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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه ذهنخواني از طریق چشم و
کارکردهاي اجرایي (توجه انتخابي و حافظه کاري) در افراد
مبتال و غیر مبتال به اسکلروز چندگانه (ام اس) انجام شد .تعداد
 40بیمار مبتال به ام اس جهت نمونهگیري ،بهصورت در
دسترس انتخاب شدند و  40نفر افراد غیرمبتال به ام اس از نظر
سن ،جنسیت و تحصیالت با آنها همتا شدند .آزمونهاي ذهن-
خواني از طریق چشم (بارون-کوهن و همکارانn ،)2001 ،
تعداد به عقب (کرچنر )1958 ،و استروپ (استروپ )1935 ،براي
بررسي ذهنخواني ،حافظه کاري و توجه انتخابي در هر دو گروه
اجرا شد .دادههاي این پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس
چندمتغیره بررسي شد .یافتهها نشان داد که تفاوت معناداري
بین افراد مبتال و غیر مبتال به ام اس در ذهنخواني از طریق
چشم ،مولفههاي تعداد صحیح پاسخ و میانگین زمان پاسخ
حافظه کاري و مولفههاي زمان آزمایش ناهمخوان و تعداد
صحیح ناهمخوان توجه انتخابي وجود داشت .تأثیر فراگیر
بیماري ام اس بر حیطههاي شناختي ،اهمیت پرداختن به جنبه-
هاي شناختي این بیماري و توسعه کاربستهاي درماني را
برجسته ميسازد.
واژههای کلیدی :اسکلروز چندگانه ،ذهنخواني از طریق
چشم ،توجه انتخابي ،حافظه کاري

