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چکیده

مقدمه :مرور ادبیات پژوهش ،این فرض را به ذهن متبادر میکند که احتمال دارد اساس زیستی – عصبی مشترکی برای
آلکسیتیمیا ،برتری نیمکرهای و سیستمهای مغزی رفتاری ،موجود باشد .لذا ،هدف این پژوهش ،بررسی سیستمهای
مغزی بازداری و فعالسازی رفتاری و برتری نیمکره ای در اختالل آلکسیتیمیا بود.
روش :پژوهش حاضر ،یک مطالعه علّی  -مقایسهای است که به روش پسرویدادی انجام یافته است .بدین منظور25 ،
دانشجوی فاقد عالیم آلکسیتیمیا ،و  25دانشجوی دارای آلکسیتیمیا به روش هدفمند از بین دانشجویان دختر و پسر
مقطع کارشناسی دانشگاههای پیامنور مرکز بناب و تبریز در پنج رشته تحصیلی که شامل  1760نفر بودند انتخاب شدند.
ابزارهای گردآوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامه آلکسیتیمیای تورنتو ،پرسشنامه سیستمهای مغزی بازداری و
فعالسازی رفتاری کارور و وایت ( ،)1994و پرسشنامه دست برتری ادینبورگ ،بودند .دادههای گردآوری شده با
تحلیل واریانس چندمتغیری و بهوسیله نرمافزار آماری اس .پی .اس .اس 18 - .تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :نتایج نشان داد افراد دارای آلکسیتیمیا به لحاظ غلبه نیمکرهای تفاوتی با افراد بدون آلکسیتیمیا
نداشتند .افراد دارای آلکسیتیمیا بازداری رفتاری کمتری داشتند و میانگین سایق در افراد دارای آلکسیتیمیا،
پایینتر بود (.)P<0/001
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد افراد دارای آلکسیتیمیا بخاطر اینکه از آگاهی و پردازش هیجانی پایینتری
برخوردارند ،با کنارگذاشتن هیجانات و احساسات ،و با بازداریِ کمتری رفتار میکنند .چراکه آگاهیهیجانی در قشر
پیشانی پردازش میشود و این درحالیست که آلکسیتیمیا با اختالل در مهار قشری مرتبط است.
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سازهای چندوجهي ،شامل دشواری در
شناسایي احساسات 2و تمایز بين احساسات و تهييجهای
بدني 3مربوط به انگيختگي هيجاني ،4دشواری در توصيف
احساسات ،5قدرت تجسم و پردازش تصویری محدود است و
برحسب فقر در خيالپردازیها مشخص ميشود [ا.]3 ،2 ،
آلكسي تيميا افراد را از دریافت درمان و مراقبت موثر باز مي
دارد [ .]4آلكسي تایميا که صفت شخصيتي نسبتا پایداری
است ،با افسردگي مرتبط بوده و مي تواند نشانه ای از کاهش
شناخت محسوب شود [ .]5اخيرا به سه نوع آلكسي تایميای
اوليه ،6آلكسي تایميای ثانویه ،7و آلكسي تایميای ارگانيك8
اشاره شده است .آلكسي تایميای اوليه به عنوان عاملي مادام
العمر ظاهر مي شود که مي تواند منجر به بيماری رواني-
جسمي گردد و اخيرا به عنوان یك صفت شخصيتي کم و
بيش پایدار تصور مي شود که در دوران کودکي و سال های
اوليه نوجواني شكل مي گيرد .آلكسي تایميای ثانویه ،در طي
رشد و تحول ظاهر نمي شود ،بلكه به عنوان پيامد و نتيجه
رویدادهایي که بعدا در زندگي رخ مي دهند ،بروز مي کند.
مانند رویدادهای با اهميت روانشناختي و یا رویدادهای
پزشكي -جراحي (بيماری یا امراض) که تاثير مستقيم یا
غيرمستقيم بر عملكرد مغز دارند .آلكسي تایميای ارگانيك،
به شرایطي اشاره دارد که در آن آلكسي تایميا ظاهرا به دليل
آسيب ارگانيك به ساختارهای مغزی دخيل در پردازش
احساسي 9ایجاد مي شود .از نظر مفهومي بهتر است آلكسي
تایميای ارگانيك ،به عنوان زیرگروه آلكسي تایميای ثانویه
طبقه بندی شود .آلكسي تایميای ارگانيك اغلب به درمان
بسيار مقاوم است ،و به شخصيت پيش مرضي 10خاصي مرتبط
نيست ،بلكه مربوط به اختالل شناختي مي شود .این نوع از
آلكسي تيميا ،پيامد یك آسيب مغزی (مانند تروماتيك یا
عروقي) به نواحي خاصي ازجمله شيار سينگوليت قدامي،11
عقده های قاعده ای ،12آميگدال ،13اینسوال ،14نيمكره راست15
و جسم پينه ای 16مي باشد [ .]6در کل ،آلكسيتيميا،
اختاللي در ابراز هيجانها عنوان شده است که به دليل
نارسایي در توانایي پردازش و تنظيم هيجانها یا بازداری
آگاهانه ابراز هيجاني بروز ميکند [.]7 ،1

