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 چكیده
 ی( داراADHD) یفعال شیمقدمه: افراد مبتال به اختالل نقص توجه/ب

از مشکالت در  یتواند ناش یهستند که م یدر روابط عاطف یاختالالت
 یعصب یها یهمبستگ یباشد. مطالعه حاضر به بررس یجانیپردازش ه
در بزرگساالن مبتال به اختالل  یپردازش چهره عاطف هیمراحل اول

/ نقص یفعال شیبا بزرگساالن بدون اختالل ب جه/ نقص تویفعال شیب
 مؤلفه( در ERP) دادیوابسته به رو لیتوجه با استفاده از روش پتانس

N170 مختلف پرداخته  جاناتیه یدارا یهنگام مشاهده چهره ها
اختالل  یدارازن(  6مرد و  6) بزرگسال 12ها: در مجموع  است. روش

زن( بدون اختالل  6و  مرد 6) بزرگسال 12/ نقص توجه با یفعال شیب
شدند.  سهیسال مقا 02 یال 24 نی/ نقص توجه بیفعال شیب

مغزشان با استفاده از روش  یها تیکه فعال یکنندگان در حال شرکت
 جاناتیه یدارا یچهره ها شد، یثبت م دادیوابسته به رو لیپتانس

حاصل به کمک  ی: داده هاها افتهیکردند.  یم ییمختلف را شناسا
ERPLAB 8 شد. مطابق با  لیطرفه تحل کی یو آزمون آنوا

دو گروه  یداده ها برا لیحاصل از تحل جیپژوهش حاضر نتا یها افتهی
 شی/ نقص توجه و زنان بدون اختالل بیفعال شیاختالل ب یزنان دارا

 = F(1,12)) یچهره خنث یبرا P8 هیاح/ نقص توجه فقط در نیفعال

6.002, P = 0.034دو گروه  یداده ها برا لیحاصل از تحل جی( ونتا
/ نقص توجه و مردان بدون اختالل یفعال شیمردان دارای اختالل ب

 یمعن نیبرای چهره غمگO1 هی/ نقص توجه فقط در ناحیفعال شیب
مطالعه حاضر از  :یریگ جهی((. نت12,1 )9P = 0.050 =F 09424دار شد)

 هیدر مراحل اول ADHDکه افراد مبتال به  کند یم تیتصور حما نیا
چهره با افراد بدون اختالل متفاوت هستند که  جانیپردازش چهره و ه

 باشد. گذارتأثیرآن  جانیچهره و ه ریتواند در تعب یم
 

، N170 داد،یه وابسته بهه رو  لیپتانس ،یجانیچهره ه :ها کلیدواژه

 .(ADHD/ نقص توجه )یفعال شیاختالل ب

 

 

Abstract 

Introduction: Adults with attention-deficit/ 
hyperactivity disorder (ADHD) have some 
impairment in emotional relationship which can be 
due to problems in emotional processing. The 
present study uses the event-dependent potential 
(ERP) method to investigate the neural correlations 
of the early stages of emotional face processing in 
the N170 component when observing faces with 
different emotions in adults with ADHD compared 
to adults without ADHD. Methods: A total of 12 
adults between 20 and 42 years old (6 males and 6 
females) with ADHD were compared with 12 
adults without ADHD (6 males and 6 females). 
Participants identified faces with different emotions 
while their brain activity was recorded using the 
event-dependent potential method. Results: The 
results showed that the N170 component for a 
neutral face was significantly different both for 
women with ADHD in the P8 region and men with 
ADHD in the O1 region comparing to adults 
without the disorder. (P <0.05). Conclusion: The 
present study supports the notion that people with 
ADHD in the early stages of facial processing and 
facial expressions are different from people without 
the disorder, which can affect the interpretation of 
facial expressions and emotions. 

Keywords: Emotional faces, Event-Related 

Potential, N170, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD). 

 

 Original Research مقالۀ پژوهشی

/ یفعال شیدر بزرگساالن مبتال به اختالل ب یجانیه یها چهره ییدر شناسا N170لفه ؤم سهیمقا
( با استفاده از ADHD/ نقص توجه )یفعال شیبزرگساالن بدون اختالل ب( و ADHDنقص توجه )

 (ERPوابسته به رخداد ) یها لیروش ثبت پتانس

 4یمحمد اورک ،3پور یعیرف نیام ،2*پور یاحمد عل ،1قیخل یغفار ثیحد

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناس دکتری روان .1
 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناس استاد روان .2
 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناس روان اریدانش .3
 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناس استاد روان .0

 11/80/1088 پذیرش:                     52/11/1911 دریافت:
 

 

Comparison of N170 Component in Identifying Facial Emotion in ADHD Adults and 

Adults without ADHD Using Event-Dependent Potential recording (ERP) method 

Hadis Ghafari Khalig*1, Amin Rafiepoor2, Ahmad Alipour3, Mohammad Oraki4 

1. Ph.D. in Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran 

2. Professor of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran 

3. Associate Professor of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran 

4. Professor of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran 

Received: 2021/02/13                 Accepted: 2021/11/02 
 

10.30473/clpsy.2022.61957.1644 



 1041 تابستان(، 22 یاپی)پ 2 ۀتم، شمارشه ۀدور، یشناس روانعصب  یفصلنامه علم    01

 مقدمه
 یرشهد  یاختالل عصهب  کیفعالی/ نقص توجه  اختالل بیش

 یتکانشهگر  /یفعهال  شیو به  یتهوجه  یاست کهه بها به    عیشا
 اگرچهه (. 2413 کا،یآمر ی)انجمن روانپزشک شود میمشخص 

 نظهر  در نوجهوانی  و کهودکی  اخهتالل  عنهوان  به اختالل این
 گزارش نوجوانان و کودکان درصد 6 الی 4در و شود می گرفته
تحقیقهات نشهان    اما (2412 همکاران، و زیانگشن) است شده

