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Abstract 

Introduction: Emotion recognition is an essential ability to understand others’ behavior. 

Emotions can be recognized through facial expression, voice, and gestures. 

Aim: This study aims to compare emotion recognition dimensions in people with antisocial 

(ASPD) and obsessive-compulsive personality disorders (OCPD) and those with normal 

personality. 

Method: The statistical population of this descriptive, causal-comparative research included all 

female students of Ferdowsi University of Mashhad in the academic year 2016. A total of 400 

students were randomly selected to fill out Millon Clinical Multiaxial Inventory, 3rd edition 

(MCMI-III). Then, a total of 30 students were assigned to each group based on the inclusion 

criterion. The participants took part in facial, vocal, and somatic emotion recognition and theory 

of mind tests. Data were analyzed using univariate and multivariate analysis of variance. 

Results: Results showed a significant difference between ASPD and OCPD groups for vocal 

anger emotion arousal (p=0.028). The results also showed a significant difference between 

OCPD and normal personality groups in terms of neutral emotional intensity (p=0.049). 

Moreover, a significant difference was observed between ASPD and normal personality groups 

for somatic emotion recognition in two states of happiness (p=0.004) (p=0.001), and between 

OCPD and normal personality groups in one state of happiness (p<0.05). 

Conclusion: Individuals with ASPD showed better performance in recognizing somatic emotion, 

which provides a theoretical ground for new therapeutic methods. However, further studies are 

required to recognize emotion using different methods (voices, body movements, etc.) in clinical 

samples. 

Keywords: Emotion recognition, Antisocial personality disorder, Obsessive- compulsive 

personality disorder, Normal 
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 مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
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 های اختالل شخصیت ضداجتماعی، مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه
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 چکیده

تواند از چهره، صدا و حرکات  توانایی بازشناسی هیجان، برای درک رفتار شخص مقابل ضروری است و بازشناسی هیجان می :مقدمه

 . بدن انجام پذیرد

 . و عادی بود اختالل شخصیت ضداجتماعی و وسواسی های نشانهمقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با  ،پژوهش هدف :هدف

دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی در سال  تمامی را پژوهش آماری جامعه .بود ای مقایسه علی نوع از توصیفی پژوهش روش :روش

سپس بر . را کامل کردند 3ی بالینی میلون  و پرسشنامهصورت تصادفی انتخاب شدند  دانشجو به  499 .تشکیل دادند 1317تحصیلی 

، صوتی، تنی و نظریه ذهن بر روی ای چهرههای بازشناسی هیجان  آزمون. انتخاب شدند گروه هر نفر برای 39های ورود  اساس مالک

 .شدها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره بررسی  داده. کنندگان اجرا شد شرکت

نشان داد بین گروه شخصیت ضداجتماعی و شخصیت وسواسی در امتیازدهی برانگیختگی هیجان صوتی خشم  نتایج :ها یافته

(921/9=p )بین گروه شخصیت وسواسی و عادی در امتیازدهی شدت هیجان خنثی و (941/9p =) در . تفاوت معنادار وجود داشت

و بین گروه  (=991/9p) ،(=994/9p) شادیبازشناسی هیجان تن بین گروه شخصیت ضداجتماعی و عادی در دو حالت هیجان 

 (.>97/9p) تفاوت معنادار وجود داشت (=910/9p) شادین شخصیت وسواسی و عادی در یک حالت هیجا

های شخصیت ضداجتماعی در بازشناسی هیجان تن عملکردی بهتری دارند  آمده، افراد با ویژگی دست بهبر اساس نتایج  :گیری نتیجه

های  البته تحقیقات بیشتری در بازشناسی هیجان به روش. درمانی را مطرح کرد های جدید شیوه برای نظری ای زمینه توان پیش و می

 .های بالینی ضرورت دارد در نمونه( صوت، حرکات بدن)مختلف 

 بهنجار ،، اختالل شخصیت ضد اجتماعی، اختالل شخصیت وسواسیهیجانبازشناسی  :ها لیدواژهک

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه براي نشر حقوق تمامی
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 ... های اختالل شخصیت ضداجتماعی، نشانهمقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با      71