طبق مطالعات ،بازداری و فعالسازی رفتاری ،به عنوان دو
سيستم پاسخدهي با متغير خلق یا عاطفه در ارتباط است و
ميتوان گفت براساس فرضيه تجانس -خلق ،17فرد ترجيحا
محرکهایي را پردازش ميکند که با حالت خلق فعلي وی
سنخيت دارد [ .]8همچنين براساس مطالعات ،سرکوب
ابرازگری با دشواری در شناسایي و توصيف احساسات مرتبط
است [ .]9گروهي معتقدند که آلكسيتيميا یك ضربه شدید
رواني یا تروما است بدین صورت که تروما سبب تغييراتي در
مغز و شكلگيری آلكسيتيميا ميشود [ .]10گرچه
سببشناسي آلكسيتيميا تاکنون به وضوح مشخص نشده
است ،چندین نظریه اساس نورولوژیك برای آن مطرح
ساختهاند [.]7
اولين تالش برای توضيح آلكسيتيميا از دیدگاه
عصبشناختي ،مفروضه نقص در انتقال اطالعات بين دو
نيمكره بود .در این مفروضه با استناد به ویژگيهای بيماران
مغز دو پاره ،مفهوم ناگویيهيجاني مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفت .این بيماران هنگام صحبت واژههایي را به کار
ميبردند که بار هيجاني کمتری داشت .گفتار آنها ماللانگيز،
غيرپيچيده ،فاقد رنگ و عاری از احساس بود .از اینرو ،این
احتمال مطرح شد که ناگویي هيجاني یا آلكسيتيميا با
کاهش انتقال اطالعات بين دو نيمكره رابطه داشته باشد
[ .]11با کاهش ارتباط بين دو نيمكره ،انتقال اطالعات از
نيمكره احساسي به نيمكره کالمي کاهش یافته و به همان
ميزان از آگاهي فرد از هيجانهایش کاسته ميشود [.]12
نقص در جانبيشدن نيمكرهها ،نظریه دیگری برای
توضيح زیربنای نورولوژیك آلكسي تيميا بود .بر اساس قانون
جانبي شدن ،هر یك از نيمكرههای مغز عملكرد خاص خود
را دارند ،نيمكره راست ،نيمكره هيجانها و نيمكره چپ،
نيمكره کالمي است .در متن یك رویداد هيجاني ،درك
احساسات ،مختص نيمكره راست و پردازش شناختي هيجان
به عبارتي آگاهي فرد از هيجان ،در زمره وظایف نيمكره چپ
مغز است [.]13
همانطوریكه اشاره شد ،کنترل یا بازداری هيجاني در
آلكسيتيميا مطرح است [ .]7براساس دههها تحقيق روی
انگيزش عاطفي در مغز انسان ،وضعيتهای انگيزشي رویكرد
عمدتا توسط نيمكرهچپ و وضعيتهای اجتناب ،توسط
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مقدمه
آلكسيتيميا1

pre-morbid personality
anterior cingulate
12 basal ganglia
13 amygdala
14 insula
15 right hemisphere
16 corpus callosum
17 Mood-Congruency

