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 لپـیمالت مارانیدر ب یپردازش حس تیبراساس استرس مزمن و حساس يزیبرنامه ر ییاجرا کارکرد ینیب شیهدف از پژوهش حاضر پ مقدمه:
 است. سیاسکلروز

شـدند و  دردسـترس انتخـاب يریبه صورت نمونه گ رانیانجمن ام اس ا سیاسکلروز پلیمولت ماریب 100مشتمل بر  ينمونه اها: مواد و روش
زار داده ها با نـرم افـ،  سپس کردند  لیبرج لندن را تکم کیکولوژینوروپس يو آزمون ها یپردازش حس تیسترس مزمن و حساسا اسیدو مق

SPSS  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت 17نسخه. 

یر مقیـاس آسـتانه در میان زیر مقیاسهاي حساسیت پردازش حسی؛ تنها زکه  می دهدچند گانه گام به گام نشان  ونیرگرس لیتحلها: یافته
را پـیش  يزیعملکرد برنامه ردرصد واریانس  27 حسی پایین پیش بینی کننده عملکرد و زمان برنامه ریزي بود  بطوریکه آستانه حسی پایین 

امـه درصد واریـانس عملکـرد برن 37استرس مزمن به مدل در گام دوم، آستانه حسی و استرس مزمن همزمان ) و با ورود >p 001/0بینی کرد(
 005/0(کـرد ینـیب شیرا پـ يزیـزمان برنامه ردر صد واریانس  27). همچنین متغیر آستانه حسی پایین >p 001/0(ندپیش بینی کردریزي را 

p< در صد افزایش یافت 33)که با ورود متغیر استرس مزمن به مدل در گام دوم، به. 

مد ایـن به ترشح هورمون اسنرس  می انحا  استرس مزمننتیجه گرفت،   می توانپژوهش حاضر  يها افتهی نییدر تب : گیريبحث و نتیجه
ي برنامـه و نواحی فرونتال مغز را مختل می کند این منطقه از مغز مسئول فیلتر کردن اطالعات بی ربط و تـدوین اسـتراتژ کامپهورمون هیپو

امـه برنآسـیب در فرآینـد اختالل در پردازش اطالعـات و  به ،باحذف و بازداري محرکاتنیز  آستانه حسی پایین ریزي و حل مسئله هستند.
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 مقدمه

