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٢٨٥

 ه ناحيه گيجگاهي چپ، ناحيه پيشاني چپحافظه بيماران دچار ضايعمقايسه اثر تازگي در 
  افراد سالمند سالمو 

 
، دكتر جليل ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر حسن عشايري∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر پريچهر احمدي∗∗∗∗عبدالحسين صادقي مرشت

     ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر تورج هاشمي∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗باباپور
  

  خالصه
بر اثر تـازگي   و ناحية پيشاني چپ،      يجگاهي چپ در اين پژوهش، اثر آسيب مغزي در ناحية گ        

. عالوه بر اين، اثر تازگي در اسامي و افعال نيز مقايسه شد. در حافظه، مورد بررسي قرار گرفت
 نفري بيماران با آسيب گيجگـاهي چـپ، بيمـاران بـا آسـيب پيـشاني چـپ، و                    43گروه هاي   

اين مقايسه از طريق .  مقايسه قرار گرفتندسالمندان سالم از نظر ميزان اثر تازگي در حافظه مورد
انـدازه گيـري   (داده ها با روش تحليل واريانس آميختـه   . بازشناسي فهرست كلمه ها انجام شد     

نتايج نشان داد گروه ها از نظر اثر تـازگي داراي تفـاوت معنـادار بودنـد                 . تحليل شدند ) مكرر
)001/0 <P .( ي بيشتر از افعال بـود  عالوه بر اين، ميزان اثر تازگي در اسام)001/0 <P .(  در

مجموع، نتايج اين مطالعه نشان داد كه مناطق گيجگاهي و پيشاني چـپ در ايجـاد اثـر تـازگي       
وجود اثر تازگي نيرومند تر در اسامي، در        . نقش دارند، اما نقش منطقه گيجگاهي مهم تر است        

غزي مجزا در پـردازش اسـامي و        مقايسه با افعال، شواهدي براي احتمال وجود ساختار هاي م         
  .افعال مطرح مي نمايد

 اثر تازگي در حافظه، ضايعه ناحيه گيجگاهي چـپ، ضـايعه ناحيـه پيـشاني                :هاي كليدي واژه
  . چپ

  

                                         
  دانشجوي دكتراي علوم اعصاب، گرايش مغز و شناخت ∗

∗∗ شكي دانشگاه آزاد واحد تبريز  استاد يار دانشكده پز-ز و اعصابص مغمتخص  

∗∗∗ استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران-پزشك   روان-ص مغز و اعصابمتخص   

  شناسي دانشگاه تبريزيار دانشكده روان  استاد-شناسروان ∗∗∗∗

  شناسي دانشگاه تبريزيار دانشكده روان  استاد-شناسروان ∗∗∗∗∗
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  مقدمه  
  و ذخيره انتقال،رمز گرداني يكي از عوامل مهم و مؤثّر در 1بر اساس فرضيه رمز گرداني تازگي

ميزان تازگي اّطالعات به وسـيله      . است اّطالعات   تازگي ميزان   ،ت حافظه دراز مد   دراّطالعات  
 مغزي ارزيابي مي شود كه شبكه هاي تـشخيص تـازگي نـام              تخصص يافتة عصبي  شبكه هاي   

اين شبكه ها، در ميان انبـوه اّطالعـات وارده بـه سيـستم عـصبي، اّطالعـات جديـد را                     . دارند
 و پيچيده تري قرار مـي دهنـد و بـه همـين              شناسايي و تفكيك كرده و مورد پردازش دقيق تر        

. دليل، ميزان بازشناسي بعدي اين اّطالعات در مقايـسه بـا اّطالعـات آشـنا افـزايش مـي يابـد                    
 ناميـده مـي شـود    2بازشناسي بهتر اّطالعات جديد در مقايسه بـا اّطالعـات آشـنا، اثـر تـازگي          

 تازگي، پژوهشگران تالش كرده     از زمان اراية فرضيه رمز گرداني     ). 1995،  4 و كرول  3تولوينگ(
ها به نتايج كـم و بـيش   اين پژوهش. اند تا مراكز مغزي ايجاد كننده اثر تازگي را مشخّص كنند   

تولوينـگ و كـرول،     (متفاوت و در عين حال مراكز مغزي متعددي از جمله ناحيـه گيجگـاهي               
تولوينگ و ديگران،   ( ، آهيانه اي     )2003 و ديگران،    5؛ هنسن 1996؛ تولوينگ و ديگران،     1995
، مغز ميـاني    )2000 و ديگران،    7؛ دافنر 1998،  6؛ نايت و اسكابيني   1984نايت،  (، پيشاني   )1996