می  ادامه افراد درصد 44 تا 04 بزرگسالی در می دهند که در
 و شهدید  عملکهرد  نقصهان  و بها ( 2424 همکهاران  و رزلو)یابد

. گهذارد  مهی  تهأثیر  بزرگسهال  جمعیت درصد 0 الی 2 بر مکرر
 یرا در عملکردها یمشکالت نیهمچن ADHD افراد مبتال به

 یعهاطف  تیمهؤثر وضهع   یابیه از جملهه ارز  یو عاطف یاجتماع
چههره   االتحه  یرفتار انطبها   میدهند. تنظ ینشان م گرانید

موتها و   ،یمههم اسهت )کادسهک    یانسان در تعامالت اجتمهاع 
در پههردازش  مغههز(. 2444 دن،یهه؛ کوربههت و گل2444شههاچار، 

 یارهها ی. استفاده از معدینما یم یرا ط یچهره مراحل متفاوت
 دادیه مهرتبط بها رو   یهها  لیبا وضوح باال، مانند پتانسه  یمغز

(ERPم )فرنانهد  و  )باشهد  یتواند مکمل مطالعات رفتهار  ی
ابهزار   ERP روش ند،یفرآ نیا یابیارز یبرا (.2422همکاران، 

 یزمهان  کیه د هت تفک  لیه روش بهه دل  نیا که است یمناسب
 یهها  تیه بهاال بهه ثبهت فعال    تیحساسه  کهم،   نهیمناسب، هز

در تحقیقات نوین مهورد اسهتفاده    یرتهاجمیامن و غ ،یشناخت
همکاران،  ، کیسر و2442مالون و چن،  س،ی)دن  رار می گیرد

 هیجههان(. مراحههل پههردازش 2422، برچیههو و میکههالی، 2424
د. کهر  یابیه ارز ERP یها گنالیتوان به کمک س یرا م چهره
بهه چههره    هیه اول یعصب یها پاسخ می توانند ERPی ها داده

(. 2416را آشکار کنند)کالوو و نامنوا،  یدر مقابل خنث یجانیه
 ERPهای متعددی در پردازش چههره و هیجانهات در    مؤلفه

 244-4شناخته شده انهد. در بازشناسهی چههره بهازه زمهانی      
 یژگه یو هیه پهردازش اول زمانی است که می تواند با  هیثان یلیم

)کیهل و   ساده مرتبط بها هیجهان ههای حسها  باشهد      یها
در دو گهروه   N170 مؤلفهدر این پژوهش ، (2442همکاران، 
ال داراری اخهتالل بهیش فعهالی/ نقهص توجهه و      افراد بزرگس

بدون اختالل بیش فعالی/ نقهص توجهه مهورد بررسهی  هرار      
پهس از   هیه ثان یلیم 224تا  144 مؤلفهگرفته است که در این 

بهروز   حسا  به چههره اسهت  که  N170 مؤلفهارائه محرک، 
ی مه  شیو دامنه آن در مواجهه با محرک چهره افهزا  می کند

شده و مربهو  بهه    یزودهنگام معرف مؤلفه N170 مؤلفه. ابدی
 یخلفه  یاغلب در نواح مؤلفه نی. ااستپردازش  هیمراحل اول

؛ 2442و همکاران،  امزیلی)و شود یم یبررس تالیپ یتمپورواکس
و  1، دامنهه مؤلفهه این  یژگی(. دو و2442مالون و چن،  س،یدن

اسهت. ارتفهاع دامنهه، شهاخص  هدرت و ضهعف        2ریزمان تاخ
 مؤلفهه زمهان هههور    یمعنا  به ریاست. زمان تاخ مغز پردازش

 نگونهه یا تهوان  یباشد، مه  تر یطوالن ریاست. هر چه زمان تاخ
صهورت گرفتهه اسهت.     رتریکرد که پردازش کندتر و د ریتفس
 تیفیک یابیجهت ارز یشاخص مناسب یژگیدو و نیا ن،یبنابرا

و  مهر ی؛ ا2413)کالوو و بلتهرن،  باشهند  یو سرعت پردازش مه 
 .(2444؛ الک، 2442ولمز، ه

 یخلف-پورال-مخچه فرونتوتم ستمتحقیقات سیبر اسا  
 نیه نقهش دارنهد. ا   یاحساس یو فرونتو مخطط در عملکردها

اخهتالل   در یممکن است به اختالالت شناخت عهاطف  ینواح
 دن،یه )کوربهت و گل  .کمهک کننهد   بیش فعالی/ نقهص توجهه  

؛ 2446 لههام، یکاستالنو ، و م ریبنن، خاو ن،یکستی؛ د2444
 دهنهد  مهی  نشهان  مطالعات (2411 و،یدورستون، ون بل، و دز

 نهواحی  در ،یجهان یچههره ه  پهردازش  در عصهبی  ههای  پاسخ
 فرونتهال  گیهرو   پاراهیپوکامه،،  گیهرو   راسهت،  آمیگدال

 از بیشهتر  مردان در چ،، فوزیفرم گیرو  در و راست، داخلی
 در سابکالوسهال  گیهرو   در بیشهتر  فعالیت لیکن، است. زنان

در  .(2442 همکههاران، و فوسههار) اسههت شههده مشههاهده زنههان
 ،یکورتکس تمپهورال فو هان   هیناح در N170 مؤلفهتحقیقات 

VPPه شد یچهره بررس یفرونتوسنترال، در بازشناس یاز نواح
 .(2442دکوسکا و همکاران، )است

ثانیه  میلی 124، پتانسیل منفی است. حدود N170 مؤلفه
پیتال  اکسی شود. از نواحی تمپورال تولید می  بعد شروع محرک