مزمن  یالتهاب يماریب کی) MS( سیاسکلروز پلیمالت

و عصب  یدر مغز، طناب نخاع نهیلیدم عاتیاست که با ضا

 شکل نیو پروتئ یاز چرب نیلیشود. م یمشخص م یچشم

به  یعصب بریف تیو جهت پوشش و کمک به هدا گیرد یم

ا (اسکلروز) بر پالکه س،یاسکلروز پلیمالت در .رودیم کار

اعصاب  ستمیدر س ،یعصب يبرهایف یوششپ نیلیم يرو

در  نیلیم که یود. هنگامش یم لی) تشکCNS( يمرکز

 یعصب بریف تیشود، هدا یم بیپالك تخر لیتشک جهینت

 نهیلیدم( دهیپد نیوجود ندارد. ا ایو  ابدی یکاهش م

فرستاده شده از مغز را سبب  یعصب يامهایقطع پ) شدن

تواند یم یوناکس بیشدن و تخر نهیلیدم .)1(شود  یم

و سبب بروز تحت تاثیر قرار داده را  يمتعدد يدستگاهها

 پلیگردد. درمطالعات مربوط به مالت يماریب میعال

 ،شده دیتاک مارانیب نیا یکیزیبر مشکالت ف سیاسکلروز

 نیشتریاست که ب یمشکالت شناخت در حالیکه این

از اینرو بررسی  .کند یم جادیا مارانیب يرا برا تیمحدود

کارکرد برنامه ریزي به عنوان یک کارکرد شناختی 

 کی دارد، یشناخت رکردمغز دو نوع کا . ضروري می نماید

 يهمان کارکردها ایقاعده  بر یمبتن يکارکردها گروه

 بر یمبتنکه  مند رقاعدهیغ يکارکردها يگریو د ییاجرا

 رگذاریامل تأثو عو یشناخت اجتماع ال،یام جانات،یه

 يکارکردها يبند میتقس ی ازکی .)2است ( یتیموقع

 ،يزیپاسخ، برنامه ر يشامل پنج مؤلفه مهارِ فور ،ییاجرا

 .است يکار حافظه انتقال توجه و ،یشناخت يریانعطاف پذ

 میرا شامل تصم ییاجرا يندهایبورگس فرا و زیلیش

 حل ،ياستراتژ رییاصالح خطا، تغ ،يزیبرنامه ر ،يریگ

کنند  یم فیتعر يقو یعادت يمسأله و غلبه بر پاسخ ها

 ياز کارکردها قیدق فیتعر يروش مناسب برا کی .)3(

است که به حل مسأله  یاتیتوجه به مجموعه  عمل ییاجرا

 يبرا ياریبس ییچرا که کارکرد اجرا ،)4توجه دارد (

در مطالعات  .)5است ( يضرور ،اهداف و حل مسأله نییتع

و لندن که هر دو آزمون  يبرج هانو يون هاگوناگون آزم

و حل مسئله  يزیکارکرد برنامه ر یجهت بررس ییها

مورد  يزیو زمان برنامه ر يزیهستند، عملکرد برنامه ر

 ییکارا انگریب يزیبرنامه ر . عملکردردیگ یمتوجه قرار

است و زمان  حل مسایل آزمایه درها  یآزمودن عملکرد

ها قبل از  یکه آزمودن یزمان نیانگیطول م يزیبرنامه ر

حرکت جهت هر مسأله  نیانجام راه حل و قبل از آغاز اول

موضوع،  نیدر ا عاتهمه مطال .)4( دکنن یصرف م

 MSمبتال به  مارانیب يرا برا يزیکندتر برنامه ر يزمانها

در  .)6کنند ( یگزارش م نسبت به افراد گروه کنترل

در عملکرد برنامه  و همکاران نقص یاز دن يگریپژوهش  د

که برآمده از  MSناخواسته  امدیپ کیبه عنوان  يزیر

 جهیدر نت و لیمسا يسطح دشوار شیافزا ،یمحدوده زمان

واقع آنها  رفته شده است. درپردازش در نظر گ يکند

لوب  کاهش فعالیت نقص درحافظه فعال وند معتقد

در بروز نقص در عملکرد  یمهم یفرونتال نقش احتمال

 .)4افراد دارد ( نیا يزیمه ربرنا

 عملکرد دارند و برنظام وجود دارد که با هم تعامل  سه

نظام ها شامل نظام  نیو توجه فرد نظارت کنند. ا ییاجرا

 ی)، نظام فرافکنARAS( یفعال کننده مشبک قدام

 یم یتاالموس یشانیپ يو نظام دروازه ا یمنتشر تاالموس

حال حفظ کردن گوش  که دو نظام اول در یباشند. هنگام

 ییاجرا یظام سوم در کنترل توجهنفرد هستند،  یبزنگ

مسئول  ،یتاالموس یشانیپ يشود. نظام دروازه ا یم ریدرگ

انتخاب  ،يزیسطح باال مثل برنامه ر يقشر يعملکردها

صدمه به محرکها و پاسخ و نظارت برعملکرد روزمره است. 

 دهید بیآس نشیب ،یتوجه یب چون یمیعال به نظام،این 

 .)7( شودیغفلت از هدف منجر م تارو رف

در  يگسترده ا يوندهایاسترس زا، پ ریغ طیشرا تحت

هوشمند رفتار،  میتنظ يمغز را برا تیپره فرونتال، فعال

 نیکند. پره فرونتال همچن یفکر و احساس هماهنگ م
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 يبا سلول ها میمستق ریو غ میارتباط مستق داراي

