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٤٢٥

  هاي نوروپسيكولوژيكدر پژوهش) ANN(هاي عصبي مصنوعي كاربرد شبكه
  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، زهرا عباسي∗∗∗∗∗∗∗∗، روح اهللا عباسي∗∗∗∗زاده طباطبايي دكتر كاظم رسول
  

  خالصه 
شناسي، شاهد رشد گرايش روز  يي مطالعات مرتبط با روانهاي اخير به دليل پويا طي دهه

هاي هوشمند در حلّ مسايلي هستيم كه اصوالً يا راه حلّ معيني ندارند افزون به كاربرد سيستم
ها و نيز وجود  حضور و تأثير پارامترهاي متعدد در برخي فرايند. و يا به راحتي قابل حل نيستند
هاي هوشمند از چندين  سيستم. ها، بر پيچيدگي كار مي افزايندروابط كامالً غيرخطي ميان آن

به طور  .است) ANN(» هاي عصبي مصنوعي شبكه«مؤلفه تشكيل شده اند كه از مهمترين آنها 
كلّي شبكه عصبي مصنوعي ابزاري متشكل از پردازشگرهاي ساده است كه با الهام از عملكرد 

سي در خصوص فرايندهاي مغزي يادگيري، به كمك شنا هاي روانمغز انسان و بر اساس نظريه
هاي  هاي متنوعي با استفاده از الگوي شبكه هاي اخير پژوهش در سال. رايانه طراحي شده است

هاي  هاي مختلف علوم رفتاري صورت گرفته و در اين مطالعات از قابليت عصبي در حوزه
پژوهشگراني كه . تفاده شده استها اس هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني و تبيين پديده شبكه

اند، معتقدند  شناسي و به طور خاص در نوروپسيكولوژي پرداخته به بررسي و مطالعه در روان
هايي نظير  بر اساس قابليت) ANN(هاي عصبي مصنوعي  هاي به دست آمده از شبكه تحليل

در اين مقاله .  استها ايجاد نموده پويايي و محاسبات غيرخطي، تحول بزرگي در تبيين پديده
  .به بررسي اين موضوع پرداخته شده است

  .، مغز، كامپيوتر)ANN(هاي عصبي مصنوعي شبكه: هاي كليديواژه
  

  مقدمه

                                         
∗
 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، ايران دانشيار گروه روان 
∗∗

 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، ايران كارشناسي ارشد روان 
∗∗∗

  ، هندOSMANIAكارشناسي ارشد ژنتيك، دانشگاه  
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 ٤٢٦

هـاي   ، روش )از جمله نوروپسيكولوژي  (شناسي    هاي مرتبط با روان    منظور پژوهش در حوزه    به  
هاي مختلـف   پويايي در حيطه. ستهاي اخير نيز توسعه يافته ا      متداولي مطرح بوده كه طي دهه     

از يك سو و وجـود برخـي روابـط پيچيـده            ) 2007چارتر و همكاران،    (شناسي    مرتبط با روان  
هـاي   هاي مورد مطالعه در اين حوزه از سوي ديگر، لزوم اسـتفاده از روش         غيرخطي بين پديده  

  . كيد قرار مي دهدها را مورد تأ يابي به اّطالعات نهفته در درون دادهتوانمندتر جهت دست
هـا، تـالش بـراي       هاي  هوشمند، استفاده از دانـش نهفتـه در داده           مبناي پديدآيي سيستم  

ها از چندين    اين سيستم . هاي ديگر است   استخراج روابط ذاتي بين آنها و تعميم آن در موقعيت         
هـاي   شـبكه مؤلفه تشكيل شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از منطق فازي، الگوريتم ژنتيـك و        

  ).1379منهاج، (عصبي مصنوعي 
  شبكه عصبي مصنوعي چيست؟

اي از  هاي رياضي هستند كه از مجموعه الگو) ANN(هاي عصبي مصنوعي  به طور كلّي شبكه
واحدهاي محاسباتي ساده تشكيل شده و به وسيلة سيستمي از ارتباطات دروني پيوند 

گيري دانش  د پردازش موازي موجب شكلدر مغز انسان وجو). 1379بيگلريان، (اند  خورده
 هوش اندركاران دست رو پژوهشگران و   اين از. هاي گذشته مي شود جديد بر مبناي آموخته