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 مقدمه

فرایندی است در یک دامنه شناختی  1شناخت اجتماعی

خاص انسان؛ شامل اعمال ذهنی که زمینه رفتار و تعامل 

اجتماعی را برای پاسخ به مشکالت اجتماعی فراهم 

یان و بازشناسی هیجان نقش مهمی در شناخت ب .کند یم

 توسط ابرازشدههیجانات  که یزمان .اجتماعی دارد

حاالت ذهنی  ۀدربار ییها نشانه، شود یمدیگران شناسایی 

تفسیر  منظور بهعالوه بر این . دیآ یم به دستافراد 

 طرف کیازاجتماعی در دیگران، افراد باید  یها عالمت

توانایی همدلی و از طرف دیگر دارای توانایی استفاده از 

در مورد رفتار  یها هینظر شامل یک چهارچوب مرجع؛

و گرفتن افکار ما با در نظر  مثال عنوان به. دیگران باشند

یی خاص دست رفتارهادیگران، به انجام  جاناتیه

 .(2،2917تگل، کوستانزو، اچاوا وگواین جون) میزن یم

بازشناسی  :از اند عبارتمستقل شناخت اجتماعی  های جنبه

اسچیماسنکی، ) ذهنو نظریه  4، سبک اسنادی3هیجان

 شخص جانیه یبازشناس (.7،2919دیوید، راسلر وهاکر

 بدن ای ،صدا چهره، از یرکالمیغ انیبتوسط  ،گرید

 و یاجتماع تعامالت در یدیکل ییتوانا و ردیگ یم صورت

 به مناسب واکنش و ینیب شیپو  درک یبرا یشرط شیپ

 .(2914 ،0شررو  نیگرندج شلگل،)است  شخص رفتار

اجتماعی  یها مهارتدر بازشناسی هیجان با ضعف  نقص

عملکرد بین فردی و رفتار اجتماعی  در ارتباطات و

 اساس، نیا بر (7،2912ناوا مان) نامناسب مرتبط است

 یها اختالل مختلف انواع در جانیه یبازشناس در نقص

 اختالل ،یخلق اختالالتمانند ؛ است مشاهده قابل یروان

                                                      
1- Social cognition 
2- Ruiz-Tagle A, Costanzo E,De Achával D,Guinjoan S 
3- Emotion recognition 
4- Attribution styles. 
5- SchimanskyJ D, Rossler w n & Haker H. 
6- Schlegel K, Grandjean D & SchererK R 
7- Mannava S 

 ستنسن،یکر در،یاشنا) تیشخص اختالالت انواع و خوردن

 .(2914 ،1زیال نیستیکر و زیگ تر، فالگا نگر،یهاس

اختالل  مبتالبهراد مختلف نشان داده است، اف یها پژوهش

 هستندکارکرد شناختی دچار مشکل  ازنظرشخصیت 

 1،2990فرتوک،لنزنوگر، کالرکین،هورمن و استنلی)