هسته لوکوس  ماننداست و  در ساقه مغز نیمونوآم

) و جسم ندیآ یبوجود م نیکه نورآدرنال یی(جا سرولئوس

 یکه سرچشمه اصل یی(جا یتگمنتال شکم هیوناح اهیس

می  میخود را تنظ  نیکاتکوالم يورود )است نیدوپام

 میبه نوبه خود تنظ نیکند. سطح مطلوب انتشار کاتکوالم

 بیشترکه  يه ادهد، منطق یم شیقشر پره فرونتال را افزا

 طی. اما تحت شراآن اتفاق می افتددر  ییاجرا يکارکردها

که  يطوره خورد، ب یهم م بر میتنظ نیا یاسترس روان

و ساقه مغز، سطح  پوتاالموسیه در گدالیآم يها تیفعال

شود.  یرا باعث م نیو دوپام نیترشح نورآدرنال از ییباال

قشر   میدر تنظباعث اختالل  نیو دوپام نیترشح نورآدرنال

راه  جهیو در نت گدالیعملکرد آم تیپره فرونتال و تقو

شود. در مقابل، استرس باعث  یدور باطل م کی يانداز

قشر پره فرونتال مرتبه باالتر مانند  يهاییتوانا اختالل در

حال آنکه مناطق   .)8توجه است ( میو تنظ يحافظه کار

 یجانب یشتگوناگون قشر پره فرونتال از جمله مناطق پ

 یخلفمنطقه  ،و عمل فکر ارکردقشر پره فرونتال به ک

 یو منطقه تحتان ،توجه وفکر و عمل میمسئول تنظ یجانب

مناطق  .نامناسب است يراست، مسئول مهار پاسخ ها

 گدال،یآم مانند( يقشر زیر يهاارساخت با یانیم یقدام

) ارتباطات گسترده پوتالموسیه نوکلئوس اکومبنس و

کند و در  یم جادیرا ا تو عادا یعاطف يپاسخ ها دارد که

 نیبا  کشف خطا مرتبط است. ا یانیم یمنطقه پشت تینها

 میبه طور گسترده مرتبه باالتر تصم ،مناطق پره فرونتال

 ندهیآ يرفتار ها يبرا یو سازمانده يزیو برنامه ر يریگ

از  یهرگونه اختالل ناش نیکنند. بنابرا یم میرا تنظ

 ییهایکارمک بادر پره فرونتال رخ دهد  استرس که

رفتار همراه  یو سازمانده يزیبرنامه ر يدرکارکردها

 داده استگزارش  در پژهش خود نایمول .)8خواهد بود (

 یاختالالت اند که استرس مزمن تجربه کرده ییها یآزمودن

از جمله مشکل انتخاب عمل مناسب بر  يریگ میدر تصم

 يرخاب و  انتقال  از هدف محواز انت یاساس عواقب ناش

که عملکرد نشان می دهند، ،یعادت يرفتار يهایبه استراتژ

 ییاز سو .)9دهد ( یقرار م ریرفتار را تحت تاث يزیبرنامه ر

 از استرسِ یناش تیدهد فعال ینشان م گریمطالعات د

 -ياثرات رفتار ن،ینفر ینوراپ -کوس سرولئوسول ستمیس

 یجا مه ب ،و توجه یختگیگاز جمله بران یمهم یشناخت

 و حافظه صیو تشخ زیتم فِیتکال يو بهبود در اجرا اردگذ

به پاسخ استرس  را هستند يزیکه اساس کارکرد برنامه ر

  .)10دهند ( ینسبت م

نقشه راه  نیتدو ییرا توانا يزیربرنامه ریو گوا داوسون

 .)11( کندیم انیب فیتکل لیتکم ایبه هدف  دنیرس يبرا

 یکه شاخص ،رفتاري يبا بازدار ییاجرا رکردکا نیا

 يانجام دادن عملکردها» چه وقت« و »چگونه«يبرا

 يبازدار گارنر دگاهیازد ارتباط تنگاتنگ دارد. است، يرفتار

 يبازدار ،یاهداف، خود گردان يزیربرنامه يبه افراد برا

کمک  مدار ندهیو رفتار آ يریپذپاسخ نامناسب، انعطاف

با  یپردازش حس تیحساس نکهیبه اباتوجه  .)12( کندیم

 زین نهیبه بافت و زم یشناس ستیز تیو حساس ،يبازدار

از  بلراهبرد درنگ ق یژگیو نیافراد با ا ،)13مرتبط است (

 ،دهد یاجازه م یعصب يندهایفرا به که ،عمل دارند

 نیبنابرا  .)14داشته باشند ( طیاز مح موشکافانه یابیارز

برنامه  فیتکال در يبهتر عملکرد ادافر نیااست ممکن 

خاص  فیتکل کی ياجرا يبرا یداشته باشند ول يزیر

 نیینمرات پا ،ییسو را صرف کنند. از يشتریزمان ب

نمرات باال  و يتکانشگرنمرات باالي با  یپردازش حس

همراه   یتکانش يخطاها شیبا افزا یحس تیدرحساس

ات و زمان خطاها، پردازش اطالع نیاست که وقوع مکرر ا

 یقرار م ریتحت تاث يزیبرنامه ر ندیصرف شده را در فرا

 .)15دهد (

با  یپردازش حس ستمیس تیفعال شیافزا نیهمچن

 يبرا يزیدر توجه و برنامه ر ریمناطق درگ تیفعال شیافزا

پره موتور) مرتبط است. در  یو نواح تینگولیعمل (س
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 مناطق یپردازش حس تیحساس ،ینیو غمگ يشاد طیشرا