الگويي ايجاد نمايند كه قادر باشد ياد بگيرد، به ياد اند به كمك رايانه سعي نموده 1مصنوعي
كند ان روشي كه مغز عمل ميآورد و با بهينه سازي، خطاهاي خود را اصالح نمايد؛ به هم

   ).1998هايكين، (
 مشابهي مشابه، عملكرد با ساختار هايي سيستم كه داشت انتظار توان مي منطقي طور به 

، )2پياپي(در انسان طي يك نظام سلسله مراتبي ). 1386بيل و جكسون، (باشند  داشته
ايندهايي مانند احساس، ادراك گردند و فر هاي متعدد به نقاط خاصي در مغز ارسال مي محرّك

 هاي منابع و قسمت از حلّ مسأله براي الزم دانش همچنين. پيوندندو يادآوري به وقوع مي

 در. كند مي ايفا نهايي خروجي تهيه در را خاص خود نقش يك هر و آيند مي در مغز متفاوتي

در طول  مغز انسان. است  واجد اهميت3بودن موازي و نيست تعيين كننده عامل مغز، سرعت
اين امكان  به مغز پردازش موازي. است گرديده كار مهيا اين براي خوبي فرايند تكامل خود به
هاي مغزي   با وجود اين نظام.باشد دسترس موجود در آن همواره در را مي دهد كه دانش

                                         
1
 Artificial intelligence 
2
 Serial 
3
 parallel 
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٤٢٧

يشاو، كلب و و(انسان هم به صورت سلسله مراتبي و هم به صورت موازي سازمان يافته اند 
  ).1384؛ به نقل از علي پور، 2001

 ها ميليون از استفاده جاي در اين جا به .متفاوتند بسيار ساختاري از نظر اما كامپيوترها

 يا يك ، از)زيستي عصبي سيستم مانند(يكديگر  به متّصل و نسبتاً كُند پردازش اّطالعات واحد

 سرعت، و توانايي اين .شده است ادهپياپي استف با كاركرد سريع بسيار پردازش چند واحد

 ولي كند مي كارآمد بسيار جمع اعداد، مانند تكراري و ساده عمليات انجام در را كامپيوترها

دارند،  موازي صورت به هاانواع مختلفي از داده پردازش به نياز كه عملياتي انجام در را آنها
  ).1386بيل و جكسون، (سازد  مي ناتوان

 قرن اوايل و نوزدهم اواخر قرن به توان مربوط مي را عصبي هاي شبكه يها زمينه پيش

 هرمان ،2چون ويليام جيمز هايي 1ستنوروفيزيولوژي و شناسان بيستم و در مطالعات روان

دربارة نحوة  كّلي هاي نظريه عموماً اوليه كارهاي اين . دانست4پاولف ايوان  و3هولتز هلم فون
 رياضي هاي الگو به و اصوالً بوده شرطي سازي و بينايي يادگيري،عملكرد مغز و فرايندهاي 

براي استفاده از آن در هاي بسياري با ظهور كامپيوتر پژوهش). 2003زاكنيچ، (اند  نداشته اشاره
 در حوزه نظري الگوي دوگانه ).1991فريمن و اسكاپرا، (شبيه سازي مغز انسان انجام شد 

 او. هاي عصبي محسوب مي شود غازي بر گسترش شبكهسرآ )1949 (5هب حافظه دونالد

 سپس سازوكاري و نمود معرفي ها نورون خواص به عنوان را سازي كالسيك شرطي عمل

در واقع از اولين قوانين » 6قانون يادگيري هب «.داد ارايه زيستي هاي نورون يادگيري جهت
طبق اين . ا محسوب مي شوده شبكه عصبي مصنوعي بوده و پايه تمام قوانين پيچيده شبكه

تغييرات ها،  مداوم و متناوب ميان نورون تغيير متابوليكي ناشي از تحريكقانون، در اثر 
شود كه وقوع الگوي فعاليتي مشابهي را تسهيل ها ايجاد مي ساختاري بلند مدتي در سيناپس

سازي شده   شبيهANNاين ويژگي در ). 1384؛ علي پور، 1996كروس و اسمت، (نمايد مي

                                         
1
 Neuro-physiologist 
2
 William James 
3
 Hermann Van Helmholtz 
4
 Ivan Pavlov 
5
 Donald Hebb 
6
 Hebian learning rule 
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 ٤٢٨