جمالی، )در پژوهشی(.2990 ، 19تمن،میالنو واکر؛ترو

 در نقصنشان داد شد (1310،بیگدلی ویغمایی، صباحی 

مرتبط  شخصیت اختالل های نشانه بروز با انتخابی توجه

 در اجتماعی های محرک پیشنهاد شد پردازشاست و 

 اختالل شخصیت و 11ضداجتماعی شخصیت اختالل

 .گیرد قرار بررسی مورد 12وسواسی

 اختالالت تشخیصی و آماری راهنمای ویرایش پنجم طبق

 یا شش داشتن یضداجتماعشخصیت  ،(2913) 13روانی

 :که شامل مرضی شخصیتی صفت هفت از بیشتر

 دلی؛ سنگ دیگران؛ دادن بازی و یکش بهره

 گری؛ بی تکانش ؛یریخطرپذ؛ ییجو زهیست

 .است شده فیتعر بودن نترس و جسور ؛یتیمسئول

مشاهده کردند،  تحلیل فرا دریک( 2991) 14و بلر مارش

، اغلب در دارند را ضداجتماعیافرادی که عالئم رفتار 

و در شناسایی هیجان  هیجان چهره نقص دارند شناسایی

دلیل آن بد  تواند می؛ که کنند میعمل  تر ضعیفترس 

مربوط به پردازش حالت  ای منطقه ،17کارکردی آمیگدال

زندانی  127بازشناسی هیجان چهره بر روی  .ترس باشد

رابینسون، اسپنسر، تامسون، اسپینگرمایر، اونز، ) اسکاتلندی

استندفیلد، هال، بیگ، مک اینتایر، مککنی 
                                                      
8- Schneider S, Christensen A, Häußinger F B, Fallgatter A J, 

Giese M A, Christine Ehlis A 
9- Fertuck E A, lenzenweger M F, clarkin J F, Heormenn s & 
Stanley B 
10- Tromtman H, MC Millan A &Walker E. 
11- Antisocial personality disorder 
12- Obsessive-compulsive personality disorder        
13- Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM 
14- Marsh and Blair                                                                  
15- Amygdala 
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     09      و همکاران پرویز صباحی

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

نشان داد، این افراد به میزان ( 1،2912وجانستون

و خشم، ترس، غم  ، در بازشناسی هیجانات،توجهی قابل

 های مؤلفهتعداد زیادی از  میان در. بودند ضعیف نفرت

–بروز یا بهبود اختالل وسواسی  در مؤثر شناختی روان

 رادت منیل کاستر،)کرد اشاره  به هیجان توان میجبری 

 یا چهره بیان بازشناسی در نقص .(2،2990وکرومبز

 تشدید در تواند یم که است یا سازه هیجان

 نقش عملی فکری اختالالت وسواس عالئم

 ی،میفه ی، قاسم پور،ریام)باشد  داشته بسزایی

 ویرایش طبق (.1319فخاری، و آق ی،اکبر ی،ابوالقاسم

 روانی اختالالت تشخیصی و آماری راهنمای پنجم

 چهار از بیشتر یا سه داشتن وسواسی شخصیت ،(2913)

 ؛گیرانه سخت طلبی کمال: شامل ،مرضی شخصیت صفت

 پذیری هیجان صمیمیت؛ از اجتناب ماندگی؛ درجا

 طلبی کمال بایست می ها آن از یکی که محدود

 که تحلیلی در فرا .شده است تعریف باشد، گیرانه سخت

داروس، زاکزانیس و )مطالعه  14 بررسی شامل

 افراد در چهره هیجان بازشناسی مورد در( 3،2914رکتور

-اختالل وسواس مارانیب. شد انجام جبری-وسواس

 در دقت کمتری کنترل گروه به نسبت یطورکل به 4جبری

 بازشناسی در خصوص به چهره هیجانی حاالت بازشناسی

به علت  .داشتند و خشم نفرت ازجمله منفی هیجانات

ذهن  پژوهشی در مورد بازشناسی هیجان و نظریه اینکه

اختالل شخصیت وسواسی صورت نگرفته است مطالب 

جبری بود و به دلیل -ذکرشده مرتبط با اختالل وسواس

 ،نایما البرت،)همبودی باالی این دو اختالل 

                                                      
1- Robinson, Spencer, Thomson, Sprengelmeyer, Owens, Stanfield, 
McKechanie       
2- Koster. Leyman Raedt R,& Crombez G 
3- Daros, Zakzanis, & Rector 
4- Obsessive-compulsive disorder 