Alexithymia
difficulty identifying feelings
3 bodily sensations
4 emotional arousal
5 difficulty describing feelings
6 Primary alexithymia
7 Secondary alexithymia
8 Organic alexithymia
9 emotional processing
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نيمكرهراست پشتيباني ميشوند .مطالعات نشان ميدهد
وضعيتهای انگيزشي مرتبط با رویكرد و اجتناب بهطور
متفاوتي در نيمكرههای مغزی جانبي ميشوند .نيمكره چپ
برای احساسات رویكردی ،و نيمكره راست برای احساسات
اجتنابي تخصصي شده است .این بدین معني ميباشد که
برای افراد راستدست ،انگيزش رویكردی با مدارهای عصبي
مسئول کنترل دست غالب ،و انگيزش اجتنابي با مدارهای
کنترل کننده دست غيرغالب ،هم -جانبي 1شدهاند .بنابراین،
گرایشهای انگيزشي -رویكردی قوی در افراد راستدست
بيشتر با فعاليت نيمكره چپ ،اما در افراد چپدست بيشتر با
نيمكره راست مرتبط اند [.]14
از مهمترین مدلهایي که در دهههای اخير به گرایشهای
انگيزشي -رویكردی و اجتنابي ميپردازد ،مدل ارائه شده
توسط گری (سيستم فعالساز رفتاری و سيستم
بازداریرفتاری) ميباشد .در صورتبندی اصلي نظریه
حساسيت به تقویت ،2سيستم بازدارنده رفتاری و سيستم
فعالساز رفتاری ،ارائهدهنده تفاوتهای فردی در حساسيت
دو سيستم نورولوژیكي در پاسخهای آنها به نشانههای
محيطي مرتبط ميباشند .سيستم بازدارنده رفتاری به رفتار
مستقيم در پاسخ به تهدیدها و محركهای جدید فرض شده
است و درصورت وجود چنين نشانهها و سرنخهایي ،رفتار
مبتني بر هدف را مهار ميکند .درحاليكه سيستم فعالساز
رفتاری ،به سيگنالهای تشویق حساس است و منجر به
افزایش رفتار مبتني بر هدف در صورت وجود چنين
نشانههایي ميشود و رفتار را در پاسخ به انگيزهها و مشوقها
تعدیل ميکند [ .]17 ،16 ،15سيستم فعالساز رفتاری ،خود
شامل  3زیر مقياس سائق (تمایل فرد به تعقيب فعاالنه اهداف
مطلوب) ،پاسخدهي به پاداش (تمرکز بر پاسخهای مثبت
نسبت به وقوع پاداش یا پيش بيني آن) ،جستجوی لذت و
سرگرمي (گرایش فرد برای پاداش جدید و ميل به رسيدن و
دستيابي به رویدادهای پاداش دهندهی آني) ،ميباشد [.]18
مرور ادبيات پژوهش ،این فرض را به ذهن متبادر ميکند
که احتمال دارد اساس زیستي – عصبي مشترکي برای
آلكسيتيميا ،برتری نيمكرهای و سيستمهای مغزی رفتاری،
موجود باشد .برای نمونه ،نظریه نقص در جانبيشدن
نيمكرهها [ ] 13و اینكه آگاهي هيجاني که در قشر پيشاني
پردازش ميشود در آلكسيتيميا که با اختالل در مهار قشری
مرتبط است [ ]19 ،13پایينتر است ،ناحيه پيشاني در پاسخ
به محركهای هيجاني بسيار فعال است و آزمودنيهای با
سيستم فعالساز باال ،افزایش فعاليت در پيشاني راست را در
co-lateralize
)Reinforcement Sensitivity Theory, (RST

علیرضا آقا یوسفی و همکاران

پاسخ به هيجانهای منفي مانند (ترس ،غم و تعجب) نشان
دادند ،و آزمودنيهای با سيستم فعالساز باال ،افزایش فعاليت
در پيشاني چپ را در پاسخ به هيجانهای مثبت (شادی) از
خود نشان دادند و اینكه آلكسيتيميا با رفتارهای اجتناب و
بازداری که در سيستم بازداری رفتاری مطرح است ،همخواني
زیادی دارد و خود سيستم بازداری و فعالسازی رفتاری در
مغز به صورت نيمكرهای جانبي یا طرفي شدهاند [ ،]20و
یكي از نشانههای ظاهری جانبيشدن ،دستبرتری است
[ .]21بنابراین ،این پژوهش با درنظر گرفتن فرض مطرح شده
و با هدف بررسي دستبرتری و سيستمهای مغزی بازداری و
فعالسازی رفتاری در آلكسيتيميا انجام گرفت تا بداند آیا افراد
با آلكسيتيميا و بدون آلكسيتيميا به لحاظ دستبرتری (به
عنوان نمودی از برتری نيمكرهای) و سيستمهای بازدارنده و
فعالساز رفتاری ،متفاوت هستند یا خير؟
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر ،یك مطالعه علّي -مقایسهای است که به
روش پسرویدادی به مقایسه دو گروه؛ دانشجویان با
آلكسيتيميا و بدون آلكسيتيميا پرداختهاست.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعة آماری این پژوهش شامل
 1760دانشجوی دختر و پسر مقطع کارشناسي دانشگاههای
پيامنور مرکز بناب و تبریز در رشتههای علوم انساني و پایه
بودند که در سالتحصيلي  1393-94مشغول به تحصيل
بودند.
ب) نمونه پژوهش :با توجه به جدول مورگان تعداد
نمونه برای این جامعه باید حداقل  313نفر انتخاب مي شد
که در ابتدا تعداد  350دانشجو از این رشتهها در این پژوهش
شرکت کردند.
ابزارهای پژوهش
ابزارهای گردآوری اطالعات در این تحقيق ،پرسشنامه 20
سوالي آلكسيتيميای تورنتو ،پرسشنامه سيستمهای مغزی
بازداری و فعالسازی رفتاری کارور و وایت ( ،)1994و
پرسشنامه دست برتری ادینبورگ بودند.
3
 )1پرسشنامه آلکسیتیمیا تورنتو  :این پرسشنامه
 20سؤالي توسط بگبي ،تيلور و پارکر 4ساخته شده است
[ .]22این ابزار ،سه زیر مقياس دشواری در تشخيص
احساسات ،دشواری در توصيف احساسات ،و تفكر عيني را در