 ؛  2000 و ديگـران،     10؛ كرشـاف  2000 و ديگـران،     9منون(، تاالموس   )2004 و ديگران،    8شات(
منـون و   (، شكنج لينگوال    )1997 و ديگران،    12برنز(، جسم مخطط    )2004 و ديگران،    11كيشياما
؛ منون و ديگران،    1996اشترن و ديگران،    (، فوزيفرم   )2000؛ كرشاف و ديگران،     2000ديگران،  
. اشـاره كـرده انـد   ) 1997؛ گابريلي و ديگران، 1999؛ مارتين، 2000؛ كرشاف و ديگران،    2000

                                         
1 novelty encoding hypothesis 
2 novelty effect   
3 Tulving 
4 Kroll 
5 Knight &Scabini 
6 Knight &Scabini 
7 Duffner 
8 Schott 
9 Menon 
10 Kirchhoff 
11 Kishiyama 
12 Berns 
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بخـش هـاي    بررسي پيشينه مربوط به مراكز مغزي پردازش تازگي و اثر تازگي، نشان مي دهد               
اس هستند   اّطالعات  به تازگي  ،دي در مغز  متعدا در اين     ، حسمـورد كـه كـدام نـواحي آثـار          ام

؛ تولوينگ  1996نايت،  (وابسته به تازگي را در حافظه ايجاد مي كنند، اختالف نظر وجود دارد              
 پـژوهش   ،در قلمرو مطالعات مربوط به اثر تازگي       ).1998 و ديگران،    1؛ پاركر 1994و ديگران،   
صرفاً نقاط حساس به تازگي را در مغز مشخّص كرده اند و نتوانسته انـد      نيز،   سازيهاي فعال   

كيـشياما و   (نشان دهند كدام ساختار يا ساختار ها نقشي ضروري در ايجاد اثـر تـازگي دارنـد                  
با توجه به اين ناهمخواني ها، و همچنين با توجـه بـه مطـرح شـدن احتمـال      ). 2004ديگران،  

يت دو منطقه گيجگاهي و پيشاني چپ در فرايند پردازش اثر تازگي در كلمه              بيشتري براي فعال  
ها، هدف اول مطالعة حاضر، بررسي نقش آسيب منطقه گيجگاهي چپ در پردازش اثر تازگي               

دومين هدف به بررسي نقش آسيب منطقه پيشاني چپ در پردازش اثر تازگي اختـصاص               . بود
 تازگي در بيماران با آسيب گيجگاهي چـپ، بيمـاران بـا            براي انجام اين بررسي ها، اثر     . داشت

هـدف سـوم ايـن      . آسيب پيشاني چپ و افراد سالم همتا مورد مطالعه و مقايسه قـرار گرفـت              
اين سؤال كه آيا اسامي و افعال از نظر . پژوهش، مقايسة ميزان اثر تازگي در افعال و اسامي بود       

 به اين دليل در اين پژوهش مطرح شد كه مطالعات ميزان اثر تازگي با هم متفاوت هستند يا نه،
 .متعدد به احتمال پردازش اسامي و افعال به وسيله شبكه هاي متفاوتي در مغز اشاره كرده انـد                 

 ، مي توانند به طور مستقل از هـم  در مغزپژوهش ها نشان داده اند پردازش اسامي و افعال     اين  
كه اسامي و افعال بـه وسـيله   احتمال قابل توجه است اين  بيانگر  يافته  اين  . دچار اختالل شوند  

شاپيرو  ؛2003،  2شاپيرو و كارامازا  (مي گردند   و پردازش   مغزي متفاوتي بازنمايي    سازوكارهاي  
اگر افعال و اسامي به وسيلة شبكه هاي مغزي مجزايي پردازش مي شـوند،              ). 2001و ديگران،   

ان اثر تازگي در اين شبكه ها متفاوت اسـت،          پس مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ميز          
 يا اين كه آنها به يك ميزان تحت تأثير ويژگي تازگي قرار مي گيرند؟ 

  وشر
ضايعه در بخـش     دچار   بيمارانگروه  شامل  )  نفر 43هر گروه   (  راست دست   گروه آزمودني  سه

