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 مقاله پژوهشي 
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  يت مرزیاختالل شخص يهارگهدر افراد با  ییفضا يدارید

  
  ٤يب اله رسوليحب، ٣*يقراملک حسن بافنده، ٢يعزت اله احمد، ١يامک داداشيس

 
  07/04/1397تاریخ پذیرش  22/01/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 زجملها هاييتوانااز حاالت و  يعيف وسيکه با ط، گذارديم تأثيرمغز  يبر پاسخ فرکانس يقشر يهاشبکه شدهفعالدر مناطق  يسازهمگام: هدف و زمينهپيش
 ييفضا يداريد يبر بهبود حافظه کار يدو گوش يهاضرباندر باند بتا با استفاده از  يامواج مغز يسازهمگام تأثيرن يين پژوهش تعيحافظه مرتبط است. هدف از ا
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  شدند. تحليلوتجزيه) ANCOVA( راههکي انسيکووار ليبا استفاده از آزمون تحل هادادهکردند.  افتيهرتز در ۱۵

جاد يا يت مرزياختالل شخص يهارگهافراد با  ييفضا يداريد يرا در حافظه کار يدارمعنيبهبود ، يدو گوش يهاضربانهرتز  ۱۵نشان داد که  هاافته: يهايافته
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  مقدمه

ــامانه    يکار حافظه   ــت يذهن ياسـ  و اندوزش  فه يوظ که  اسـ
 فياز تکـال  رشتهکيانجام دادن  يبـرا  را اطالعـات  يموقت پردازش

ـناخت  دهيچيپ ـبه ، دنيـش ياند، دنيفهم رينظ، يش ـردن  محاس ، ک
ــتدالل کردن و  ا ک ي  ي). حافظه کار   ۱دارد (ادگرفتن به عهده   ي سـ

ت محدود است که اطالعات را اندوزش کرده  يبا ظرف ينظام شناخت 
ضاف يهمان اطالعات و  زمانهم طوربهو   يکاردست را  يا اطالعات ا
صورت  يبه ا يحافظه کار). ۲کند (يم  آن: که شود يف ميتعرز ينن 
ــي ــت که اطالعات را در طول اجرا يک س ــتم موقت اس ف يتکال يس

                                                             
 ، تبريز، ايراندانشگاه شهيد مدني آذربايجان علوم شناختي، کارشناس ارشد 1
 ، تبريز، ايراندانشگاه شهيد مدني آذربايجان روانشناسي دانشيار ٢
 مسئول) يسنده(نو ، تبريز، ايراندانشگاه شهيد مدني آذربايجان علوم اعصاب شناختي، استاديار 3
  ، تبريز، ايراندانشگاه شهيد مدني آذربايجان علوم شناختي، کارشناس ارشد ٤

ستدالل نگهدار  يريادگي، ر ادراکينظ يشناخت  ست  و يو ا  يکارد
به  يم بارت کند.  به  يکار حافظه   ، گريدع که   يعنوان نظام جامع  را 

مدت و بلندمدت را به هم     حافظه کوتاه    يها و عملکردها  خرده نظام 
  .)۳اند (سازد در نظر گرفتهيمتصل م

 از يکارحافظه ، )۱( يبدل و) ۴( چيه و يبدل يالگوبر اســاس 
ــاوتمؤلفه  سه  و يشناختحلقه واج ،يمرکز يو مستقل مجر متفــ

ـو  ـن يا) ۵( يبدل ل شده است.يتشک ييفضا - يداريدصفحه   را الگ
ـه  ـت  ب ـاتوان  عل ـ  نيـ يتب در ين ـسائل شناخت  از يبرخ  مورد، يم
  .شد افزوده آن به يداديرومؤلفه انباره  و داد قرار دنظريتجد
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ــبکه حاکم بر حافظه کار، يکينوروآناتوم ازلحاظ  در بخش يش
 يف حافظه کاريتکال، ژهيو طوربهع شــده اســت. ياز مغز توز يبزرگ
را  ١يشــانيش پيقشــر پ ينواح، ييفضــا يدارير در اطالعات ديدرگ

 يحافظه کار    يدر طول نگهدار ، نيبر ا عالوه). ۶،۷( کنند يمفعال  
ــته ــانيش پيپ ينورون يهادس فعال  زمانهم طوربه يانه ايو آه يش

