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Abstract 
Background and Aim: People working in sensitive positions in the Navy are highly exposed to stressful and 

critical conditions compared to other military forces. In this study, to evaluate the perceptual-cognitive functions 

of individuals, an efficient, non-invasive and relatively simple test called the PASAT test has been introduced. 

Methods: In this case-control study, saliva samples were taken from the navy to determine salivary cortisol 

levels. Then, the DASS21 test was used to determine the level of stress in individuals and the results were 

compared with cortisol results. Individuals who had similar results in both tests were considered as stressed 

individuals and others were considered as controls. In a 10-minute training-test period, individuals were trained 

to perform the PASAT test. The outcomes of general cognitive health, reaction time, continuous attention and 

mental fatigue were evaluated. 

Results: There was 10 naval personnel in each group. Salivary cortisol levels and reaction time were higher 

in the stress group than in the control group. General health and continuous attention in the control group were 

higher than the stress group, while mental fatigue in the control group was lower than the stress group. 

Conclusion: Stress was able to affect all factors measured by the PASAT test. For this reason, the PASAT 

system seems to be suitable for evaluating the efficiency of individuals in various specialized and general 

occupations of the military forces that are exposed to chronic stress. 

 

Keywords: Stress, Navy, Perceptual-Cognitive Function, PASAT System. 

 
 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
2.

3.
18

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ar
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 6

http://dx.doi.org/10.30491/1.1.3
mailto:h.sahraei@bmsu.ac.ir
http://dx.doi.org/10.30491/2.3.181
http://jmarmed.ir/article-1-108-en.html


  دریا طب مجله
 9311 پاییز ،3 شماره ،2 هدور

 989-981: صفحات
 10.30491/2.3.181 

 h.sahraei@bmsu.ac.ir  . پست الکترونیک:هدایت صحرایی :نویسنده مسئول*

 .تهران، ایران ،(جمرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )ع آدرس: 

 
 

 

شناختی نیروهای نظامی دریایی با استفاده از سیستم  -ارزیابی و تعیین میزان عملکرد ادراکی

 در مواجه با شرایط بحرانی (PASAT)پاسات 

 
 * 2، هدایت صحرایی  9حسن قشونی

 
 الله )عج(، تهران، ایراندانشیار،  فیزیولوژی پزشکی، گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه  1

 تهران، ایران ،(جاستاد،  فیزیولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )ع 2
 

 13/30/1011 پذیرش مقاله:     22/30/1011 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ا زسایر نیروهای نظامی بشدت در معرض شرایط استرسهای حساس در نیروی دریایی در مقایسه با افراد شاغل در پست ف:هدزمینه و 

 شناختی افراد یک تست کارآمد و در عین حال غیرتهاجمی و نسبتاً-و بحرانی قرار دارند. در این مطالعه برای ارزیابی عملکردهای ادراکی

 معرفی شد.  PASATساده بنام تست 

ست تمطالعه حاضر از نوع مورد شاهدی بود. ابتدا از افراد نمونه بزاق برای تعیین میزان کورتیزول بزاقی تهیه شد. سپس از  ها:روش

DASS21  برای تعیین میزان استرس افراد استفاده شد و نتایج با نتایج کورتیزول مقایسه شد و افرادی که در هر دو تست نتایج مشابهی

 13آزمون -گونه نبود، به عنوان افراد گروه کنترل در نظر گرفته شدند. در یک دوره آموزشافراد با استرس و افرادی که اینداشتند به عنوان 

را انجام دادند. پیامدهای سلامت عمومی شناختی، زمان واکنش،  PASATآموزش دیده و تست  PASATای افراد جهت انجام تست دقیقه

  ارزیابی قرار گرفت.توجه ممتد و خستگی ذهنی مورد 

نفر از کارکنان نیروی دریایی حضور داشتند. میزان کورتیزول بزاقی و زمان واکنش در افراد گروه استرس بالاتر  13در هر گروه  ها:یافته

ر گروه کنترل داز گروه کنترل بود. میزان سلامت عمومی و توجه ممتد در گروه کنترل بیشتر از گروه استرس بود، در حالی که خستگی ذهنی 

 .کمتر از گروه استرس بود

مورد سنجش قرار میگیرند، موثر باشد. به همین دلیل  PASATاسترس توانست بر تمامی فاکتورهایی که توسط تست  گیری:نتیجه

ترس مزمن سرسد سیستم پاسات برای ارزیابی کارآیی افراد در مشاغل مختلف تخصصی و عمومی نیروهای نظامی که در معرض انظر میبه

 هستند مناسب باشد.