جانبی، بویژه سولکو  تمپورال فو هانی و ییهرو  فهوزیفرم    
بنتهین و  )شود وشاخص پردازش محرک چهره است  تولید می
 . (1226جورج و همکاران، 9 2442کارمل، 

جهت بررسهی حهاالت    مؤلفهدر تحقیقات مختلف از این 
ی در سنین متفاوت استفاده شهده اسهت.   جانیچهره همختلف 

و دامنهه   شهتر یب ریبا زمان تهاخ  N200در نوزادان، برای مثال 
دی هان و همکاران، )شود یتر نسبت به بالغ گزارش م کوچک
بهالغ   شبه یمورفولوی کی N170 سال، 0 ن(. در کودکا2442

پاسهخ   ایبها اشه   سهیها در مقا صورت متفاوت به چهره دارد، به
(. 1222، تیلور و همکهاران،  2441تیلور و همکاران، ) دهد یم

 ریسال، کاهش در زمان تهاخ  14تا  0از  رشدی راتییتحت تغ
(. 1222تیلور و همکهاران،  ) شود یم جادیدر دامنه ا شیو افزا

                                                                         
1. Amplitude 
2. Latency 
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پردازش چهره  ینمونیمرخ  کیاز  ژهیتوجه و  N170 اگرچه
 یکمتهر بررسه   جهان یدر ارتبها  بها درک ه   که کند یم جادیا
مهورد توافهق    جهان ینسبت به ه مؤلفه نیا تی. حساسشود یم

را در  مؤلفههه نیههمطالعههات ا ی. برخههباشههد یپژوهشههگران نمهه
کهولین و همکهاران،   ) دانند یم لیچهره دخ جانیه یبازشناس
 دههد  ی(. مطالعهات نشهان مه   2442؛ بلهو و همکهاران،   2413

N170 چههره نسهبت بهه     جانیراست نسبت به ه مکرهیدر ن
 مکهره یدر ن یوله  دهد، ینشان م یشتریپاسخ ب یخنث ی چهره
(. 2411ورونکا و والنتوسکا، ) نیستدار  اختالفات معنا نیچ، ا

گزارش شده است  ،یا چهره هیپا جانیشش ه انیب یدر بررس
نسبت  یتر عیسر N170  ریخأکه هیجان های مثبت، زمان ت

بهه لحها     غم، تنفر و تر  جاناتیدارند. ه یمنف جانیبه ه
و تعجههب نشههان  ،یشههاد ،یاز خنثهه یشههتریب ریتههاخ زمههانی

 هیجانهات از  شتریتر  ب جانیه یبرا N170 . دامنهدهند یم
غم، شاد، تنفر و خشم گزارش شده است  ،یچهره تعجب، خنث

بها   سهیسال، در مقا 14تا  10(. افراد 2443بری و همکاران، )
 یبزرگتر N170 یها سال، دامنه 12تا  0کمتر،  نیافراد با سن

ثبهت  م ابه  سهه ی)خشهم، و غهم( در مقا   یمنفه  جاناتیه یبرا
 ی(. برخه 2446بتی و تیلهور،  ) دهند ینشان م ی( و خنثی)شاد

در بهالغین نسهبت بهه     N170 مؤلفهه  دهد، یمطالعات نشان م
بلک مهور و   ،2443بتی و تیلور، ) هیجان چهره حسا  است

 ریزمهان تهاخ   ن،یمطالعهات بهالغ   یدر برخ  (.2442همکاران، 

N170 جانهات یبها ه  سهه یدر مقا یمنفه  جانیدر مواجهه با ه 
 واجههدر م N170 . دامنهشود یگزارش م شتریو مثبت ب یخنث

 شهود  یو شاد گزارش م یترسناک بزرگتر از خنث یها با چهره
 یمه یمطالعهات اثهر تنظ   ری(. اگرچه، در سا2443بتی و تیلور، )
ایمر و هلمز، نشده است ) افتی N170 مؤلفهچهره بر  جانیه

(، و 2442همکاران، هرمان و  ،2443ایمر و همکاران، 9 2442
ایمر اند ) را تنها شاخص ساختار چهره گزارش کرده مؤلفه نیا

مطالعههه در  جی(. نتهها2442ریههارت و جلههدر،  ،2442و هلمههز، 
حسها  بهه     N170 کنهد،  یمه  شسال گهزار  6تا  0کودکان 

 .(2442تاد و همکاران، ) باشد یچهره نم جانیه

در افهراد   چهره ههای هیجهانی  پردازش  یابیحوزه ارز در
، ERP/ نقهص توجهه بها روش   یفعهال  شیمبتال به اختالل به 

بنابراین بر آن شدیم کهه   صورت گرفته است. یمطالعات اندک
 مراحهل  مطالعهه ذیرد. پتا تحقیقی جدید در این زمینه صورت 

 کننهده  شرکت) فعال صورت به چهره های هیجانی بازشناسی
 جههت  ،(دارد می اعالن هیجان هر هویت از را خود بازشناسی

 بزرگسهاالن  پهاتوفیزیولویی  و نوروبیولویی های پایه بهتر فهم

 ارزشهمند  توانهد  می توجه نقص/ فعالی بیش اختالل به مبتال
در  مؤلفهههایههن پههژوهش بههه بررسههی تفههاوت ایههن   .باشههد

 ویژه دکمه دادن فشار با چهره بیان هر هویت اعالن)عملکرد
گهروه بزرگسهاالن    دو( سهیگنال  ثبت با همزمان بازی، دسته

و بزرگساالن بهدون   مبتال به اختالل بیش فعالی/ نقص توجه
 مغهز  رفتهاری  عملکهرد  بها  اختالل بیش فعالی/ نقهص توجهه  