 شيبا افزا يف حافظه کاريدر تکال يدشوار ش ي). افزا۸،۹( شوند يم
  ).۱۰است (همراه  يانه ايو آه يشانيش پيپ ين نواحياتصاالت ب

سا ين يحافظه کار صب  ير کارکردهايز مانند  ، زمغ يشناخت  يع
ش در يافزا، مثال يهمراه اسـت. برا  يخاصـ  يبا نوسـانات موج مغز 

 و شده حفظاز موارد  يشتر يب يتعدادکاري (حافظه  يت فرديظرف
سانات آلفا همراه   يشده) با دامنه باالتر  يبازخوان ست ( از نو ). ۱۱ا

ــانات از گريد يکي ــانات، دارد تياهم يکار حافظه در که ينوس  نوس
ــت بتا  باند    فرض) ۱۲همکاران (  و گلد ، برتراند ، ريزونيم، بريدا. اسـ

تا  باند   که  کردند   اتالزام  يبرا فعال  ينگهدار  و تميآ ينگهدار  با  ب
ست  مرتبط يبعد فيتکل سانات  نيهمچن. ا  افظهح عملکرد با بتا نو
). ۱۳( اسـت  همبسـته  نامربوط اطالعات لتريف با مرتبط باالتر يکار

تا (  نه       يامواج مغز، هرتز) ۱۲-۴۰امواج ب باال و کم دام با فرکانس 
در تفکر  هاآن. شــونديمده يد يداريدر حالت ب معموالًهســتند که 

ــتنــد و تمــايــدخ يآگــاهــانــه و منطق ل دارنــد تــا اثر يــل هسـ
امواج بتا به ، ط مطلوبيداشــته باشــند. در شــرا    ياکنندهکيتحر

  ).۱۴( کنديمحافظه و حل مسئله کمک ، تمرکز آگاهانه
از اختالالت  يکه تعداد دهنديمموجود نشان  يات پژوهشيادب

همراه  يو امواج مغز يبا نقص در حافظه کار يتيو شــخصــ  يروان
ــت.  ــخصــ ، ن اختالالتياز ا يکياس ) BPD( ٢يت مرزياختالل ش

نشــان  BPDافراد  ي) با بررســ۱۵همکاران (هاگنوف و ، مثال يبرا
ــين افراد نقا يدادند که ا   ــبت به گروه    يرا در حافظه کار    يصـ نسـ

ــان   ي) با بررســـ۱۶همکاران (ن بائز و ي. همچندهنديمکنترل نشـ
 يرا در حافظه کار يصـــينقا، BPDماران يدر ب يياجرا يکارکردها

ــا -يداري د ــت  ين بيا ييفضـ  ،بورخارد ، ونزيماران گزارش کردند. اسـ
ــوارز و ، نگريهوتز ز گزارش کردند که دقت حافظه      ي) ن۱۷آنکل ( شـ
  همراه است. يصيبا نقا يت مرزيدر افراد با اختالل شخص يکار

، يشناخت يص کارکردهايکه نقا انددادهنشان  هاپژوهش، اخيراً
 ٣يامواج مغز يساز همگامبه روش  توانيمرا  يحافظه کار ازجمله

القاء مطمئن  يهاراهاز  يکيد. يبهبود بخش ٤يدو گوش يهاضربانبا 
 (اصـوات  يدو گوشـ  يهاضـربان ق ياز طر، در مغز يکيت الکتريفعال

ــديمنورال) يبا ــوت دو روش نيا ). در۱۸،۱۹( باش ــ ص ــيس  ينوس
ــورتبه  ــوديم ارائه  گوش دو به  مجزا صـ  فرکانس  که  ايگونه به  شـ

                                                             
1 Prefrontal Cortex 
2 Borderline Personality Disorder 

سط  شده دهيشن  صداي   رگيد گوش با متفاوت ياندک گوش هر تو
ــت ــت  موردنظر يکيتحر فرکانس  زانيم برابر تفاوت  نيا و اسـ اسـ

شر   ، ن دو فرکانسي). ا۲۰( سطح ق ش  يهاضربان به  يدر   يدو گو
ت اليعملکرد تشک  توانديم ي). ضربان دو گوش  ۲۱( شوند يمل يتبد

ه در ساقه مغز ک  يستم شبکه عصب   يک س ي، ر دهدييرا تغ ياشبکه 
ک يه تحريتوجه و تمرکز اســت. بر پا، ياريم هوشــيتنظ مســئول