بینونو، کوستا،  ،ستادین ،ساموئلز ؛2994، 7فورنروبوگتو

متغیرهای حاضر در  لزوم بررسی( 0،2999لینکریدل و 

 .پژوهش در اختالل شخصیت وسواسی احساس می شود

عصب زیستی بر ادراک هیجانات چهره نشان  قاتیتحق

در ارتباط با ادراک  از مغزفعالیت مناطقی  ه استداد

، شیار 7دو کی چهره ؛ مانند منطقهابدی یمچهره افزایش 

عالوه بر . 1یسر پس، شکنج تحتانی 1جلوی گیجگاهی

حاالت هیجانی چهره، فعالیت عصبی را  شده گزارشاین 

، 19آمیگدال، اینسوال ازجمله شده عیتوز یا شبکه صورت به

 یا حدقهمناطق  نیو همچن 12، پیش پیشانی11مخچه

 ،و همکاران دریاشنا) کند یم یانداز راه مغز 13پیشانی

حاالت چهره نقش مهمی در عملکرد اجتماعی . (2914

 درک ، دادهنشان  یتحقیقاتاما  ،کند یمانسان بازی 

حاالت کل  ریتأثتحت  یتوجه قابل طور بههیجانات چهره 

 یو بازشناس (2914 و همکاران دریاشنا)دارد بدن قرار 

ی اجتماعی را احتماالً سازگارهیجان توسط زبان بدن 

 .(142913و پارادیسو ایواد لوی،) دهد یمقرار  ریتأثتحت 

 ازجملهاز بسیاری از منابع  توان یمبازشناسی هیجان را 

در حال . بدن و چهره انجام داد ژست، ها چشمصدا، 

ی بازشناسی هیجان تنها از یک ها روشحاضر بسیاری از 

 ؛1312 نیا و صباحی، یعیرف شکفته، مثال عنوان به)منبع 

توجه به  با .اند کردهده استفا( 1313و همکاران  ینجات

، کند یمتغییر  هرلحظهابراز هیجانات افراد در  که نیا

بررسی از یک روش واحد برای پردازش بازشناسی 

 شلگل،) کند ینمی هیجانات را منعکس درست بههیجان، 
                                                      
5- Albert,mania, Forner, Bogetto  
6- Samuels, Nestadt, Bienvenu, Costa, Riddle, Liang, Cullen   
7- The fusiform face area     
8- Superior temporal sulcus        
9- Inferior occipital gyrus 
10- Insula 
11- The cerebellum 
12- Prefrontal      
13- Orbitofrontal 
14- Loi, Vaidya, & Paradiso 
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 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

اشتات و  هالبرت ،رافمن .(2914 ،شررو  نیگرندج

چهره،  سه حالت بازشناسی هیجان (2991) 1موررای

افراد . افراد مسن بررسی کردند را درو بدن  شنیداری

( شادی)مثبت مسن مشکالت بیشتری در شناسایی هیجان 

ی نسبت به و بدنشنیداری  و حاالت( غم خشم،) یو منف

 این درک« نظریه ذهن» ییتوانا .جوانان نشان دادند

 که ذهنی هستند یها حالت واجد دیگران که موضوع

 واقعیت یا فرد خود ذهنی یها باحالت متفاوت تواند یم

 درونی مانند ذهنی یها حالت لهیوس به انسان اینکه و باشد

 مکائیلی)شود  یم برانگیخته مقاصد یا امیال باورهای،

 رشیدی زاده و ذبیح ،ناصرپور ی،نجّات (.1311،وآدینه

 محکومین ی بررسی نظریه ذهن و همدلیط در(1313)

به این نتیجه رسیدند کیفری با افراد عادی  های دادگاه

آزمون  در کیفری های دادگاهمحکومین  عملکرد،

 ها آنعادی  همتایان از تری پایین معناداری خوانی ذهن

پور،  ، بخشیلو علیدر پژوهشی توسط درویشی، . تندداش

جبری –بر روی افراد وسواسی  (1312)خانی بهرامفرنام و 

جبری -وسواسی مبتالبهافراد  و بهنجار صورت گرفت،

به گروه بهنجار در تکالیف نظریه ذهن عملکرد نسبت 

 که است این حاضر پژوهش ی مسئله .داشتند تری ضعیف

 و ضداجتماعی شخصیت اختالل های نشانه با افراد آیا

 مختلف ابعاد در هیجان بازشناسی در وسواسی شخصیت

 ازآنجا خیر؟ یا دارند تفاوت بهنجار افراد با  ذهن نظریه و

 نیز ایران در و است متفاوت ها پژوهش از برخی های یافته

 است الزم نگرفته، صورت موضوع این با ای مطالعه

 مختلف ابعاد در هیجان بازشناسی مورد در ها بررسی

 ای زمینه پیش توان می پژوهش این اجرای با. صورت گیرد

 را مشاوره و درمانی جدید های شیوه طرح برای نظری

                                                      
1- Ruffman, Halberstadt, & Murray 

 بیشتری دقت با که ساخت ابزارهایی توان می. کرد مطرح

 های مهارت افزایش برای و بسنجد بعد چند از را سازه این

 .گیرد قرار استفاده مورد هیجان بازشناسی

 