Abstract
The aim of this study was to compare reading
the mind in the eyes and executive functions
(selective attention and working memory) in
patients with Multiple Sclerosis (MS) and nonpatients. Participants were included of 40
patients with MS and 40 non-patients that
matched in ages, education and sex. Instruments
including Reading mind in the eyes (Baron)Cohen and et., 2001), N back (Kirchner, 1958
and Stroop (Stroop, 1935) have been used to
investigate reading the mind in the eyes,
working memory and selective attention.
MANOVA showed a significant difference
between the patients and non-patients in the
‘reading the mind through the eyes’ test, the
working memory components (the correct
response and the mean of the response time) as
well as the incongruent items as the components
of selective attention. The comprehensive
impact of MS disease on cognitive domains
highlights the importance of addressing its
cognitive aspects along with the development of
effective therapeutic interventions.
Key words: Multiple sclerosis, reading the mind
in the eyes,Selective attention, working memory
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مقدمه
ام اس بهعنوان یک بیماري التهابي مزمن سیستم عصبي مرکزي ( )CNSاز شایعترین بیماريهاي نورولوژیک
در انسان و شایعترین بیماري منجر به ناتواني است (شاه نظري و حائري .)1395 ،ام اس با میلینزدایي منتشر ماده
سفید ،همراه است .پاتولوژي ماده سفید ممکن است جنبههاي مهمي از درک هیجانات مانند تشخیص هیجانات
چهرهاي یا ذهنخواني را تحت تأثیر قرار دهد .طیف گستردهاي از سیستمهاي عصبي ،که عموماً سیستمهاي
پیشاني و گیجگاهي هستند ،در تشخیص جلوههاي هیجاني چهره دخیلاند (رافمن ،هنري ،لیوینگستون و فیلیپس،
 .)2008آدولف ،داماسیو ،ترانل ،کوپر و داماسیو ( )2000عنوان ميکنند که انسجام ساختارهاي واقع در ماده سفید
که با کرتکس در ارتباطند ،براي بازشناسي جلوههاي هیجاني چهره ضروري هستند .همسو با این احتمال ،گرین،
تورنر و تامپسون ( )2004نشان دادند که افراد با آسیب مغزي در تشخیص عواطف چهرهاي با مشکل مواجهاند.
اختالل در ذهن خواني که عبارت است از توانایي انسان در انتساب حاالت ذهني (باورها ،نیات ،عالئق ،تظاهر،
دانش و  )...به خود و دیگران ،و درک این که دیگران باورها ،نیازها و عالیقي متفاوت از ما دارند (پریماک و
وودروف ،)1987 ،در آسیب ماده سفید ،بهخاطر تکیه آن بر شبکههاي عصبي قشري گستردهاي که شامل سیستم
پیشاني و گیجگاهي ميباشند ،قابل انتظار است (آپرلي ،سامسون ،چیاوارینو و هامفریز2004 ،؛ دستي و جکسون،
 .)2004به نظر ميرسد ،توانایي بالقوه براي داشتن ذهنخواني ،امري فطري است ،ولي تجربه اجتماعي فرد در
خالل سالهاي متمادي زندگي باعث ميشود برخي از افراد ذهنخواني کارآمدتر و قويتري داشته باشند (بارون-
کوهن .)1991 ،ذهنخواني ،یکي از مباحث محوري روانشناسي رشد و فلسفه ذهن است و از کلیديترین مفاهیم
در باب چگونگي کارکرد ذهن و تاثیر آن بر رفتار ميباشد .بهطور کلي ،فرض شده است این توانایي بین سنین سه
تا چهار سالگي شکل گرفته و در سالهاي بعدي اشکال پیچیدهتري به خود ميگیرد (هریس .)1990 ،با توجه به
پژوهشهاي صورت گرفته در زمینه ام اس ،ميتوان مشاهده کرد که تحقیقات معدودي در رابطه با نقص در
ذهنخواني افراد مبتال به این اختالل صورت گرفته است (بیتي ،اوربلو ،سوروکو و راس ،2003 ،هنري و همکاران،
2009؛ فیلیپس و همکاران .)2011 ،از سویي ،پژوهشهاي انجام شده در حوزه ام اس در دهههاي اخیر نشان
دادهاند که بیماري ام اس با آسیبهاي شناختي همراه است (مسینیس ،پاپاتاناسوپولس ،کسمیدیز ،ناسیوس و
کامباناروس .)2018 ،ام اس بر جنبههاي مختلف شناخت ،از جمله توجه ،سرعت پردازش اطالعات ،کارکردهاي
اجرایي و حافظه بلندمدت تأثیر ميگذارد (چیاراوالوتي و دلوکا 2008 ،و گرچ و همکاران .)2017 ،هرچند ماهیت
ناهمگن 2ام اس پي بردن به اینکه در این بیماري ،کدام جنبه شناختي بیشتر تحت تاثیر قرار ميگیرد را دشوار
ساخته اما توافق عمومي وجود دارد که توجه ،سرعت پردازش و حافظه که در زیر چتر کارکردهاي اجرایي قرار
ميگیرند ،بیشتر آسیب ميبینند (کاالبریس2006 ،؛ چیراوالوتي و دلوکا2008 ،؛ تراستر و آرنت ،2008،ورفل و
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همکاران .)2018 ،توجه ،یک فرآیند شناختي است که بهصورت تمرکز انتخابي بر روي یک جنبه از محیط تعریف
ميشود ،در حالي که سایر جنبهها نادیده گرفته ميشوند .توجه ،تخصیص منابع پردازشي را برعهده دارد (تریزمن و
گلید .)1980 ،یکي از معمولترین طبقهبنديها در حوزه مطالعات مربوط به توجه که اکثر متخصصین بر آن توافق
دارند ،توجه را به سه زیر مقوله زیر تقسیم ميکند :توجه پایدار 1یا گوش به زنگي 2،توجه انتخابي 3یا متمرکز 4و
توجه تقسیم شده( 5مندلسن ،رایدل و سامبت .)2009 ،توجه انتخابي شامل توانایي حفظ یک رفتار یا یک حالت
شناختي در مواجهه با محرکهاي مزاحم یا رقیب ميباشد؛ بنابراین این تعریف مفهوم آزادي از محرکهاي مزاحم
را در بر دارد (مندلسون و همکاران .)2009 ،نتایج تحقیقات در رابطه با بیماران مبتال به ام اس مکرراً اختالل در
تکالیف پیچیده توجه را نشان داده است (کو ،هپمن ،اجر ،مکبراید و برونت ،2005 ،باتیستا و همکاران و  2017چو
و همکاران .)2018 ،الگوي عملکرد ،شاهدي بر کاهش ظرفیت نگهداري و دستکاري اطالعات در ذهن ميباشد
(لنسچ و همکاران  .)2006 ،در بیماران مبتال به ام اس ،کاهش عملکرد در فرآیندهاي توجه ،معموالً در ارتباط با
اختالل در سرعت پردازش اطالعات و توانایيهاي حافظه کاري است (پنر ،رایوچ ،هاردمیر ،کاپوس و رادي،
 .)2001حافظه کاري از نظر نظري ،سیستمي با ظرفیت محدود در نظر گرفته ميشود که بهطور موقت اطالعات را
نگهداري و ذخیره ميکند و با فراهم کردن ارتباط میان ادراک ،حافظه بلندمدت و عمل ،فرآیندهاي تفکر انسان را
حمایت ميکند (کانوي ،جارولد ،کانه ،میاک و توس .)2007 ،این حافظه براي نگهداري موقت و دستکاري
اطالعات از فرآیندهاي نگهداري فعال ،به روز کردن6و مقایسه کمک ميگیرد تا رفتار هدفمحور انسان را هدایت
کند (بدلي ،لوجي ،پرسي ،ساال و اسپینلر .)1986 ،بدلي و هیچ ( )1974در مدل ابتدایي خود براي حافظه کاري سه
مؤلفه در نظر گرفتند که شامل :اجراکننده مرکزي 7و دو سیستم ذخیره زیردست ،مدار آوایي 8و صفحه دیداري
فضایي 9است .در این مدل ،حافظه کاري فضایي و کالمي متمایز فرض ميشود .اجراکننده مرکزي ،در تعامل با
این دو سیستم زیردست ،از طریق صفحه دیداري فضایي در نگهداري و دستکاري اطالعات دیداري -فضایي و
بهوسیله مدار آوایي در نگهداري و دستکاري اطالعات صوتي و گفتاري نقش دارد (بدلي .)1986 ،مطالعات رفتاري،
عصب روانشناختي و تصویربرداري مغز منتشر شده ،تمایز زیرسیستمهاي جداگانه حافظه کاري براي نگهداري
اطالعات کالمي و دیداري -فضایي را تأیید کردهاند (اسمیت و جونیدز1999 ،؛ راما و همکاران .)2001 ،مطالعات
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اخیر شواهدي مبني بر اختالل حافظه کاري در افراد مبتال به ام اس ارائه داده است .از آنجا که ،طرحیابي و