1

)Toronto Alexithymia Scale-20, (TAS-20
Bagby, Taylor & Parker

2
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اندازههای پنج درجه ای ليكرت از نمره ا (کامالمخالف) تا
نمره ( 5کامالموافق) ،ميسنجد .یك نمره کل برای
آلكسيتيميا کلي محاسبه ميشود .ویژگيهای روانسنجي این
مقياس در پژوهشهای متعدد خارجي و داخلي بررسي و
تایيد شدهاست [ .]25 ،24 ،23در نسخه فارسي مقياس
ناگویي هيجاني تورنتو ،20-ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره
کل و سه زیر مقياس دشواری در تشخيص احساسات و تفكر
عيني به ترتيب  0/72 ،0/75 ،0/82 ،0/85محاسبه شده است
که نشانه همساني دروني خوب مقياس است [ .]26نتایج
تحليل عاملي تایيدی نيز وجود سه عامل دشواری در
تشخيص احساسات ،دشواری در توصيف احساسات و تفكر
عيني را در نسخه فارسي مقياس ناگویيهيجاني تورنتو20-
گزارش کردهاست [ .]27در مطالعات خارجي ،آلفای کرونباخ
 ،]22[ 0/80و  ،]28[ 0/77برای این ابزار به دست آمدهاست.
در پژوهش حاضرآلفای کرونباخ برای این آزمون  0/79به
دست آمد.
 )2پرسشنامه سیستمهای مغزی بازداری و
فعالسازی رفتاری کارور و وایت ( :)1994این پرسشنامه
شامل  24پرسش خودگزارشي است .زیر مقياس بازداری
رفتاری 1در این پرسشنامه ،حساسيت سيستم بازداری
رفتاری یا پاسخدهي به تهدید و احساس اضطراب هنگام
رویارویي با نشانههای تهدید را اندازه ميگيرد .زیر مقياس
فعالسازی رفتاری ،2حساسيت سيستم فعالساز رفتاری را
اندازه ميگيرد .زیر مقياس فعالسازی ،خود شامل  3زیر
مقياس دیگر است که عبارتند از :
 )1سائق ،که تمایل فرد را به تعقيب فعاالنه اهداف مطلوب
اندازهگيری ميکند.
 )2پاسخدهي به پاداش ،که بر روی پاسخهای مثبت
نسبت به وقوع پاداش یا پيشبيني آن تمرکز دارد.
 )3زیر مقياس جستجوی سرگرمي ،که گرایش فرد برای
پاداش جدید و ميل به رسيدن و دستيابي به رویدادهای
پاداشدهنده آني را دربرميگيرد.
سواالت این مقياس به صورت  5درجهای و بر اساس
مقياس ليكرت نمرهگذاری ميشود .ثبات دروني زیر مقياس
بازداری رفتاری 0/73 ،است و ثبات دروني  3زیر مقياس
سائق ،پاسخدهي به پاداش و جستجوی سرگرمي به ترتيب
 0/66 ،0/73 ،0/76گزارش شدهاست [ .]18ضریب آلفای
کرونباخ محاسبهشده برای سيستم فعالسازی رفتاری در
پژوهش حاضر  0/65و برای سيستم بازداری رفتاری برابر
 0/68به دستآمد.
BIS
BAS

 )3پرسشنامه دستبرتری ادینبورگ :اُولدویلد
( )1970آزمون ویرایش شدة پرسشنامة هامفری 20گویه ای
را انتخاب کرد و روی آن ویرایش اندکي انجام داد .او از ميان
این  20گویه که مربوط با استفاده از دستها بودند 10،گویه
را انتخاب کرد و با بررسي و تحليل هر یك از گویه ها قابليت
اعتماد و اعتبار مناسبي را برای پرسشنامة دست برتری
ادینبورگ به دست آورد .از این پرسشنامه به وفور در انواع
تحقيقات عصب روانشناسي استفاده مي شود ،به عنوان مثال
با جستجو در موتور جستجوگر پاب مد 3مشخص شد که نام
این آزمون تاکنون در  6141471تحقيق آمده است .در
مطالعه ای که روی  2030نفر ایراني انجام یافته است ،آلفای
کرونباخ آزمون برای زنان  0/97و برای مردان  0/96و در کل
 0/97به دست آمده است [ .]29در این پژوهش نيز،
دستبرتری بهوسيلة پرسشنامة دستبرتری ادینبورگ
سنجش شد .این مقياس  10گویه ای برای سنجش استفاده
از دست راست یا چپ یا هردو برای انجام اعمالي از قبيل:
نوشتن ،رسم کردن ،پرتابکردن ،قيچيکردن ،مسواكزدن،
استفاده از کارد ،استفاده از قاشق ،جارو زدن ،کبریت زدن
(گرفتن چوب کبریت) و بازکردن درب جعبه دارد .در این
مقياس برای محاسبة نمرة کل دستبرتری از فرمول  KQبه
ترتيب ذیل استفاده ميشود:
KQ = (∑L- ∑R) /(∑L+∑R)×100
در فرمول فوق  Rمجموع پاسخهای راست و  Lمجموع
پاسخهای چپ ميباشد .بدینترتيب نمرات دستبرتری در
پيوستاری از  +100تا  -100قرار ميگيرد .در مطالعه حاضر،
ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  ،0/88به دست آمد
(الزم به ذکر است که در این مطالعه نمره کل  KQبعنوان
نمره دستبرتری تجزیه و تحليل شد).
شیوه انجام پژوهش