بهه کمهک    چههره  هیجهان  بازشناسی هنگام در ،(ها سیگنال)
ERP  حالت چهره خشم، شادی، غم و بهدون   0در مواجهه با

در بهازه   منفهی  مؤلفهه  N170 مؤلفهه احسا  پرداخته اسهت.  
-24ثانیه است که بر طبق سیسهتم   میلی 224تا  144زمانی 

ثبهههت و  P8و  O1 ،O2،P7در مو عیهههت الکترودههههای  14
 .شده است بررسی

   روش

 6 و مهرد  6) نفهره  12 گهروه  دو در پژوهش این در ها آزمودنی
 گهروه  عنهوان  بهه  توجهه  فعهالی/نقص  بیش اختالل دارای زن(

 گهروه  عنوان به توجه فعالی/نقص بیش اختالل بدون و آزمون
 افراد .اند نموده شرکت سال 02 الی 24 سنی محدوده در کنترل
 بهیش  اخهتالل  بهرای  دارو تحقیهق  در کننده شرکت فعال بیش

 آزمهودنی  تفکیک جهت کردند. نمی مصرف توجه نقص فعالی/
اختالل بیش فعالی/ نقص توجهه و بهدون    دارای گروه دو به ها

 و بزرگسهال  کانرز پرسشنامه ازنقص توجه  اختالل بیش فعالی/
 است. شده استفاده روانشنا  متخصص یک تأیید

 یبههرا کههانرز توسههط 1226 سههال در کههانرز پرسشههنامه
 یطراحه  سهال  12 باالی بزرگساالن در یفعال شیب صیتشخ
 کهانرز  یخودگزارشه  کوتهاه  فرم یصیتشخ ا یمق .است هشد

 یهایی پا و روایهی  یعیوس طور به که است یابزار ،بزرگساالن
 (.1222 اسهههت)کانرز، گرفتهههه  هههرار بررسهههی مهههورد آن
 رانیهها در را آزمههون نیهها ییایههپا و یههیروا (1324)یریههجزا

 یدارا هها  طهه یح تمهام  یبهرا  کرونبهاخ  یآلفا نمود. محاسبه
 است. بوده 2/4 باالتر ریمقاد

 تکلیف و تحریک

 مجموعهه از  ق حاضر جهت نمایش چهره هابرای انجام تحقی
کهه   JPGمهرد( در  الهب    3زن و  3) یچهره  فقهاز  6از  یا
 ی بودنههد ازو خنثهه نیغمگهه ،یشههاد، عصههبان حههاالت انگریههب

( انتخها  واسهتفاده شهد؛    2412تحقیقات رضوی و همکاران)
 شده توسط یکدگذارهای داده صورت  گاهیاز پااین چهره ها 

Cohn Kanade AU  ،ی( جمهع آور 2444)کاناد و همکاران 
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 نیدر به  ریو کنتراسهت تمهام تصهاو    یدرخشهندگ  ه بودند.شد
( معهادل بههود.  2از فتوشها  )نسهخه    فادههها بها اسههت   محهرک 

 هیه )آرا یلی ا  مسهتط  کیبودند و در  دیو سف اهیها س عکس
بر اسا  سهوابق پژوهشهی   (  رار گرفتند. کسلیپ 364×261

، صراف رضوی و 2410، لودلو و همکاران، 2413موجود )آلو، 
در مرکهز   هیه ثان یلیم 2444به مدت  ریتصاو( 2412همکاران، 

نقطهه ثابهت    کیه ارائه شدند و فوراً با  توریمان شیصفحه نما
( کسهل یپ 262×1420روشهن )  یخاکسهتر  نهیزم در پس دیسف
 1300±1500 (ISI) محهرک  نیشهدند. فاصهله به    نیگزیجا
)نسهخه   Eevokeبود. کار با استفاده از نهرم افهزار    هیثان یلیم

نشان  1شده در شکل  تکلیف طراحی شده است. ی( طراح391
 داده شده است.

 
 

 : تکلیف طراحی شده 1شکل 

بود. هر  یشیبلوک آزما 4و  نیتمر 1شامل  یاصل تکلیف
احسها  )خشهم،    0بهود.   شیآزمها  02شامل  یشیبلوک آزما

مرد( کهه دو بهار    3زن و  3( از هر چهره )یغم و خنث ،یشاد
 یتکرار از هر عبارت به صورت تصادف 64 ن،یتکرار شد. بنابرا

چههره   ههای  حالهت  ی انتخها  وجود داشت. چهار دکمه بهرا 
 .شد فیتعر دسته بازیی ( رویغم و خنث ،ی)خشم، شاد

دعهوت   EEGضهبط   شهگاه یکنندگان بهه آزما  شرکت همه
 کیه  یکننهدگان بهر رو   ، شهرکت EEGشدند. در طول جلسهه  

متهر از   یسهانت  64با نور کم بهه فاصهله    یراحت در اتا  یصندل
 هرار گرفتنهد. از    یال جه  وتریکهامپ  ینچه یا 12 شیصفحه نما

ضهبط، در صهورت امکهان     نیکنندگان خواسته شد در ح شرکت
نگاه کننهد و   شیبدون انجام حرکات چشم به مرکز صفحه نما

هها   آن نکهیاز ا نانیاطم یپلک بزنند. برا یفقط در فواصل زمان
توسهط  کننهدگان   روند کار و شرکتکنند،  یها توجه م به محرک

انجهام کهار تحهت نظهر      نیدر ح یگریدر اتاق کنترل د نیدورب
 ییکه در هنگام شناسا کنندگان گفته شد شرکت ه رار گرفتند. ب

 انیه )ارائه محرک تها پا  شیهدف در طول هر آزما یها محرک
 فشار دهند. نمایش چهرههر  یبرا تعریف شده را ( دکمهتیتثب

