  ــیگنال های الکتروآنس ــای ERP: س ــتخراج داده ه اس
ــزار WinEEG تحلیــل  ــا اســتفاده از نرم اف ــن ب به صــورت آفاي
ــد.  ــر ش ــز فیلت ــن 30-0/16 هرت ــذر بی ــر میان گ ــدند. فیلت ش
ــر  ــک زدن ب ــم و پل ــرکات چش ــا ح ــط ب ــای مرتب آرتیفکت ه
ــرای میانگین گیــری،  ــد. ب اســاس الگوريتــم ICA حــذف گردي
 100  ( میلی ثانیــه ای   500 زمانــی  بازه هــای  بــه  داده هــا 
ــس  ــه پ ــرک و 400 میلی ثانی ــروع مح ــل از ش ــه قب میلی ثانی
از ارائــه محــرک( تقســیم شــدند. آن بخش هايــی از EEG کــه 
ــل  ــد تحلی ــد از رون ــتر از vµ 80± بودن ــه ای بیش دارای دامن
ــوع  ــل از مجم ــه قب ــن 200 میلی ثانی ــدند. میانگی ــذف ش ح
ــس  ــد. پ ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــط پاي ــوان خ ــا به عن محرک ه
از اصــاح خــط پايــه، ERP میانگیــن به صــورت جداگانــه 
ــی  ــاد و خنث ــی ش ــر هیجان ــاوی تصاوي ــش های ح ــرای کوش ب
ــا از  ــذف آرتیفکت ه ــس از ح ــه پ ــر ک ــد. 2 نف ــبه گردي محاس
ــا ثبــت شــده  ــر از 20 کوشــش از آن ه ــه کمت ــوع آزماي هــر ن

ــس از  ــدند. پ ــته ش ــار گذاش ــدی کن ــای بع ــود، از تحلیل ه ب
اندازه گیــری  و  آمــاری  تحلیل هــای  فــوق،  طــی مراحــل 
متوســط بــزرگ14 بــرای آزمودنی هــای باقیمانــده انجــام شــد. 
بــرای تــک تــک آزمودنی هــا میانگیــن دامنــه مــوج پتانســیل 
وابســته بــه رويــداد در بــازه100- تــا 400 میلی ثانیــه نســبت 
ــان  ــوع هیج ــر دو ن ــرای ه ــک ب ــه تفکی ــه ب ــروع آزماي ــه ش ب
ــورد  ــا م ــن میانگین ه ــه حســاب شــد. ســپس اي ــورد مطالع م
ــرای  ــم ب ــاری ه ــل آم ــد. تحلی ــرار گرفتن ــاری ق ــل آم تحلی
ــا ی پتانســیل وابســته  ــرای داده ه ــم ب ــاری و ه ــای رفت داده ه
بــه رويــداد انجــام و تاثیــر نــوع هیجــان بــا اســتفاده از تحلیــل 
واريانــس بــا اندازه گیری هــای مکــرر بررســی شــد. در صــورت 
برقــرار نبــودن فــرض کرويــت، تصحیــح گريــن هــاوس گايــزر 
بــه کار رفــت. اســتخراج داده هــای رفتــاری: درصــد پاســخ های 
ــای  ــواع چهره ه ــه ان ــی ب ــر آزمودن ــه ه ــی15 (Plong) ک طوالن
هیجانــی )شــاد و خنثــی( در فواصــل مختلــف داده بــود، 
ــا  ــخ آزمودنی ه ــای پاس ــباهت منحنی ه ــد. ش ــبه گردي محاس
best- ــع ــا اســتفاده از تاب ــا منحنــی ســیگموئید گوســی16 ب ب

fit نرم افــزار Matlab بررســی شــد و 2 نفــر کــه منحنــی 
ــیگموئید  ــی س ــه منحن ــرازش ب ــل ب ــبیه و قاب ــان ش پاسخ ش
نبــود و عملکردشــان در تکلیــف افتــراق زمان در ســطح شــانس 
ــدند)13(. در  ــته ش ــار گذاش ــدی کن ــای بع ــود، از تحلیل ه ب
مرحلــة بعــد بــرای يافتــن نقطــه افتــراق زمــان17(BP) هــر يک 
از منحنی هــای پاســخ افــراد بــه دو نــوع چهــره هیجانــی )شــاد، 