پس از توضيحات الزم در مورد اهداف پژوهش و جلب
مشارکت و همكاری دانشجویان ،ابزارهای گردآوری اطالعات
در مورد آنها اجرا شد .برای ترغيب دانشجویان و افزایش
ضریب دقت و صحت پاسخگویي به سواالت ،به
شرکتکنندگان گفته شد که در صورت تمایل ميتوانند با
نوشتن نام و یا شماره تلفن از نتيجه آزمون مطلع شوند؛
درخواستي که با استقبال خوب شرکتکنندگان در پژوهش
مواجه شد .پرسشنامه های  32نفر از شرکت کنندگان به علت
مخدوش بودن و یا داشتن نمرات پرت از فرآیند تجزیه و
تحليل حذف شدند .در نهایت از بين  318نفر باقيمانده در
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تحقيق ،پس از نمرهگذاری پرسشنامه آلكسيتيميا25 ،
دانشجوی فاقد عالیم آلكسيتيميا ،از کرانه پایين نمراتِ
آلكسيتيميا (نمرات زیر  ،)35و  25دانشجو از کرانه باالی
نمراتِ آلكسيتيميا (نمرات  75به باال) ،شناسایي و انتخاب
شدند .نمره  35و  75با توجه به مقياس آلكسي تيميا تورنتو
و با مشورت اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور انتخاب
شدند .به این دليل که بنابه نظر این متخصصان روانشناسي
نمي شد با روش رایج انتخاب بر اساس چارك اول و چهارم
نمرات آلكسي تيميا ،افراد با نمره بيشتر از  35را فاقد عالیم
آلكسي تيميا و با نمره کمتر از  75را دارای آلكسي تيميا
ناميد .بنابراین ،در نهایت از آنجایيكه شيوع عالیم آلكسي
تایميك در جمعيت عادی کم مي باشد 25 ،نفر دارای نمره
باالی  75شناسایي و انتخاب ،و  25نفر نيز از نمرات زیر 25
انتخاب شدند .در چنين حالتي چون تعداد نمونه کم ميباشد،
برای جلوگيری از سوگيری نتایج و رفع اشكاالت احتمالي
آماری برای کاهش توان آزمون ،بنا به توصيه استيونس
(1996؛ به نقل از پاالنت ،)1389 ،سطح آلفا برای جبران
نمونهِ کم ،تنظيم شد .بدین صورت که سطح آلفا به جای
 0/05با تقسيم بر تعداد مقایسه ها که  3مقایسه است مقدار
 0/017تعيين شد .بعد از انتخاب دو گروه با و بدون آلكسي
تيميا ،ميانگين سن دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج
نشان داد دو گروه مورد مقایسه به لحاظ سني همتا هستند.1

( ،)P=0/798 ، F1,48=0/066سيستم فعالسازیرفتاری
( ،)P=0/109 ، F1,48=2/67را نشان داد .نتایج اجرای تحليل
واریانس چندمتغيری ،در جداول  2و  ،3ارائه شدهاست.
جدول  .1شاخص های توصیفی نمرات دستبرتری ،و سیستمهای مغزی
بازداری و فعالسازی رفتاری برای هر یک از گروهها
متغير

افراد با آلكسيتيميا

افراد بدون آلكسيتيميا
ميانگين

انحرافمعيار

ميانگين

انحرافمعيار

دستبرتری

-47/2

71/15

-13/6

93/04

سيستم بازداریرفتاری

17/6

2/43

15/32

2/25

سيستم
فعالسازیرفتاری
سایق
پاسخدهي به پاداش
جستجوی لذت

26/74

24/98

4/45
1/54
2/83
2/08

10/28
7/87
9

5/42
2/02
2/63
2/43

8/2
8/14
8/35

جدول  .2نتایج آزمونهای چندگانه تحلیل واریانس چندمتغیری برای
اثرات عضویت گروهی
نام آزمون