 روش

. است یا سهیمقا -علی نوع از توصیفی، حاضر پژوهش

دانشگاه  دختر دانشجویان کلیۀ را پژوهش آماری جامعۀ

 این 1317 یلیتحص سال در کهشهر مشهد  فردوسی

 از ابتدا. دادند یم تشکیل بودند تحصیل به مشغول دانشگاه

 تصادفیبا روش نفر  499 دانشگاه دانشجویان تمامی بین

 و ورود یها مالک به توجه با و انتخاب ساده

 در ورود های مالک .شدند انتخابنفر  19 خروج

 برش نمره کسب :از عبارت بودند حاضر پژوهش

 میلون آزمون در( میانگین از انحراف اساس بر)

 مچنینه. سال 30 تا 11 سنی دامنه سوم، نسخه

 داشتن :شاملحاضر  پژوهش در خروج های مالک

 مصرف سابقه حرکتی، و حسی مشکالت هرگونه

 با اختالالت رابطه در پزشکی روان داروی هرگونه

 سوءمصرف سابقه، اضطرابی و خلقی سایکوتیک،

 همبود اختالالت کنترل منظور به مچنینه. دبو مواد

 را پژوهش به ورود مالک که افرادی از

 راهنمای مبنای بر افتهی ساختار بالینی مصاحبه داشتند

 این در .آمد عمل به روانی آماری اختالالت و تشخیصی

 میلون بالینی محوری چند پرسشنامۀ افزار نرم ابتدا پژوهش،

 حجم این انتخاب . )شد اجرا دانشجو 499 روی بر 3

 حجم به رسیدن و زیرگروه تحلیل به توجه با نمونه

 در نمونه حجم تعیین ازآنجاکه)بود گروه هر در مطلوب

 نفر 39 تا 17 نیب حداقل ای مقایسه_علی های طرح با رابطه

 برآورد نفر 19 پژوهش این نهایی آماری نمونۀ ذکرشده
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     02      و همکاران پرویز صباحی

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 شخصیت اختالل نفری 39گروه سه در که شد

 جای عادی و وسواسی شخصیت اختالل و ضداجتماعی

 اخالقی اصول رعایت منظور به اجرا از پیش. گرفتند

 برای توضیحاتی پژوهش مورد در پژوهش،

 اخذ آگاهانه رضایت ها آن از و شد ارائه کنندگان شرکت

 1-12 ساعت در ها آزمون اجرای طورمعمول به. گردید

 متوالی صورت به روز سه در بعدازظهر 7 تا 1 و صبح

 در زمان ساعت 1 حدود آزمودنی هر برای و شد؛ انجام

 این در شد، صرف ها آزمون اجرای برای جلسه، هر

 به مونترال عاطفی صداهای آزمون اول روز در پژوهش

. نور یکپارچه حالت بدن حرکات بازشناسی بخشِ همراه

. نور قطعه بدن حرکات و ذهن نظریه آزمون دوم، روز

 بدن حرکات و چهره هیجان بازشناسی آزمون سوم، روز

 از پژوهش های فرضیه بررسی برای. شد اجرا نور نقطه

 واریانس تحلیل و متغیره تک کوواریانس تحلیل آزمون

 .شد استفاده متغیره چند

 

 ابزار

 چندپرسشنامه  :31لونیم بالینی محوری چند پرسشنامه

 یخود سنج پرسشنامه یک 3 میلون بالینی محوری

 مربوط اطالعات از یا گستره دامنه که است استانداردشده

 آزمون به مراجع نگرش و هیجانی سازگاری شخصیت، به

 و سال 11 ساالن بزرگ پرسشنامه برای این .سنجد یم را

 کالس سطح تا آنان توانایی خواندن کم دست که باالتر

 سؤال 177 میلون سه نسخه .است شده یطراح است هشتم

میزان  یریگ اندازهو برای  داشته جداگانه مقیاس 21 در

و  آشتیانی از؛ به نقل 1114)همکارانش  و میلون ییایپا

 ییایپا میزان درمجموعنشان دادند که ( 1311،داستانی

                                                      
1- Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III) 