اختصاصي بودن حافظه کاري هنوز نامشخص است ،مکانیزم مغزي درگیر در این اختالل همچنان موضوع
تحقیقات روز است .شواهد موجود نشان ميدهد که میلینزدایي منتشر ام اس منجر به اختالل در اتصاالت
چندگانه نواحي مغزي ميشود که بستر حافظه کاري را شکل ميدهد (اسپرلینگ و همکاران.)2001 ،
کارکردهاي اجرایي ممکن است بر بیان یا پدیدایي ذهنخواني تاثیر بگذارند (موسي2001 ،؛ راسل .)1996 ،در
فرضیه بیاني کودکان مفاهیم حاالت ذهني را به دست آوردهاند ،اما در بیان آنها به دلیل نیاز به کارکردهاي اجرایي
در تکالیف استفاده شده به منظور آزمودن این مفاهیم مشکل دارند .در مقابل ،در فرضیه پدیدایي ذهنخواني فرض
بر این است که کارکردهاي اجرایي براي دستیابي به مفاهیم ضروریست :براي تشخیص احتمال دیدگاههاي
متفاوت درباره یک موقعیت ،کودکان به سطحي از کارکردهاي اجرایي نیازمندند .اگر کودکان قادر به اجتناب از
دیدگاه خود نباشند ،هرگز نخواهند توانست احتماالت دیدگاههاي دیگر را در نظر بگیرند (لزلي و پولیزي1998 ،؛
کارلسون ،مندل و ویلیامز2004 ،؛ هاگز و انسوز2007 ،؛ مولر و همکاران .)2012 ،از این رو ،هدف این پژوهش
پاسخ به پرسشهاي زیر است:
آیا بین ذهنخواني بیماران مبتال به ام اس در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس تفاوت معناداري
-1
وجود دارد؟
آیا بین حافظه کاري بیماران مبتال به ام اس در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس تفاوت معناداري
-2
وجود دارد؟
آیا بین توجه انتخابي بیماران مبتال به ام اس در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس تفاوت معناداري
-3
وجود دارد؟
روش
این پژوهش از نوع پس رویدادي است .جامعه آماري این پژوهش کلیه بیماران مراجعهکننده به کلینیکهاي
توانبخشي ام اس شهر تهران بود .از میان این کلینیکها ،کلینیک توانبخشي شناختي ام اس بیمارستان سینا به-
صورت تصادفي انتخاب ،و از مراجعین درخواست شد که در صورت تمایل به ابزار پژوهش پاسخ دهند .در این
راستا ،اطالعات از  40نفر گردآوري شد .در همین محدوده زماني  40نفر افراد غیرمبتال به ام اس از نظر سن،
جنسیت و سطح تحصیالت با آنها همگن شدند .به این ترتیب ،شرکتکنندگان در این پژوهش 40نفر از افراد مبتال
به ام اس و  40نفر از افراد غیر مبتال به ام اس (همگن شده با افراد مبتال) بودند و دامنه سني هر دو گروه بین 15
تا  54سال بود .در مجموع  9نفر ( 4نفر گروه بیمار 5 ،نفر عادي) تحصیالت سیکل 29 ،نفر ( 17نفر بیمار 12 ،نفر
عادي) دیپلم و فوق دیپلم 36 ،نفر ( 16نفر آزمایش و  20نفر کنترل) لیسانس و  6نفر ( 3نفر بیمار 3 ،نفر عادي)
فوق لیسانس داشتند .در مجموع  20مرد ( 8نفر در گروه بیمار 12 ،نفر گروه عادي) و  60نفر زن ( 32نفر بیمار28 ،
نفر عادي) بودند.
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ابزار
خواندن ذهن از طریق چشمها :آزمون ذهنخواني از طریق تصویر چشمها یک آزمون روانشناختي مربوط به
نظریه ذهن است که توسط بارون-کوهن ،ویلرایت ،هیل ،راست و پالمب در سال  2001ساخته شده است .این
آزمون تصاویري از ناحیه چشم بازیگران و هنرپیشهها را در  36حالت مختلف شامل ميشود .براي هر تصویر ،چهار
واژه توصیفگر حالتهاي ذهني که از ظرفیت هیجاني مشابهي برخوردارند ،ارائه ميشود .پاسخدهنده تنها از طریق
اطالعات بینایي موجود در تصویر ،باید گزینهاي را که به بهترین نحو توصیفکننده حالت ذهني شخص موجود در
تصویر است ،از بین چهار گزینه انتخاب کند .حداکثر امتیاز قابل اکتساب براي انتخاب واژگان درست در این آزمون
 36و کمترین آن صفر است .اعتبار این آزمون با روش آلفا کرونباخ در پژوهش دنینگ و همکاران (0/70 ،)2012
بهدست آمد (به نقل از والنت و همکاران .)2013 ،نجاتي و همکاران ( )1390در مطالعهاي ضریب آلفاي این
آزمون را  0/72و ضریب پایایي بازآزمایي آن را در نمونهاي متشکل از  30دانشجو و در مدت زمان دو هفته 0/61
گزارش نمودند .پایایي این مقیاس در پژوهش حاضر با روش آلفاي کرونباخ  0/79بدست آمد.
آزمون استروپ :آزمون استروپ اولین بار توسط ریدلي استروپ در سال  1935براي ارزیابي توجه انتخابي و
انعطافپذیري شناختي و نیز به منظور ارزیابيهاي شناختي متعدد طراحي و استفاده شد (استروپ .)1935 ،آزمون
استروپ مورد استفاده در مطالعه حاضر بر اساس متغیرهاي استفاده شده در آزمون استروپ ميباشد که بهصورت
کامپیوتري طراحي شده است .شاخصهاي مورد سنجش این آزمون عبارتند از .1 :دقت (تعداد پاسخهاي صحیح)،
و  .2سرعت (میانگین زمان واکنش پاسخ هاي صحیح در برابر محرک بر حسب هزارم ثانیه) .اوتلو و گراف ()1995
در پژوهش خود اعتبار بازآزمایي هر سه کوشش این آزمون را بهترتیب  0/83 ،0/6و  0/97گزارش کردهاند (به نقل
از کریمي عليآباد و همکاران .)1389 ،اعتبار این ابزار در پژوهش بهرامي ،نجاتي و پور اعتماد ( )1391نیز از طریق
آلفاي کرونباخ به ترتیب  0/68 ،0/55و  0/71بهدست آمد .در پژوهش حاضر با استفاده از روش دو نیمهسازي،
پایایي استروپ  0/85بهدست آمد.
تکلیف  nتعداد به عقب :تکلیف  nتعداد به عقب که توسط کرچنر (  )1958طراحي شده ،یک تکلیف سنجش
عملکرد شناختي مرتبط با کنشهاي اجرایي است که هم نگهداري اطالعات و هم دستکاري آنها را مورد سنجش
قرار ميدهد .روند کلي آن بر این قرار است که دنبالهاي از محرکها (عموماً دیداري) بهصورت گام به گام ،به
آزمودني ارائه ميشود و آزمودني بایستي بررسي کند که آیا محرک ارائه شده فعلي ،با محرک  nگام قبل از آن،
همخواني دارد یا خیر .انجام این آزمایش با مقادیر مختلف  nصورت ميپذیرد و با افزایش میزان  ،nبر دشواري
تکلیف افزوده خواهد شد .در پژوهش حاضر از یک گام قبل استفاده شد ،بدین ترتیب که آخرین محرک ارائه شده،
با محرک قبلي مقایسه ميشود .ضرایب آلفاي کرونباخ در دامنهاي بین  0/54تا  ،0/84اعتبار باالي این آزمون را
نشان داد (کین،کن وي ،میورا وکلفلش .)2007 ،در پژوهش حاضر با استفاده از روش دو نیمهسازي ،پایایي  nتعداد
به عقب 0/81 ،بهدست آمد.
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یافتهها
تحلیل دادههاي این پژوهش با کمک نرم افزار  SPSSدر سطح توصیفي شامل شاخصهاي آماري شامل انحراف
معیار و میانگین انجام شده است .در سطح استنباطي براي بررسي معنادار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه
افراد مبتال و غیر مبتال به ام اس از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد و پیش از آن براي بررسي پیشفرض-
هاي تحلیل واریانس چندمتغیره از آزمونهاي کولمگروف اسمیرنوف ،لوین و باکس استفاده شد .بهمنظور تحلیل
دادهها ،ابتدا غربالگري دادهها صورت گرفت .بهاین منظور ،از شاخص ماهاالنوبیس استفاده شد .بر اساس نتایج
به دست آمده ،اطالعات پنج نفر از نمونه پژوهشي به عنوان داده پرت تشخیص داده شد که در این میان چهار نفر
به گروه مبتال و یک نفر به گروه غیر مبتال تعلق داشتند .بنابراین ،تعداد کل دادهها از  80نفر به  75نفر رسید .در
جدول  1میانگین و انحراف معیار گروهها در متغیرهاي ذهن خواني ،حافظه کاري و توجه انتخابي ارائه شده است.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار دو گروه در متغیرهای پژوهش (ذهن خوانی ،حافظه
کاری و توجه انتخابی)
بیمار