مقدار

F

df
فرضيه

df
خطا

P

اثر پيالیي
المبدایویلكز
رد هُتلينگ
بزرگترین ریشه
روی

0/25
0/75
0/33

5/05
5/05
5/05

3
3
3

46
46
46

0/004
0/004
0/004

مجذور
اتا
0/25
0/25
0/25

0/33

5/05

3

46

0/004

0/25

نتایج آزمونهای چندگانه تحليل واریانس چندمتغيری
در جدول  2نشان ميدهد ،تفاوت بين ميانگين نمرات افراد
با آلكسيتيميا و بدون آلكسيتيميا در ترکيب خطي
دستبرتری ،سيستم مغزی بازداریرفتاری ،و سيستم مغزی
فعالسازیرفتاری ،معنادار است (.)P<0/01

شیوه تحلیل دادهها
چندمتغيری2

دادههای گردآوری شده با تحليل واریانس
و بوسيله نرم افزار آماری اس .پي .اس .اس نسخه
تجزیه و تحليل شدند.
نتایج
جدول  ،1ميانگين و انحرافمعيار نمرات دستبرتری ،و
سيستمهای مغزی بازداری ،فعالسازی و عاملهای آن را به
تفكيك برای دانشجویان با و بدون آلكسيتيميا ،نشان
ميدهد.
برای آزمون فرضيه اول پژوهش "دستبرتری ،سيستم
مغزی بازداریرفتاری ،و سيستم مغزی فعالسازیرفتاری ،در
افراد با آلكسيتيميا و بدون آلكسيتيميا متفاوت است"،
تحليل واریانس چندمتغيری انجام گرفت .بررسي مفروضه
های مهم این آزمون ،برقراری مفروضه همگني
ماتریسکواریانس( ،)Mbox=13/20، p=0/056، F=2/05
مفروضه تجانس واریانس نمرات برای دستبرتری
( ،)P=0/110 ،F1,48=91/2سيستم بازداریرفتاری

هجده3

T48=0/25, P=0/803
MANOVA

علیرضا آقا یوسفی و همکاران

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه گروهها در
دستبرتری ،سیستم بازداریرفتاری ،و سیستم فعالسازیرفتاری
متغير
دستبرتری
سيستم بازداریرفتاری
سيستم فعالسازیرفتاری

F
2/06
11/89
1/57

سطح معناداری
0/158
0/001
0/216

اندازه اثر
0/041
0/199
0/032

براساس نتایج جدول  ،3ميانگين دو گروه در
بازداریرفتاری تفاوت معناداری دارد .توجه به جدول  1نشان
ميدهد که افراد دارای آلكسيتيميا بازداری رفتاری کمتری
دارند ( .)P<0/001برای آزمون فرضيه دوم "زیرمؤلفههای
سيستم فعالسازی رفتاری (سایق ،پاسخدهي به پاداش،
جستجوی لذت) ،در افراد با آلكسيتيميا و بدون آلكسيتيميا
متفاوت است" ،نيز تحليل واریانس چندمتغيری انجام گرفت.
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بررسي مفروضهها ،حاکي از برقراری مفروضه همگني
ماتریسهای کواریانس ( p=0/246، F=1/32
 ،)Mbox=8/46،مفروضه تجانس واریانس نمرات گروهها برای
سایق ( ،)P=0/160 ،F1,48=2/04پاسخدهي به پاداش
( ،)P=0/726 ،F1,48=0/12جستجوی لذت (،F1,48=0/8
 ،)P=0/375بود .نتایج اجرای تحليل واریانس چندمتغيری،
در جداول  4و  ،5ارائه شدهاست.