 سـالمند  ي گروه بيماران با ضايعه در بخش پيشاني چپ، و گروه آزمودني هـا      گيجگاهي چپ، 
روند انتخـاب در مـورد آزمـودني        .  در اين پژوهش شركت كردند     )همتاي بيماران گروه  (سالم  

                                         
1 Parker 
2 Shapiro &Caramazza 
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هاي باليني و معيـار هـاي ورود و خـروج انجـام     هاي بيمار، بر اساس تصاوير ام آر آي، معاينه   
 براي بررسي اثر تازگي در حافظـه        )اسامي و افعال   (هاكلمهفهرست  در اين آزمايش از     . گرفت

   .استفاده شدا فراواني كاربرد متوسط روزمره ب
  شيوة اجراي پژوهش

  را با ترتيب تصادفي)اسم و فعل( كلمه 80آزمودني ها در اين بخش    :بخش اول    مرحله اول ،  
خواسته شد تا كلمه ها را ياد آزمودني ها از  خش،  ب در اين    .روي صفحه مانيتور مشاهده كردند    

  .)ارايه اول(كلمه ها، صرفاً آشنا كردن آزمودني ها با كلمه ها بود  هدف از ارايه اين .بگيرند
از آزمودني ها خواسته شد در اين بخش در يك محدوده زماني             :مرحله اول، بخش دوم     

اين تكليف به اين منظور داده شد تا فرصتي  . دقيقه اي، اسامي شهر هاي ايران را به ياد آورند5
  . داده شودها رايه شده در قسمت قبل به آزمودني براي رمز گرداني اّطالعات ا

 كلمـه  80و ) ارايـه دوم ( كلمه از بخـش اول  80در اين بخش،     :مرحله اول، بخش سوم     
تكليف آزمودني ها، باز شناسي موارد  .جديد روي صفحه مانيتور با ترتيب تصادفي ارايه شدند     

 ارايـه  بي داشت و هـدف از انجـام آن،  اين آزمون صرفاً نقشي جن . ارايه شده در بخش اول بود     
بعد از يك دوره زماني پانزده دقيقه اي كه به عنوان استراحت در نظر              . كلمه ها به آزمودني بود    

  .  گرفته شده بود، مرحله دوم از آزمايش به اجرا درآمد
در ) فهرست تعيين ميزان استفاده كلمه ها در زنـدگي روزمـره           (:بخش اول    مرحله دوم، 

) ارايـه سـوم   ( فعل از بخش اول و سوم مرحله اول          20، شامل    كلمه 80ش آزمودني ها    اين بخ 
 اسـم   20و  ) ارايه سـوم  ( اسم از بخش اول و سوم مرحله اول          20،  )ارايه اول ( فعل جديد    20و

و آنها را روي صفحه مانيتور مشاهده كردند  يك به يك با ترتيب تصادفي،را ) ارايه اول(جديد 
 كـم  -2،  خيلي كم  -1 :نددان موارد قرار د   يان كاربرد در زندگي روزمره در يكي از ا        از نظر ميز  

 . زياد خيلي-5  زياد،-4،  متوسط-3،
  . هدف اصلي، صرفاً ارايه كلمه ها بودنيز تكليفي جنبي بود و در اين بخش ،اين تكليف 

ورهاي دنيا را در اين بخش از آزمودني ها خواسته شد تا نام كش :مرحله دوم، بخش دوم 
اين تكليف نيز يك تكليف جنبي بود و صرفاً به اين دليل به آزمودني ها ارايه شد . به ياد آورند

را در حافظـه خـود رمـز    قبلـي  فهرسـت  موارد ارايه شده در تا آنها فرصت پيدا كنند و بتوانند    
  .گرداني كنند

 يـك  ديـدن  تـا بـا   در اين بخش از آزمودني ها خواسـته شـد         :  مرحله دوم ، بخش سوم    
 كلمه اي، كلمه هاي ارايه شده در فهرسـت تعيـين ميـزان اسـتفاده كلمـه هـا در                   160فهرست  
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٢٨٩

اين آزمون، آزمون اصلي در آزمايش بود و        . را باز شناسي كنند   ) فهرست قبلي (زندگي روزمره   
اي داده هـ . هدف از انجام آن مقايسه ميزان باز شناسي كلمه هاي آشنا و كلمه هاي جديد بـود            

 - 1 اندازه گيـري مكـرر     - تحليل واريانس آميخته     با روش ميزان باز شناسي كلمه ها      حاصل از   
  . مورد محاسبه قرار گرفت