13 Female model
14 Grand average

15 Percentage of long responses
16 Gaussian sigmoid
17 Bisection Point (BP)
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ــر  ــن اث ــد. همچنی ــش می ياب ــی افزاي درصــد پاســخ های طوالن
 ; P>0/003( ــود ــادار ب ــز معن ــان نی ــوع هیج ــرای ن ــی ب اصل
F)1/19( 11=/39(. آزمــون تعقیبــی بنفرونــی نشــان داد کــه 
ــاد  ــی ش ــای هیجان ــرای چهره ه ــی ب ــخ های طوالن درصــد پاس
(M=0/689 ±0/019( در مقايســه بــا چهره هــای خنثــی 
)M=0/641 ±0/021( بزرگتــر بــوده اســت. اثــر تعاملــی بیــن 
 =5/470;P>0/500( فاصلــه و نــوع هیجــان هــم معنــی دار بــود
)F)2/677، 25/257( کــه نشــان می دهــد اعوجــاج ايجــاد 
شــده در تخمیــن زمــان توســط چهره هــای هیجانــی متفــاوت 
ــت  ــن ماهی ــرای تعیی ــتگی دارد. ب ــز بس ــرک نی ــه مح به فاصل
تاثیــر فاصلــه بــر تخمیــن فاصلــه چهــره هیجانــی بــا 7 ســطح 
ــی  ــا بررس ــی ب ــی بنفرون ــای تعقیب ــان، آزمون ه ــاج زم و اعوج
ــرای  ــی ب ــخ های طوالن ــد پاس ــن درص ــن میانگی ــاف بی اخت
هیجان هــای متفــاوت، در فواصــل مختلــف انجــام شــد کــه اين 
 7=/872 0;P>0/011( ــه ــل 800 میلی ثانی ــاف در فواص اخت
)1/91(  =9/792;  P>0/700( میلی ثانیــه   1000  ،)F)1/19(

ــرای  ــه )F)1/91( =6/462; P>0/220(، ب F( و 1400 میلی ثانی
ــه  ــراد فاصل ــود. اف ــی دار ب ــاوت معن ــی متف ــای هیجان چهره ه
ــای 800،  ــی در فاصله ه ــه خنث ــبت ب ــاد را نس ــای ش چهره ه
و  نموده انــد  ادراک  طوالنی تــر  میلی ثانیــه،   1400 و   1000
بیشــتر تخمیــن زده انــد. میانگیــن و انحــراف معیــار محاســبه 
ــت: ــده اس ــه ش ــدول 2 ارائ ــوق در ج ــل ف ــرای فواص ــده ب ش

نقطــه افتــراق زمــان: در ادامــه تحلیــل داده هــا، نرمــال بــودن 
ــون شــپیرو- ــا اســتفاده از آزم ــی ب ــراق زمان ــاط افت ــع نق توزي

ويلــک مــورد بررســی قــرار گرفــت و همچنیــن آزمــون کرويــت 
ماچولــی بــرای ارزيابــی مفروضــه همگنــی کوواريانــس انجــام 
ــرض،  ــش ف ــن دو پی ــراری اي ــان از برق ــس از اطمین ــد. پ ش
ــه در  ــد ک ــام ش ــرر انج ــری مک ــا اندازه گی ــس ب ــل واريان تحلی
ــره  ــوع چه ــی ن ــر اصل ــرای اث ــی داری ب ــاف معن ــه اخت نتیج
 .)F)1/91( =21/603; P>0/200( ــد ــاهده گردي ــی مش هیجان
نتايــج آزمــون تعقیبــی بنفرونــی هم راســتا بــا يافته هــای 
قبلــی، نشــان مــی داد کــه نقطــه افتــراق زمانــی بــرای 

