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چکیده
زمینه و هدف حافظة فضـــایی یکی از تواناییهای شـــناختی اســـت که در زندگی روزمرة ما نقش مهمی را ایفا
میکنـد .این پژوهش بـا هد بررســـی بیماری دیابت شـــیرین نوع  1بر حافظة فضـــایی با در نظر گرفتن نقش
تعدیلگری نشخوار فکری در بین نوجوانان انجام شد.
مواد و روشها با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  17نفر نوجوان مبتلا به دیابت شیرین از بین اعضای
انجمن دیابت ایران و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی 17دانشآموز از بین مدارس منطقة  7تهران برای
گروه شاهد انتخاب شدند .پس از تهیة پرسشنامه نشخوار فکری افراد بهوسیلة آزمون تکلیف بلوکهای کرسی برای
ارزیابی حافظة فضایی مورد آزمون قرار گرفتند .دادههای بهدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس
چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها اثر دیابت شیرین و نشخوار فکری بر حافظة فضایی معنادار نبود()P=0.001؛ نیز نشخوار فکری نتوانست
رابطة بین دیابت شیرین نوع  1و حافظة فضایی را تعدیل کند.
نتیجهگیری بیماری دیابت شیرین تأثیری بر حافظة فضایی نداشت؛ نیز نشخوار فکری بالا در عملکرد حافظة فضایی
اختلالی ایجاد نکرد.

 .1مقدمه
دیابت شیرین جزو آن دسته بیماریهای متابولیکی است که با کمبود
نسبی یا مطلق انسولین ،اختلال در متابولیسم کربوهیدرات ،چربیها و
پروتئینها ،افزایش گلوکز خون همراه است[ .]1امروزه  725میلیون
نفر بزرگسال مبتلا به دیابت شیرین هستند که انتظار است تعداد این
افراد به بیش از  177میلیون نفر در سال  7797برسد .بر اساس نتایج

تحقیقها ،میزان شیوع دیابت در ایرانیان با سن  75تا  71سال 2/0
درصد است( 1/7درصد در خانمها و  0/5در آقایان)[ ]7طبق برآورد
فدراسیون بینالمللی دیابت ،تا سال  7795میلادی به بیش از 777
میلیون نفر خواهد رسید .در ایران با میزان شیوع  0درصد دیابت و 19
درصد دیابت پنهان در جمعیت بزرگسال نزدیک  77درصد جمعیت
ایران یا مبتلا به دیابت یا مستعد آن هستند[.]9
بیماری دیابت شیرین پتانسیل آسیبرسانی بزرگ و کوچک به
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سحر احسانی و همکاران