ها تا به دست آوردن  به معناي فرايند تغيير وزن» آموزش«در شبكه عصبي مصنوعي . است
هاي  معناي مرحله نهايي و اتمام آموزش و تثبيت وزن به» يادگيري«خروجي مطلوب و 

 ها است در شبكه معادل مقادير اتّصال موجود بين نورون» حافظه«ضمناً مفهوم . سيناپسي است
 پس از ارايه .)1991 فريمن و اسكاپرا، ؛1996كروس و اسمت، ؛ 1386سون، بيل و جك(

 عصبي هاي شبكه عملي كاربردهاي هاي زيستي از سوي هب، نخستين سازوكار يادگيري نورون

هاي عصبي مصنوعي از  هاي منحصر به فرد شبكه برخي از ويژگي. )2003زاكنيچ، ( مطرح شد
 3 و مقاوم بودن2، پردازش موازي)1فرايند درون يابي(ميم قبيل قابليت يادگيري، قابليت تع

منهاج، (هاي مختلف شده است  موجب كاربردهاي گستردة آن در حوزه) تحمل پذيري خطاها(
هاي عصبي بر اساس سه ويژگي از هم متمايز مي  همچنين بايد به ياد داشت كه شبكه. )1379
  .  و قاعده يادگيري4الگوي نورون به كار گرفته شده، ساختار: شوند 

  شناختي هاي روان هاي عصبي در پژوهش كاربرد شبكه
تر همچنان ادامه دارد و شاهد پيدايش نسل جديدي  هاي پيشرفته روند گسترش و طراحي شبكه

ربونل و (هستيم ) ANGN( 5هاي نوروگلياي مصنوعي هاي عصبي تحت عنوان شبكه از شبكه
اي در صنعت، تجارت و ساير  ي كاربردهاي گستردههاي عصب امروزه شبكه). 2006درادو، 
شناسي، فيزيك و  هاي روان ها در دانشكده بسياري از دانشگاه. هاي زندگي بشر يافته اند زمينه

به ). 1996كروس و اسمت، (اند  علوم كامپيوتر خود، كرسي شبكه عصبي مصنوعي داير نموده
 خواهند مهمتري در آينده جايگاه  مصنوعيهاي عصبي شبكه اين در اين مسأله كه نظر مي رسد 

    .ترديد نيست داشت،
شناسـي    شناسي از جمله علوم عصب شناسـي، روان         هاي مختلف مرتبط با روان     در حيطه 
ها و نيز وجود روابط غيرخطي بين آنهـا   شناسي تحولي، شاهد پويايي در پديده شناختي و روان  

هـاي آمـاري توانمنـدتر را     لزوم اسـتفاده از روش و اين امر ) 2007چارتر و همكاران،    (هستيم  
هـاي اخيـر    در سـال . هاي نامتقارن و غيرخطي مورد تأكيـد قـرار مـي دهـد            جهت بررسي داده  

هاي مختلف علوم رفتاري     هاي عصبي در حوزه    هاي متنوعي با استفاده از الگوي شبكه       پژوهش

                                         
1
 Interpolation 
2
 Parallel processing 
3
 Robustness 
4
 Topology 
5
 Artificial Neuroglial Networks 
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٤٢٩

هـاي عـصبي مـصنوعي در     بكههاي متعدد شـ  صورت گرفته است و در اين مطالعات از قابليت       
دليـل اسـتفاده از     ) 1998( كارسون و همكـاران      .ها استفاده شده است    پيش بيني و تبيين پديده    

شناختي را توانايي دسته بنـدي و انجـام عمليـات            هاي روان   در پژوهش  )ANN(شبكه عصبي   
  .هاي پراكنده عنوان مي كنند روي داده

هاي عـصبي مـصنوعي بـه پـيش بينـي و              شبكه با استفاده از  ) 1994(داوسون و همكاران  
  1آنها با استفاده از تكنيك موضع نگاري با نشر تك فوتـون           . تشخيص بيماري آلزايمر پرداختند   

)SPET (   64 بيمار را كه به عنوان مبتاليان به آلزايمر شناخته شده بودند با              97عملكرد مغزي 
مثـل  (عي گلـوكر راديواكتيـو       نـو  SPETدر تكنيـك    . فرد عـادي مـورد مقايـسه قـرار دادنـد          