و برنامه  یهمدل ،یادغام اطالعات حس ،ياریمربوط به هش

 یشکنج قدام نسوال،یا ت،ینگولی(همچون س عمل يزیر

با   .)16کند ( ی)، فعال میانیم یجگاهی، شکنج گنیپائ

از رفتار هدفمند  یبخش مهم يزیبرنامه ر نکهیتوجه به ا

مواجهه سازمان  ياعمال برا میاست و در بردارنده تنظ

 نیبد ،باشد یم فیو اثربخش با تکال ياهبردر افته،ی

 .)17( ردیگ یقرار م ییاجرا يدر رأس کارکرد ها بیترت

 مارانیکارکرد و عوامل موثر بر آن در ب نیا یبررس نیبنابرا

 یفیتواند در بهبود سطح ک یم سیاسکلروز پلیمالت

مستقل، موثر  یزندگ  يتوان آنها برا شیو افزا یزندگ

 ییاجرا کارکرد ینیب شیپ زیهش حاضرنباشد. هدف از پژو

پردازش  تیساساس استرس مزمن و حسا بر يزیبرنامه ر

 باشد. یم سیاسکلروز پلیمالت مارانیدر ب یحس

 هامواد و روش
از نوع  همبستگی_یفیپژوهش حاضر روش توص

اسکلروز  پلیمولت مارانیب ،ياست. جامعه آمار ونیرگرس

 نیا انیم باشد. از یم رانیزن و مرد عضو انجمن ام اس ا

مراجع انجمن و در  1394 زمستان نفرکه در 100 ،جامعه

، به صورت نمونه در دسترس داشتندداوطلب مشارکت 

 ابتال به ورودي نمونه هاي پژوهشانتخاب شد. مالك 

 يهایماریبسایر  عدم ابتال به س،زیاسکلرو پلیمولت بیماري

 و یجسم يها تیهمچون معلول یو روانپزشک یجسم

بود  يماریمرحله عود ب نهایت قرار نداشتن در و در یذهن

 _نورو يآزمونها لیقادر به تکم طیشرا نیا در رای(ز

   .)ستندین کیکولوژیپس

 التیهمچون سن، جنس، تحص کیدموگراف اطالعات

پرسشنامه ها از نمونه ها  لیتکم نیح زیتاهل ن تیو وضع

 شد.  يجمع آور

در   سیتدا توسط شالبرج لندن: برج لندن اب آزمون

را در  يزیبرنامه ر ییتا توانا ،شد یطراح 1982سال

 کیآزمون  نیبا صدمه به لوب فرونتال بسنجد. ا مارانیب

که در آن مهره ها به  است شده یطراح يوتریبرنامه کامپ

 شیبه نما يسه بعد هايبا ساختار ییصورت حلقه ها

ا حلقه ه يبرا هدف تیموقع .)18( می شوندگذاشته 

شود  یاست، اما محل شروع ثابت نگه داشته م ریمتغ

 يزیبرنامه ر ییتوانا یابیارز ياز آزمون برج لندن برا. )19(

نسبت  ،تیحساس يشود که دارا یاستفاده م یو سازمانده

که در هر  یینها جینتا .)20به عملکردلوب فرونتال است (

: ستا ریقرار ز هب  شود، یثبت م وتریکامپ لهیمرحله به وس

 کیدر هر  یآزمودن لهی) تعداد حرکات  انجام شده به وس1

که عبارت  يزی) زمان برنامه ر2 از چهار بخش هر مرحله

صفحه و لمس  يرو فیارائه تکل نیب یزمان ۀاست از فاصل

 ای ي) زمان تفکر بعد3 و یآزمودن لهیحلقه به وس نیاول

 نیب یزمان ۀآزمون که عبارت است از فاصل يزمان اجرا

و  يزی. زمان برنامه رفیحلقه و تمام شدن تکل نیلمس اول

از چهار بخش هر مرحله  کیدر هر  زین يزمان تفکر بعد

زمان  نیانگیتعدادحرکات، م نیانگیم تیگزارش و در نها

ثبت و نشان داده  زیزمان تفکر ن نیانگیو م يزیبرنامه ر

 .)21شود ( یم

  استرس مزمن اسیمق  :)CSSاسترس مزمن( اسیمق

ساله و باالتر، از منابع  18سنجش ادراك اشخاص  يبرا

 یخود به کار م یزندگ طیاسترس در شرا داریو پا يجار

 و طیدرباره شرا هیگو 51 از یفهرست اسیمق نیا .رود

کار، ازدواج و  ،یمسائل مال است که یزندگ يتهایموقع

و  مادر بودن، خانواده ایمسائل مربوط به پدر  رابطه،

 تمهایمنطق انتخاب آمی گیرد.  بر را در یماعاجت یزندگ

مرتبط با  ياز عوامل استرس زا یفهرست ،است که نیا

که نشان دهنده استرس  ،یبلندمدت زندگ لینقش و مسا

و  طیشرا انگریب تمهایآ نیشود. ا یمزمن هستند، بررس

 یگزارش م یهستند که به طور ذهن یزندگ يتهایموقع

رسشنامه پس از ترجمه، به پ یسینسخه انگل ).22شوند (

نفر  199 انیم و سپس درتبدیل  یپرسشنامه فارس

 ییایپا یسرشرکت کننده پژوهش به کار گرفته شد. با بر
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 هفته پس از 11-8شرکت کنندگان  از نفر 30 ییبازآزما