تکرار هیپوگلایسمی شدید عملکرد حافظة فضایی بلندمدت را کاهش
میدهد .اثرات منفی بر حافظة بلندمدت کودکانی که در سن کمتری
به این بیماری مبتلا میشوند ،اغلب بهدلیل رشد مغز ،بیشتر است تا در
سن بالاتر(بالای  5سال).
در پژوهشی ،آندرو سومرفیلد و ایان دیری[ ]11انواع مختلف
حافظه را در افراد مبتلا به دیابت مورد سنجش قرار دادند و نشان دادند
که حافظة زبانی ،فضایی بصری ،کاری و بلندمدت هر دو آسیب دیده
بودند؛ اما حافظة زبانی آسیب بیشتری دیده بود و حافظة بلندمدت
آسیب بیشتری نسبت به حافظة کاری.
با توجه به اهمیت موضوع و در نظر گرفتن ابعاد مختلف حافظة
فضایی و عوامل متعددی که ممکن است بر حافظة فضایی تأثیر
بگذارند ،پیشینة این عوامل بررسی شد .نشخوار فکری از جمله عواملی
است که بر حافظة کاری تأثیر میگذارد و در این پژوهش فرض شد
در نقش متغیر تعدیلکننده عمل خواهد کرد.
ازآنجاکه برهم خوردن تعادل روانی در بیماران دیابتی باعث
افسردگی و کاهش کیفیت زندگی میشود ،یکی از پیامدهای روان-
شناختی مهم بیماری دیابت شیرین افسردگی مبتلایان است .ممکن
است بیماران دیابتی سطح بالایی از افسردگی را تجربه کنند .نشخوار
فکری یکی از مؤلفههایی است که در افسردگی بهوفور بهچشم
میخورد.
نشخوار فکری به تمرکز اجبارگونة توجه یک فرد بر نشانهها و دلایل
یک پریشانی و توجه به دلایل آن و نتایجش ،بهجای تمرکز بر راهحل-
های آن تعریف شده است .این اصطلاح برای اولین بار از سوی
هوکسما[ ]17در نظریة سبک واکنشی مطرح شد .تئوری سبک پاسخ
در ابتدا نشخوارگری را تمرکز تکراری و منفعلانه بر نشانههای افسردگی،
دلایل احتمالی و پیامدهای این نشانهها می دانست .بهتازگی این نظریه
تعریف نشخوار فکری را گسترش داده است تا توجه منفعل و تکراری
نشانههای ناراحتی را بهصورت کلی در بر گیرد و این تغییر نشان می-
دهد نشخوار فکری نهتنها در افسردگی بلکه در بسیاری از اختلالها رخ
میدهد[ .]19بررسیهای اخیر نشان میدهد که سوگیریهای مرتبط
با خلق میتواند بر توجه تأثیر بگذارد و این موضوع باعث تأثیر بر حافظة
آشکار شود[]11
استوربک [ ]15نشان داد که خلقهای منفی عملکردهای
شناختی مرتبط با مؤلفة فضایی را کاهش میدهند .همچنین
کوستر[ ]11نشان داد که نشخوار فکری با سوگیری در پردازش
اطلاعات همراه است .در پژوهشهای اخیر نشان داده شده است که
نشخوار فکری با کاهش ظرفیت حافظة کاری همراه است[ ]17کرسی
و همکاران[ ]10نشان دادند که در معرض هیجانهای منفی قرار
گرفتن با شروعکردن نشخوار ذهنی باعث کاهش ظرفیت حافظة کاری
میشود .تحقیقهای اندکی دربارة تأثیر نشخوار فکری بر مؤلفههای