مواج ت ايفعال ياشبکه ستم  يس ، يدو گوش  يهاآهنگتوسط ضربان   
هد يم رييتغ يرا طور يمغز ند يمکه   د ت و ي فيک، ها يژگيو توا

ــ يکارکردها ــربانکه از  يرا با اطالعات ياريحاالت هشـ دو  يهاضـ
  ).۲۲کند (سازگار ، کنديمافت يدر يهايگوش

 است که  يه نورونيتخل يحاصل برهم نه  يدو گوش  يهاضربان 
ــت و چپ در  ــ ياز گوش راس ــب از مس ــطح مناس ــنوايک س  يير ش

ــرباننديآيم ــ . ض ک يدر  يه نورونيکه تخل کنديمثابت  يدو گوش
ــنوا  ــب ش ــ ييعص را حفظ  يافتيدر گنالياطالعات مربوط به فاز س

ند يم با ک جه  .  که يا به  تو طابق يي، ها هي تخل نيچن ن  هدي پد  با  م
، شـود يم ظاهر يمشـخصـ   گناليسـ  فاز کي يبرا، يسـاز هماهنگ

ــ نيب فاز اختالف کي  به  ينهبرهم نيا جه ينت ئه  گنال يسـ ــدارا  هشـ
ــتگ ــت کي که، دارد يبس ــ دو تفاوت از نگاش  هاآن فرکانس يگوش
  ).۲۴-۲۲است (

 يهاضــربان يدر مورد اثرات احتمال يمطالعات محدودتاکنون 
انجام شده است..    يشناخت  يهاييتوانادر محدوده بتا بر  يدو گوش 
ســـاله مبتال به اختالالت  ۱۲ يال ۸) پســـران ۲۵راســـل (کارتر و 

ش  يهاضربان هفته در معرض  ۸را به مدت  يريادگي و  ۱۰ يدو گو
تا   ۱۸  رونده شيپ يها سيماتر بهبود در  ها آنج يهرتز قرار دادند. ن

شان داد. ب  يداريشن  يون و خرده آزمون حافظه متوالير ، وچنيرا ن
ــا ( و انا ي د، موران، دي اب ــربان افتند که ارائه    ي در )۲۶لئونسـ  يها ضـ

ف حافظه يک تکليدر طول  هرتز ۱۵در باند بتا و فرکانس  يدوگوش
بلکه  ،شوديمش دقت پاسخ يباعث افزا تنها، نهييفضا يداريد يکار

ــبکه توان  ــر يها شـ ــالح يرا در طول تکل يقشـ . در کند يمف اصـ
 دادند نشان) ۲۷لئونسا ( و انايد، موران، دياب، وچنيب، گريد يپژوهش

ــربان که ــ دو يهاض  ياجرا طول در هرتز ۱۵ در بتا باند در يگوش
ظه    فيتکل ها    ، يکار  حاف ند کانس  يبا عال  را يادي ز فر  و کرده ف

صه    که کرد جاديا را ييهاشبکه  شخ  رشت يب اطالعات انتقال هاآن م
  .است

به ا     ين کارکردها  يترمهماز  يکي ينکه حافظه کار     يبا توجه 
شد يم يشناخت  ست  يکه با موج مغز با  يهاپژوهشو ، بتا همراه ا
ند دادهنشـــان   يمختلف کار       ا ظه  حاف و  يدر اختالالت روان يکه 

3 Brain Wave Entrainment 
4 Binaural Beats 
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ــ ــخص ــ ازجملهمختلف  يتيش ــخص دچار نقص  يت مرزياختالل ش
ــوديم ــ تاکنوننکه يبا توجه به ا، يو از طرف، ش ه نيدر زم يپژوهش

، يشناخت  يبر کارکردها يامواج مغز يساز همگام ياثربخش  يبررس 
جام ان يت مرزيدر افراد مبتال به اختالل شخص   يحافظه کار ويژهبه

 يســازهمگام تأثير ين پژوهش بررســيلذا هدف از ا، نگرفته اســت
ستفاده  با بتا يمغز موج ش  دو يهاضربان  از ا  هحافظ بهبود بر يگو
ضا  يداريد يکار ص    اختالل يهارگه با افراد در ييف  يمرز تيشخ