  نتايج
 . ارايه شده اند1موارد معنادار در تحليل آماري در جدول شمارة 

 كلمه، تعداد ارايه با سه متغير نوع) به شيوه اندازه گيري هاي مكرر(نتايج تحليل واريانس : 1جدول شمارة 
  و گروه

ميانگين   درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع پراش
 مجذورات

F P 

 > 001/0  093/138  630/771  1  630/771  نوع كلمه

 > 001/0  637/84  944/425  2  888/851   گروه٭تعداد ارايه 

 > 001/0  973/19  188/72  1  188/72   نوع كلمه٭تعداد ارايه 

 ٭  نوع كلمه٭تعداد ارايه 
  گروه

655/26  2  328/13  687/3  05/0 < 

  
.  نشان مي دهد بازشناسي ميان افعال و اسامي داراي تفاوت معنادار است1جدول شمارة 

 نوع - نوع كلمه، و تعداد ارايه - گروه، تعداد ارايه -عالوه بر اين، تعامل متغيرهاي تعداد ارايه 
  . گروه نيز معنادار هستند-كلمه 

ميـانگين  . ان داد ميـزان بازشناسـي كـل در اسـامي بـاالتر از افعـال بـود                 تحليل نتايج نش  
  .  بود287/8 و در افعال 733/10بازشناسي در اسامي 

يافته ديگر در اين پژوهش، معنادار بودن تعامل متغير تعـداد ارايـه بـا متغيـر گـروه بـود                  
 و موارد آشنا 31/5زه در گروه آسيب گيجگاهي، ميانگين بازشناسي موارد تا). 1جدول شماره (

 69/9 و مـوارد آشـنا       45/9در گروه آسيب پيشاني، ميانگين بازشناسي موارد تـازه          .  است 08/8
بنابر اين، در .  است51/10 و موارد آشنا 14در گروه سالم، ميانگين بازشناسي موارد تازه . است

). اثر آشنايي(ده اند گروه آسيب گيجگاهي، كلمه هاي آشنا بهتر از كلمه هاي تازه بازشناسي ش            
در . در گروه آسيب پيشاني، تفاوت چنداني در بازشناسي كلمه هاي تازه و آشنا وجـود نـدارد                

                                         
1 Mixed ANOVA, Repeated Measure 
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آزمـون پـي    ). اثـر تـازگي   (گروه سالم، كلمه هاي تازه بهتر از كلمه هاي آشنا بازشناسي شدند             
  .  ارايه شده است2گيري مربوط به اين تعامل در جدول شمارة 



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

٢٩١

   نتايج آزمون پي گيري مربوط به تعامل متغير تعداد ارايه با متغير گروه:2جدول شمارة 
 P خطاي استاندارد تفاوت ميانگين  گروه ها  

2-1  140/4-  343/0  001/0 < 

3-1  686/8-  343/0  001/0 < 

  
  موارد تازه

3-2  547/4-  343/0  001/0 < 

2-1  616/1-  364/0  001/0 < 

3-1  430/2-  364/0  001/0 < 

  
  موارد آشنا

3-2  814/0-  364/0  05/0 < 

  
 يـا   1گروه  ( نشان مي دهد تفاوت ميانگين هاي گروه هاي مورد مطالعه            2جدول شماره   

در بازشناسـي   )  يا گروه سالم   3 يا گروه آسيب پيشاني و گروه        2گروه آسيب گيجگاهي، گروه     
در بازشناسي كلمه هاي تازه     به عبارت ديگر، گروه سالم      . كلمه هاي تازه و آشنا معنادار هستند      

البّته فاصله ميزان بازشناسـي بـين   . و آشنا از گروه هاي آسيب ديده عملكرد بهتري داشته است       
گروه سالم و گروه آسيب پيـشاني كمتـر از فاصـله بازشناسـي گـروه سـالم بـا گـروه آسـيب                        

ي نـسبت  بين گروه هاي آسيب ديده مغزي، گروه آسيب پيشاني عملكرد بهتر         . گيجگاهي است 
  . به گروه آسيب گيجگاهي داشت

بـا در   ). 1جدول شماره   (متغير تعداد ارايه با متغيرنوع كلمه نيز داراي تعامل معنادار بود            
نظر گرفتن كلّ گروه ها، موارد تازه در اسامي بيشتر از موارد آشنا بازشناسي شدند، اما در افعال 