 
  شناختی، سیستم پاسات. -عملکرد ادراکیاسترس، نیروی دریایی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
های مزمن به دلیل تحریک مداوم سیستم استرس

 -Hypothalamus-Pituitary)کلیه فوق-هیپوفیز-هیپوتالاموس

Adrenal Axis, HPA ) باعث افزایش مداوم و مزمن غلظت
( که سبب تحریک مداوم 1شوند )پلاسمائی کورتیزول در خون می

هایی که این در مناطقی از مغز )مکانهای کورتیزول گیرنده
(. این تحریک مداوم منجر به 2گردد )ها فراوان هستند( میگیرنده

فعال شدن سیستم گلوتاماتی مغز شده که این سیستم نیز با 
 ,N-Methyl-D-Aspartate)های گلوتاماتی تحریک گیرنده

NMDA ) خود، باعث ورود بیش از حد یون کلسیم به داخل
(. افزایش ورود یون کلسیم در 0شود )بافت هدف می هایسلول
داری برمدت با تحریک مسیرهای متفاوت به تحریک نسخهکوتاه
های کینازی منجر های مختلف و نیز افزایش فعالیت آنزیماز ژن

(. این 0گردد )های تروفیک به دنبال آن ایجاد میشده و فعالیت
-Long-Term) مدتها خود را در قالب تقویت طولانیفعالیت

Potentiation, LTP )پذیری سیناپسی و و یا دیگر اشکال شکل
 های هدف نشاننیز افزایش تعداد و حجم خارهای دندریتی در بافت

(. از سوی دیگر، با افزایش زمان تحریک و نفوذ بیش 0دهند )می
های دخیل در چرخه ها، آنزیماز حد یون کلسیم به داخل سلول

ها فعال شده که در ( سلولApoptosisریزی شده )مرگ برنامه
نهایت به انهدام اسکلت سلولی، کاهش تعداد و اندازه خارهای 

ها در این نواحی منجر دندریتی و کاهش حجم و تعداد سیناپس
(. لذا، بیشترین آسیب استرس مزمن مربوط به نواحی از 0شود )می

ستند. دی فراوانی ههای گلوکوکورتیکوئیکه دارای گیرنده استمغز 
ام شده، هیپوکمپ به عنوان یک ساختار مهم جبر اساس مطالعات ان

ترین محل بیان و فعالیت (، اصلی0مغزی که در حافظه دخالت دارد )
مدت با افزایش سریع (.  استرس در کوتاه4باشد )ها میاین گیرنده

های شناختی مرتبط با غلظت کورتیزول به افزایش توانایی
(. همچنین 2شود )مپ نظیر حافظه )انواع آن( منجر میهیپوک

های مزمن )جدای از کاهش حافظه در افراد تحت شرایط استرس
(. بنابراین افزایش زمان 2شود )نوع استرس( نیز مشاهده می

استرس )استرس مزمن( و نیز القاء چندین نوع استرس بطور 
ه به طریق شود، بلکهمزمان نه تنها باعث کاهش حافظه فرد می

اولی باعث بروز اختلال در روندهای ذهنی مرتبط با حافظه مانند 
ف های حسی مختلگیری، پاسخگویی، توان تجمیع ورودیتصمیم

 (. 6شود )و انواع مختلف حافظه می
 ,Paced Auditory Serial Addition Test)تست پاسات 

PASAT )روانشناسان برای ارزیابی پردازش از سوی عصب
یکی از  . این تستگیردری بیمار مورد استفاده قرار میهشیا

ابزارهای آزمایش نقش حافظه فوری و توجه است که در آن محرک 
 اولین بار درشود. این تست یا شنیداری ارائه می از راه دیداری و

همزمان با انتشار  Sampsonو  Gronwallتوسط  1194سال 
های مغزی بر سرعت پردازش در زمینه تاثیرات آسیبتحقیقاتی 

همچنین در انجام  PASAT(. تست 9اطلاعات در مغز، مطرح شد )
 تحقیقاتی دیگر در خصوص چگونگی تاثیرپذیری پردازش

شناختی از جمله های عصبادراکی در انواع اختلال -شناختی
های مغزی ناشی از تصادف، سندرم خستگی مزمن، سل، آسیب

تست ود. شت قند خون، پیوند کلیه و افسردگی بکار گرفته میاف
PASAT های مغزی بر عملکرد برای ارزیابی تاثیرات آسیب

های شناختی مغز در بیمارانی با طیف وسیع و متنوعی از سندرم
 Sampsonو  Gronwallروانشناختی طراحی شده است.  -عصبی