ــر  ــزار Matlab ب ــزار psignifit نرم اف ــتفاده از اب ــا اس ــی( ب خنث
يــک منحنــی ســیگموئید گوســی بــرازش شــد و نقطــه افتــراق 
ــارت  ــان عب ــراق زم ــه افت ــد )35(. نقط ــان اســتخراج گردي زم
ــی  ــخ طوالن ــال پاس ــه در آن احتم ــی ک ــه زمان ــت از فاصل اس
ــد  ــد می رس ــه 50 درص ــده ب ــه ش ــرک ارائ ــی به مح آزمودن
)37-36(. انــدازه نقطــه افتــراق زمــان مقــدار محور x اســت در 
نقطــه ای کــه منحنــی پاســخ روی محــور y به مقــدار50 درصــد 
می رســد. ايــن نقطــه نشــان دهنــده دقــت ادراک زمــان اســت. 
ــت  ــا راس ــپ ي ــمت چ ــه به س ــن نقط ــی اي ــه جابه جاي ــر چ ه
ــم  ــا ک ــن ي ــان دهنده بیش تخمی ــب نش ــد، به ترتی ــتر باش بیش
ــراق  ــاط افت ــتخراج نق ــس از اس ــد. پ ــان می باش ــن زم تخمی
ــود  ــا وج ــف، ب ــی مختل ــای هیجان ــرای چهره ه ــراد ب ــان اف زم
 Plong ــره ــی، 14 نم ــره هیجان ــوع چه ــه و دو ن ــوع فاصل 7 ن
ــپس  ــد. س ــل ش ــی حاص ــر آزمودن ــرای ه ــره BP ب و دو نم
ــد. ــبه گردي ــا محاس ــه آزمودنی ه ــرای هم ــرات ب ــن نم میانگی

یافته ها
درصــد پاســخ های طوالنــی: میانگیــن درصــد پاســخ های 
طوالنــی محاســبه شــده در هــر فاصلــه و بــرای دو نــوع 
محــرک هیجانــی در تصويــر 7 نشــان داده شــده اســت.

ــن درصــد پاســخ های  ــاف بی ــی داری اخت ــرای بررســی معن ب
ــی  ــی طبیع ــس از بررس ــف، پ ــای مختل ــی در هیجان ه طوالن
بــودن توزيــع داده هــا، بــا اســتفاده از آزمــون شــپیرو- ويلــک 
ــی  ــرای ارزياب ــی ب ــت ماچول ــون کروي ــام آزم ــن انج و همچنی
بــا  واريانــس  تحلیــل  از  کوواريانــس،  همگنــی  مفروضــه 
اندازه گیــری مکــرر اســتفاده شــد کــه در آن عامــل نــوع چهــره 
ــل  ــی( و عام ــاد و خنث ــای ش ــطح )چهره ه ــا دو س ــی ب هیجان
فاصلــه زمانــی در 7 ســطح )400، 600، 800، 1000 ، 1200، 
1400 و يــا 1600میلی ثانیــه( به عنــوان عوامــل درون گروهــی 
در نظــر  گرفتــه شــدند. نتايــج نشــان داد کــه اثــر اصلــی فاصله 
F)6/114( 293=/284 ; P>0/001)( معنــي دار می باشــد، کــه 
ــاً  ــرک، طبیعت ــه مح ــش فاصل ــا افزاي ــه ب ــت ک ــد آن اس موي

تصویر 7- درصد پاسخ های طوالنی برای سه نوع چهره هیجانی )شاد و خنثی(

جدول 2- میانگین و انحراف معیار درصد پاسخ های طوالنی برای انواع هیجان
 در فواصل مختلف
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در مقايســه   )M=  724/9 ms±  26/869( چهره هــای شــاد 
 )M=  794/993  ms±  29/426( خنثــی  چهره هــای  بــا 
به صــورت معنــی داری کوچکتــر بــوده اســت )تصويــر 8(.

ــر  ــه N170 در تصوي ــرای مولف ــر ب ــیل روی س ــع پتانس توزي

ــه  ــود مولف ــینه موج ــاس پیش ــر اس ــت. ب ــده اس ــه ش 9 ارائ
ــر  ــد، ب ــره می باش ــه ادراک چه ــن مولف ــه مهم تري N170 ، ک
ــا  ــن 140 ت ــی بی ــازه زمان ــی و در ب ــی خلف ــر جانب روی قش
170 میلی ثانیــه پــس از ارائــه محــرک ظاهــر می شــود 
داده هــا،  از  میانگین گیــری  و  پــردازش  از  پــس   .)40-38(