 یدرون یمسانهگفتند.  آزمون اول دوباره به پرسشها پاسخ

مولفه  EPQ-RS ییمولفه نوروزگرا Dنوع  تیبا شخص

و مولفه خشم و خصومت  DAS ياسهایمق یافسردگ

SCL-90  به دست  30/0، 37/0، 34/0، 36/0 بیبه ترت

 بار اجرا دو انیهفته م 11-8با فاصله  ییآزماباز ییایامد. پا

 .)22به دست آمد ( 73/0

باال  یحس پردازش تیشخص با حساس اسیمق

)HSPSS(: يبرا 1997 در سال را آرون اسیمق نیا 

 يبه محرك ها يشتریکه با شدت ب ينجش افرادس

-ساخته ،دهند یواکنش نشان م یعاطف ژهیبه و یطیمح

آستانه حسی " شامل اسیمق نی. سه بعد ااند

 ختهیبرانگ یبه آسان"، ماده 6داراي  (LST)"پایین

 یشناخت بایز تیحساس"  ،ماده 12 يدارا )EOE("شدن

")EASS( نیا يدییتأ یعامل لیحل. تستاماده   7 يدارا 

که توسط تهرانی دوست و همکاران انجام شده  اسیمق

که  دهد مینشان  یاکتشاف لیبا تحل سهیدر مقا است

 تیشدن و حساس ختهیبرانگ یبه آسان یهمبستگ بیضر

 بایز تیو حساس نییپا یآستانه حس 40/0یشناخت بایز

 یو به آسان نییپا حسی انهآست و 45/0 یشناخت

آزمون را با استفاده  نیاعتبار ا. است 73/0 شدن ختهیبرانگ

گزارش  89/0 اسیکل مق يکرونباخ برا ياز روش آلفا

و خرده  اسیاعتبار کل مق ،دیگر ی). در بررس21( نمودند

 بیکرونباخ به ترت يآلفا بیضرا لهیها به وس اسیمق

پرسش نامه  نیا .به دست آمد 70/0، 79/0 ،75/0، 85/0

  .)24شود ( یپاسخ داده م 5-1 از کرت،یل اسیمق هیبر پا

باال  یپردازش حس  تیبا حساس صِشخ اسیمق یهمبستگ

 نیآن بود که ا يایگو اس،یبا عوامل استخراج شده از مق

 با سه مؤلفه متعامدی سلسله مراتب ساختار يدارا اسیمق

 یشناس بیآس يهر مؤلفه با شاخص ها یستگهمب. است

ساختار دو ) EOE( و )LSTنشان داد که مؤلفه ( یروان

 یدار با افسردگ یمعن یهمبستگ کیمشابه هستند و هر 

از  کی چی) با هEASSو اضطراب دارند. اما مؤلفه سه(

 بیهمبسته نبود. ضرا یروان یشناس بیآس يشاخص ها

پردازش  تیبا حساس خصش اسیسه خرده مق يآلفا برا

 .)24بود ( 79/0تا  70/0از  يباال، در دامنه ا یحس

 آنالیز آماري

آنالیز  17نسخه  SPSSداده ها بوسیله نرم افزار 

شامل  یفیداده ها از آمار توص لیتحل هیتجز يبراگردید. 

 لیشامل تحل ،یو از آمار استنباط اریانحراف مع ن،یانگیم

توان و  یچندگانه گام به گام به منظور بررس ونیرگرس

 ینیب شیدر پ نیب شیپ يرهایاز متغ کیهر  تیارجح

در پژوهش حاضر  نکهیاستفاده شد. نظر به امالك  ریمتغ

و عملکرد  يزیدو بخش زمان برنامه ر لمالك شام ریمتغ

 يرهایاست که توان متغ نیاست و فرض برا يزیبرنامه ر

مالك  يرهایمتغ نیاز ا کیهر  ینیب شیدر پ نیب شیپ

گام به  ونیرگرس قیتفاوت از طر نیا یمتفاوت باشد، بررس

 باشد. یگام ممکن م

 هافتهیا
که از نمونه به عمل آمد  یفیآمار توص جیبراساس نتا

دادند،  یم لیرا زنان تشک %75از نمونه را مردان و  25%

 نیمطلقه بودند. از ا %9متاهل و  %34مجرد،  %57که 

 نیب %9و  45 -30نیب  %49، 30-15سن  نیب %42 انیم

 ال قرار داشتند. س 60- 45
 پژوهش يهاریمتغ یفیتوص يها افتهی. 1جدول

 Maximum minimum M±SD 
 95/38±37/11 14 58 سهولت تحریک

 01/22±55/6 7 35 حساسیت زیباشناسی
 57/18±51/5 7 30 آستانه حسی پایین

 53/79±05/19 39 117 پردازش حسی حساسیت
 64/25±32/17 2 69 استرس مزمن

 07/152±55/86 42 425 زمان تاخیر
 49/364±33/22 101 922 زمان اجرا

 56/516±82/29 179 1275 زمان برنامه ریزي رفتار
 89/21±14/7 9 36 رفتار برنامه ریزي عملکرد

 نیانگیبا م بیاسترس مزمن به ترت، 1 ساس جدولا بر

 ریگزارش شد. نمرات ز 32/17، 64/25 اریو انحراف مع

 کیسهولت تحر در ،یپردازش حس تیحساس يها اسیمق
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در  37/11 ،95/38 اریانحراف معو  نیانگیبا م بیبه ترت