رگهای خونی دارد و منجر به زوال اعصاب پیرامونی و خودمختار،
دستگاه قلبی و عروقی ،چشمها و کلیهها میشود .بهاینترتیب بیماران
دیابتی در معرض خطر بالای بیماری قلبی ،آسیب مغزی بهدلیل
نارسایی کلیه ،نابینایی و آسیب اعصاب پیرامونی هستند .دیابت شیرین
باعث شکایتهای چندگانة عصبشناختی در بیش از  57درصد
بیماران میشود[ ]1نقصهای شناختی در بیماران دیابتی دیده می-
شود که میتواند موضوع مهمی باشد.
مغز انسان به گلوکز و تولید پیوستة آن که منبع انرژی است نیاز
دارد .محرومیت مغزی از گلوکز باعث نروگلکوپنیک میشود که بهدلیل
هیپوگلایسمی اتفاق میافتد .هیپوگلیسمی حاد یک عارضة جانبی
معمول درمان با انسولین در افراد مبتلا به دیابت شیرین است[]5
گلیکوپنیک نورونها را زیر تأثیر قرار میدهد و عملکرد مغز و در نتیجه
رفتار را تغییر میدهد .نوروگلیکوپنیک بلندمدت میتواند باعث از دست
رفتن آگاهی ،آسیب به مغز و مرگ ناگاهانی شود .یکی از آسیبهایی
که به مغز وارد میشود اختلالهای شناختی است[ .]7نقصهای
شناختی شامل عملکردهای اجرایی ضعیف ،نقص در حافظه ،حل
مسئله ،عملکرد حرکتی ضعیف است.
پیامدهای اولیة ابتلا به دیابت شیرین در کودکی شامل یادگیری
و حافظه ،عملکرد اجرایی ،سرعت پردازش و هوش؛ پیامدهای بعدی
به گزارش والدین شامل عملکردهای اجرایی و رفتارهای برونیسازی و
خلق درونیسازی بود[ ]0یکی از عملکردهای شناختی مهم که دچار
اختلال میشود حافظه است .بررسیهای جدید نشان دادهاند که افراد
مبتلا به دیابت شیرین احتمال بالای خطر برای دمانس و آلزایمر
دارند[ .]2حافظه عملکردهای مختلفی از جمله زبانی ،استدلالی ،فضایی
بصری و غیره دارد که پژوهشهای مختلف ،آسیب هر یک از آنها را
در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نشان دادهاند.
بدلی( )1111در ابتدا پیشنهاد کرد که حافظة کاری شامل 9
عنصر است .اولین عنصر ،لوح دیداری فضایی است که برای مدت
کوتاهی برخی از تصویرهای درونی را نگهداری میکند .دومین عنصر،
حلقة واجشناختی است که گفتار درونی را برای درک کلامی و تمرین
صوتشناختی نگهداری میکند .سومین عنصر ،سازوکار اجرایی
مرکزی است که هم فعالیتهای مربوط به توجه را هماهنگ میسازد
و هم بر پاسخها حاکم است .حافظة فضایی برای جهتیابی و هدایت
مسیر در محیطها در زندگی روزمرة ما بسیار مهم است.حافظة فضایی
قسمتی از حافظه است که مسئول ضبط دادهها دربارة محیط و جهت-
گیری فرد است .حافظة کاری فضایی مکان اشیا را ذخیره میکند؛
بنابراین ما بهخاطر میآوریم که چه چیزی دیدهایم و میتوانیم اعمال
خود را برای هد طرحریزی کنیم؛ اگرچه پلک بزنیم یا چشمانمان را
حرکت دهیم[.]1
نتایج تحقیقهای تامارا هرشی و همکاران[ ]17نشان میدهد که
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مقیاس نشخوار فکری :نالنهوکسما در سال  1111پرسشنامهای
خودآزما تدوین کرد که چهار سبک متفاوت واکنش به خلق منفی
را ارزیابی میکرد .پرسشنامه سبکهایی پاسخ از دو مقیاس
پاسخهای نشخواری و مقیاس پاسخهای منحر کنندة حواس
تشکیل شده است .مقیاس پاسخهای نشخواری  77عبارت دارد
که از پاسخدهندگان خواسته میشود هر یک را در مقیاسی
درجهبندی کنند .طریقة نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس
طیف لیکرت چهار گزینهای است .بازة نمرههای این پرسشنامه
بین صفر الی  77است که نمرة  99نقطة برش پرسشنامه است
که نمرههای کمتر از  99نشاندهندة نشخوار فکری پایین و نمره-
های بیشتر از آن نشاندهندة نشخوار فکری بالا است .قربانی و
همکاران[ ]77ضریب آلفای کرونباخ مقیاس پاسخهای نشخواری
را در ایران  ./21بهدست آورند .بر پایة شواهد تجربی مقیاس پاسخ
نشخواری پایایی درونی بالایی دارند ،ضریب آلفای کرونباخ در
دامنهای از  7822تا  7817قرار دارد .همچنین همبستگی بازآزمایی
این مقیاس  7870بهدست آمده است[.]71
تکلیف بلوکهای کرسی :فرایند آزمون کرسی بدین گونه
است که آزمودنی در صفحة کامییوتر  1بلوک را میبیند که در
هر کوشش چند تا از این بلوکها با توالی خاص روشن میشود.
تکلیف آزمودنی این است که توالی روشنشدن بلوکها را بهخاطر
بسیارد و بعد از اتمام روشنشدن بلوکها آزمودنی با کلیککردن
روی بلوکها توالی را تکرار کند .این آزمون ابتدا از  7بلوک آغاز
شد و کمکم به تعداد بلوکهای روشن در هر کوشش افزوده می-
شود .این آزمون تا  1بلوک ادامه پیدا میکند و در صورت دو بار
اشتباه در یک توالی آزمون به پایان میرسد و طولانیترین توالی
یادآوریشده از سوی آزمودنی ثبت میشود و بهطورکلی میانگین
یادآوری برای افراد عادی بلوک  5است .والکر و
همکاران[]77پایایی بازآزمون را برای آزمون بلوکهای کرسی
 ./09بهدست آوردند .تعداد بلوکها و امتیاز کل ،دادههایی هستند
که از این آزمون بهدست آمده و گزارش میشوند.