تصویر 8- میانگین و انحراف معیار نقطه افتراق زمان برای انواع چهره های هیجانی 
)*P>0/01( )شاد و خنثی(

ــه N170 در  ــن دامن ــود، منفی تري ــینه موج ــا پیش ــق ب منطب
ــن 140 و 170  ــی بی ــای زمان ــای T5 و T6 در بازه ه الکتروده
میلی ثانیــه پــس از ارائــه محــرک مشــاهده شــد کــه در 
تصويــر 10 نمايــش داده شــده اســت. پــس از بررســی نرمــال 
ــا اســتفاده از آزمــون شــپیرو- ويلــک  ــودن توزيــع داده هــا ب ب
ــی  ــرای ارزياب ــی ب ــت ماچول ــون کروي ــام آزم ــن انج و همچنی
مفروضــه همگنــی کوواريانــس، بــرای تجزيــه و تحلیــل 
ــل  ــا اســتفاده از تحلی ــه N170 ب ــه مؤلف ــر دامن ــاری حداکث آم
)نیمکــره  جانبی بــودن  مکــرر،  اندازه گیــری  بــا  واريانــس 
ــاد  ــره ش ــان )چه ــوع هیج ــپ( و ن ــا چ ــه ب ــت در مقايس راس
ــر  ــی در نظ ــل درون گروه ــوان عوام ــی( به عن ــل خنث در مقاب
گرفتــه شــدند. در صــورت معنــی دار بــودن هــر کــدام از 
ــه روش  ــده ب ــاح ش ــی اص ــای تعقیب ــرات، از آزمون ه ــن اث اي
بنفرونــی ، بــرای بررســی بیشــتر يافته هــا اســتفاده شــد.

در نتايــج تحلیــل واريانــس بــا اندازه گیــری مکــرر بــرای دامنــه 
 ; P>0/001( 18اثــر معنــي داری بــرای جانبی بــودن ،N170

F)1/19( 15=/265( مشــاهده شــد. آزمون هــاي تعقیبي نشــان 
 0/621( 19RH داد کــه دامنــه ايــن مولفــه در نیمکــره راســت
ــر از نیمکــره چــپ 20LH می باشــد  ±M= -3/917 μv( منفی ت
)M= -1/969 μv± 0/427(. اثــر معنــی داری بــرای نــوع هیجان 
ــودن مشــاهده نشــد. ــوع هیجــان و جانبی ب ــا تعامــل بیــن ن ي

بحث و نتیجه گیری

ــی  ــی ناش ــر برانگیختگ ــی تاثی ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
از  بــا اســتفاده  بــر ادراک زمــان  از چهره هــای هیجانــی 
شــاخص  يــک  به عنــوان   N170 مولفــه  و   ERP تکنیــک 
ــی در  ــری برانگیختگ ــت اندازه گی ــی جه ــبتاً عین ــوه و نس بالق
ــش آن در  ــن نق ــان و تبیی ــف ادراک زم ــرای تکلی ــن اج حی
ــود.  ــی ب ــای هیجان ــی از چهره ه ــی ناش ــان ذهن ــاج زم اعوج
نتايــج رفتــاری مطالعــه بیانگــر بیش تخمیــن چهــره هیجانــی 
ــرای  ــه ايــن معنــی کــه ب ــود، ب ــا خنثــی ب شــاد در مقايســه ب

N170 تصویر 9- توزيع پتانسیل روی سر برای مولفة

18 Lateralization
19 Left hemisphere
20 Right hemisphere
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تصویر 10- امواج متوسط  بزرگ الکترودهای دو طرف نواحی گیجگاهی )T5,T6( که نشان دهنده مدوالسیون جانبی N170 است.