به جريان خون تزريق شده و نواحي بيشتر فعال در زمان موضع نگاري        ) اكسي گلوكز  فلورودي
 نقطه مغز را با استفاده از رگرسيون 14آنها ابتدا اّطالعات به دست آمده از . كنند را مشخّص مي

اّطالعات اين مناطق تنها قادر بـود  اما اين الگو با به كارگيري     . چندگانه مورد تحليل قرار دادند    
از تغييرات را تبيين كند؛ در حالي كه شبكه عصبي به واسطه ويژگي پردازش مـوازي و            % 5/33

برخي از پژوهشگران بـر     . ها را پيش بيني نمايد     از تغييرات داده  % 95تواند بيش از    غيرخطي مي 
پزشـكان  تبـر در راهنمـايي روان     اي مع نقش مؤثّر الگوي شبكه عصبي به عنوان پيش بيني كننده         

) 2005(هـاي پـالوتي و همكـاران     بررسـي . كننـد براي تعيين درمان دارويي مناسب، تأكيد مـي      
گر را در اتّخاذ حكايت از اين دارد كه الگوي شبكه عصبي قادر است به عنوان يك ابزار، درمان

 را بـه    ANNنـستند   پزشكان در پژوهش خود توا    اين روان . روش درماني مناسب ياري رساند    
پيش بيني كند انتخاب كدام دارو براي بهبود و درمان % 12/97گونه اي آموزش دهند تا با دّقت 

هاي عصبي  نيز معتقدند شبكه) 2007(سرتي و همكاران . يك بيمار موفق يا ناموفق خواهد بود      
. ه كـار رونـد     ب داروشناسى روانى هاي رواني و    مي توانند به عنوان ابزاري در تشخيص بيماري       

آنها ضمن مطالعه روي عده اي از بيمـاران مبـتال بـه اخـتالل هـاي خلقـي؛ از شـبكه عـصبي                   
 وجود تفاوت معنادار ميان     مصنوعي در پيش بيني و تشخيص بيماران افسرده استفاده نمودند و          

  .  را گزارش كردندداروشناسى روانىاين الگو و روش سنّتي رگرسيون در 
با استفاده از الگوي شبكه عصبي مصنوعي بـه بررسـي رابطـه    ) 2007(اليبرز و همكاران   

 جسماني مراجعان و فرايند درمان آنها در جلسه هاي درماني مبتني بـر     -هاي رواني بين واكنش 
اي موردي و با كمك يك شبكه عصبي بـدون   آنها در مطالعه  . رويكرد روان پويشي پرداخته اند    

                                         
1
 Single-Photon Emission Tomography 
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 ٤٣٠

گـر را در طـي       جسماني بيمار و درمـان     -تغييرات رواني سرپرست توانستند روند فراز و فرود       
در پژوهشي طولي به منظـور شناسـايي و   ) 2004(هالنر و هزنبرينگ . جلسه هاي درماني بيابند 
 مـؤّثر نظيـر خلـق افـسرده و راهبردهـاي تطـابق              1شـناختي احتمـالي     دسته بندي عوامـل روان    

 توانستند بيماران را بر حـسب شـدت          ANN بر دردهاي جسماني، با استفاده از        2ناسازگارانه
شـناختي احتمـالي بـه        در اين پژوهش عوامل روان    . بيماري به چند گروه كّلي طبقه بندي كنند       

با استفاده از ايـن  . عنوان ورودي شبكه و شدت بيماري به عنوان خروجي طرح ريزي شده اند            
وع و شدت عوامل رواني     گر قادر است با توجه پيش بيني شبكه عصبي در مورد ن           روش درمان 

  .دخيل، تدابير الزم را در خصوص نحوه درمان اتّخاذ نمايد
 در گسترش و رفع موانع موجود در توسعه 3شناسي تطبيقي مصنوعي از سوي ديگر، روان

. هاي عصبي، به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد هاي پوياي مبتني بر شبكهسيستم
هاي با توجه به نظريه هاي مربوط به سازوكار حلّ تعارض) 2006( ورد در همين رابطه، ورد و

هاي  هاي شناختي موجود در عملكرد شبكهشناختي در انسان، به مطالعه در خصوص تعارض
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