حافظة کاری انجام شده است.
بنابراین برای مشخص شدن اثرگذاری نشخوار فکری بر مؤلفههای
حافظة کاری به تحقیقهای بیشتری نیاز است .پژوهشهای مختلف
ارتباط بین افسردگی و دیابت شیرین را تأیید کردهاند[]11 ،12؛
بنابراین نشخوار فکری در این افراد یافت میشود که لازم است نقش
آن را بر حافظه در نظر گرفت تا ارتباط دقیق عوامل مخل بر حافظه در
افراد مبتلا به دیابت شیرین نوع  1مشخص شود.
بنابراین با توجه به اینکه بیماری دیابت شیرین نوع  1افراد را از
سنین کودکی و نوجوانی مبتلا میسازد ،در صورت تأثیر بر حافظه
میتواند اثرهای جبرانناپذیری بر زندگی این افراد بگذارد .با توجه به
اینکه در نظر اول عامل بیماری نسبت به دیگر عوامل ممکن پررنگتر
بهنظر میرسد امکان دارد در تحلیل نتایج نقش دیگر عوامل کماهمیت
بهنظر برسد و مورد بررسی قرار نگیرد .در این پژوهش سعی شد تا
حافظة فضایی با دقت بررسی شود .بنابراین نشخوار فکری که در افراد
مبتلا به دیابت شیرین دیده میشود ارزیابی شد تا رابطة دقیق بیماری
دیابت شیرین نوع  1و حافظة فضایی روشن شود و این فرض مورد
بررسی قرار گیرد که آیا حافظة فضایی در افراد مبتلا به دیابت نوع 1
دچار افت عملکرد شده است یا نه؟ و اگر این افت عملکرد دیده میشود
تنها ناشی از عامل بیماری است یا عامل دیگری مانند نشخوار فکری
آن را زیر تأثیر قرار داده و در نقش تعدیلگر عمل کرده است .بنابراین
با توجه به نقشی که حافظة فضایی در یادگیری و عملکرد تحصیلی و
عملکردهای مختلف روزمره مانند پیداکردن آدرس ،جهتیابی و غیره
دارد ،بررسی آن در بیماران دیابتی با توجه به نشخوار فکری این بیماران
خالی از لطف نیست.

 .2مواد و روشها
طرح این پژوهش از نوع علی مقایسهای و جامعة پژوهش  17نفر
از نوجوانان مبتلا به دیابت شیرین نوع  17 ،1تا  12ساله و 17
نفر از نوجوانان سالم ساکن شهر تهران بود .نمونهگیری به روش
نمونة در دسترس از هر دو جنس انجام شد.
نوجوانان مبتلا به دیابت شیرین نوع  1با استفاده از نمونه-
گیری در دسترس از اعضای انجمن دیابت ایران انتخاب شدند و
پس از کسب رضایت اولیه از خود و خانوادة ایشان مورد آزمون
قرار گرفتند .گروه شاهد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
پس از انتخاب  9منطقة  17 ، 17 ،7تهران در نهایت منطقة 7
بهدلیل در دسترس بودن انتخاب و از بین مدارس این منطقه 7
مدرسة دخترانه و پسرانه انتخاب شد 17 .نفر(  75دختر و 15
پسر) از نظر سن ،سطح تحصیلات(در مقطع دبیرستان ،و نبود
بیماریهای جسمانی با گروه مورد آزمایش همتا شدند.
 .3.5ابزار