 .است 71/9 آزمون برابر با
 (:کوهن-بارون) ها چشماز طریق  خوانی ذهنآزمون 

برای سنجش نظریه ذهن از آزمون تجدیدنظر شده 

( 2991کوهن  -بارون) ها چشماز طریق  خوانی ذهن

 30فرم )فرم تجدیدنظر شده این آزمون . شد  استفاده

زن  های هنرپیشهاز ناحیه چشم  هایی عکسشامل ( ای ماده

یک )با هر ماده چهار توصیف حالت ذهنی . بودو مرد 

( حالت هدف و سه حالت انحرافی با همان ارزش هیجانی

تنها با استفاده از اطالعات بینایی از . شد ارائه می

کلمه ایی که بهترین  شد میخواسته  دهندگان پاسخ

است را  ها چشمفکر یا احساس صاحب  کننده توصیف

و  17/9ضریب آلفای کرونباخ این آزمون . انتخاب کنند

 آمده دست به 01/9ریچاردسون -پایایی آن به روش کودر

 .(شکفته و همکاران) است

 41این آزمون شامل  :ای آزمون بازشناسی هیجان چهره

ای است که در سال  از هیجانات چهره سفید و  سیاهعکس 

ساخته و ( 1170)اکمن و فرایزن  وسیله به 1170

 .(1312هادیانفرد، موسویان و)است  شده آوری جمع

آزمایی این آزمون در فاصله  پایایی به روش باز ضریب

 زمان همروایی مالکی . است شده گزارش 17/9یک هفته 

، پرسشنامه 4/9این آزمون با آزمون حافظه وکسلر 

به دست  -27/9و بازداری پاسخ  32/9پردازش اطالعات 

 (.1312نجاتی وهمکاران،)آمد 

:آزمون صداهای عاطفی مونترال
2
(MVA)

آزمون  

که  3عاطفی غیرکالمی ابراز 19صداهای عاطفی مونترال 

 یرت،ح ،غم ،درد ،ترس ،تنفر شامل هشت هیجان خشم،

ین آزمون توسط ا .است( بعالوه خنثی)و لذت ی شاد

و بر اساس ( مرد 7و  زن 7) متفاوت یگرباز 19صدای 

                                                      
2- The Montreal Affective Voices task 
3- Brust 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

na
kh

t.m
uk

.a
c.

ir 
at

 0
:1

6 
+

04
30

 o
n 

F
rid

ay
 M

ay
 1

5t
h 

20
20

http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-711-fa.html


 ... های اختالل شخصیت ضداجتماعی، نشانهمقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با      03

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 یجانه 3و شدت 2یختگیبرانگ ،1ارزش یبند رتبهمیزان 

 بلین،)است  شده یآور جمع کننده شرکت 39صدا 

در پژوهشی که توسط   (4،2991گوسلین و بیلودو-فیلیون

  7واوکوبو ، ماتسورا ،ماسودا ،هاما ،بلین کوداک

 صورت گرفت آلفای کرونباخ این آزمون برابر با(2913)

 .دست آمده ب 14/9
درک ابراز ایستا و پویا هیجان بدن توسط نمایش 

این  : نور یکپارچه نقطه نور، قطعه نور و های محرک

 2994که در سال  است تصاویر و ها آزمون شامل فیلم

 شده ساخته7 یونگ و جممل دیتریچ، اتکینسون، توسط

نفر حالت هیجانی غم، شادی، ترس، ت 7ها  این داده .است

سال  22تا  11بازیگر بین سنین  19 و خشم را که توسط

با  آمیز مبالغهو بسیار  1آمیز مبالغه سطح معمولی، 3در 

نورانی ( قطعه) چهره پوشیده، در دو مجموعه یکسان نقاط

 در همکاران و اتکینسون .چه نورانی ایجاد شدیکپار و

 خنثی حالت تعدادی و نورانی نقطه های فیلم( 2991) سال

 به را( زدن ضربه جهش، شدن، خم: مثال عنوان به)