 کیولوژیزیالکتروف زیثبت و آنال

 Ag/AgClالکتهرود   60توسهط   وسهته یپ EEG یها گنالیس
، Waveguard ،ANTنصههب شههده در کالهههک الکتههرود )  

Netherlandsو  24-14 یالمللهه نی( مطههابق بهها اسههتاندارد بهه
 یعصهب روانشناسه   شهگاه یدر آزما یاضاف میانی یها تیمو ع

داده هها از نهرم    یجمهع آور  ینور ثبت شد. بهرا  امیدانشگاه پ
 14شد. امپدانس الکترود کمتهر از   تفادهاس ASA 4.7.1افزار 

 کیه ز بهود.  هرته  412 یاهم حفظ شد. نرخ نمونه بردار لویک
خهط را در هنگهام    زیضهبط، نهو   ستمیس یهرتز 44ناچ  لتریف

نوسانات مربو  بهه   یکند. داده ها یحذف م گنالیس افتیدر
بهه   MATLAB R2013aبها اسهتفاده از نهرم افهزار      دادیرو

 شد. لیتحل و هیتجز نیصورت آفال
 لتهر یهرتهز ف  24تها   491بانهد گهذر    لتریخام با ف یها داده

 ارجاع داده شدند.  دهایماستوئ نیانگیشدند و به م
و اسهتخراج داده هها در ایهن     پهردازش  های اصلی پیش گام

 و تولبههاکس 2412پههژوهش بههه کمههک نههرم افههزار متلههب  

EEGLAB 2021  و پالگERPLAB 8.2  انجام شد. بعد از
بایهد مرجههع الکترودههها ومحههل   CNTهها بهها فرمههت   ورود داده

 رارگیری بهر روی سهر تعیهین شهد، در ایهن پهژوهش ضهبط        
کانال صورت گرفت و با تعیین محهل بهرای ایهن     32اطالعات 

در مرحله بعد امواج ثبت شده  الکترودها در جمجه کار آغاز شد.
هرتهز   04و بیشتر از  4/4فیلتر شدند و طول موج های کمتر از 

صهورت امهواج مهزاحم حاصهل از بهرق      حذف گردیدند و بدین 
 باشد حذف گردید. هرتز می 44شهری که حدود 

در گام بعدی دسته بندی داده های ضبط شده در غالهب  
لیست رویدادها صورت گرفت. در این پهژوهش چههار حالهت    

خشمگین و خنثی به آزمودنی ها  ،غمگین ،ای خوشحال چهره
زن و سه مرد( تصویر)سه  6ارایه گردید. هر هیجان در غالب 

با کدهای متفاوت در تکلیف برنامه ریزی شهده بهود و بهرای    

1300-1500 ms 

0222 ms 
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 ERPپردازش چهار مجموعه تصویر تشکیل شهد و بهر روی   
 ثبت شده برچسب خورد. 

ها نسهبت   داده در گام بعدی اپوک ها مشخص گردید که
شوند. بدان معنا که داده بهه   به زمان و وع تحریک اپوک می

گیرنده سهیگنال   بر شود که هر بخش در هایی تقسیم می بخش
ثانیه پهس   میلی 1444ثانیه  بل از و وع تحریک تا  میلی 244

 شود. از آن بوده و اپوک نامیده می
، از در مرحله بعدی امواج مزاحم احتمالی باید گرفته شهود 

آنجایی که داده های مورد نیهاز در ایهن پهژوهش در نهواحی     
آهیانه و پس سری  رار دارد جههت حفهظ بیشهتر داده هها از     
حذف امواج مزاحم حاصل از پلک زدن صرف نظر شد و تنهها  
امواج مزاحم حاصل از انقباض یا پرش عضله حهذف گردیهد.   

در پنجههره هههای بلنههد  vµ  244بههدین منظههور پیههک هههای 
ms1444  .حذف شدند 

جهههت حههذف داده هههای خههارج از دامنههه مرحلههه بعههدی 
پردازش به کمک میانگین گیری داده ها صورت گرفت. گهام  

هایی با دامنه کم از مجموعه داده هها   آخر پردازش حذف داده
بود. از حذف داده هایی با دامنه باال به دلیل ایجاد پیک های 

 احتمالی و تصادفی خودداری گردید. 
 P7 ،P8 ،O1 ،O2 یالکترودهها  ،یله اسا  مطالعهات  ب بر 

 مناسب تشخیص داده شد یآمارداده های  لیو تحل هیتجز یبرا
 .  (2412، صراف رضوی و همکاران، 2442)رامو  و همکاران، 

 در نهایت بهرای اسهتخراج داده ههای مهورد نظهر بهرای      
پنجههره محاسههباتی در   N170هیجههان چهههره در  پههردازش 

ERPLAB  :144 یبازه زمهان با مشخصات زیر تعریف گردید 
( و O2و O1) تهال یپ یاکسه  یهها  در کانهال  ه،یثان یلیم 224تا 

و  ERPLAB. ایهن مقهادیر بها    (P8و P7) توتمپورالیپ یاکس
 آنالیز آماری شد. SPSS 24افزار  سپس نرم

 جینتا
 لهوین  آزمون اسا  بر واریانس همگنی شر  بر راری به توجه با

 یهک  آنهوای  آزمهون  از اسهت؛  شهده  داده نمایش 1 جدول در که
 حالهت  شهامل  یاصهل  عوامل گردید. استفاده داده تحلیل در طرفه

 ناحیههه بررسههی محههل (،یخنثهه و غههم خشههم، ،ی)شههاد چهههره
 بهه  مرد( و جنسیت)زن ،(P7، P8) یجدار و (O1، O2)تالیپیاکس

 بهیش  اختالل دارای) ها گروه و ها یآزمودن یدرون عوامل عنوان
 بهه  (توجهه  نقص فعالی/ بیش اختالل بدون و توجه نقص فعالی/
 .شههد گرفتههه  ههرار بررسههی مههورد یآزمههودن نیبهه فههاکتور عنههوان