 .3یافته های پژوهش
پس از گردآوری دادهها بر اساس پرسش نامة نشخوار فکری
افراد بر اساس نقطة برش که قربانی و همکاران[ ]77بهدست
آوردند(بازة نمرههای این پرسشنامه بین صفر الی  77است
که نمرة  99نقطة برش پرسش نامه است که نمرههای کمتر
از  99نشان دهندة نشخوار فکری پایین و نمرههای بیشتر از
آن نشان دهندة نشخوار فکری بالا است ) به دو گروه تقسیم
شدند . 1 :نشخوار پایین . 7 ،نشخوار بالا .یکی از دادههایی که
از آزمون بلوکهای کرسی گزارش میشود تعداد بلوکها و
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بلوکها بیان شده است.

دادة دیگر امتیازهای کل است .در جدول  1دادههای
جمعیت شناختی افراد حاضر در پژوهش بر اساس تعداد

جدول  .5یافته های توصیفی افراد براساس بلوک
انحراف معیار
میانگین
درجة نشخوار فکری
1875751
587210
پایین
7857779
581515
بالا
1875715
587157
پایین
7822117
185557
بالا

افراد سالم
افراد بیمار

دادة دیگری که از آزمون بلوکهای کرسی بهدست
میآید ،مجموعه امتیازهای کل است که اطلاعات افراد بر

اساس این متغیر در جدول  7را نشان داده شده است.

جدول  .3یافته های توصیفی افراد براساس امتیازهای کل به دست آمده
انحراف معیار
میانگین
درجة نشخوار فکری
17877711
1089112
پایین
7892211
1187070
بالا
11817071
1089777
پایین
19877912
9781111
بالا

افراد سالم
افراد بیمار

بررسی های مقدماتی برای اطمینان از نبود تخطی از
مفروضههای بههنجاری ،خطی بودن ،همگنی واریانسها،
همگنی شیب های رگرسیون انجام شد .آزمون ام باکس نشان

با استفاده از تحلیل کوواریانس جنسیت کنترل شد و اثر
بیماری دیابت شیرین نوع  1و نشخوار فکری و تعامل هر دو
بر حافظة فضایی مورد بررسی قرار گرفت .همان طور که در
جدول شمارة  1مشاهده می شود ارزشهای اثر

دیابت
شیرین
نوع 1
نشخوار
فکری
دیابت*
نشخوار
فکری

df2
07
07

اثر پیلایی
لامبدای ویلکز
اثر پیلایی
لامبدای ویلکز

78177

18157

اثر پیلایی
لامبدای ویلکز
اثر پیلایی
لامبدای ویلکز

78717
78151
78770
78109

18001
18001
18771
18771

Sig.
78171
78771

پیلایی(محافظهکارترین) و لامبدای ویلکز(رایجترین) برای
گروه ها ارائه شده است .هیچ یک از اثرهای اصلی معنا
نبود() P=0.001؛ نیز اثر تعاملی نشخوار فکری و دیابت نوع 1
هم معنادار نبود.

جدول  . 2آزمون کوواریانس چند متغیره
F
درجة آزادی فرضیه درجة آزادی خطا
01
7
78270
01
7
78270
01
7
18157

ارزش
78777
78102
78792

تعداد
71
11
91
1

داد که ماتریس کوواریانس متغیرها همگون است .آزمون
لوین نیز از برابری واریانسها حمایت کرد.

جدول  .9آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
df1
F
9
18079
9
78557

بلوک
امتیاز کل

جنسیت

تعداد
71
11
91
1

ضریب اتا
7877
7877
7892

توان آزمون
78717
78717
78797

7

01

7892

78797

7
7
7
7

01
01
01
01

7817
7817
7870
7870

78717
78717
78710
78710
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بررسی تأثیر بیماری دیابت شیرین نوع  5بر حافظة...