  .باشديم
  

  مواد و روش کار
شبه آزما   ضر از نوع  با  آزمونپس -آزمونپيش يش يپژوهش حا

ــديمگروه کنترل  ــامل   ي. جامعه آمارباش ــر ش ه يکلپژوهش حاض
 کهبود جان يآذربا يد مدنياه شه شگ سال دان  ۲۵ يال ۱۹ان يدانشجو 

ل يمشغول به تحص   يدر مقطع کارشناس   ۹۷-۹۶ يليسال تحص  در 
ــنديم ــ ي. با توجه به محدودباش ــترس ، ينيبال يهانمونهبه  يت دس

ــجو ۳۰تعداد  ــخ  ۲۰ ان که درينفر از دانش ــؤال تش ــيس عالئم  يص
ت ياختالل شخصموجود در پرسشنامه  سؤال ۵۳از  يت مرزيشخص

ان با يدانشجو  عنوان، بهکسب کردند  ۱۰نمرات باالتر از  BPI يمرز
ص    يهارگه شخ صادف      يت مرزياختالل  سپس به ت شده و  انتخاب 

ــاص يبه دو گروه آزما خروج از  يهامالکافتند. يش و کنترل اختص
ــرف داروها  پژوهش عبار  ــکي، روان يت بودند از مصـ ابتال به  پزشـ

، يغزم يسابقه تروما، ياختالالت اضطراب، ياساس  ياختالل افسردگ 
با اســتفاده از  هاداده. يقلب يهايماريبا ابتال به صــرع و يســابقه 

 ۱۸نسخه   SPSS افزارنرمتوسط   راههکيانس يل کوواريآزمون تحل
  شدند. تحليلوتجزيه

  :ابزار
ص      توسط   ن پرسشنامه  يا: )BPI( يت مرزيپرسشنامه شخ

شنرينگ (  ص        منظوربهو  )۲۸لي شخ صفات  ت مرزي در يسنجش 
ــده و   ينيرباليو غ ينيبال يهانمونه ــاخته ش ــورتبهس ر ي/ خيبل ص

صل مق     ي. اشود يمجواب داده  شنامه در ا س س ين پر  ياماده ۵۳ يا
 يمرز تيشخص   يبندسازمان از  است که بر اساس مفهوم کرنبرگ  

ساخته شده است. دو     DSM-IV يص يتشخ  يهامالکن يو همچن
ــؤال ــنامه در يآخر ا س ــش ــاي ياز طبقات عامل کيچيهن پرس ر يا س

ل در نســخه ين دليبه هم، رنديگينمن پرســشــنامه قرار يطبقات ا
ــت. ل  يرانيا ــده اس ــنرنيحذف ش ــان داد  گيش در پژوهش خود نش

 يبخش تيرضا ن آزمون در حد يا ييبازآزما ييايو پا يدرون يهمسان 
ــکل  به شـ باخ     يقرار دارد.  فاي کرون فه که آل ن آزمون در يا يها مؤل

ستگ ين ميهمچن، بود ۹۱/۰تا  ۶۸/۰ن يدامنه ب  ييبازآزما يزان همب
 ييآمد. در پژوهش محمدزاده و رضا  دست به ۸۹/۰تا  ۷۳/۰ن يآن ب

شنامه    يا ييايو پا ييروا )۲۹( س س ن پر  ييواقرار گرفت؛ ر يموردبرر

اس يبا کل مق هااسيمقخرده  يو همبستگ  ۷۰/۰ب يبا ضر  زمانهم
، ييو ســه نوع اعتبار بازآزما  ۸۰/۰تا  ۷۱/۰ب يگر با ضــرا يکديو با 
ساز يدون سان  يمه  ضرا  بيبه ترت يدرون يو هم و ، /.۸۳، ۸۰/۰ب يبا 
  /. به دست آمد.۸۵

ــي ( يهابلوکآزمون  آزمون : )Corsi Blocks Testکرس
س  يهابلوک سال  يدر اوا يکر ستفاده و  يطراح ۱۹۷۰ل  قرار  موردا

شده  يارقام طراح يفراخنا آزمون بر اساسن آزمون ي). ا۳۰گرفت (
ــت ول ارقام در   يفراخنا  آزمونموجود در  يفرم کالم يجا به  ياسـ

ستفاده از حافظه کار ين آزمونن يا ضا -يداريد يازمند ا ست.   ييف ا
عات   طال جام      ييها يآزمودن ير روب FMRI م حال ان  آزمونکه در 