عادي

متغیرها
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمون ذهن خو اني از
طریق چشم

ذهن خواني

21 /33

3 /82

25 /54

2 /74

حافظه کاري

تعداد صحیح

94 /19

24 /60

113 /64

4 /83

میانگین زمان پاسخ

690 /75

137 /51

501 /46

127 /52

زمان آزمایش همخوان

55 /97

11 /35

49 /82

6 /71

تعداد صحیح همخوان

44 /64

8 /64

47 /56

0 /72

زمان آزمایش ناهخوان

58 /86

12 /31

52 /92

7 /49

تعداد صحیح ناهمخوان

42 /97

10 /41

46 /77

1 /60

نمره تداخل

1 /67

2 /97

0 /79

1 /51

زمان تداخل

54 /92

50 /35

59 /03

45 /61

توجه انتخابي
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همانگونه که جدول  1نشان ميدهد ،میانگین دو گروه در تمام متغیرهاي پژوهش با یکدیگر تفاوت دارند .با توجه
به وجود یک متغیر مستقل و سه متغیر وابسته ،براي تحلیل دادهها با شرط بررسي مفروضهها ،ميتوان از تحلیل
واریانس چند متغیره ( )MANOVAاستفاده کرد .آزمونهاي کولمگروف اسمیرنوف ،لوین و باکس در ادامه
گزارش شدهاند .همبستگي دو متغیري تمام متغیرهاي وابسته در جدول  2گزارش شده است.
جدول -2ماتریس همبستگی متغیرهای وابسته
2

3

4

5

6

7

8

متغیرها

1

ذهن خواني

1

تعداد صحیح

**0/56

1

میانگین زمان پاسخ

**- 0/33

**0/31
-

1

زمان آزمایش
همخوان

**- 0/47

**0/47
-

**0/45

1

تعداد صحیح
همخوان

**0/40

**0/55

- 0/22

**0/67
-

1

زمان آزمایش
ناهمخوان

**- 0/43

**0/44
-

**0/40

**0/97

**- 0/61

1

تعداد صحیح
ناهمخوان

**0/38

**0/55

- 0/23

**0/73
-

**0/96

**- 0/71

1

نمره تداخل

- 0/18

**0/31
-

0/15

**0/58

**- 0/45

**0/67

**0/68
-

1

زمان تداخل

- 0/01

- 0/15

- 0/05

*0/29

*- 0/27

**0/47

**0/38
-

**0/50

9

1

**P≤0/01
*P≤0/05

همانگونه که جدول  2نشان ميدهد ،اغلب مولفههاي متغیرهاي وابسته با همدیگر همبستگي معنادار و در حد
متوسطي دارند .در این بین ،دو متغیر زمان آزمایش همخوان و زمان آزمایش ناهمخوان داراي همبستگي باالي
 ،0/9و دو متغیر تعداد صحیح همخوان و تعداد صحیح ناهمخوان داراي همبستگي  0/8بودند ،لذا با توجه به پیش
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شرط انجام تحلیل واریانس چند متغیري ،چون این دو جفت متغیر داراي همبستگي باالیي بودند ،تصمیم به
نگهداري یکي از آنها و حذف دیگري گرفته شد .با توجه به رابطه بین این متغیرها با سایر متغیرهاي وابسته در
نهایت دو متغیر زمان آزمایش همخوان و تعداد صحیح همخوان از تحلیل کنار گذاشته شدند .به منظور انجام
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره ،پیشفرضهاي آن مبني بر بهنجاري توزیع دادهها ،برابري واریانس دو گروه ،و
همگني ماتریس واریانس  -کوواریانس بررسي شدند .براي بررسي بهنجار بودن توزیع متغیرها در دو گروه از
شاخصهاي کجي و کشیدگي و نیز از آزمون کولمگروف اسمیرنوف استفاده شد .نتایج این تحلیلها در جدول 3
ارائه شده است.
جدول  -3بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
متغیر
آزمون ذهن -
خواني از
طریق چشم

مولفهها
ذهن خواني

حافظه کاري

تعداد صحیح
میانگین زمان پاسخ

توجه انتخابي

زمان آزمایش
ناهمخوان
تعداد صحیح
ناهمخوان
نمرۀ تداخل
زمان تداخل

گروه
بیمار

کجي
-1/11

کشیدگي
2/19

کولموگروف اسمیرنوف
0/16

ارزشP
*0/02

عادي
بیمار
عادي
بیمار

-0/01
-0/95
-2/27
0/36

0/11
-0/57
7/05
-0/17

0/1
0/24
0/2
0/09

0/2
**0/000
**0/001
0/2

عادي
بیمار

0/84
0/76

-2/10
0/03

0/19
0/14

**0/001
0/08

عادي
بیمار

0/66
-2/85

0/44
7/35

0/14
0/31

0/07
**0/000

عادي
بیمار
عادي
بیمار
عادي

-1/64
2/03
1/15
0/45
0/53

2/50
5/17
1/27
-0/36
0/01

0/25
0/27
0/24
0/09
0/11

**0/000
**0/000
**0/000
0/2
0/2
**P≤0/01
*P≤0/05

همانگونه که نتایج جدول  3نشان ميدهد ،نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش در متغیرهاي آزمون ذهنخواني،
مولفه میانگین زمان پاسخ از حافظه کاري ،زمان آزمایش ناهمخوان و زمان تداخل رعایت شده است .براي
مفروضه برابري واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج این آزمونها در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  -4نتیجه آزمون لوین در متغیرهای وابسته
ذهن خواني
آماره
/ 31
1

ارزش
P
0 / 25

تعداد صحیح
آماره
70 / 93

میانگین زمان پاسخ

ارزش
P
0/000

آماره
0/13

ارزش
P
0/72

تعداد صحیح
ناهمخوان
ارزش
آماره
P
0/000
13/63

زمان آزمایش
ناهمخوان
ارزش
آماره
P
0/012
6/68

نمره تداخل
آماره
9/03

ارزش
P
0/004

زمان تداخل
آماره
0/3

ارزش
P
0/57

همانگونه که جدول  4نشان ميدهد ،فرض همگني واریانس دو گروه در متغیر ذهنخواني ،میانگین مولفه زمان پاسخ از
حافظه کاري و مولفه زمان تداخل از متغیر توجه انتخابي در سطح  0/05و مولفه زمان آزمایش ناهمخوان از متغیر حافظه
کاري در سطح  0/01رعایت شده است .در تحلیل واریانس چندمتغیري همچنین از آزمون باکس (فرض برابري ماتریسهاي
واریانس کوواریانس دو گروه در متغیرهاي پژوهش) استفاده ميشود .در این پژوهش ،آمار آزمون باکس برابر  7/4و داراي
سطح معناداري  0/001است .با توجه به نقض مفروضه همگني ماتریس واریانس-کواریانس ،بنا به نظر تاباچنیک و فیدل (
 )2001براي ارزیابي معناداري اثر چند متغیري ،مالک پیالیي توصیه ميشود .در این پژوهش ،مقدار  Fمربوط به شاخص
پیالیي برابر  ،10/99و بهلحاظ آماري معنادار است ،بنابراین نتیجه ميگیریم بردارهاي میانگین گروهي نابرابرند (بیماري روي
متغیر وابسته اثر معنادار دارد) .ضریب تقریبي  tهتلینگ به شرح زیر است:
(T2=)0/535( )75-2
همچنین مقدار مجذور اتاي تفکیکي برابر  0/535ارائه شده است که نشان ميدهد تقریبا  53درصد واریانس محاسبه شده به-
وسیله ترکیب متغیرهاي وابسته تبیین ميشود .با توجه به اثر معنادار تحلیل چندمتغیري ،آزمونهاي  Fتک متغیري جداگانه
در جدول  5گزارش شدهاند:
جدول  -5اثرات بین آزمودنیها در متغیر های وابسته در دو گروه افراد مبتال و غیر مبتال به ام اس
SS