 و اسامي   18/11ميانگين بازشناسي اسامي تازه     . ندموارد آشنا بيشتر از موارد تازه بازشناسي شد       
آزمـون پـي    .  اسـت  58/8 و افعال آشـنا      99/7ميانگين بازشناسي افعال تازه     .  است 27/10آشنا  

  .  ارايه شده است3گيري مربوط به اين تعامل در جدول شمارة 
  هنتايج آزمون پي گيري تعامل متغيرتعداد ارايه و متغيرنوع كلم: 3جدول شمارة 

 P خطاي استاندارد تفاوت ميانگين  تعداد ارايه  

 > 001/0  239/0  907/0   تازه-آشنا  اسامي

 > 05/0  278/0  -589/0   تازه-آشنا  افعال

  
اين جدول نشان مي دهد كه در اسامي، موارد تازه به طور معناداري بهتر از مـوارد آشـنا              

ميـانگين  . بيشتر از موارد تازه بوده اسـت اما در افعال بازشناسي موارد آشنا   . بازشناسي شده اند  
 و  99/7ميانگين بازشناسي افعال تازه     .  است 27/10 و اسامي آشنا     18/11بازشناسي اسامي تازه    

  .    است58/8افعال آشنا 
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در  ). 1جدول شماره   (تعامل بين متغيرهاي تعداد ارايه، نوع كلمه و گروه نيز معنادار بود           
  و در 18/9  و 72/6ن بازشناسي در اسامي تازه و آشنا به ترتيب گروه آسيب گيجگاهي، ميانگي
به اين ترتيب، گروه آسيب گيجگاهي هم در    .    است  97/6 و   90/3افعال تازه و آشنا به ترتيب       

به عبارت ديگـر،  . اسامي و هم در افعال، موارد آشنا را بهتر از موارد تازه بازشناسي كرده است              
در گروه آسيب پيشاني، ميانگين بازشناسـي در اسـامي          . ده نمي شود  در اين گروه اثر تازگي دي     

با .   است83/8 و 02/8 و در افعال تازه و آشنا به ترتيب 55/10 و 88/10تازه و آشنا به ترتيب 
در گـروه سـالم،   . توجه به اين نتايج، گروه آسيب پيشاني نيز اثـر تـازگي را نـشان نمـي دهـد           

 و در افعال تازه و آشـنا بـه          09/11و  95/15ازه و آشنا به ترتيب      ميانگين بازشناسي در اسامي ت    
با توجه به اين نتايج، اين گروه هم در اسـامي و هـم در افعـال،            .   است  93/9 و   04/12ترتيب  

آزمون پي گيري مربوط بـه      ). اثر تازگي (موارد تازه را بهتر از موارد آشنا بازشناسي كرده است           
  . ارايه شده است 4اين تعامل در جدول شماره 
  آزمون پي گيري تعامل متغيرهاي تعداد ارايه ، نوع كلمه و گروه: 4جدول شمارة 

 P خطاي استاندارد  تفاوت ميانگين  گروه ها  

2-1  163/4-  431/0  001/0 < 

3-1  233/9-  431/0  001/0 < 

  
  اسامي تازه

3-2  070/5-  431/0  001/0 < 

2-1  116/4-  473/0  001/0 < 

3-1  140/8-  473/0  001/0 < 

  
  افعال تازه

3-2  023/4-  473/0  001/0 < 

2-1  372/1-  511/0  01/0 < 

3-1  907/1-  511/0  001/0 < 

  
  اسامي آشنا

3-2  535/0-  511/0  05/0 > 

2-1  860/1-  508/0  001/0 < 

3-1  953/2-  508/0  05/0 < 

  
  افعال آشنا

3-2  093/1-  508/0  001/0 < 

ن مي دهد كه تفاوت ميانگين ها در بين گروه ها به جز در يك مورد  نشا4جدول شماره 
به عبارت ديگـر، ميـانگين بازشناسـي    . ، در بقيه موارد معنادار است)3 و 2 گروه  -اسامي آشنا (

كلمه ها در گروه هاي مورد مطالعه، در هر يك از بخش هاي اسامي تازه، اسامي آشـنا، افعـال                  
  . ناداري با هم متفاوت استتازه و افعال آشنا به طور مع



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

٢٩٣

  بحث و نتيجه گيري
اولين هدف بررسـي نقـش آسـيب منطقـه          . اين مطالعه براي دست يابي به سه هدف طرح شد         