ــ ند ب  يکرسـ با افزا   يانگر اي بود که  عداد توال ين اســــت  و  يش ت
 .)۳۱( مانديم يکسان باق يمغز  يت کليفعال آزمونن يا يهامحرک

دچار مشــکل  يممکن اســت افراد در رمزگذار کهيدرحال نيبنابرا
ــوند ول ــطح ين افزايا يش ــازفعالبا  يچ ارتباطيه آزمونش س  يس

لت کل     يعموم حا ندارد. در  نا  يمغز  ــتق يدر فراخ  آزمونم يمسـ
 يازيچ نيم و هيهست  ييفضا - يداريلوح د يبانيازمند پشت ين يکرس 

ش از يب يابيموارد باز يتوال که يزمانست و  ين يشناخت واجبه حلقه 
قرار  مورداســتفاده يمرکز ييمنابع اجرا شــوديم تميآا چهار يســه 

  ).۳۲( رديگيم
س  آزمونند يفرا  ست که  يبد يکر صفحه   يآزمودنن گونه ا در 
تا از ا      ند يبيمبلوک را  ۹وتر يکامپ  ند  ــش چ ن يکه در هر کوشـ
ه ن است ک يا يآزمودنف يتکل شود يمخاص روشن   يبا توال هابلوک

شدن     يتوال شن  شن    يرا به  هابلوکرو سپارد و بعد از اتمام رو اد ب
ــدن  ار را تکر يتوال هابلوک يک کردن رويبا کل يآزمودن هابلوکش
ند. ا  تدا از   آزمونن يک غاز بلوک  ۲اب عداد     کمکمشـــده و   آ به ت
ــش افزوده  يهابلوک ــن در هر کوش ــوديمروش  ۹تا  آزمون اين .ش

ــتباه در  کنديمدا ي بلوک ادامه پ  ــورت دوبار اشـ  يک تواليو در صـ
سد يمان يبه پا آزمون سط     يادآوري يتوال نيتريطوالنو  ر شده تو
بت   يآزمودن ــوديمث  افراد يبرا يادآوري ن يانگي م يطورکلبه و  شـ

ــد يمبلوک  ۵ يعاد  ن يا يياي ) پا ۳۴همکاران (  والکر و). ۳۳( باشـ
  آوردند. دستبه ۷۳/۰بازآزمون  -آزمون را به روش آزمون

  :يدو گوش يهاضربانک يتحر
 ن پژوهش برابر است يدر ا بکار رفته يفرکانس ضربان دو گوش  

محدوده بتا).  –هزتر  ۱۵شده (استفاده  يهافرکانسن يبا اختالف ب
ــت فرکانس   يبرا گوش چپ فرکانس    يهرتز و برا ۲۴۰گوش راسـ

ــط  ۲۵۵  Adobe Auditionو  Audacity يها افزارنرمهرتز توسـ
  اعمال شد. Sparkle ميسيبد و توسط هدفون يتول

  :پژوهش يروش اجرا
ــ ــا هايآزمودنحات به يپس از ارائه توض ــب رض  يت کتبيو کس

نان از سابقه  يو کسب اطم  يامواج مغز يساز همگام يبر اجرا يمبن
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و  يبقل يهايماريبد بر عدم وجود سابقه  يبا تأک هايآزمودن يپزشک 
صوت يجهت انجام تحرصرع (  س  يهابلوکآزمون ، )يمغز يک   يکر

ــا يداريد يحافظه کار آزمونپيش عنوانبه ــط  ييفض  ک نفريتوس
شد. سپس    هايآزمودن يبر رو يشناخت کارشناس ارشد علوم    اجرا 

 يک صوتي) تحر۳۵توسط کراوس و پروبانوا ( شدهارائهطبق پروتکل 
گر کارشـــناس ارشـــد علوم يک نفر ديقه توســـط يدق ۱۲به مدت 

 يهايآزمودنبه  ير نظر متخصص علوم اعصاب شناخت يو ز يشناخت 
ه شــد. دانشــگاه ارائ يشــگاه روانشــناســيش در اتاق آزمايگروه آزما

ــ يها بلوکآزمون  مجدداً  آنازپس اجرا  ها يآزمودن يبر رو يکرسـ
قه يدق ۱۲به مدت  کالميبک يموز صــرفاً، گروه کنترل يشــد. برا
  د.يارائه گرد