F

MS

df1

ذهن خواني از طریق
چشم

ذهن خواني

331/03

30/37

331/03

1

**0/000

حافظه کاري

تعداد صحیح

7079/33

23/43

7079/33

1

**0/000

میانگین زمان پاسخ

670739/88

38/26

670739/88

1

**0/000

زمان آزمایش ناهمخوان

660/07

6/48

660/07

1

*0/01

تعداد صحیح ناهمخوان

269/89

5/07

269/89

1

*0/03

نمره تداخل

14/23

2/63

14/23

1

0/11

زمان تداخل

316/06

0/14

316/06

1

0/71

متغیرها

توجه انتخابي

ارزشp

*P≤0/05, **P≤0/01
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همانگونه که جدول  5نشان ميدهد ،تفاوت دو گروه در ذهنخواني در سطح  0/01معنادار است .با توجه به
میانگین محاسبه شده نمرات بیماران در ذهنخواني ( )M= 21/33در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس
( )M=25/54کمتر است که این تفاوت از لحاظ آماري معنادار است .بنابراین ،فرضیه پژوهش مبني بر تفاوت
ذهنخواني در دو گروه تایید ميشود .همچنین در حافظه کاري ،تفاوت دو گروه در مولفههاي تعداد صحیح و
میانگین زمان پاسخ در سطح  0/01معنادار است .با توجه به میانگین محاسبه شده نمرات بیماران در تعداد
پاسخهاي صحیح ( )M= 94/19در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس ( )M= 113/64کمتر و در میانگین زمان
پاسخ ( 690/75در مقایسه با  )501/46بیشتر است ،که این تفاوت از لحاظ آماري معنادار است .بنابراین ،فرضیه
پژوهش مبني بر تفاوت حافظه کاري در دو گروه تایید ميشود .به عالوه در میان مولفههاي متغیر توجه انتخابي دو
گروه در متغیرهاي زمان آزمایش ناهمخوان و تعداد صحیح ناهمخوان با یکدیگر تفاوت آماري معناداري دارند که
در سطح  0/05معنادار است .نمرات گروه بیمار در زمان آزمایش ناهمخوان ( )M=58/86در مقایسه با افراد غیر
مبتال به ام اس ( )M=52/92بیشتر است ،و نمرات گروه بیمار در تعداد صحیح ناهمخوان ( )M=42/97در
مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس ( )M=46/77کمتر است .بنابراین ،فرضیه پژوهش مبني بر تفاوت بین دو گروه
در مولفههاي زمان آزمایش همخوان و زمان آزمایش ناهمخوان از متغیر توجه انتخابي تایید ميشود.
بحث و نتیجهگیری
تفاوت ذهنخواني در دو گروه با تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به میانگین محاسبه
شده ،نمرات بیماران در ذهنخواني در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس کمتر بود و این تفاوت از لحاظ آماري
معنادار است .پاتولوژي ماده سفید ممکن است جنبههاي مهمي از درک هیجانات مانند تشخیص هیجانات چهرهاي
یا ذهنخواني را تحت تأثیر قرار دهد .طیف گستردهاي از سیستمهاي عصبي ،که عموماً لوبهاي پیشاني و
گیجگاهي هستند ،در تشخیص جلوههاي هیجاني چهره دخیلاند (رافمن و همکاران 2008 ،؛ اسپرنگلمیر ،رایوسچ،
ایزل و پرزونتک .)1998 ،آدولف و همکاران ( )2000عنوان ميکنند که انسجام ساختارهاي واقع در ماده سفید که
بهصورت نوروآناتومیکي با کرتکس در ارتباطند ،براي بازشناسي جلوههاي هیجاني چهره ضروري هستند .همسو با
این احتمال ،گرین و همکاران ( )2004نشان دادند که افراد با آسیب مغزي در تشخیص عواطف چهرهاي با مشکل
مواجهاند .از این رو ،اختالل در نظریه ذهن در پاتولوژي ماده سفید ،بهخاطر تکیه آن بر شبکههاي عصبي قشري
گستردهاي که شامل لوب پیشاني و گیجگاهي ميباشند و بیماري ام اس بهعنوان یکي از اصليترین بیماريهاي
پاتولوژي ماده سفید ،قابل انتظار است (آپرلي و همکاران2004 ،؛ دستي و جکسون .)2004 ،این یافته با پژوهش-
هاي هنري و همکاران ( ،)2009بناتي و همکاران ( ،)2010کرامر و همکاران ( ،)2013کوالت و همکاران (،)2010
هنري و همکاران ( )2011و پوتگن و همکاران ( )2013همسو است .هنري و همکاران ( )2009از آزمون ذهن-
خواني از طریق چشم براي سنجش ذهن خواني استفاده کردند ،و به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با گروه
سالم ،افراد مبتال به ام اس در ذهن خواني عملکرد ضعیفتري داشتند .کرامر و همکاران ( )2013براي سنجش
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ذهنخواني ،آزمون ماسک را به کار بردند و کاهش قابل مالحظهاي در عملکرد ذهنخواني بیماران نسبت به گروه
کنترل گزارش کردند .با توجه به یافتههاي پژوهش و یافتههاي بهدست آمده از پژوهشهاي قبلي که همسو با
نتایج ما است ،ميتوانیم اینگونه استدالل کنیم که در افراد مبتال به ام اس به دلیل پاتولوژي ماده سفید ،عملکرد
ضعیفتري در ذهنخواني نسبت به افراد غیر مبتال به ام اس وجود دارد .با توجه به میانگین محاسبه شده حافظه
کاري ،نمرات بیماران در تعداد پاسخهاي صحیح آزمون  nتعداد به عقب در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس
کمتر ،و در میانگین زمان پاسخ ،بیشتر است .مطالعات پیشین نشان دادهاند که انسجام ماده سفید که با تکنیک
تصویربرداري تنسور انتشاري )DTI(1تعیین ميشود ،با کاهش حافظه کاري در ارتباط است .از دست دادن انسجام
ماده سفید ،بهخصوص بخاطر تکیه آن بر فعالیتهاي پویاي مسیرهاي کورتیکو-کورتیکال ،ممکن است منجر به
اختالل در حافظه کاري شود .تمام حیطههاي حافظه ممکن است در بیماران ام اس ،به علت پاتولوژي ماده سفید،
تحت تاثیر قرار بگیرند .اکثر پژوهشها در رابطه با حیطههاي شناختي ام اس با استفاده از  FMRIبر حافظه کاري
متمرکز بودهاند و بیشترین آزمون مورد استفاده به دلیل حساسیت آن به اختاللهاي شناختي آزمون گام به گام
جمع بندي توالي شنیداري )PASAT( 2ميباشد .چندین یافته مشترک در مطالعاتي با استفاده از این آزمون به
دست آمد (ماینرو ،پانتانو ،کارامیا و پوتزیلي .)2006 ،مالحظه شد فعالیت مغزي افراد مبتال به ام اس نسبت به گروه
کنترل سالم پراکندهتر است (ماینرو و همکاران2004 ،؛ استافن و همکاران .)2002 ،تفاوت فعالشدگي در قشر
پیشپیشاني ( )PFCمورد توجه خاصي قرار گرفته است و غالباً گزارش شده که در بیماران ام اس افزایش فعالیت
 PFCمعموالً در نیمکره راست در طول عملکرد  PASATوجود داشته است (استافن و همکاران2002 ،؛
چیاراوالوتي و همکاران .)2005 ،حافظه کاري را ميتوان با آزمون  nتعداد به عقب نیز سنجید .در طول آزمون n
تعداد به عقب ،بین گروه کنترل سالم و افراد مبتال به ام اس نواحي مغزي مشابهي در شبکه حافظه کاري فعال
ميشود (فورن و همکاران2007 ،؛ سوئیت و همکاران .)2004 ،بیماران ام اس فعالیت بیشتري در برخي نواحي که
در گروه کنترل نیز فعال ميشود ،نشان ميدهند ،اما الگوي فعالیت گروه بیماران تنها محدود به ناحیه WM3
است .با این حال در یک مطالعه کاهش در فعالیت نواحي مغزي ناحیه  WMو افزایش فعالیت در نواحي فراتر از
ناحیه  WMدر بیماران ام اس در مقایسه با گروه کنترل سالم مشاهده شد (ویشارت و همکاران .)2004 ،یک
تبیین احتمالي براي این کاهش فعالیت ممکن است با از دست دادن آکسون مرتبط باشد که منجر به ناتواني مغز
در به کارگیري درست مناطق مغزي آسیب دیده ميشود .با توجه به یافتههاي پژوهش و یافتههاي به دست آمده
از پژوهشهاي قبلي که همسو با نتایج ما است ،ميتوانیم اینگونه استدالل کنیم که در افراد مبتال به ام اس به
دلیل پاتولوژي ماده سفید ،شاهد عملکرد ضعیفتري در حافظه کاري نسبت به افراد غیر مبتال به ام اس ميباشیم.