ــن  ــوند. همچنی ــن زده ش ــر تخمی ــی طوالنی ت ــره خنث ــا چه ب
ــرکت کنندگان در  ــان از ش ــف ادراک زم ــام تکلی ــن انج در حی
ــا  ــا ب ايــن پژوهــش ثبــت الکتروآنســفالوگرافی به عمــل آمــد ت
ــک شــاخص  ــوان ي ــة N170 از آن به عن ــه مولف اســتخراج دامن
ــتفاده  ــی اس ــای هیجان ــی چهره ه ــزان برانگیختگ ــی از می عین
شــود. در نتايــج حاصــل از تحلیــل دامنــه N170 مدوالســیون 
جانبــی بــودن N170 به نفــع نمیکــره راســت منطبــق بــا 
پیشــینه موجــود مشــاهده شــد امــا اختــاف معنــی داری بیــن 
دامنــه مولفــة N170 بــرای چهــره شــاد و خنثــی ديــده نشــد 
ــددی  ــات متع ــج مطالع ــاف نتاي ــه برخ ــن يافت )47-45(. اي
اســت کــه بــه بررســی تاثیــر چهره هــای هیجانــی بــر 
امــواج الکتروآنســفالوگرافی شــرکت کنندگان پرداخته انــد و 
مدوالســیون هیجانــی دامنــه N170 )49 ،25 ،24 ،8( و حتــی 
ــا  ــة N170 را ب ــرات دامن ــتگی تغیی ــر همبس ــورت دقیق ت به ص
میــزان برانگیختگــی محــرک هیجانــی گــزارش نموده انــد )27 
ــره  ــه حــاالت چه ــد ک ــات بســیاری نشــان داده ان ،26(. مطالع
زيست شــناختی  نشــانه های  مهم تريــن  از  يکــی  به عنــوان 
حتــی در مراحــل اولیــة پــردازش تصويــری هــم اولويت بنــدی 
ــای  ــا چهره ه ــه ب ــی در مقايس ــای هیجان ــوند و چهره ه می ش
ــای  ــه مولفه ه ــا از جمل ــیعی از مولفه ه ــف وس ــر طی ــی ب خنث

چهــره هیجانــی شــاد نقطــه افتــراق زمــان کوچکتــری نســبت 
ــا  ــازگار ب ــه س ــن نتیج ــد. اي ــت آم ــی به دس ــره خنث ــه چه ب
ــر  ــی تاثی ــه بررس ــه ب ــت ک ــین اس ــات پیش ــای مطالع يافته ه
هیجــان بــر ادراک زمــان بــا اســتفاده از تکلیــف افتــراق زمانــی 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــد ک ــان داده ان ــه و نش ــی پرداخت دوبخش
ــه چهره هــای خنثــی  ــی را نســبت ب ــه چهره هــای هیجان فاصل
طوالنی تــر تخمیــن زده انــد )42 ،41 ،17 ، 12،15 ،10 ،9(. 
ــا  ــی ب ــه خنث ــبت ب ــاد نس ــی ش ــره هیجان ــن چه بیش تخمی
ــددی21  ــار ع ــه انتظ ــی و نظري ــدل ســاعت درون ــتفاده از م اس
(SET) قابــل توضیــح اســت ),2 ,43 44(. بــا توجــه بــه اين که 
ــه کار رفتــه در تکلیــف ادراک زمــان، نمــره  چهره هــای شــاد ب
برانگیختگــی باالتــری نســبت بــه چهره هــای خنثــی داشــتند، 
ــی  ــر برانگیختگ ــی، تاثی ــدل ســاعت درون ــی م ــق پیش بین طب
بــر ســاعت درونــی باعــث بیش تخمیــن زمــان می شــود و فــرد 
حــس می کنــد زمــان طوالنی تــری ســپری شــده اســت. چــون 
ــش  ــی را افزاي ــاعت درون ــاز س ــرعت ضربان س ــی س برانگیختگ
ــه  ــتری ب ــای بیش ــداد پالس ه ــود تع ــث می ش ــد و باع می ده
انبــاره برســد. هــر چــه تعــداد پالس هــای انبــاره بیشــتر باشــد، 
ــه  ــق نظري ــس طب ــود. پ ــن زده می ش ــر تخمی ــان طوالنی ت زم
ــه  ــاد در مقايس ــای ش ــة چهره ه ــی رود فاصل ــار م SET، انتظ