در این پژوهش برای صحت  .کردند اضافه خود مجموعه

 09 فیلم یکپارچه نورانی و 09 بازشناسی حرکات بدن، از

. فیلم نقطه نورانی استفاده شد 09قطعه نورانی و  فیلم

 با برابرآلفای کرونباخ این آزمون در پژوهش حاضر 

 . دست آمده ب11/9

 

  اه یافته

 تجزیه هنگام که ؛بود نفر 19 موردمطالعه نمونۀ کل

                                                      
1- Valence 
2- Arosul 
3- Intensity 
4- Belin, Fillion-Bilodeau, & Gosselin 
5- Koeda, Belin, Hama, Masuda, Matsuura and Okubo   
6- Emotion perception from dynamic and static body expressions in 

point-light and full-light displays  
7- Atkinson, Dittrich, Gemmell, & Young 
8- Exaggeration  

 نکردن کامل علت به آزمودنی 1 نمرات ها داده وتحلیل 

 نفر 27 ترتیب بدین. شدند حذف تعداد این از ها آزمون

 شخصیت اختالل نفر 20ضداجتماعی، شخصیت اختالل

 و تجزیه برای. شد گرفته نظر در بهنجار نفر 21 و وسواسی

 انحراف میانگین،) توصیفی آمار از اطالعات تحلیل

 کوواریانس تحلیل آزمون) استنباطی آمار و( استاندارد

 در. شد استفاده( متغیره چند واریانس تحلیل و متغیره تک

 در معیار انحراف و میانگین زیر جدول در ابتدا بخش این

.است شده آورده صوت هیجان بازشناسی در گروه سه
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     04      و همکاران پرویز صباحی

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 
 گروه سه درمیانگین و انحراف معیار بازشناسی هیجان صوت  1جدول 