در جدول شمارة  :5می توان اثر هر یک از متغیرهای مستقل

جنسیت
بیماری
نشخوار فکری
نشخوار* بیماری
خطا

بلوک
امتیاز کل
بلوک
امتیاز کل
بلوک
امتیاز کل
بلوک
امتیاز کل
بلوک
امتیاز کل

بر متغیرهای وابسته را به تفکیک مشاهده کرد.

جدول  .1تحلیل کوواریانس متغیرهای آزمون
F
MS
Df
SS
184.0
185.0
0
185.0
181..
.58.40
0
.58.40
.80.2
.850.
0
.850.
.8110
5008..0
0
5008..0
.850.
48005
0
48005
.851.
01108020
0
01108020
.810.
.8055
0
.8055
082..
5508..5
0
5508..5
08..2
05
22800.
7258577
05
711108151

ضریب اتا
18110
18110
181.5
181.0
18145
18145
181.0
181.5

توان آزمون
18114
1811.
18144
181.0
18102
18102
181.2
181.2

سطح معناداری
18110
18110
18110
18110
18110
18110
18110
18110

اینکه یکی از پیامدهای روانشناختی مهم بیماری دیابت شیرین
افسردگی است و اغلب افراد افسرده دارای نشخوار فکری بالایی
هستند پیشبینی میشد که این متغیر بر حافظة فضایی اثر
بگذارد و در نقش متغیر تعدیلگر عمل کند .اما نتایج این
پژوهش نشان داد که تعامل بیماری دیابت شیرین و نشخوار
فکری بر عملکرد حافظة فضایی معنادار نیست و نشخوار بر
عملکرد حافظة فضایی اثر نمیگذارد .این یافته با نتایج
کوستر[ ،]11اونز[ ]17و کرسی[ ]10متناقض بود .پژوهشهای
کوستر[ ]11نشان میدهد که سوگیریهای مرتبط با خلق می-
تواند بر توجه تأثیر بگذارد و این موضوع باعث تأثیر بر حافظة
آشکار شود .اغلب در خلقهای منفی نشخوار فکری به کرات
اتفاق میافتد .کوستر نشان داد که نشخوار فکری با سوگیری در
پردازش دادهها همراه است .همچنین اونز در بررسیهای خویش
نشان داده است که نشخوار فکری با کاهش ظرفیت حافظة
کاری همراه است[]17؛ اما در این مطالعه مشخص نشده است
که کدام یک از اجزای حافظة کاری به میزان بیشتری زیر تأثیر
نشخوار فکری قرار میگیرد .با وجود اینکه کرسی و
همکاران[ ]10نشان دادند که در معرض هیجانهای منفی
قرارگرفتن با شروعکردن نشخوار ذهنی باعث کاهش ظرفیت
حافظة کاری میشود؛ اما مانند پژوهش اونز و همکاران[]17
آنها نیز حافظة کاری را بهصورت کلی مد نظر قرار دادند و شاید
دلیل معنادار نشدن این اثر نشخوار فکری بر حافظة فضایی در
پژوهش حاضر بههمیندلیل باشد .درصورتیکه در بررسیهای
ذکرشده نشخوار بهوضوح بر عملکرد حافظة کاری تأثیر داشته
است.
گری [ ]71نشان داد که عاطفة مثبت عملکرد مؤلفة کلامی-
حافظة کاری را افزایش میدهد؛ اما عملکرد مؤلفة فضایی را