(P<0.05 ) 
 تالیپیاکسه  ناحیهه  چههار  در N170 مهوج  پهژوهش  این در

(O1، O2)یجدار و (P7، P8) ی)شهاد چهره حالت چهار برای، 
نتهایج حاصهل از    گرفهت.   رار بررسی مورد (یخنث و غم خشم،

تحلیل داده ها برای دو گروه زنان دارای اختالل بهیش فعهالی/   
نقص توجه و زنان بدون اختالل بیش فعالی/ نقص توجه فقهط  

 = F(1,12)) برای چههره خنثهی معنهی دار شهد     P8در ناحیه 

6.002, P = 0.034.)  گزارش شده است. 2نتایج در جدول 
نتایج حاصل از تحلیهل داده هها بهرای دو گهروه مهردان      
دارای اختالل بیش فعالی/ نقص توجه و مردان بدون اختالل 

بهرای چههره    O1بیش فعالی/ نقهص توجهه فقهط در ناحیهه     
. (F(1,12) = 4.095, P = 0.050غمگهین معنهی دار شهد)   

 گزارش شده است. 3نتایج در جدول 
وابسته به رخداد در های  شکل موج میانگین کلی پتانسیل

برابههر تصههاویر چهههره، در دو گههروه دارای اخههتالل و بههدون  
 O1و ناحیهه   2بهرای زنهان در شهکل     P8اختالل، در ناحیه 

 نمایش داده شده است. 3برای مردان در شکل 

  لوین آزمون اسا  بر واریانس همگنی :1 جدول

 داری معنی df1 df2 آزمون لوین 

 P8 5.275 1 10 .055_حالت چهره خنثی

 O1 .036 1 10 .854_حالت چهره غمگین

برای زنان در دو گروه زنان دارای اختالل بیش فعالی/ نقص توجه و زنان بدون اختالل  N170: نتایج آزمون آنوای یک طرفه برای 2جدول 
 بیش فعالی/ نقص توجه

 معنی داری واریانس میانگینمربع  درجه آزادی مجموع مجذورات 

 P8_حالت چهره خنثی

 034. 6.002 52.046 1 52.046 بین گروهی

   8.671 10 86.714 درون گروهی

    11 138.759 کل
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برای مردان در دو گروه مردان دارای اختالل بیش فعالی/ نقص توجه و مردان بدون اختالل بیش  N170: نتایج آزمون آنوا برای 3جدول 
 فعالی/ نقص توجه

 داری معنی واریانس مربع میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات 

 O1_حالت چهره غمگین

 050. 4.952 76.634 1 76.634 بین گروهی

   15.477 10 154.765 درون گروهی

    11 231.399 کل

 
 زنان دارای اختالل بیش فعالی/نقص توجه زنان بدون اختالل بیش فعالی/نقص توجه

  

 
، در برابر تصاویر چهره در دو گروه دارای اختالل و بدون اختالل در N170های وابسته به رخداد  : شکل موج میانگین کلی پتانسیل2شکل 

 P8الکترودهای 

 مردان دارای اختالل بیش فعالی/نقص توجه مردان بدون اختالل بیش فعالی/نقص توجه

  

 
، در برابر تصاویر چهره در دو گروه دارای اختالل و بدون اختالل در N170های وابسته به رخداد  : شکل موج میانگین کلی پتانسیل3شکل 

 O1الکترودهای 

 

 گیری نتیجه و بحث
 دارای بزرگسهاالن  مغهزی  امهواج  سهیمقا هدف با مطالعه نیا

 اخهتالل  بهدون  بزرگساالن و توجه نقص فعالی/ بیش اختالل
 تها  144 یزمان بازه در N170 موج در توجه نقص فعالی بیش
 (P7، P8) ای آهیانهه  و(O1، O2) تالیپیاکسه  نواحی در 224

 نهواحی  در(یخنثه  و غم خشم، ،ی)شادچهره حالت چهار برای
  گرفت.  رار بررسی مورد
نتهایج حاصهل از    حاضهر  ژوهشپه  ههای  افتهه ی با طابقم

تحلیل داده ها برای دو گروه زنان دارای اختالل بیش فعالی/ 
نقص توجه و زنان بدون اختالل بهیش فعهالی/ نقهص توجهه     
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 F(1,12) = 6.002, P)برای چهره خنثی  P8فقط در ناحیه 

نتایج حاصل از تحلیل داده هها بهرای دو گهروه    و (  0.034 =
مردان دارای اختالل بیش فعالی/ نقص توجه و مردان بهدون  

بهرای   O1اختالل بیش فعالی/ نقص توجهه فقهط در ناحیهه    
 = F(1,12) = 4.095, Pچههره غمگهین معنهی دار شهد)    

0.050) . 
مراحهل   نیاز مهم تهر  یکیصورت  هیجان های استنبا 

است )گروسمن،  دهیچیپ یشناخت اجتماع یدر توسعه رفتارها
 یههها مختلههف کههه پاسههخ توجههه بههه چهههره یفازههها (.2414
 نیکهه به   ERP یاغلب در اجزا کنند یرا منعکس م یاحساس

 فیتها شهروع محهرک اسهت، توصه      هیه ثان یله یم 344تا  144
  (. 2424، زنگ و همکاران، 2412)تورنس و ترو ،  شوند یم

N170  یبهرا  یتخصصه  ی شر هیپاسخ اول کینشان دهنده 
( و شههاخص 2414)پرووربیههو و همکههاران، پههردازش صههورت

رمزگذاری ساختار چهره است و عمدتا در نهواحی فهوزیفرم و   
؛ اسچا  2442شود )پولیچ،  گیرو  تمپورال فو انی تولید می

(. مطالعههات 2443؛ دیهههان و همکههاران، 2440و همکههاران، 
، نشهان دهنهده کهاهش    N170نشان می دهند افزایش دامنه 

ارتباطات بین نهواحی چههره فهوزیفرم و سهولکو  تمپهورال      
باشهد.   شهود، مهی   از آنجها تولیهد مهی    مؤلفهه فو انی، که ایهن  

همچنههین، ممکههن اسههت بههه نقههص در اخههایر و منههابع      
یافته به پردازش چهره، و رمزگذاری سهاختار چههره    اختصاص

اخیر زمانی ( و ت2441؛ کیل و همکاران،1224بازگردد )سنگر، 
 نیه ا ن،یبنابرا معرف پردازش هیجان های چهره کندتر است.