انتقال اطالعات از نيمكره احساسي به نيمكره کالمي کاهش
یافته و به همان ميزان از آگاهي فرد از هيجانهایش کاسته
ميشود.
این پژوهش ،همچنين نشان داد که افراد دارای
آلكسيتيميا ،بازداری رفتاری کمتری نسبت به افراد بدون
آلكسيتيميا داشتند .این در حاليست که تحقيقات قبلي
آلكسيتيميا را اختاللي در ابراز هيجانها عنوان ميکنند که
به دليل نارسایي در توانایي پردازش و تنظيم هيجانها یا
بازداری آگاهانه ابراز هيجاني بروز ميکند [ .]7به نظر ميرسد
این امر بدین علت رخ مي دهد که افراد دارای آلكسيتيميا
بخاطر اینكه از آگاهي و پردازش هيجاني پایينتری
برخوردارند ،با کنار گذاشتن هيجانات و احساسات ،و با
بازداریِ کمتری رفتار ميکنند .چراکه آگاهيهيجاني در قشر
پيشاني پردازش ميشود [ ،]20و این درحاليست که
آلكسيتيميا با اختالل در مهار قشری مرتبط است [.]19 ،7
همچنين ،کاهش ميزان همنوساني در ناحيه پيشاني افراد
مبتال به آلكسيتيميا دیده شده است .در همينخصوص،
نتایج همچنين نشان ميدهد که آلكسيتيميا با تغييرات در
انتقالهای عصبي گابا 1مرتبط بوده و مهار 2را تسهيل ميکند
[.]19
براساس یافته دیگر این پژوهش ،ميانگين سایق نيز (از
زیرمؤلفه های سيستم فعالساز رفتاری) در افراد دارای
آلكسيتيميا ،پایينتر از افراد بدون آلكسيتيميا به دست آمد.
سائق ،تمایل فرد به تعقيب فعاالنه اهداف مطلوب است [.]18
در تببين این یافته و یافته قبلي تحقيق حاضر ،مبني بر اینكه
بازداری رفتاری در آلكسي تيميا کمتر دیده شد ،ميتوان به
نتایج برخي مطالعات تكيه کرد .برای نمونه ،مشاهده شده
است که آزمودنيهای با سيستم بازداری باال ،افزایش فعاليت
در پيشاني راست را در پاسخ به هيجانهای منفي مانند (ترس،
غم و تعجب) نشان دادند ،و آزمودنيهای با سيستم فعالسازی
باال ،افزایش فعاليت در پيشاني چپ را در پاسخ به هيجان
های مثبت (شادی) از خود نشان دادند [ .]20یعني ،از
آنجایيكه در آلكسيتيميا بازداری پایينتر است ،پاسخدهي
فرد به هيجانهای منفي مانند ترس و غم ،بيشتر از اهداف و
هيجانهای مطلوب است که در سایق (از زیرمؤلفههای سيستم
فعالساز رفتاری) مطرح است .اگر افراد از احساسات مثبت
خود به دليل ترس از آنها ،اجتناب کنند ممكن است این کار
نشان دهنده گرایش مزمن به عاطفه مثبتِ کنترل شده و از
این رو فقدان لذت 3شود.
به نظر ميرسد تعامل و ارتباط خاصي بين سيستم
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جدول  .4نتایج آزمونهای چندگانه تحلیل واریانس چندمتغیری برای
اثرات عضویت گروهی
مقدار

F

df
فرضيه

df
خطا

P

مجذور
اتا

اثر پيالیي

0/28

5/89

3

46

0/002

0/28

المبدایویلكز
رد هُتلينگ
بزرگترین ریشه
روی

0/72
0/38

5/89
5/89

3
3

46
46

0/002
0/002

0/28
0/28

0/38

5/89

3

46

0/002

0/28

نام آزمون

بر اساس جدول  ،4تفاوت بين ميانگين نمرات افراد با
آلكسيتيميا و بدون آلكسيتيميا در ترکيب خطي
زیرمؤلفههای سيستم فعالسازی رفتاری (سایق ،پاسخدهي به
پاداش ،جستجوی لذت) ،معنادار است (.)P<0/01
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین
نمرات گروهها در زیرمؤلفه های سیستم فعالسازی رفتاری بطور
تفکیکی
F

سطح معناداری

اندازه اثر

متغير
سایق

16/74

>0/001

0/259

پاسخدهي به پاداش
جستجوی لذت

0/12
1/03

0/734
0/315

0/002
0/021

مطابق با نتایج ارائه شده در جداول  5و  ،1ميانگين سایق
در افراد دارای آلكسيتيميا ،پایينتر است (.)P<0/01
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر ،نشان داد که افراد دارای آلكسيتيميا به
لحاظ غلبه نيمكرهای تفاوتي با افراد بدون آلكسيتيميا
نداشتند .بدینطریق ،نظریه نقص در جانبيشدن نيمكرهها،
برای توضيح زیربنای نورولوژیك آلكسيتيميا در این پژوهش
تایيد نشد .شاید با تكيه بر مفروضه نقص در انتقال اطالعات
بين دونيمكره [ ،]12بتوان بيان کرد که در واقع براساس
قانون جانبيشدن ،در افراد دارای آلكسيتيميا هر یك از
نيمكرههای مغز عملكرد خاص خود را تاحدودی انجام
ميدهند ولي به علت نقص در انتقال اطالعات بين دو نيمكره،
GABAergic neurotransmission
transcallosal