 .4بحث
بیماران دیابتی در معرض خطر بالای بیماری قلبی ،آسیب مغزی
بهدلیل نارسایی کلیه ،نابینایی و آسیب اعصاب پیرامونی هستند.
دیابت شیرین باعث شکایتهای چندگانة عصبشناختی در
بیشتر از  57درصد بیماران میشود[ .]1نقصهای شناختی در
بیماران دیابتی دیده میشود و یکی از حوزه هایی که زیر تأثیر
قرار میگیرد حافظه است .هد از پژوهش حاضر بررسی تأثیر
بیماری دیابت شیرین نوع  1بر حافظة فضایی نوجوانان با بررسی
نقش نشخوار فکری بود .نتایج ما نشان داد که بیماری دیابت
شیرین نوع  1تأثیری بر حافظة فضایی ندارد که با نتایج
هرشی[ ]17و سومرفیلد[ ]11متناقض بود؛ اما با نتیجة وارن و
همکاران[ ]79همخوانی داشت .نتایج بررسیهای تامارا هرشی
و همکاران[ ]17نشان میدهد که تکرار هیپوگلایسمی شدید
عملکرد حافظة فضایی بلندمدت را کاهش میدهد .در پژوهش
دیگری سومرفیلد و دیری[ ]11حافظة زبانی ،فضایی بصری،
کاری و بلندمدت هر دو آسیب دیده بودند؛ اما حافظة زبانی
آسیب بیشتری دیده بود .حافظة بلندمدت آسیب بیشتری
نسبت به حافظة کاری دیده بود .اما نتایج پژوهش وارن و
همکاران[]79نشان داد که حافظة فضایی آسیب چندانی ندیده
بود .یکی از احتمالاتی که در حوزة این نتیجه مطرح میشود
توجه به این نکته است که افراد حاضر در این پژوهش بهجز یک
نفر در سن بالای  5سالگی(آغاز دیرهنگام) به دیابت شیرین
مبتلا شده بودند که این موضوع میتواند مورد توجه باشد؛ زیرا
سن عامل مهمی برای اثرگذاری بیماری دیابت شیرین بر حافظه
و کنشوری مغز بهصورت کلی است بنابراین ترجیح بر این است
که عامل سن باید کنترل میشد و ابتلای زودهنگام(زیر  5سال)
مورد بررسی قرار بگیرد.
متغیر دیگری که بررسی شد نشخوار فکری بود .با توجه به
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را در رسیدن به مکان های هد در تکلیف صر کردند .نمونه-
هایی که در پژوهشهای اشارهشده مورد بررسی قرار گرفتند در
محدودههای سنی بزرگسال بودند؛ درحالیکه نمونة این
پژوهش نوجوانان  17تا  17ساله بودند که ممکن است تأثیر
سن بر اثرگذاری جنسیت بر عملکرد حافظة فضایی تأثیر بگذارد.
این موضوع میتواند هد پژوهشهای آتی باشد .در پژوهشی
مشابه تأثیر سن و جنسیت بر عملکرد حافظة فضایی مورد
بررسی قرار گرفت و افراد در  9گروه سنی(،71-55 ،51-15
 )01-75با آزمون واقعیت مجازی بررسی شدند .نتایج نشان داد
الگوهای عملکردی در گروه سنی  01-75وابسته به جنس
هستند .در هر دو سطح دشواری زنان سالخورده( 75تا 01
ساله) کمتر از مردان سالمند دقت داشتند؛ اما هیچ تفاوت
جنسیتی در گروههای  51-15و  71-55ساله مشاهده
نشد[.]71
به عنوان محدودیت پژوهش حاضر میتوان به این نکات
اشاره کرد که جهت سنجش متغیر نشخوار فکری در پژوهش
حاضر از پرسشنامههای خودگزارشی استفاده شده است و این
امکان وجود دارد که پاسخهای افراد به این پرسشها زیر تأثیر
انگیزهها ،سطح تحصیلات و سوگیری بیان شده باشد .همچنین
ممکن است سن ابتلا به دیابت شیرین نقش مهمی در
تأثیرگذاری بیماری بر حافظة فضایی ایفا کند و شایسته است
که در پژوهشهای آینده این عامل کنترل شود .نیز در این
پژوهش سطح اجتماعی اقتصادی افراد کنترل نشد که ممکن
است از عوامل مؤثر بر پیشرفت عملکرد حافظة فضایی افراد
باشد.