  
  هايافته

عداد     ــر ت حاضـ ــجو ۳۰در پژوهش  با عالئم اختالل   يدانشـ
ص    شتند که همه     يت مرزيشخ سر بودند.   هاآنشرکت دا  ازلحاظپ

ــن يانگيم، کيدموگراف يها يژگيو ش يگروه آزما يهايآزمودنن سـ
ــال و گروه کنترل برابر با   ۲۱برابر با   بودند که در هر دو    ۱۳/۲۱سـ

ــن  ــال و حداکثر  ۲۰ هايآزمودنگروه حداقل س ــال  ۲۳ هاآنس س
ــتند. تمام ــ ازلحاظهر دو گروه  يهايآزمودن يداشـ ز يالت نيتحصـ

و  يمقطع کارشــناســ   يداشــته و دانشــجو   يت مشــابه يوضــع 
گاه يغ مه     يرخواب ند. ه له   ها يآزمودنبود و  آزمونپيشدر مرح

ــا يداري د يحافظه کار    ازلحاظ  آزمونپس ــط آزمون  ييفضـ توسـ
ــ  يهــابلوک   نجــام   يقرار گرفتنــد. برا       ياب يــمورد ارز  يکرسـ ا

  راهــهکيـ انس يـ کووارل يـ از آزمون تحل يآمـار  تحليـل وتجزيـه 
)ANCOVA ــد. قبل از اجرا ــتفاده ش ، ANCOVAآزمون  ي) اس
ــ   آن  يهــافرض شي پ  ج آزمون  ي قرار گرفــت. نتــا     يموردبررسـ

ــم -کولموگروف ــان داد که ياس ع نرمال يتوز يدارا هادادهرنوف نش
ز نشان داد  يج آزمون لون ني. نتا)sig ،۸۸/۰ = Z = ۴۱/۰( باشد يم

، sig = ۹۷/۰ت شــده اســت (يرعا هاانسيوار يکه مفروضــه همگن
۰۰۱/۰f=(.  

  
  موردمطالعه يهاگروه در آزمونپسو  آزمونپیشدر  يحافظه کار توصیفی هايشاخص : )۱جدول (

  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد  گروه  
  ۷۶/۰  ۶۰/۵  ۱۵  شيآزما  آزمونپيش

  ۸۰/۰  ۶۰/۵  ۱۵  کنترل
  ۸۱/۰  ۲۰/۶  ۱۵  شيآزما  آزمونپس

  ۸۹/۰  ۶۶/۵  ۱۵  کنترل
  

 يش نمرات حافظه کاريافزا دهندهنشــان يفيتوصــ يهاافتهي
ــد يم آزمونپسش در مرحله  يگروه آزما  ــ منظوربه . باشـ  يبررسـ

فاوت نمرات   دارمعني انس ي ل کوواري از آزمون تحل ها گروهبودن ت
  آمده است. ۲جه آن در جدول ياستفاده شد که نت راههکي

  
  يآزمودنن يج اثرات بينتا : )۲جدول (

  مجذور اتا  يدارمعنيسطح  F  يدرجات آزاد  مجموع مجذورات  ر وابستهيمتغ  راتييمنبع تغ
  ۱۷/۰  ۰۲/۰  ۸۶/۵  ۱  ۱۳/۲  يحافظه کار  گروه
        ۲۷  ۸۲/۹  يحافظه کار  خطا
        ۳۰  ۱۰۷۹  يحافظه کار  کل

  
ــاهده  ۲که در جدول  طورهمان ــوديممش پس از حذف اثر  ش

 شيگروه آزما  آزمونپسن نمرات يب يدارمعنيتفاوت  آزمون، پيش
ــازهمگام، درواقع). p >۰۵/۰دارد (و گروه کنترل وجود  امواج  يسـ

با  افراد ييفضـــا يداريد يدر باند بتا باعث بهبود حافظه کار يمغز
ص   يهارگه شخ آنان  يت حافظه کاريشده و ظرف  يت مرزياختالل 

  .باشديم ۱۷/۰مجذور اتا برابر با ، نيافته است. همچنيارتقا 

  
  گيرينتيجهبحث و 

س    ضر با هدف برر  يمغز امواج يساز همگام تأثير يپژوهش حا
 يارک حافظه بهبود بر يگوش دو يهاضربان از استفاده  با بتا باند در
انجام  يمرز تيشـخصـ   اختالل يهارگه با افراد در ييفضـا  يداريد