anhedonia

2
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بازداریرفتاری و فعالسازی رفتاری وجود داشته باشد .چراکه
هم مطالعه حاضر نشان داد که بازداری رفتاری و سایق بعنوان
یكي از عاملهای فعالسازی رفتاری ،همراستا با یكدیگر ،در
اختالل آلكسيتيميا پایينترند .و هم ،نتایج برخي از بررسيها
در همين خصوص ،نشان دهنده روابط مثبت معنيدار بين
ظرفيت و توانایي بازدارندگي یا مهاری و حساسيت سيستم
فعالساز رفتاری ،با اشاره به نشانگرهای خودتنظيمي به
عنوان اجزای سيستم فعالسازی رفتاری ،ميباشد [ .]16نقش
فرآیندهای بازدارنده برای عملكردهای اجرایي ممكن است
ارتباط نزدیك با نمرات سيستم فعالساز رفتاری را توضيح
دهد .عملكردهای اجرایي و اجزای اساسي آنها مانند رفتار
مبتني بر هدف ،حافظه فعال ،و پاسخ هيجاني یا عاطفي
تنظيم شده ،موجب استفاده شدید از فرآیندهای بازدارنده
نشات گرفته از پرهفرونتال ميشود .نتایج این مطالعه با
یافتههای اخير که بيانکننده رابطه مثبت توانایي بازدارندگي
و نمره فعالسازی رفتاری اند ،همراستا ميباشد .رابطه مثبت
توانایي بازدارندگي و نمرات سيستم فعالسازی رفتاری،
بحثهایي برای این مفهوم فراهم آورده که سيستم فعالسازی
رفتاری ،نمایانگر سيستم فعالسازی رفتاری ميباشد نه
سيستم رویكرد رفتاری .و در واقع ،کنترل بازدارندگي عنصر
اصلي و کليدی فعالسازی رفتاری و عملكرد اجرایي ميباشد
[.]16
با توجه به این فرض که بيان ميکنند شاید سيستم
فعالسازی رفتاری نمایانگر سيستم فعالسازی رفتاری باشد نه
سيستم رویكرد رفتاری [ ،]16و با توجه به اینكه برخي بيان
ميکنند نيمكره چپ برای احساسات رویكردی ،و نيمكره
راست برای احساسات اجتنابي تخصصي شده است [ ،]14از
طرفي طبق برخي تحقيقات که آزمودنيهای با سيستم
بازداری رفتاری باال افزایش فعاليت در پيشاني راست را در
پاسخ به هيجانهای منفي (مانند ترس ،غم و تعجب) ،و
آزمودنيهای با سيستم فعالسازی رفتاری باال افزایش فعاليت
در پيشاني چپ را در پاسخ به هيجانهای مثبت (شادی) از
خود نشان دادند [ .]20بنابراین ،نباید پيچيدگي روابط بين
متغيرها ،بخصوص اساس زیستي – عصبي آنها ،مغفول مانده
و سادهانگارانه مطالعه گردند .درخصوص مطالعه حاضر نيز ،به
نظر ميرسد آلكسيتيميا ،هرچند بطور مستقيم تحت تاثير
برترینيمكرهای نباشد ،اما بطور غيرمستقيم ،و با ميانجيگری
سيستمهای مغزی بازداری و فعالسازی رفتاری و جانبيشدن
آنها ،تحتتاثير برتری نيمكرهای قرار دارد .که این نكته
ميتواند در پژوهشهای آتي مدنظر قرار گيرد .از طرفي ،با
توجه به اینكه نمونه مورد مطالعه در این تحقيق که
دانشجویان را شامل مي شد ،هيچگونه بيماری جسمي یا
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نورولوژیكي و روانشناختي شدیدی نداشتند ،به نظر مي رسد
آلكسي تایميای مطرح شده در دانشجویان این مطالعه ،از نوع
اوليه بوده باشد .بنابراین پيشنهاد مي شود پژوهش های آتي
برای نمونه دارای آلكسي تایميای ثانویه و یا ارگانيك نيز انجام
گيرد و نتایج حاصل با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار
گيرد .چرا که به نظر مي رسد به خصوص در آلكسي تایميای
ارگانيك و آسيب مغزی ،نتایج متفاوتي به دست آید .همچنين
پيشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي این فرض که شاید
سيستم فعالسازی رفتاری نمایانگر سيستم فعالسازی رفتاری
باشد نه سيستم رویكرد رفتاری ،نيز بطور دقيقتری بررسي
شود .همانند بسياری از تحقيقات علوم انساني ،مطالعه حاضر
نيز با محدودیت هایي از قبيل کم بودن تعداد نمونه در
گروههای مورد مقایسه و محدود بودن ابزار سنجش به
پرسشنامه و عدم استفاده از ابزارهای دقيق تر در کنار
پرسشنامه ،روبرو بود که الزم است تعميم پذیری نتایج این
مطالعه با احتياط انجام شود.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله الزم ميدانند بدینوسيله از مساعدت
اساتيد محترم دانشگاههایپيام نور مراکز بناب و تبریز ،و از
همكاری کليه دانشجویان شرکتکننده در این پژوهش تقدیر
و تشكر نمایند.
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