21 Scalar Expectancy Theory
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ــه محــرک(  ــس از ارائ ــه پ ــة ERP )حــدود 100 میلی ثانی اولی
و مولفــه میانــی حســاس بــه چهــره در ناحیــه مغــزي خلفــی- 
گیجگاهــی22، بــه نــام N170 و همچنیــن بــر مولفــة EPN، کــه 
در حــدود 200-350 میلی ثانیــه در قشــر خلفــی- گیجگاهــی 
ــری  ــای موخ ــر مولفه ه ــت ب ــود و در نهاي ــدار می ش ــز پدي مغ
همچــون LPP، بــا نقطــه شــروعی در حــدود 400 میلي ثانیــه 
ــه  ــی ک ــیار مهم ــه بس ــا نکت ــد )56-48(.) ام ــر می گذارن تاثی
بايــد مدنظــر قــرار گیــرد ايــن اســت کــه  برخــی از تغییــرات 
ــل  ــه عوام ــته ب ــتند وابس ــات هس ــی از هیجان ــه ناش ERP ک
ــی ماننــد روش ثبــت، ويژگی هــای محــرک، وضعیــت  گوناگون
به طــور  )آيــا  آزمــون  نــوع  و  شــرکت کنندگان  هیجانــی 
مســتقیم پــردازش عاطفــی را هــدف قــرار می دهــد يــا خیــر( 
ــدم  ــز ع ــر چی ــل از ه ــوان قب ــايد بت ــن رو ش ــند. از اي می باش
ــه  ــه N170 را در مطالع ــی دامن ــیون هیجان ــاهده مدوالس مش
ــبت داد  ــش نس ــن پژوه ــاری اي ــف رفت ــوع تکلی ــر، به ن حاض
ــوده و در آن  کــه هــدف اصلــی آن تخمیــن فاصلــه محــرک ب
ــتقیم  ــورت مس ــرک به ص ــی مح ــای هیجان ــردازش جنبه ه پ
ــه  ــی ک ــب مطالعات ــه در اغل ــت. در حالی ک ــورت نمی گرف ص
ــی  ــوای هیجان ــا محت ــه N170 را ب ــرات دامن ــتگی تغیی همبس
ــد،  ــزارش نموده ان ــا گ ــی آن ه ــزان برانگیختگ ــا می ــره و ي چه
تکلیــف بــه کار رفتــه در پژوهــش تشــخیص يــا مقايســه نــوع 
ــرک  ــی مح ــردازش عاطف ــت و پ ــوده اس ــا ب ــان چهره ه هیج
چهــره به صــورت مســتقیم مد نظــر تکلیــف بــوده اســت. 
ــه  ــدف مقايس ــا ه ــه ب ــز ک ــری نی ــه ديگ ــر در مطالع ــن اث اي
ــردازش مســتقیم و غیرمســتقیم هیجــان  ــی پ ــای زمان دوره ه
ــتفاده از  ــا اس ــداد و ب ــه روي ــک پتانســیل های وابســته ب به کم
ــل از دو  ــج حاص ــه نتاي ــه، مقايس ــره پرداخت ــای چه محرک ه
ــر مســتقیم  ــوع هیجــان( و غی تکلیــف مســتقیم )تشــخیص ن
)تشــخیص رتــگ محــرک( نشــان می دهــد مدوالســیون 
N170 در حیــن  بــرای مولفــه  هیجانــی مشــاهده شــده 
ــوع  ــته به ن ــتقیم بس ــر مس ــف غی ــتقیم، در تکلی ــف مس تکلی
ــار  ــی رود )57(. در کن ــن م ــا از بی ــده و ي ــل ش ــان تعدي هیج
را   N170 دامنــه  مدوالســیون  کــه  ديگــری  پژوهش هــای 
وابســته بــه میــزان عطــف توجــه بــه محتــوی هیجانــی 
محــرک نیــز دانســته انــد، يافتــه پژوهــش حاضــر ايــن نکتــه 
ــا  ــراد ب ــه اف ــه چنان چ ــد ک ــکار می کن ــا آش ــرای م ــم را ب مه
ــان  ــردازش همزم ــه23 )تکلیفــی کــه مســتلزم پ تکلیــف دوگان
مولفــة هیجــان و فراينــد ديگــری ماننــد زمــان اســت( مــورد 
ارزيابــی قــرار گیرنــد، دامنــه مولفــة N170 دســتخوش تغییــر 
ــد  ــرار نمی گیــرد )58 ،39 ،38(. عامــل ديگــری کــه می توان ق
دلیــل عــدم مدوالســیون دامنــه N170 بــرای چهره هــای 
ــاوت در  ــد تف ــی باش ــای خنث ــا چهره ه ــه ب ــاد در مقايس ش
ــا در  ــی آن ه ــطح برانگیختگ ــه و س ــه کار رفت ــای ب محرک ه
ــه  ــود داردک ــال وج ــن احتم ــد. اي ــون می باش ــات گوناگ مطالع
ســطح برانگیختگــی محرک هــای چهــره بــه کار رفتــه در 