 نییپا یآستانه حس 55/6، 01/22 یشناس بایز  تیحساس

با  یپردازش حس تیحساس لنمره ک و در  5 /51، 57/18

 برج لندن اسیگزارش شد. نمره کل مق 05/19، 53/79

، 89/21 با )يزیکارکرد حل مسئله و برنامه ر اسی(مق

 اریحراف معو ان نیانگیبا م يزیزمان برنامه ر 14/7

 گزارش شد.  82/29،  56/516

رگرسیون چندگانه گام به گام و تحلیل واریانس استرس مزمن و زیر مقیاسهاي حساسیت پردازش حسی باکارکرد  .2جدول 
 نوروپسیکولوژیک(برنامه ریزي رفتار)

 
 مدل

 زمان برنامه ریزي عملکرد برنامه ریزي
R R2 F df P R 2R F df P 

 **  208/36 27/0 52/0 **  376/36 27/0 52/0 یحس آستانه
مزمن،  استرس

 یآستانه حس
61/0 37/0 

122/28 
99 ** 

57/0 33/0 
547/23 99 ** 

 يرهایگام به گام متغ ونیرگرس در، 2 اساس جدول بر

 رفتار) يزی(برنامه ر کیکولوژیبا کارکرد نوروپس نیب شیپ

وارد مدل شد  نییپا یدر گام اول آستانه حس

)0001/0(P> ،27 و  يزیکارکرد برنامه ر انسیدرصد وار

کند. درگام دوم آستانه  یم نییرفتار را تب یسازمانده

استرس مزمن وارد مدل شد  راهبه هم نییپا یحس

)0001/0(P>، 37 يزیکارکرد برنامه ر انسیدرصد وار 

گام به گام  ونیرگرسهمچنین  کنند. یم نییرفتار را تب

(زمان  کیکولوژیبا کارکرد نوروپس نیب شیپ يرهایمتغ

وارد  نییپا یدر گام اول آستانه حس رفتار) يزیبرنامه ر

زمان برنامه  انسیوار صددرP> ،27)0001/0( معادله شد

 یکند. در گام دوم آستانه حس یم نییرفتار را تب يزیر

 به همراه استرس مزمن وارد مدل شد نییپا

)0001/0(P>، 33 يزینامه رزمان بر انسیدرصد وار 

دهد  یعنادار نشان مم F کنند. مقدار یم نییرفتار را تب

 لهیوسکه به  یمستقل وزن يرهایمتغ یخط بیکه ترک

 P<001/0( نییپا یآستانه حس ،مدل مشخص شده است

  P<001/0(استرس مزمن  ریمتغ نی) همچنF=376/36و 

 يزیعملکرد برنامه ر وابسته ری) با متغF = 32 /979و 

 P<001/0( نییپا یآستانه حس متغیرادار دارد. رابطه معن

و  P<001/0(استرس مزمن  ریو متغ )F= 208/36و 

547/23=Fرابطه  يزیعملکرد برنامه ر وابسته ری) با متغ

  معنادار دارد.

 

با کارکرد  یپردازش حس تیحساس ياسهایمق ریچندگانه گام به گام استرس مزمن و ز ونیرگرس بیضرا .3ولجد
 رفتار) يزیلب پره فرونتال(برنامه ر کیکولوژینوروپس

 زمان برنامه ریزي عملکرد برنامه ریزي مدل

 ضرایب غیراستاندارد
ضریب 
 استاندارد

t P. 
 ضرایب غیراستاندارد

ضریب 
 استاندارد

t P 

B SE β B SE β 

1 
 956/0 -56/0  38/90 -05/5 ** 9/15  17/2 42/34 مقدار ثابت

 ** 02/6 52/0 67/4 1/28 ** -03/6 -52/0 112/0 -675/0 آستانه حسی

2 
 967/0 042/0  28/87 6/3 ** 82/16  03/2 15/34 مقدار ثابت

 ** 15/4 392/0 11/5 2/21 ** -87/3 -355/0 119/0 -46/0 آستانه حسی
 ** 87/2 271/0 6/1 6/4 ** -84/3 -352/0 038/0 -145/0 استرس مزمن

/0P≤ عناداري در نظر گرفته شده است.به عنوان سطح م 

با  نییپا یدر گام اول آستانه حس، 3اساس جدول بر

03/6- = t  یدر گام دوم آستانه حس ، و0001/0در سطح 

   t= -84/3و t= -87/3با  بیو استرس مزمن به ترت نییپا

 يزیبرنامه ر کارکرد کننده ینیب شیپ 0001/0 سطح در

با  نییپا یآستانه حس ورود ،هستند. در گام اول رفتار

675/0- =B نینمره ا 67/0معنا است که کاهش  نیبد 

 يزیکارکرد برنامه ر ریمتغ ينمره ا کی شیبا افزا ریمتغ

با   نییپا یرفتار همراه است. درگام دوم آستانه حس
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46/0- =B  144/0و استرس مزمن با- =B  تبیین کننده