کاهش میدهد .درصورتیکه استوربک[ ]15نشان داد که خلق-
های منفی عملکردهای شناختی مرتبط با مؤلفة فضایی را
افزایش میدهند .چنانکه مشاهده میشود در تحقیقهای
گوناگون نتایج متناقضی بهدست آمده است که این امر میتواند
ناشی از استفادة محققان از ابزارهای گوناگون ،گروههای سنی
متفاوت آزمودنیها و وضعیتهای مختلف اجرا و غیره باشد.
همچنین جنسیت هیچگونه اثری بر حافظة فضایی اعمال
نکرد و دختران و پسران در تکلیف مربوط به حافظة فضایی
یکسان عمل کردند .حوزههای مشابه این نتایج در بررسیهای
پیشین یافتههای نتایج پژوهش کوب[ ]75و لاونکس و
لاونکس[ ]77بود .در اینباره ،لاونکس و لاونکس[ ]77بیان می-
کنند که گرچه ممکن است جنبههای خاص عملکرد در تکالیف
حافظة فضایی بین زنان و مردان متفاوت باشد؛ اما هیچ مدرکی
دال بر عملکرد ضعیفتر زنان در یادگیری روابط اختصاصی
فضایی و حافظة فضایی یافت نشد و عملکرد زنان و مردان در
محیط واقعی یکسان بود .در پژوهش دیگری پیبر و
همکاران[ ]70نشان دادند مردها در عملکرد یادگیری فضایی
بهتر عمل میکنند اما در مورد بازیابی مکانهای فضایی هیچ
تفاوت جنسیتی دیده نشد .تفاوتهای جنسیتی توصیفشده در
یادگیری فضایی و بازیابی حافظه ممکن است مربوط به تفاوت-
های جنسیتی در راهبردهای جستوجوی فضایی باشد.
همچنین نتایج آنها با استفاده از بازیهای رایانهای نشان داد
در راهبرهای یادگیری فضایی بین زنان و مردان تفاوت وجود
دارد .بهاینترتیب مردان تمایل بیشتری بهسمت راهبردهای
مستقیم دارند؛ درحالیکه زنان از راهبردهای دارای نشانههای
اختصاصی سود میبرند .نتایج دا و هامپسون[ ]72از موضوع
دیگری پرده بر داشت و آن عملکرد بهتر زنان در تکالیف حافظة
فضایی بود .در این پژوهش زنان بهطور چشمگیری اشتباههای
کمتری در تکالیف حافظة فضایی مرتکب شدند و زمان کمتری

تشکر و قدردانی
از تمـام اعضـــای انجمن دیـابـت ایران کـه ما را در انجام این
پژوهش یاری رساندند ،سپاسگزاریم.
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Abstract
Received: 2018/09/30

Introduction: spatial memory is one of the cognitive abilities that plays Accepted: 2018/12/02
an important role in our daily life. The aim of this study was to
investigate the effect of diabetes type 1 on spatial memory and
rumination as a moderator among adolescents.
Materials and Methods: Using the available sampling method, 40
adolescents (20 girls and 20 boys) with diabetes mellitus were selected from
members of the Iranian Association for Diabetes. Also, using random
sampling method, 40 students (25 girls and 15 boys) from Tehran area 2
were selected as control group. After collecting the rumination
questionnaire, subjects were assessed by assignment test of curci blocks
(spatial memory test). The multiple covariance analysis was used to analyze
data.
Results: The results revealed that there is no significant difference in
spatial memory between the two groups (P = 0.001); and the result
showed that rumination could not moderate the relationship between Keywords: diabetes mellitus type 1,
spatial memory, rumination.
diabetes type 1 and spatial memory.
Conclusion: Diabetes mellitus disease did not affect spatial memory.
Also, high rumination did not interfere with spatial memory function.
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