اطلاعات را بر این باور بودند که این تست، سرعت پردازش 
برای  PASATکند. با این حال، امروزه از تست گیری میاندازه
یرا شود، زهای عملکردی چندگانه نیز استفاده میگیری حوزهاندازه

انجام این تست مستلزم عملکرد موفق و کامل طیفی از 
عملکردهای شناختی بویژه آن دسته از عملکردهای مغز که با توجه 

تاکنون  PASATمی باشد. همچنین تست  و هشیاری مرتبط است،
سنجی خوبی نظیر سطح بالایی از همسانی های روانویژگی

را به ( Test - retest)بازآزمایی  -)سازگاری( درونی و اعتبار آزمون
 (.  9نمایش گذاشته است )

های مشاغل نظامی بر عملکرد با توجه به تاثیر استرس
ایی هکه تهیه و تدوین تست رسدشناختی افراد، به نظر می-ادراکی

ای این عملکردها مدت و بدون عارضه یا مداخلهکه بتواند در کوتاه
با  PASATرا به بوته آزمایش بکشد، مهم و حیاتی است. تست 

تواند در این موارد کارایی توجه به نوع برنامه ریزی انجام شده، می
دقیق و  یاربالایی را از خود به نمایش گذاشته و یک معیار کمی بس

با توجه به اینکه هر ساله دهد.  رائهاحساس را برای ارزیابی افراد 
های بهداشت نظامی صرف مقابله با منابع قابل توجهی در بودجه

عوارض شناختی استرس شامل از دست رفتن افراد، بروز 
هایی مانند افسردگی، خودکشی، اعتیاد و نیز بروز سوانح و بیماری

واند تشود، وجود یک سیستم ساده و کارآمد میمیحوادث حین کار 
با پیش بینی دقیق وضعیت فرد، قبل از وقوع هرگونه پیشامدی از 

راجع های لازم را به ممشکلات آگاه شده و نسبت به رفع آن پیشنهاد
 ذیربط ارائه کند.

 
 هاروش

 نوع مطالعه

است. در ابتدا با اعلامیه در  یشاهد-مورداین مطالعه از نوع 
سطح دانشگاه افراد داوطلب انتخاب شدند. شرایط ورود به مطالعه 

 سیگار، عدم استفاده ازمصرف ای، عدم نداشتن هیچ بیماری زمینه
سال و جنسیت مرد بود. تمامی  22تا  10داروهای خاص، سن بین 

 انجام شد. افراد بر اساس معیارهای 14-13تستها بین ساعت 
DAAS21  و بررسی سطح بزاقی هورمون کورتیزول در گروه

نفر حضور داشتند  13و در هر گروه  استرس یا شاهد قرار گرفتند
  که بطور تصادفی انتخاب شده بودند.
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 قشونی و صحرائی/  104

 9311 پاییز، 3 ، شماره2 دوره                                 دریامجله طب 

 روش انجام کار
آزمایشگاهی طراحی و ساخته  یستمسجهت انجام این کار، یک 

 شد که مبتنی بر تحقیقات آزمایشگاه ارزیابی خودکار
هایی مجموعه ویژگی یستمسنوروفیزیولوژیکال بود. سپس از این 

یر: شناختی نظ-جهت ارزیابی فاکتورهای اثرگذار در فرآیند ادراکی
 working)حافظه اجرایی (، sustain attention) توجه مداوم

memory،)  پردازش دوگانه(Dual Processing،)  سرعت پردازش
در این  آمد.بدست  (information processing speed)اطلاعات 

د های صحیح )که تعریف کلی از فرآینتحقیق متغیرهای تعداد پاسخ
دهنده دهد(، زمان واکنش فرد )که نشانشناختی فرد می-ادراکی

دهنده توانایی سرعت پردازش افراد است(، توجه ممتد )که نشان
، و خستگی ذهنی )که (فرد در دنبال کردن یک استراتژی است

 دهنده حساسیت مغز در چالش است( استخراج گردید.نشان
 

  PASATآزمون 

عدد تک رقمی پشت سر هم  61 ، به بیمارPASATدر آزمون 
ر شود تا هشود و از فرد خواسته میبا فاصله زمانی معین داده می

عدد را با عدد بعدی جمع کرده و مجموع را به صورت شفاهی اعلام 
شوند و تصادفی بیان می بصورت کاملاً نمایند. اعداد توسط رایانه و

 کند. در پایانفرد از طریق یک میکروفون عدد مجموع را بیان می
انجامد، تعداد پاسخ صحیح )سلامت طول میه دقیقه ب 2تست که 