مره ن 46/0کاهش  زمان برنامه ریزي است به طوري که

با  ،مزمن ترسنمره اس 14/0و کاهش  یآستانه حس

 .همراه است يزیزمان برنامه ر يواحد کی شیافزا

 گیريبحث و نتیجه
 عیشا يها يماریاز ب یکی )MS( سیاسکلروز پلیمالت

 یمنیخود ا يماریب کیدر انسان و  يمرکز یعصب ستمیس

دهد.  یبه صورت مزمن خود را نشان م يماریب نیاست. ا

دارد و  عهیبه محل و وسعت ضا یبستگ MS ینیبال عالئم

عصب  رینظ یخاص یمعموال در نواح نیلیم بیتخر

مغز  يها مکرهین دیساقه مغز، مخچه و ماده سف ،یینایب

 يبه صورت تار ینیاز عالئم بال يمنجر به بروز مجموعه ا

در حرکت اندامها، عدم تعادل،  یناتوان ،یناگهان دید

 یبه صورت احساس خواب رفتگ یسو اختالالت ح ینیدوب

). مطالعات مختلف  25گردد ( یم گریدر اندامها و عالئم د

 EDSSکه با شاخص  یسمنشان داده اند که اختالالت ج

موجود در ساقه مغز و  عاتیشوند، با شدت ضا یسنجش م

بطور عمده  یمخچه در ارتباطند. اما اختالالت شناخت

پره فرونتال  ینواح ژهیبه و و نیشیمغز پ عاتیمرتبط با ضا

  .)26باشند ( یمخ م

و  ییاجرا يپره فرونتال که مسئول کارکردها قشر

قرار  ریتحت تاث فیخف یسطوح باالست با استرس یشناخت

 گرید یی. از سوابدی یکاهش م ییگرفته و عملکرد اجرا

از  یبه مناطق ،یانیپس از گذر از مغز م یاطالعات حس

 یشناخت يفظه، و عملکردهامغز که مسئول احساسات، حا

مناطق فرونتال و پره فرونتال  یعنیسطح باالتر هستند 

و واکنش به  رینه تنها تفس یرود. اختالل پردازش حس یم

کند، بلکه  بر  یرا متاثر م یانیمحرك در مناطق مغز م

هر بخش از  بیگذارد. آس یاثر م  زیچند عملکرد باالتر ن

تواند  یم رد،یگ یر مرا در ب یمغز که پردازش چند حس

عمل شود که  ریمحرك در مس شدرپرداز یباعث  مشکالت

 يزیاز جمله کارکرد برنامه ر ییاجرا يکارکردها ندیدر فرآ

استرس عملکرد  يهورمون ها .)27گذارد ( یم ریتاث

ثبت براي ( پوکامپی) در منطقه هيمغز ينورونها (سلولها

 تالب فرونمدت مهم است) و در لو یطوالن دیخاطرات جد

ربط و استفاده از  یکردن اطالعات ب لتریتوجه، ف ي(برا

 یرا کاهش م ،است يحل مسئله) ضرور يقضاوت برا

اشکال در  ،یجیافراد با استرس مزمن، گ جهیدر نت ،دهد

مشکالت با  ایو  دیمشکل اطالعات جد يریادگیتمرکز، 

 راساسب نیهمچن .)28کنند ( یرا تجربه م يریگ میتصم

تمرکز و  يها بیاسترس مزمن، آسلیستون  پژوهش جینتا

 راتییپس از چهار هفته تغمی کند و ینیب شیتوجه را پ

 .)29( کند یم جادیا را پره فرونتال دوطرفه هیدر ناح

 يزیدر برنامه ر یاساس ياز کارکردها یکیتوجه و تمرکز 

ها در رفتار است و منجر به صرف وقت  ياسترتژ نیو تدو

پژوهش حاضر  جیخاص شود.  نتا یفیتکل در انجام شتریب

استرس  بین کهیکند بطور یم دییها را تا افتهی نیا زین

رابطه  0001/0در سطح  يزیمزمن و کارکرد برنامه ر

استرس مزمن، کارکرد  شیمعنادار وجود دارد. با افزا یمنف

استرس مزمن  شیو با افزا ابدی یکاهش م يزیبرنامه ر

رزول و همکاران ک.  ابدی یم شیفزاا زین يزیزمان بر نامه ر

دهند که استرس حاد و مزمن حل مسئله  یگزارش م زین

 يها نهیکند. به عنوان مثال، زم یرا مختل م تیو خالق

حل مسئله تحت  فیحاد، مانند انجام تکال ياسترس زا

مختلف  فیعملکرد در تکال ،یاجتماع یمنف يها یابیارز

اساس استرس  نیبر ا ،)30( زند یم بیحل مسئله  را آس

دانند  یحل مسئله م يها ییکننده توانا ینیب شیرا پ

)31(.  