1

Diffusion tensor imaging
Paced Auditory Serial Addition Test
3
Working memory
2
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تفاوت توجه انتخابي از طریق روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به میانگین
محاسبه شده نمرات گروه بیمار در زمان آزمایش ناهمخوان در مقایسه با افراد غیر مبتال به ام اس بیشتر بود .قشر
پیشپیشاني نواحي مهمي را در بر ميگیرد که در کارکردهاي کنترل شناختي منجمله توجه انتخابي به اطالعات
مرتبط با تکلیف سهیم هستند (کوربتا و شالمن2002 ،؛ هپفینگر ،بونوکر و منگان .)2000 ،در تکالیفي که باید به
یک هدف مرتبط توجه کرد ،فعالیت قشر پیشپیشاني غالباً در حضور عوامل حواسپرتي نامربوط ،بیشتر ميشود
(فاکرت ،ریز ،فیرث و الوي  .)2004 ،این مطالب با شواهد عصب روانشناختياي هسمو است که نشان ميدهند
آسیب به قشر پیش پیشاني با نقص توانایي براي کنترل توجه انتخابي پیوند دارد (شالیس و برگس .)1991 ،در
پاتولوژي ماده سفید ،بخاطر تکیه آن بر شبکه هاي عصبي قشري گستردهاي که شامل لوب پیشاني و گیجگاهي
ميباشند (آپرلي و همکاران )2004 ،و بیماري ام اس بعنوان یکي از اصليترین بیماريهاي پاتولوژي ماده سفید،
اختالل در توجه انتخابي قابل انتظار است .این یافته همسو با نتایج آدلر و لمباچ ( )2015است که دریافتند بین
توجه انتخابي افراد مبتال به ام اس و گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد .با توجه به یافتههاي پژوهش و
یافتههاي بدست آمده از پژوهشهاي قبلي که همسو با نتایج ما است ،ميتوانیم اینگونه استدالل کنیم که در
افراد مبتال به ام اس به دلیل پاتولوژي ماده سفید ،شاهد عملکرد ضعیفتري در توجه انتخابي هم ،نسبت به افراد
غیر مبتال به ام اس ميباشیم .همانطور که توضیح داده شد ،در افراد مبتال به ام اس به علت پاتولوژي ماده سفید
شاهد عملکرد ضعیفتري در ذهنخواني ،توجه انتخابي و حافظه کاري نسبت به افراد غیر مبتال به ام اس مي-
باشیم .این اختاللهاي شناختي ميتواند باعث کاهش عملکرد در زندگي کاري ،اجتماعي و نیز کاهش کیفیت
زندگي در بیماران مبتال به ام اس شود .با توجه به یافتههاي این پژوهش و پژوهشهاي پیشین مبني بر اختالل
کارکردهاي اجرایي مانند توجه انتخابي و حافظه کاري و همچنین ذهنخواني در این بیماران ،اهمیت پرداختن به
کارکردهاي شناختي بیماران ام اس امري ضروري به نظر ميرسد .پیشرفتهاي صورت گرفته در حوزه نوپاي
علوم شناختي و علوم اعصاب شناختي نوید بخش فهم و درک بیشتر ما از گستره علل و پیامدهاي بیماري ام اس
است .علوم شناختي در ایران علي رغم سابقه نه چندان طوالني در عرصههاي بالیني ،قادر است که به تعمیق درک
ما از بیماري ام اس و حوزههاي دخیل در این بیماري یاري رساند .بهکارگیري سایر شاخصههاي عصبشناختي
هماننده دادههاي  FMRIبراي تعیین محل دقیق آسیب و ارتباط آن نقطه با کارکرد آسیبدیده و استفاده از نیمرخ
رواني و همچنین سایر شاخصههاي روانشناختي نظیر هوش ،کیفیت و رضایت از زندگي فردي و زناشویي و
همچنین بهزیستي رواني که ممکن است بر کارکردهاي شناختي افراد تاثیرگذار باشد ميتواند در پژوهش هاي آتي
مورد بررسي قرار گیرد.