 يازسهمگامن پژوهش نشان داد که استفاده از روش يج ايگرفت. نتا
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تا برا     يامواج مغز ند ب با ند يم، ک مغزي تحر يدر  قاء    توا موجب ارت
ــا يداري د يت حافظه کار   ي ظرف اختالل  يها رگه در افراد با   ييفضـ

  شود. يت مرزيشخص
ــر با پژوهش ب  يها افته ي  ، )۲۶همکاران (وچن و يپژوهش حاضـ

روکس ، )۳۶ونگساوات (اکورن و يتايراکيج، )۲۷همکاران (وچن و يب
هاس (  ــ ، ني) و ل۳۷و اول تا  ۳۸مارش ( اونز و ، اني کاسـ ــ ) هم راسـ

امواج  يسازهمگام) نشان دادند که ۲۶همکاران (وچن و ي. بباشديم
ــخ در تکل  يهرتز) باعث افزا   ۱۵بتا ( در باند    يمغز ف يش دقت پاسـ

ضا  يداريد يحافظه کار همکاران وچن و يب، ني. همچنشود يم ييف
شان دادند که  ۲۷( ش  يهاضربان ) ن هرتز)  ۱۵بتا (در باند  يدو گو

بل   ر ييتغ ــب   يتوجهقا قت نسـ کار     يدر د ظه  جاد  يا يکالم يحاف
ند يم ــاوات (اکورن و ي تا يراکي. جک فاده از    ي) ن۳۶ونگسـ ــت با اسـ ز 

ــربان ــ يهاضـ ــان دادند که  ۴۰گاما (در باند  يدو گوشـ هرتز) نشـ
باعث بهبود  يدو گوشـــ يهاضـــربانبا  يامواج مغز يســـازهمگام

ان کردند ي) ب۳۷اولهاس (روکس و ، ني. همچنشود يم يحافظه کار
 يموجب بهبود نگهدار توانديم يدو گوش يهاضربان که استفاده از  

ــوديم يحافظه کار يهاتميآ ــ، ني. لش  )۳۸مارش (اونز و ، انيکاس
شان دادند که گوش دادن به  ين ش  يهاضربان ز ن ا در باند بت يدوگو

جام تکل  يدر ط هدف   يابي موجب بهبود در رد  يف حافظه کار   يان
  .شوديم

ضر  يهاافتهيطبق  ش  يهاضربان ارائه ، پژوهش حا در  يدو گو
در  يت حافظه کار   ي هرتز موجب بهبود ظرف  ۱۵باند بتا و فرکانس     

ش ين افزاي. اشـــوديم يت مرزياختالل شـــخصـــ يهارگهافراد با 
ــا يداريد يکارعملکرد در حافظه  ن يبا توجه به ا توانيمرا  ييفض

 يســازهمگامهرتز  ۱۵با فرکانس  يدو گوشــ يهاضــرباننکته که 
، ني). همچن۳۹کرد (ن ييتب، کنديمجاد يا يداريدر قشر شن   ييباال

ــربان ) ۲۶همکاران ( وچن و يب يها افته ي طبق   ۱۵ يدو گو يها ضـ
ــبييهرتز باعث حداقل تغ     ــبکه ب    ير نسـ ــال شـ ن يدر قدرت اتصـ

هدار  يها بخش باز  ينگ کار     يابي و  ظه  ــوديم يحاف نابرا . شـ ، نيب
ه نظر . بشوند يمبهتر حفظ  يف حافظه کاريدر سراسر تکل   هاشبکه 

سد يم ش  يهاحلقهق ياز طر يحافظه کار يکه نگهدار ر که  يارتعا
ــل ــبيباعث ش ــوديمت يهدا، گردديمدار يپا يک عص  نيبنابراو  ش

ش  يشناخت  يهاييبازنما دهديماجازه  شته   ياريدر ه شوند  نگه دا
)۴۰.(  

ند دادهنشـــان  ها پژوهش عال   ا تا در طول     ي که ف ند ب با ت در 
، جـه يدرنت). ۱۲،۴۱( ابـد يـ يمش يافزا يحـافظـه کـار    ينگهـدار 

ــازهمگام  باعث بهبود حافظه       تواند يمدر باند بتا     يامواج مغز يسـ
ــود. از طرف د يکار   يتال در حافظه کار    يفرونتوپار  ينواح، گريشـ