عمومی ذهنی(، زمان پاسخگویی )سرعت واکنش( که حداقل چند 
یح صح ثانیه است، بلندترین زنجیره پاسخ 0دهم ثانیه و حداکثر 

)توجه ممتد(، تعداد پاسخ غلط )خطای شناختی( و بلندترین زنجیره 
نفر  13شود. در هر گروه می برآوردهای غلط )خستگی ذهنی( پاسخ

ه های مربوط بداوطلب بررسی شدند. از این افراد ابتدا پرسشنامه
راست برتری و چپ برتری را تکمیل کردند. در این مطالعه تمامی 

به آنها  PASATبرتر بودند. سپس نحوه کار با نرم افزار افراد راست
آموزش داده شد و بعد از آن افراد مورد آزمون قرار گرفتند. کل 

دقیقه آن  2دقیقه بود که  13مدت زمان لازم برای انجام تست 
 دقیقه دیگر برای تست در نظر گرفته شد.  2آموزش بود و 

 

 هاداده تجزیه و تحلیل آماری
د. انحراف معیار استاندارد بیان شدن ±بصورت میانگین رها متغی

 Un-paired)برای مقایسه دو گروه از آزمون آماری تی غیر مستقل 

t-test از نرم افزار  شد.( استفادهSPSS-18  استفاده شد و سطح معنی
 لحاظ شد. 32/3داری کمتر از 

 

 ملاحظات اخلاقی
 و آگاهانه حضور داشتند رضایتدر این مطالعه همه افراد با 

 . پایبندی به معاهدهجزئئیات مطالعه برای افراد تشریح گردید
  هلسینکی مدنظر بود. اخلاقی
 

 نتایج
 اثر استرس بر میزان کورتیزول بزاقی

نشان داد که میزان کورتیزول بزاقی در گروه استرس  هاداده
 (.P<0.01، 1-نموداربالاتر از گروه کنترل بود )

 

 
تغییرات میزان کورتیزول بزاقی در افراد گروه کنترل و  .9-نمودار

 P<0.01**. نفر( 13) گروه استرس

 

 اثر استرس بر سلامت عمومی شناختی
فراد از ا دهیافراد استرس د یسلامت عمومنشان داد که  هایافته

 .(P<0.01، 2-)نمودار بود گروه کنترل کمتر
 

 
شناختی در افراد گروه کنترل و تغییرات سلامت عمومی  .2-نمودار

  P<0.01**. نفر( 13) گروه استرس
 

 اثر استرس بر سرعت واکنش افراد
کمتر از سرعت واکنش  دهیسرعت واکنش در افراد استرس د

 (.P<0.05)است  آمده 0-نموداراین یافته در افراد کنترل بود. 

 
وه و گر نمودار تغییرات سرعت واکنش در افراد استرس دیده .3-نمودار

 P<0.05* نفر(. 13) کنترل
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 اثر استرس بر توجه ممتد
ردن پیشانی در دنبال ک پیشدهنده توان قشر توجه ممتد نشان

توجه ممتد در موضوع مورد نظر فرد است. تحقیق ما نشان داد که 
 (.P<0.05، 4-نمودار)کمتر از گروه کنترل بود  دهیافراد استرس د

 

 
توجه ممتد در افراد گروه کنترل و گروه تغییرات میزان  .4-نمودار

 P<0.05* .نفر( 13) استرس
 

 اثر استرس بر خستگی ذهنی
همانطور که گفته شد، خستگی ذهنی به دلیل اثر عواملی مانند 

بود ، استرس باعث شدهمطالعهشود. در این استرس در مغز ایجاد می
 ودش از افراد کنترل شتریب دهیاسترس د راددر اف یذهن یخستگکه 

 .(P<0.05، 2-نمودار)
 

 
افزایش خستگی ذهنی در افراد گروه استرس نسبت به افراد  .5-نمودار

 P<0.05*. نفر( 13) گروه کنترل
 

 بحث
در این مطالعه سلامت عمومی ذهنی افراد استرس دیده کمتر 

، رسد که استرس، به نظر میدیگراز افراد کنترل بود. به عبارت 
عمومی ذهنی افراد را تحت تاثیر قرار داده است و بنابراین  سلامت

ممکن است خطر شناختی مهمی برای بدن باشد. سلامت عمومی 
های عملکرد ذهنی صحیح در افراد است ذهنی از مهمترین نشانه

های مختلف دستگاه دهنده وجود ارتباط صحیح بین بخشو نشان
، یادگیری، و عصبی مرتبط با اعمال شناختی نظیر حافظه