154

...  توجه انتخابي و حافظه کاري در افراد مبتال و،مقایسه ذهن خواني از طریق چشم

References
Adler, G., &Lembach, Y. (2015). Memory and selective attention in multiple
sclerosis: cross-sectional computer-based assessment in a large outpatient sample.
European Archives of Psychiatry & Clinical Neuroscience. 265 (5): 439-443.
Adolphs, R., Damasio, H., Tranel, D., Cooper, G., & Damasio, A. R. (2000). A role
for somatosensory cortices in the visual recognition of emotion as revealed by threedimensional lesion mapping. The Journal of Neuroscience, 20(7): 2683-2690.
Apperly, I. A., Samson, D., Chiavarino, C., & Humphreys, G. W. (2004). Frontal
and tempera-parietal lobe contributions to theory of mind: neuropsychological
evidence from a false-belief task with reduced language and executive demands.
Journal of Cognitive Neuroscience, 16(10): 1773-1784.
Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working
memory? Trends in cognitive sciences, 4(11): 417-423.
Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. Psychology of learning and
motivation, 8: 47-89.
Baddeley, A., Logie, R., Bressi, S., Sala, S. D., & Spinnler, H. (1986). Dementia and
working memory. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 38(4): 603618.
Bahrami, H., Nejati, V., Pouretemad, M. R. (2012). Comparison of selective and
transient attention in children and adolescence with developmental stuttering and
their matched healthy group. Journal of Applied Psychology, 6(1): 23-35. (in
Persian).
Banati, M., Sandor, J., Mike, A., Illes, E., Bors, L., Feldmann, A., ... & Illes, Z.
(2010). Social cognition and Theory of Mind in patients with relapsing‐remitting
multiple sclerosis. European journal of neurology, 17(3): 426-433.
Baron-Cohen, S. (1991). Precursors to a theory of mind: Understanding attention in
others. In A. Whiten (Ed.), Natural theories of mind: Evolution, development and
simulation of everyday mindreading (pp. 233-251). Cambridge, MA, US: Basil
Blackwell.
Baron‐Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The
“Reading the Mind in the Eyes” test revised version: A study with normal adults,
and adults with Asperger syndrome or high‐functioning autism. Journal of child
psychology and psychiatry, 42(2): 241-251.
Batista, S., Freitas, S., Afonso, A., Macario, C., Sousa, L., & Santana, L. (2017).
Theory of Mind and Executive Functions are Dissociated in Multiple Sclerosis.
Archives of Clinical Neuropsychology, 27: 1- 11.
Beatty, W. W., Orbelo, D. M., Sorocco, K. H., & Ross, E. D. (2003).
Comprehension of affective prosody in multiple sclerosis. Multiple sclerosis, 9(2):
148-153.
155

 سال نهم،3  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Calabrese, P. (2006). Neuropsychology of multiple sclerosis. Journal of
Neurology, 253(1): i10-i15.
Carlson, S. M., Mandell, D. J., & Williams, L. (2004). Executive function and
theory of mind: stability and prediction from ages 2 to 3. Developmental
psychology, 40(6): 1105-1122.
Chiaravalloti, N. D., & DeLuca, J. (2008). Cognitive impairment in multiple
sclerosis. The Lancet Neurology, 7(12): 1139-1151.
Chow, H. H., Schreiber, K., Magyari, M., Ammitzboll, C., Bornsen, L., Christensen,
J. R., Ratzer, R., Sorensen, P. S., & Sellebjerg, F. (2018). Progressive multiple
sclerosis, cognitive function, and quality of life. Brain Behavior, doi:

[10.1002/brb3.875]
Conway, A. R., Jarrold, C. E., Kane, M. J., Miyake, A., & Towse, J. N. (2007).
Variation in working memory. Oxford University Press.
Coo, H., Hopman, W. M., Edgar, C. M., McBride, E. V., & Brunet, D. G. (2005).
The Paced Auditory Serial Addition Test: to what extent is it performed as
instructed, and is it associated with disease course? Multiple sclerosis,11(1): 85-89.
Corbetta, M., & Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulusdriven attention in the brain. Nature reviews neuroscience, 3(3): 201-215.
Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human
empathy. Behavioral and cognitive neuroscience reviews, 3(2): 71-100.
Fockert, J. D., Rees, G., Frith, C. D., & Lavie, N. (2004). Neural correlates of
attentional capture in visual search. Cognitive Neuroscience, Journal of, 16(5): 751759.
Forn, C., Barros‐Loscertales, A., Escudero, J., Benlloch, V., Campos, S., Antònia
Parcet, M., & Ávila, C. (2007). Compensatory activations in patients with multiple
sclerosis during preserved performance on the auditory N‐back task. Human brain
mapping, 28(5): 424-430.
Grech, L. B., Kiropoulos, L. A., Kirby, K. M., Butler, E., Paine, M., & Hester, R.
(2017). Executive function is an important consideration for coping strategy use in
people with multiple sclerosis. Journal of Clinical and Experimental
Neuropsychology, 39 (8): 817-831.
Green, R. E., Turner, G. R., & Thompson, W. F. (2004). Deficits in facial emotion
perception in adults with recent traumatic brain injury. Neuropsychologia, 42(2):
133-141.
Harris, P. (1990). The child's theory of mind and its cultural context. In G.
Butterworth & P. Bryant (Eds.), Causes of development: Interdisciplinary
perspectives (pp. 215-237). Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Henry, A., Tourbah, A., Chaunu, M. P., Rumbach, L., Montreuil, M., & Bakchine,
S. (2011). Social cognition impairments in relapsing-remitting multiple sclerosis.
Journal of the International Neuropsychological Society, 17(06): 1122-1131.
156