 شهاخص ههای   یابیارز یبرا آل دهیا ینشانگر مغز کیمؤلفه 
افهراد  هها در   چههره  یپردازش احساسات بهرا  یاحتمال ی شر

)آیبنز و اسهت  مبتال بهه اخهتالل بهیش فعهالی/ نقهص توجهه      
  ش دامنهه طبق نتایج مطالعه حاضهر، افهزای   .(2411همکاران، 

N170 نسبت / نقص توجه یفعال شیاختالل ب یدارا گروه در
توانهد   به گروه بدون اختالل بهیش فعهالی/ نقهص توجهه مهی     

دهنده نیاز بیشتر فعالیت مغزی در نواحی اکر شده برای  نشان
پههردازش چهههره ههها بهها هیجانههات متفههاوت در ایههن افههراد    

 (.2410باشد)لودلوک و همکاران، 
با نتایج مطالعه حاضهر اسهت. طبهق     برخی شواهد همسو

در  N170، افهزایش دامنهه   (2442)مطالعه ویلیام و همکاران 
پیتال راست، برای هیجان های مختلف خشهم، تهر ،    اکسی

 پیتهال چه،،   بیزاری، خنثی و شادی، و درمقابل آن در اکسهی 
خنثی، در کودکان  برای هیجان های خشم، تر  و تاحدودی

نسهبت بهه کودکهان     توجهه  نقص فعالی/ بیش اختالل دارای

و همکاران  سالم گزارش شده است. در مطالعات بالغین، آیبانز
 N170(، متفاوت بودن بروز دامنهه  2414، و رازو دن)(2411)

 و توجههه نقههص فعههالی/ بههیش اخههتالل دارایدر دو گههروه 
را گهزارش   توجه نقص فعالی/ بیش اختالل بدون زرگساالنب

بیشتر معهرف   N170ها نشان می دهد دامنه  شده است. یافته
 مؤلفهه درحالیکه، در گهروه کنتهرل ایهن     خشم است تا شادی. 

بیشتر معرف شادی است تا خشم. طبق تبیهین محققهین، در   
دههی   ، واکهنش توجه نقص فعالی/ بیش اختالل دارایبالغین 

حساسهیتی بهه هیجهان ههای      کمتر به هیجان مثبت، و بهیش 
. در (2442کههانزلوم و همکههاران، )چهههره منفههی، وجههود دارد 

ن داده مطالعه حاضر نیز تفاوت در چهره خنثی و غمگین نشها 
شده است که می تواند با این نتیجه همخوانی داشهته باشهد.   

 تهاخیر کننهد زمهان    ( گزارش می2414چارونکی و همکاران )

N170      برای هیجان خشم در مقایسهه بها خنثهی، در نهواحی
 نقهص  فعهالی/  بهیش  اخهتالل  دارایتمپوپاریتال، در کودکان 

 تر است.  سال( طوالنی11تا  6) توجه
هها در کودکهان    مؤلفهه این است که بهروز  مطالعات موید 

شود )الساباق  نسبت به بزرگساالن، با تاخیر زمانی مشاهده می
 مؤلفه(. بازه زمانی 2446؛ پلک و همکاران، 2443و جانسون، 

N170       در مطالعه حاضر، طبهق شهکل مهوج میهانگین کلهی
ثانیه در نظهر   میلی 224تا  144های وابسته به رخداد،  پتانسیل

ههای پهژوهش کرونههاکی و    گرفتهه شهده اسهت. طبهق یافتهه     
 اخهتالل  دارایسهال   11تها   6(، در کودکهان  2414همکاران)

میلی  204 حدود N170 مؤلفه، بروز توجه نقص فعالی/ بیش
پیتهال و    وع تحریهک، در نهواحی پاریتهال، اکسهی    ثانیه بعد و

. مطالعهات، بهازه زمهانی هههور     شهود  میتمپوپاریتال مشاهده 
برای کودکان ابتدایی گزارش  ms 124 -224را  N170 مؤلفه
دههد زمهان    . مطالعات نشان مهی (2446بتی و تیلور، )اند  کرده
 ن،یبه کودکان و بهالغ  نسبتبرای نوزادان  N170 مؤلفهبروز 

دامنهه   ن،یهمچنه . شهود  یگزارش م N200 با و بوده ریتاخ با
N170 ج،ینتها  نیا. شود یمکوچکتر مشاهده  نینسبت به بالغ 
 ی شهر  یرشد پردازش چهره در نهواح  یبر اثر تکامل یشاهد

؛ 2446؛ بتی و تیلهور،  2440داون و همکاران، ) باشد تواند یم
 N170سهاله،  چهارکودکان  در(. 2414گ و همکاران، والمین

 بهه  متفهاوت  صورته ب واندی تو م دارد، بالغ شبه یمورفولوی
ها در مقایسه با اشیا پاسهخ دهنهد، لهیکن، زمهان تهاخیر       چهره

؛ دیهان و 2414تر گزارش شده است )لو و همکاران،  طوالنی
 ،یسهالگ  14 تها  0 از ینمهو  راتییتغ تحت(. 2443همکاران، 