ايــن مطالعــه بــه انــدازه چهره هــای هیجانــی مطالعاتــی 
ــده،  ــاهده ش ــی N170 مش ــیون هیجان ــا مدوالس ــه در آن ه ک
نبــوده اســت. در مجمــوع بــا در نظــر گرفتــن يافته هــای ايــن 
ــاً  ــه اساس ــری ک ــای ديگ ــج پژوهش ه ــار نتاي ــش در کن پژوه
مدوالســیون هیجانــی N170 را مــورد ترديــد قــرار داده و 
ــردازش چهــره24،  ــه ای ســنتی پ ــه مــدل دو مرحل ــا توجــه ب ب
ــا  مولفــه N170 را کــه مختــص تشــخیص چهــره )1( اســت ب
ــای  ــد و مولفه ه ــط می دانن ــره مرتب ــاختار چه ــايی س رمزگش
ــای  ــاالت و بیان ه ــردازش ح ــده پ ــر ERP را منعکس کنن موخ
  N170ــه ــه مولف ــد ک ــر می رس ــن به نظ ــد، چنی ــره می دانن چه
گزينــه مناســبی به عنــوان شــاخص برانگیختگــی چهــره 
ــاری غیرمســتقیم25 نیســت  ــی حداقــل در تکالیــف رفت هیجان
ــری  ــای موخر ت ــال مولفه ه ــد به دنب ــور باي ــن منظ ــرای اي و ب
بــود )60 ،59(. در يــک مطالعــة مــروری نیــز بــا بررســی بیــش 
از 40 پژوهــش انجــام گرفتــه بــه کمــک تکنیــک ERP، چنیــن 
نتیجه گیــری شــده اســت کــه مولفه هــای اولیــه )قبــل از300 
ــه  ــه رويــداد مربــوط ب میلی ثانیــه( در پتانســیل های وابســته ب
پــردازش هیجانــی منعکس کننــده فرايندهــای خــودکاری 
ــد  ــی می باش ــرک هیجان ــه مح ــب توج ــزان جل ــون می همچ
و پــردازش میــزان برانگیختگــی محرک هــای هیجانــی در 
مراحــل بعــدی پــردازش هیجــان صــورت می پذيــرد و در 
ــر می شــود  ــه( ظاه ــد از 300 میلی ثانی ــای موخــر )بع مولفه ه
ــای  ــورد محرک ه ــای پژوهشــی در م )61(. از مجمــوع يافته ه
ــردازش  ــه پ ــرد ک ــری ک ــن نتیجه گی ــوان چنی ــی می ت هیجان
هیجــان در دو مرحلــة متوالــی صــورت می پذيــرد کــه در 
مرحلــة اول به صــورت خــودکار، محرک هايــی بــا برانگیختگــی 
بیشــتر، بــرای پــردازش بــا اولويــت باالتــر انتخــاب  می شــوند 
ــده  ــدف عم ــد. ه ــردازش رخ می ده ــن پ ــه دوم اي و در مرحل
ايــن پژوهــش به کارگیــری تکنیــک ERP جهــت اندازه گیــری 
ــام  ــن انج ــی در حی ــای هیجان ــی از چهره ه ــی ناش برانگیختگ
ــری  ــن اندازه گی ــک اي ــا به کم ــود ت ــان ب ــف ادراک زم تکلی
ــل  ــر عام ــر تاثی ــن دقیق ت ــه تبیی ــوان ب ــی بت ــتقیم و عین مس
برانگیختگــی بــر اعوجــاج زمانــی چهره هــای هیجانــی پرداخت. 
ــان  ــن زم ــی از بیش تخمی ــه حاک ــر چ ــاری اگ ــای رفت يافته ه
ــود  ــی ب ــای خنث ــا چهره ه ــه ب ــی در مقايس ــای هیجان چهره ه
ــاج  ــی در اعوج ــل برانگیختگ ــر عام ــی تاثی ــی عین ــا بررس ام
هیجانــی  مدوالســیون  مشــاهده  عــدم  به دلیــل  زمــان، 
در دامنــه مولفــه N170 میســر نشــد. در مطالعــه حاضــر 
ــا  ــه تنه ــت اين ک ــت. نخس ــود داش ــز وج ــی نی محدوديت هاي
ــر ادراک  ــاد ب ــت دارای برانگیختگــی زي ــای مثب ــر چهره ه تاثی
ــرای رســیدن  زمــان مــورد بررســی قرار گرفتنــد در حالی کــه ب
بــه درک جامعــی از مکانیســم های ســازنده و درگیــر در ادراک 
ــاج آن، الزم  ــان در اعوج ــف هیج ــاد مختل ــش ابع ــان و نق زم
ــاد و  ــی زي ــی دارای برانگیختگ ــای منف ــر چهره ه ــت تاثی اس
همچنیــن چهره هــای مثبــت و منفــی دارای برانگیختگــی کــم 