نتايج نشان داد آسيب منطقـه گيجگـاهي        . گيجگاهي چپ در پردازش اثر تازگي در حافظه بود        
اين يافتـه همـسو    ). 4اره جدول شم(سازد چپ، اثر تازگي را به طور اساسي دچار اختالل مي   

 ؛ تولوينگ و 1995تولوينگ و كرول، ( با مطالعاتي است كه به نقش احتمالي منطقه گيجگاهي 
هدف دوم در اين    . در ايجاد اثر تازگي اشاره كرده اند      ) 2003؛ هنسن و ديگران،     1996ديگران،  

 يافته ها نشان داد .پژوهش، بررسي نقش آسيب منطقه پيشاني چپ در اثر تازگي در حافظه بود
). 1جـدول شـماره     (كه آسيب اين بخش از مغز، پردازش اثر تازگي را دچار اختالل مي سازد               

اين يافته همسو با مطالعاتي است كه به نقش منطقه پيشاني چپ در پردازش اثر تازگي اشـاره                  
بر اين، فقدان   عالوه   ). 2000؛ دافنر و ديگران،     1998؛ نايت و اسكابيني،     1984نايت،(كرده اند   

اثر تازگي در گروه آسيب گيجگاهي و گروه آسيب پيشاني و وجود اين اثر در آزمـودني هـاي            
بر اساس اين فرضيه، اثر تازگي در حافظه، در         . سالم، همسو با فرضيه رمز گرداني تازگي است       

ـ      . دو مرحله و با همكاري دوشبكه عصبي مهم در مغز انجام مي شـود              ان در مرحلـه اول، از مي
بـر اسـاس   . انبوه اّطالعات و داده هاي ورودي، اّطالعات تازه شناسايي و تفكيـك مـي شـوند         

 ،فرضيه رمزگرداني تازگي، ارزيابي اّطالعات ورودي و تعيين موارد تازه و تفكيك ايـن مـوارد               
هنگـامي كـه ايـن      . به وسيلة شبكه هاي تشخيص تازگي در بخش گيجگاهي انجام مـي شـود             

 آنها را به صورت   ،شبكه اي تخصص يافته   در مرحله دوم،     و تفكيك شدند،     اّطالعات شناسايي 
ايـن پـردازش خـاص و گـسترده     . اولويت يافته و به طور عميق مورد پردازش قرار مـي دهـد      

. موجب ذخيره اّطالعات با كيفيت باال شده و احتمال بازشناسي بعدي آنها را افزايش مي دهـد        
عمليات مربوط به مرحله دوم در شبكه عصبي مستقر در بخش طبق فرضيه رمز گرداني تازگي، 

به اين ترتيب، با توجه به اين فرضيه، براي ايجاد اثـر تـازگي، فعاليـت                . پيشاني انجام مي شود   
 الزم است، زيرا هر كدام از اين نواحي، بخشي از عمليات        ضرورينواحي گيجگاهي و پيشاني     
وجود اثر تازگي در آزمودني هاي سالم    بر اين اساس،    . دهند مي   انجامبراي ايجاد اثر تازگي را      

با فرضيه پردازش تازگي هماهنگ اسـت      و فقدان آن در گروه هاي آسيب گيجگاهي و پيشاني           
 مقايـسه عملكـرد بازشناسـي در گـروه آسـيب            .و شواهدي به نفع اين فرضيه ارايه مـي دهـد          

اهي چـپ اخـتالل بيـشتري در    گيجگاهي و گروه آسيب پيشاني نـشان داد كـه آسـيب گيجگـ         
در تبيين اين نكته مي توان به مطالعاتي اشاره كرد كه بـا             . عملكرد طبيعي حافظه ايجاد مي كند     
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توجه به تفكيك پردازش تازگي به فرايندهاي دوگانه تشخيص تازگي و رمزگرداني تازگي،  به           
تولوينگ و كرول، (انداستقرار مدار هاي مغزي تشخيص تازگي در ناحيه گيجگاهي اشاره كرده 

بر اين اساس، عملكـرد     ). 1998؛ گرون والد،    1996؛ نايت،   1996 و تولوينگ و ديگران،      1995
ضعيف تر گروه آسيب گيجگاهي در مقايسه با گروه آسيب پيشاني، به اين دليل ايجاد مي شود      