مشهاهده   N170در دامنهه   شیو افهزا  ر،یکاهش در زمان تاخ
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  (.2443دیهان و همکاران، ) شود یم
نسبت به هیجانهات   N170مؤلفهطبق نتایج مطالعه حاضر، 

در دو گروه داراری اختالل و بدون اخهتالل در هیجهان غهم در    
مردان و حالت خنثی در زنان معنهی دار بهوده اسهت. بنهابراین،     

توانهد در بازشناسهی برخهی حهاالت هیجهانی       می N170مؤلفه
دارسهتون و  ؛ 2414، و همکهاران  چرونکیکمهک کننهده باشهد)   

؛ کوهل و همکهاران،  2411؛ آیبنز و همکاران، 2446همکاران، 
؛ لیپهان و  2414؛ کروناکی و همکهاران،  2414؛ راز و دن 2412

؛ والهههدیا و 2411؛ ناکهههائو و همکهههاران،  2442همکهههاران، 
 اخهتالل  دارای مثهال نوجوانهان بها    یبرا( 2442 استولستوروف،

 تهال یپ یاکس N170 یها پاسخ شیافزا توجه نقص فعالی/ بیش
 ازیه که احتمهاال ن  دهند یبه هیجان های چهره خشم را نشان م

ویلیهام و  ) باشهد  یمه  افهراد  نیه خشهم در ا بیشهتر  بهه پهردازش   
هیجهان ههای    ی، بازشناسه (2414. راز و دن )(2442همکاران، 

 بهیش  اخهتالل  دارای فهرد بهالغ   12را در  ،یشاد، خشم، و خنثه 
 هها  افتهه یانهد.   کرده یفرد کنترل بررس 24و  توجه نقص فعالی/

زمهان   توجهه  نقهص  فعهالی/  بیش اختالل دارای نشان داد افراد
دارنهد. در   ازیه ن یشهاد  جهان یدر پاسهخ بهه ه   یشهتر یواکنش ب

 کن،ی. له یمعرف خشم است تا شاد شتریب N170 مؤلفه مارانیب
 است تا خشم.   یمعرف شاد شتریدر افراد سالم، ب

 ، ده فرد بالغ مبهتال بهه اخهتالل   (2411)همکاران ایبانز و
و ده فرد سهالم را، بها    توجه نقص فعالی/ بیش اختالل دارای

 چهره های هیجهانی پردازش  کالیکورت شاخص نییهدف تع
بها عوامهل    شهاخص  نیه ا یو خشم( و ارتبا  احتمهال  ی)شاد

دهد  ینشان م جی رار دادند. نتا یابیمورد ارز ،یکولویینوروسا
 مکهره ی(، در نی)شهاد  مثبتچهره  جانیه یبرا N170 دامنه

کمتهر   توجه نقص فعالی/ بیش اختالل دارای راست، در افراد
 ییکارکرد اجرا یها با نقص N170 از گروه سالم است. دامنه

  می دهد.بت نشان مث یاهن همبستگ یو تئور
برخی مطالعات همسو بها نتهایج مطالعهه حاضهر نیسهت.      

(، در کههودک و نوجوانههان 2442مطالعههه ویلیههام و همکههاران )
سههال،  12تهها  2) توجههه نقههص فعههالی/ بههیش اخههتالل دارای

، و (2411)سهال(، آیبنهز و همکهاران     13میانگین سنی حدود 
 نقهص  فعالی/ بیش اختالل دارایدر بالغین  (2414)راز و دن 

 اخهتالل  دارای، اختالفی در زمان تهاخیر بهین دو گهروه    توجه
و سهالم یافهت نشهده اسهت. نتهایج       توجه نقص فعالی/ بیش

نیز ناهمسو با نتهایج مطالعهه    (2410)مطالعه تای و همکاران 
، در مواجهه با N170 مؤلفهحاضر، هیچ تفاوتی در بروز دامنه 

 فعهالی/  بیش اختالل دارایدو گروه هیجان های چهره، بین 
 نقهص  فعهالی/  بهیش  اختالل بدون بزرگساالن و توجه نقص
 N170کننهد   مشاده نکردند. برخی مطالعات گزارش می توجه

به عنوان یک پاسخ تولید شده غیهر اختصاصهی بهه محهرک     
تواند شاخص رمزگذاری ساختار چهره  هیجانی است و تنها می

؛ 2442؛ هههرمن و همکههاران، 2412باشههد )آرنسههتن و روبیهها، 
؛ 2413؛ پسههچر و همکههاران، 2442گروسههمن و همکههاران، 

 (. 2442الساباگ و جانسون، 

 ها یقدردان
 عنوان با مسئول سندهینو یدکتر لهرسا از یبخش مطالعه نیا

 در یجهان یه یهها  چههره  صیتشهخ  در مغهز  عملکرد یابیارز
 در یفعهال  شیتوجهه/ب  نقهص  اخهتالل  بهه  مبهتال  بزرگساالن

 توجهه  نقص فعالی/ بیش اختالل بدون بزرگساالن با سهیمقا
 ایهن  اسهت.  دادیه رو بها  مهرتبط  یهها  لیپتانسه  از سهتفاده ا با

 از شهد.  انجهام  جنهو   تهران نور پیام آزمایشگاه در تحقیقات
 و رضوی صراف مهتا  دکتر و یزمان مریم دکتر خانم سرکار

 .مسپاسگزار مطالعه نیا در مشارکت کنندگان شرکت هیکل

 منابع
(، داوری آشتیانی رزیتا، عربگل فریبها،  1324) جزایری، فرزاد،

رازجویان کتایون، خادمی مژگان، بررسی روایی و پایهائی  
 پرسشنامه کانرز بزرگساالن )نسهخه فارسهی( و سهنجش    
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