...  توجه انتخابي و حافظه کاري در افراد مبتال و،مقایسه ذهن خواني از طریق چشم

Henry, J. D., Phillips, L. H., Beatty, W. W., McDonald, S., Longley, W. A.,
Joscelyne, A., & Rendell, P. G. (2009). Evidence for deficits in facial affect
recognition and theory of mind in multiple sclerosis. Journal of the International
Neuropsychological Society, 15(02): 277-285.
Hopfinger, J. B., Buonocore, M. H., & Mangun, G. R. (2000). The neural
mechanisms of top-down attentional control. Nature neuroscience, 3(3): 284-291.
Hughes, C., & Ensor, R. (2007). Executive function and theory of mind: Predictive
relations from ages 2 to 4. Developmental psychology, 43(6): 1447.
Kane, M. J., Conway, A. R., Miura, T. K., & Colflesh, G. J. (2007). Working
memory, attention control, and the N-back task: a question of construct validity.
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33(3): 615.
Karimi Aliabad, T., Kafi, S. M., & Farahi, H. (2000). Study of Executive Functions
in Bipolar Disorders Patients. Advances in Cognitive Sciences, 12(2): 29-39. (in
Persian).
Kirchner, W. K. (1958). Age differences in short-term retention of rapidly changing
information. Journal of experimental psychology, 55(4): 352.
Kraemer, M., Herold, M., Uekermann, J., Kis, B., Wiltfang, J., Daum, I., ... &
Abdel-Hamid, M. (2013). Theory of mind and empathy in patients at an early stage
of relapsing remitting multiple sclerosis. Clinical neurology and neurosurgery,
115(7): 1016-1022.
Lensch, E., Matzke, M., Petereit, H. F., Scherer, P., Schramm, S., & Calabrese, P.
(2006). Identification and management of cognitive disorders in multiple
sclerosis. Journal of neurology, 253(1): i29-i31.
Leslie, A. M., & Polizzi, P. (1998). Inhibitory processing in the false belief task:
Two conjectures. Developmental Science, 1(2): 247-253.
Mainero, C., Caramia, F., Pozzilli, C., Pisani, A., Pestalozza, I., Borriello, G., ... &
Pantano, P. (2004). fMRI evidence of brain reorganization during attention and
memory tasks in multiple sclerosis. Neuroimage, 21(3): 858-867.
Mainero, C., Pantano, P., Caramia, F., & Pozzilli, C. (2006). Brain reorganization
during attention and memory tasks in multiple sclerosis: insights from functional
MRI studies. Journal of the neurological sciences, 245(1): 93-98.
Mendelsohn, D., Riedel, W. J., & Sambeth, A. (2009). Effects of acute tryptophan
depletion on memory, attention and executive functions: a systematic
review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 33(6): 926-952.
Messinis, L., Papathanasopoulos, P., Kosmidis, M. H., Nasions, G., & Kambanaros,
M. (2018). Neuropsychological Features of Multiple Sclerosis Impact and
Rehabilitation. Behavioral Neurology, https://doi.org/10.1155/2018/4831647.
Moses, L. J. (2001). Executive accounts of theory-of-mind development. Child
development, 72(3): 688-690.
Müller, U., Liebermann-Finestone, D. P., Carpendale, J. I., Hammond, S. I., &
Bibok, M. B. (2012). Knowing minds, controlling actions: The developmental
157

 سال نهم،3  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

relations between theory of mind and executive function from 2 to 4years of age.
Journal of experimental child psychology, 111(2): 331-348.
Nejati, V., Zabihzadeh, A., Nikfarjam, R., Naderi, Z., & Pournaghdali, A. (2012).
Correlation between Mindfulness and Mind Reading through Eye Image. Zahedan
Journal of Research in Medical Sciences, 14(1): 37-42. (in Persian).
Ouellet, J., Scherzer, P. B., Rouleau, I., Metras, P., Bertrand-Gauvin, C., Djerroud,
N., ... & Duquette, P. (2010). Assessment of social cognition in patients with
multiple sclerosis. Journal of the International Neuropsychological Society, 16(2):
287-296.
Penner, I. K., Rausch, M., Hardmeier, M., Kappos, L., & Radü, E. W. (2001).
Altered functional activation in MS patients with reduced attentional performance
demonstrated with functional MRI. Neuroimage, 13(6): 347-347.
Phillips, L. H., Henry, J. D., Scott, C., Summers, F., Whyte, M., & Cook, M. (2011).
Specific impairments of emotion perception in multiple sclerosis. Neuropsychology,
25(1): 131-136.
Pöttgen, J., Dziobek, I., Reh, S., Heesen, C., & Gold, S. M. (2013). Impaired social
cognition in multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry,
DOI: 10.1136/jnnp-2012-304157
Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind?
Behavioral and brain sciences, 1(04): 515-526.
Rämä, P., Martinkauppi, S., Linnankoski, I., Koivisto, J., Aronen, H. J., & Carlson,
S. (2001). Working memory of identification of emotional vocal expressions: an
fMRI study. Neuroimage, 13(6): 1090-1101.
Ruffman, T., Henry, J. D., Livingstone, V., & Phillips, L. H. (2008). A meta-analytic
review of emotion recognition and aging: Implications for neuropsychological
models of aging. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32(4): 863-881.
Russell, J. (1996). Agency, its role in mental development. The Psychology Press. 1st
edition.
Shahnazari, M., & Haeri, H. (2016). The effect of group cognitive-behavioral
therapy on the obsessive rumination and anxiety in patients with Multiple Sclerosis.
Applied Psychological Research Quarterly, 7(1): 155-167. (in Persian).
Shallice, T. I. M., & Burgess, P. W. (1991). Deficits in strategy application
following frontal lobe damage in man. Brain, 114(2): 727-741.
Smith, E. E., & Jonides, J. (1999). Storage and executive processes in the frontal
lobes. Science, 283(5408): 1657-1661.
Sperling, R. A., Guttmann, C. R., Hohol, M. J., Warfield, S. K., Jakab, M., Parente,
M., ... & Weiner, H. L. (2001). Regional magnetic resonance imaging lesion burden
and cognitive function in multiple sclerosis: a longitudinal study. Archives of
neurology, 58(1): 115-121.
Sprengelmeyer, R., Rausch, M., Eysel, U. T., & Przuntek, H. (1998). Neural
structures associated with recognition of facial expressions of basic emotions.
158

...  توجه انتخابي و حافظه کاري در افراد مبتال و،مقایسه ذهن خواني از طریق چشم

Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences,
265(1409): 1927-1931.
Staffen, W., Mair, A., Zauner, H., Unterrainer, J., Niederhofer, H., Kutzelnigg, A.,
... & Ladurner, G. (2002). Cognitive function and fMRI in patients with multiple
sclerosis: evidence for compensatory cortical activation during an attention
task. Brain, 125(6): 1275-1282.
Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of
Experimental Psychology, 18(6): 643-662
Sweet, L. H., Rao, S. M., Primeau, M., Mayer, A. R., & Cohen, R. A. (2004).
Functional magnetic resonance imaging of working memory among multiple
sclerosis patients. Journal of Neuroimaging, 14(2): 150-157.
Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2001) Using Multivariate Statistics. 4th Edition,
Allyn and Bacon, Boston. 4th Edition.
Treisman, A. & Gelade, G. (1980). A feature integration theory of attention.
Cognitive Psychology. 12: 97-136.
Troster, A.I. & Arnett, P.A. (2008). Assessment of movement and demyelinating
disorders. In P. J. Snyder, P. D., Nussbaum & D.L. Robins (Eds.) Clinical
Neuropsychology: A pocket handbook for assessment. Washington DC: American
Psychological Association.
Vellante, M., Baron-Cohen, S., Melis, M., Marrone, M., Petretto, D. R., Massala, C.
& Preti, A. (2013). The “reading the mind in the eyes” test: systematicreview of
psychometric properties and a validation study in Italy. Cognitive Neuropsychiatry,
18(4): 326-354.
Wishart, H. A., Saykin, A. J., McDonald, B. C., Mamourian, A. C., Flashman, L. A.,
Schuschu, K. R., ... & Kasper, L. H. (2004). Brain activation patterns associated
with working memory in relapsing-remitting MS. Neurology, 62(2): 234-238.
Wuerfel, E., Weddige, A., Hagmayer, Y., Jacob, R., Wedekind, L., Stark, W.,
&Gartner, J. (2018). Cognitive deficits including executive functioning in relation to
clinical parameters in paediatric MS patients. Public Library of Science One, 13
(3):e0194873

159