دي كه با ايجاد آسيب در مدارهاي تشخيص تازگي در ناحيه گيجگـاهي، مغـز تـا حـدود زيـا                   
حساسيت خود را نسبت به اّطالعات جديد از دست مي دهد و با حذف شاخص مهمي مانند                  

اثـر  (تازگي اّطالعات، سيستم حافظه به طور خود كار به سوي پردازش بيشتر اّطالعـات آشـنا            
اين رخداد يعني اثر آشنايي، در گروه بيماران دچار آسيب پيشاني بـا             . متمايل مي شود  ) آشنايي
بـه ايـن    . ه سالم بودن مدارهاي تشخيص تازگي در منطقه گيجگاهي مشاهده نمي شود           توجه ب 

ترتيب، مي توان نتيجه گرفت كه ناحيه گيجگاهي در پردازش اثر تازگي اهميت بيشتري نسبت           
. هدف سوم در اين پژوهش مقايسه اثر تـازگي در افعـال و اسـامي بـود                . به ناحيه پيشاني دارد   

ايـن  ). 1جـدول شـماره     ( كه اثر تازگي در اسامي بيشتر از افعال است           نتايج پژوهش نشان داد   
يافته شواهدي براي مطالعاتي كه احتمال پردازش انواع مختلف كلمه هـا در مـدارهاي مغـزي                 

بـر اسـاس نتـايج پـژوهش حاضـر، سـازوكار            . متفاوت را مطرح كرده اند، به دست مي دهـد         
س تر بوده و عملكرد بهتري در ارتبـاط بـا اثـر             پردازشگر اسامي در مغز نسبت به تازگي حسا       

تفكيك سازوكارهاي زير بنايي به نفع احتمال  ديگر دليلي به اين ترتيب، اين يافته،  .تازگي دارد 
 و با مطالعاتي كه احتمال اين تفكيك را مطرح كرده انـد،             پردازش اسامي و افعال در مغز است      

؛ پولـور   2001شاپيرو و ديگران،     ؛2003ارامازا،  شاپيرو وك  ؛a 1999پولور مولر، (همسويي دارد   
 پژوهش ها نشان داده اند جنبه هاي مختلف معني لغت  اينبرخي از). b  1999مولر و ديگران،

هاي خاص قشر به قشركه از طريق يـادگيري مبتنـي بـر همبـستگي               مي توانند به وسيله ارتباط    
آينـد،  مـي   به دست    )2005پولورمولر،  ؛  2004؛ هاوك و پولور مولر،      2004 و ديگران،    1هاوك(

 مي تواند ماهيت اختالفي بازنمايي عصبي براي افعال و اسـامي            نكتهاين  . ايجاد و ذخيره شوند   
) 2001( و ديگران    2در همين جهت، پروس   . تبيين نمايد با توجه به تفاوت هاي معنايي آنها        را  

دهـي مـي     هاي معنايي در مغز سـازمان      نيز به اين نكته اشاره كرده اند كه زبان بر اساس مقوله           
دهي مبتني بر مقوله هاي معنايي نيز يكي از شواهد تفكيـك شـبكه هـاي مغـزي                  سازمان. شود

                                         
1 Hauk 
2 Purves 
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و نحوي متفـاوتي را در       پردازشگر اسامي و افعال است، زيرا افعال و اسامي نقش هاي معنايي           
 و يا افكار داللت دارند، افعال، در حالي كه، اسامي به اشياء، افراد، مكان ها. زبان بازي مي كنند

در مجموع، يافته هاي مطالعه حاضر نتايج قابل . ها اشاره مي كنندعموماً به عملكرد ها يا حالت
مناطق گيجگاهي و پيشاني چپ داراي نقش ضرورري در ايجاد اثـر  . توجهي به دست مي دهد 

اثر تازگي به وسيله يـك  . ه داردتازگي هستند، اما منطقه گيجگاهي اهميت بيشتري در اين رابط 
منطقه يا كانون مغزي منفرد پردازش نمي شود، بلكه بـه وسـيله مجموعـه اي از مراكـز مـورد                     
پردازش قرار مي گيرد كه مناطق گيجگاهي و پيشاني بخشي از اين سازوكار توزيع شده در مغز 

تأييـدي ديگـر بـراي      همچنين، تفاوت هاي مشاهده شده در اسامي و افعال، مي تواند            . هستند
  . احتمال وجود سازوكارهاي مغزي جداگانه براي پردازش اين دو گروه از كلمه ها باشد
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