22 Occipito-temporal
23 Dual task

24 Two-stage model of face processing
25 Implicit task
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ــن  ــا اي ــت. ب ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــورد مطالع ــتماتیک م سیس
حــال رويکــرد معرفــی شــده می توانــد بــا جســتجو و بررســی 
مولفه هــای ديگــر از جملــه مولفــه موخــر LPP به عنــوان 
ــن  ــرات آن در حی ــری تغیی ــی و اندازه گی ــاخص برانگیختگ ش
انجــام تکلیــف ادراک زمــان، بــه درک کامل تــری از تاثیــر 
ــی  ــر فرآينــد تخمیــن زمــان چهره هــای هیجان برانگیختگــی ب
بیانجامــد و بــه پیش بینــی و تبییــن دقیق تــر رفتارهــای 
ــد. ــک کن ــاوت کم ــی متف ــرايط هیجان ــان در ش ــن زم تخمی

تشكر و قدرداني

دانشــگاه  محتــرم  اســاتید  مســاعدت  از  بدين وســیله 
تبريــز و دانشــگاه آزاد تهــران واحــد علــوم و تحقیقــات و 
شــرکت کننده  دانشــجويان  کلیــه  همــکاری  از  همچنیــن 
می نمايیــم. تشــکر  و  تقديــر  پژوهــش،  ايــن  در 

ــه ای  ــج مطالع ــن نتاي ــد. همچنی ــی قرارگیرن ــورد بررس ــز م نی
کــه بــه بررســی تاثیــر تجســم و درونی ســازی26 هیجــان 
در ادراک فاصلــه چهره هــای هیجانــی بــه کمــک تکلیــف 
ــت  ــی از آن اس ــت، حاک ــی پرداخته اس ــان دوبخش ــراق زم افت
ــا  ــه ب ــی در مقايس ــره هیجان ــد چه ــی تقلی ــار فیزيک ــه مه ک
تقلیــد خودجــوش چهــره هیجانــی، به طــور قابــل ماحظــه ای 
ــی  ــای هیجان ــان ناشــی از چهره ه باعــث کاهــش اعوجــاج زم
می شــود )12(. ايــن مهــار فیزيکــی تــا حــدودی در مطالعــات 
خواســته  شــرکت کنندگان  از  زيــرا  می افتــد  اتفــاق   ERP
اعضــای  و  بــدن  از حــرکات  می شــود کــه حتی االمــکان 
صــورت خــودداری کننــد و حــرکات چشــم و پلــک زدن را بــه 
ــک خــود را شــل  ــا ف ــل برســانند و عضــات پیشــانی ي حداق
کننــد تــا مانــع از ايجــاد نويــز در داده هــای EEG شــود. ولیکن 
ــه بررســی  ــی کــه ب ــج مطالعات ــر نتاي ــوع مهــار ب ــن ن تاثیــر اي
ــور  ــد، به ط ــان می پردازن ــر ادراک زم ــان ب ــاد هیج ــر ابع تاثی
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