 نیب يمثبت و قو یو همکاران همبستگ ونسیاست

گزارش  یمغز و آستانه حس ییو اجرا یعملکرد شناخت

و  یکردند که هر دو عملکرد حس شنهادی. آنها پکرده اند

 ایعامل مشترك مشابه و  کیممکن است توسط  یشناخت

 ردیقرارگ ریتحت تاث ابدی یکه با سن کاهش م یزمیمکان

 یم دییها را تا افتهی نیا زینپژوهش حاضر  جی). نتا32(
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و کارکرد  یپردازش حس تیحساسبین  کهیکند بطور

معنادار وجود  یرابطه منف 0001/0در سطح  يزیبرنامه ر

 ینمرات آستانه حس  شیبا افزابدین صورت که دارد. 

 گرید یی.  از سوابدی یکاهش م يزیبرنامه ر کارکرد ن،ییپا

با  ن،ییپا یو آستانه حس يریپذ کیسهولت در تحر

 یاضطراب و افسردگ ،یجانیه ییناگو  سم،ینشانگان اوت

 اریبس کیتحر لیفرد به دل به طوري که) 33( مرتبط است

محرکات  يبه حذف و بازدار نییپا یاز آستانه حس یناش

پردازش اطالعات و  ندیدر فرا جهیپردازد درنت یاطراف م

 یم جادیاطالعات، اختالل ا نیبر ا یمبتن ياستراتژ نیتدو

با نمرات  یپردازش حس نییکه نمرات پا ییشود. از آنجا

بارت رابطه مثبت داشت. نمرات باال در  يتکانشگر

همراه  است  یتکانش يخطاها شیبا افزا یحس تیحساس

عات و زمان صرف خطاها، پردازش اطال نیکه وقوع مکرر ا

دهد  یقرار م ریتحت تاث يزیبرنامه ر ندیشده را در فرا

 کهکند یم دییها را تا افتهی نیز ایپژوهش حاضر ن. )15(

در  يزیو زمان برنامه ر یپردازش حس تیحساس نیب

و با  ،رابطه مثبت معنادار وجود دارد 0001/0سطح 

 زین يزیزمان برنامه ر ن،ییپا ینمرات آستانه حس شیافزا

 رود.  یباال م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دست آمده از پژوهش،  جینتا يبرمبنا نیهمچن

پردازش  تیحساس ي(از مولفه ها نییپا یابتدا آستانه حس

 شیپ نیتر ي)، و در گام دوم استرس مزمن، قویحس

 مارانیدر ب يزیکننده عملکرد و زمان برنامه ر ینیب

 يزید برنامه راز آنجا که کارکراست.  سیاسکلروز پلیمالت

است که شناخت  یاساس یشناخت ياز کارکردها یکی

 تیفیتواند در ارتقاءک یکارکرد، م نیعوامل موثر بر ا

گذار باشد. بنابر  ریتاث مارانیب یو شناخت یروان یزندگ

در حوزه   یکاردرمان يپژوهش طرح برنامه ها جینتا

 نیاصالح ا رتواند د یم یپردازش حس ستمیپرورش س

 راهگشا باشد.   کارکرد

 تشکر و قدردانی
 ران،یکارکنان انجمن ام اس ا غیدریب يهمکار از

شناس روان يدیدکتر نو يو آقا يباالخص سرکار خانم اسد

 نیا ياجرا در ییبایکه با شکانجمن،  مارانیانجمن و ب

 .میرساندند، سپاسگزار ياریپژوهش به ما 
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Abstract 

Background: The aim of this study is The  prediction of  executive function of planning based on  
chronic stress, sensory processing sensitivity in patients with multiple sclerosis. 
Materials and Methods: A sample of 100 patients with multiple sclerosis  of  Iran,s MS Society 
selected by available sampling and completed  two scales, chronic stress scale, sensory processing 
sensitivity and neuropsychological testing of Tower of London. Data were analyzed by SPSS 
software version 17. 
Results: the stepwise multiple regression analysis showed that among subscales of sensory process 
sensitivity, only low sensory threshold can predict function and time of planning. Whereas low 
sensory threshold predict 27 % variance of function of planning(p<0/001)and through entering of 
chronic stressto into the model sensory threshold and chronic stress predicted 0/37% variance of 
function of planning simultaneously(p<0/001). Also low sensory threshold predicted 27 % variance 
Of tim of planning(p<0/005) and through entering of chronic stressto into the model increased to 33 
%. 
Conclusion: In order to explain the findings of this study it can be concluded that chronic stress 
lead to release stress hormone, that damage hypocamp and frontal lobe. Those both supress 
unrelated informations and establish planning and problem solving strategies. And low sensore 
threshold  eliminates and deters stimuluses and lead to  information processing disorder and 
planning impairement.  
Keywords: planning, chronic stress, sensory processing sensitivity, multiple sclerosis. 
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