که  دهنديمنشـــان  هاپژوهش دارند. ينقش مهم ييفضـــا يداريد
ــازهمگام  ــجام شيافزا باعث، بتا در باند  يامواج مغز يسـ  نيب انسـ

 ).۴۲( شود يم يکار حافظه ينگهدار طول تال دريفرونتوپار ينواح
ق ياز طر، هرتز در باند بتا    ۱۵گفت ارائه فرکانس     توانيم، نيبنابرا 

ه ز موجب بهبود حافظيتال نيفرونتوپار ين نواحيش انســـجام بيافزا
ــوديم يکار ــر نيو نتا شـ ت يرا حما هاافتهين يز ايج پژوهش حاضـ

  .کنديم
کل   فت  توانيمدر  به ا    ، گ جه  مام  يبا تو که ت ها   ين  يکارکرد

ــانات خاص خود را دارند     يمغز ژه هر يو يافتن موج مغزي با  ، نوسـ
ستفاده از   توانيمکارکرد  آن کارکرد ، يامواج مغز يساز همگامبا ا

ــ ــينکه ادبيد. با توجه به ايرا بهبود بخش ــانيات پژوهش  دهدهن، نش
تا و فرکانس        ند ب با  يداري د يهرتز در حافظه کار    ۱۵فعال بودن 

ضا  ستفاده از  ، بودند ييف ش  يهاضربان ا ست   ۱۵ يدو گو هرتز توان
جب بهبود ا  با      يمو ظه در افراد  حاف گه ن نوع از  اختالل  يها ر

ــ ــخص ــود. البته يت مرزيش ــازهمگام، ش به روش  يامواج مغز يس
ت امواج يوضع، قهيدر عرض چند دق تواننديم يدو گوش يهاضربان

ناخت  يندها  يدر فرا يآن تأثير ر داده و موجب  ييرا تغ يمغز ــ  يشـ
 هايآزمودنا از اســت تيات نتأثيرن يدار کردن ايجهت پا يشــوند. ول

ــورتبه ــات مرتب ص ــرباندر معرض ، جلس ــ يهاض قرار  يدو گوش
  رند.يگ

ضر   يهاتيمحدوداز  س    توانيمپژوهش حا ستر به  يبه عدم د
و اســـتفاده از افراد با  يت مرزياختالل شـــخصـــ ينيبال يهانمونه
ن يگر ايت دياشـاره کرد. محدود  يت مرزياختالل شـخصـ   يهارگه

 (EEG) يبه دســتگاه الکتروانســفالوگراف يعدم دســترســ، پژوهش
 .باشد يمش و پس از مداخله يدر پ يامواج مغز يثبت و بررس  يبرا
ــنهاد  يپ ــوديمشـ ــ يبرا EEGاز ، يآت يها پژوهشدر  شـ  يبررسـ

  در قبل و بعد از مداخله استفاده گردد. يرات امواج مغزييتغ
  

  يقدردانتشکر و 
 يدند ميان دانشگاه شه  يه دانشجو ين مقاله از کليسندگان ا ينو

 ير و قدردانيتقد، کردند يجان که در پژوهش حاضـــر همکاريآذربا
  .کننديم
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Abstract 
Background & Aims: Synchronization in activated regions of cortical networks affect the brain’s 
frequency response, which has been associated with a wide range of states and abilities, including 
memory. This study aimed to determine the effectiveness of brainwave synchronization in beta band by 
binaural beats on improvement of visuospatial working memory in subjects with borderline personality 
disorder traits. 
Materials & Methods: The present quasi-experimental study designed with a pre-test and post-test 
control group. In this regard, 30 college student with Borderline personality traits were chosen by 
borderline personality inventory (BPI), and randomly divided into two groups of experimental and 
control(each N=15). All subjects were evaluated with the Corsi Blocks Test in pre-test and post-test 
stages. The participants in experiment group received 15 Hz binaural beats for 12 minutes. The data 
were analyzed with ANCOVA. 
Results: Results demonstrated that 15 Hz binaural beats produce significant improvements in 
visuospatial working memory in subjects with borderline personality disorder traits (p<0.05). 
Conclusion: Due to the importance of working memory in many daily activities and its deficit in 
borderline personality disorder, using 15 Hz binaural beats can promote visuospatial working memory 
in this subjects.   
Keywords: Binaural beats, working memory, Borderline personality disorder 
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