 (. 9) استروان  های کلامی ساده وتوانایی

 ها در دستگاه عصبی برای عملکردبا توجه به اینکه این ارتباط
هماهنگ در یک روند برنامه ریزی شده و با منطق مشخص حیاتی 

باشد، هر عاملی که این ارتباط را مختل و یا میزان آن را کاهش می
حیح های صدستگاه عصبی )در اینجا پاسختواند بر خروجی دهد، می

(. برای مثال مشخص شده 9به سئوالات مطرح شده( اثر بگذارد )
 اطارتبهای استرسی مانند کورتیزول با تخریب است که هورمون

های مختلف مغز باعث کاهش عملکرد مغز در اموری بخش میان
 (. 2شوند )مانند حافظه، یادگیری و قضاوت می

سرعت پاسخگویی به سئوالات در افراد  حاضر مطالعهدر 
داری با افراد کنترل داشت. باید توجه دیده تفاوت معنیاسترس

های بیانی ارتباط مستقیم داشت که سرعت پاسخگویی با مهارت
ها را فرا گرفته باشد، تغییر دارد و در صورتی که فرد این مهارت

چون  (.2ها با یک استرس مزمن بسیار مشکل است )آن
های بیانی به تدریج به وجود آمده و تا حدودی مستقل از مهارت

وضعیت استرسی فرد هستند، بنابراین کمتر تحت تاثیر تغییرات 
اد شده ج(. اما به هر حال کاهش ای2گیرند )محیطی قرار می

 تواند ناشی از اثر استرس باشد. می
ه های گروآزمودنی های مطالعه حاضر نشان داد کهیافته

روری . ضدارنداسترس توجه ممتد کمتری را نسبت به گروه کنترل 
منحرف نشدن از  است بیان کنیم که توجه به هدف و اصطلاحاً

های اصلی قشر مخ است که توانایی بروز هدف، یکی از عملکرد
این  حاضر مطالعه(. در 1دهد )رفتار متناسب با متغیر را به فرد می

روه استرس بدتر از گروه کنترل بود و های گتوانمندی در آزمودنی
مفهوم است که ممکن است استرس ناشی از تغییر ساعت به این 

منجر شود ( Pre-frontal)به کاهش توانمندی قشر پیش پیشانی 
بندی این بخش از نتایج باید گفت که (. به هر حال در جمع1)

استرس ممکن است باعث کاهش توانمندی مغز در دنبال کردن 
 هدف گردد.یک 

نشان داد که میزان خستگی  های مطالعه حاضرهمچنین یافته
ذهنی در داوطلبان گروه استرس بسیار بیشتر از گروه کنترل بود. 

های غلطی که یک فرد به خستگی ذهنی با شمارش تعداد پاسخ
(. افزایش تعداد 9شود )گیری میدهد اندازهسوالات مطرح شده می

ای هآن است که مغز نتوانسته است پاسخ های غلط به معنایپاسخ
(. یکی از دلایل این عدم 9بندی کند )دقیق و قابل قبولی را جمع

ای نههای زمیتواند این باشد که به دلیل وجود استرستوانایی می
د یاببندی مغز بر اساس عملکرد هیپوکامپ کاهش میتوان جمع

وان استرس ت (. در تحقیقات قبلی مشخص شده است که وجود1،2)
های انسانی کاهش داده و گیری را در حیوانات یا در مدلتصمیم
(. با این اوصاف باید 2،9های مختلف را مختل کرده است )حافظه

حاضر با توجه به این که نمره بدست آمده از  مطالعهگفت در 
ظر نداوطلبان گروه استرس بسیار بیشتر از گروه کنترل بود، به

 اثر منفی )حداقل( بر کارآیی مغز داشته است.  رسد که استرسمی
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 گیرینتیجه
حاضر با استفاده از  مطالعهدر یک جمع بندی باید گفت که 

تواند ساده شناختی نشان داد که استرس می یک تست دقیق و نسبتاً
عنوان یک محرک مهم عمل کرده و حداقل بخشی از عملکرد به

ظر نامری که شاید در ابتدا ساده بهشناختی مغز را دچار اختلال کند. 
 ها نفری که مشمولبرسد اما همین عامل در صورتی که در میلیون

شوند، ضرب شود، تصویر مطلوبی را به نمایش تغییر زمان می
 نخواهد گذاشت.

داوطلبین شرکت کننده در  همکاریاز  :و قدردانی تشکر

  .گرددیتشکر ماجرای این مطالعه 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند

 تضادگونه  هیچتصریح می کنند که ویسندگان ن :تضاد منافع

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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