انحراف  میانگین گروه حالت هیجان

 معیار

انحراف  میانگین گروه حالت هیجان

 معیار

91/71 ضداجتماعی شدت هیجان درد 43/17 40/77 ضداجتماعی شدت هیجان خشم  12/13  

73/77 وسواسی 42/21 77/07 وسواسی  32/23  

42/02 عادی 70/10 73/07 عادی  14/10  

74/24 ضداجتماعی ارزش هیجان 21/11 17/22 ضداجتماعی ارزش هیجان  43/12  

22/22 وسواسی 77/17 17/29 وسواسی  01/17  

14/20 عادی 14/14 77/23 عادی  11/13  

برانگیختگی 

 هیجان

برانگیختگی  21/21 09/34 ضداجتماعی

 هیجان

37/49 ضداجتماعی  90/11  

21/43 وسواسی 02/27 04/41 وسواسی  70/22  

10/47 عادی 21/22 07/40 عادی  40/10  

 77/22 12/30 ضداجتماعی شدت هیجان خنثی 91/13 41/72 ضداجتماعی شدت هیجان شادی

 11/27 22/34 وسواسی 73/10 91/01 وسواسی

 07/31 77/79 عادی 17/21 34/00 عادی

 17/11 17/31 ضداجتماعی ارزش هیجان 17/11 07/72 ضداجتماعی ارزش هیجان

 10/11 43/22 وسواسی 31/10 12/79 وسواسی

 77/29 79/20 عادی 19/14 20/79 عادی

برانگیختگی 

 هیجان

برانگیختگی  23/22 23/77 ضداجتماعی

 هیجان

 27/11 13/11 ضداجتماعی

 93/11 11/10 وسواسی 77/11 72/71 وسواسی

 71/27 27/23 عادی 21/21 17/71 عادی

 31/21 11/41 ضداجتماعی شدت هیجان تعجب 11/13 17/07 ضداجتماعی شدت هیجان غم

 11/23 71/41 وسواسی 22/21 21/07 وسواسی

 72/21 42/40 عادی 10/12 11/73 عادی

 99/20 77/30 ضداجتماعی ارزش هیجان 29/12 13/22 ضداجتماعی ارزش هیجان

 74/22 30/21 وسواسی 94/29 94/29 وسواسی

 01/29 01/49 عادی 77/23 77/23 عادی

برانگیختگی 

 هیجان

برانگیختگی  17/29 07/40 ضداجتماعی

 هیجان

 41/24 49/21 ضداجتماعی

 77/27 77/31 وسواسی 71/23 17/72 وسواسی

07/32 عادی 32/11 19/77 عادی  70/29 

17/02 ضداجتماعی شدت هیجان ترس 41/11 27/41 ضداجتماعی شدت هیجان تنفر  17/13  

17/03 وسواسی 11/23 74/71 وسواسی  19/11  

73/07 عادی 13/11 19/09 عادی  12/17  

11/21 ضداجتماعی ارزش هیجان 01/11 01/22 ضداجتماعی ارزش هیجان  37/14  

90/21 وسواسی 10/14 37/11 وسواسی  11/11  

10/27 عادی 29/17 12/27 عادی  12/10  

41/41 ضداجتماعیبرانگیختگی  74/11 12/33 ضداجتماعیبرانگیختگی   91/29  
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 ... های اختالل شخصیت ضداجتماعی، نشانهمقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با      07

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

13/47 وسواسی هیجان 11/23 79/37 وسواسی هیجان  71/23  

11/79 عادی 71/11 77/49 عادی  72/11  

برانگیختگی  لذت 14/29 42/44 ضداجتماعی شدت هیجان لذت

 هیجان

 10/21 17/33 ضداجتماعی

 01/27 70/37 وسواسی 14/21 14/79 وسواسی

 93/24 09/31 عادی 71/24 10/72 عادی

 99/21 19/47 ضداجتماعی ارزش هیجان

 11/27 19/42 وسواسی

 11/24 44/41 عادی

 

 باالترین نشان می دهد، 1همان گونه که نتایج جدول 

در حالت صوت در سه  میانگین در انواع بازشناسی هیجان

مؤلفه شدت، برانگیختگی و ارزش در سه گروه شخصیت 

 و عادی به ترتیب در و شخصیت وسواسی ضداجتماعی

 و شدت مؤلفه در میانگین باالترین خنثی و ترس هیجان

 متعلق( 27/23)(77/79) ،(11/79)(73/07) برانگیختگی

 به( 17/31) ،(11/21) ارزش مؤلفه در و عادی گروه به

 ی مؤلفه در. دارد تعلق ضداجتماعی شخصیت اختالل

 میانگین باالترین خشم هیجان ارزش و شدت

 برانگیختگی در و عادی گروه به متعلق (77/23)(73/07)

در  ادامه .است وسواسی شخصیت به متعلق( 04/41)

 های شاخص 2در جدول  .ارائه شده است-1جدول 

 در سه حالت یکپارچه توصیفی انواع بازشناسی هیجان تن

نورانی، قطعه نورانی، نقطه نورانی در سه گروه شخصیت 

آورده شده و عادی  شخصیت وسواسی و ضداجتماعی

.است
 

 گروه سه درتن  میانگین و انحراف معیار بازشناسی هیجان 2 جدول

انحراف  میانگین گروه حالت هیجان

 معیار

انحراف  میانگین گروه حالت هیجان

 معیار

 یکپارچه نورانی خشم

 

 یکپارچه نورانی خنثی 23/2 39/7 ضداجتماعی

 

 27/2 73/0 ضداجتماعی

 07/2 73/7 وسواسی 41/1 29/7 وسواسی

 10/2 93/0 عادی 74/1 13/7 عادی

  71/1 73/7 ضداجتماعی قطعه نورانی

 قطعه نورانی

 

 70/2 10/7 ضداجتماعی

 04/2 10/0 وسواسی 07/1 40/7 وسواسی

 91/3 73/0 عادی 11/1 71/7 عادی

  77/1 79/7 ضداجتماعی نقطه نورانی

 نقطه نورانی

 

 79/2 93/0 ضداجتماعی

 74/2 93/0 وسواسی 99/2 03/0 وسواسی

 47/2 70/0 عادی 17/1 39/7 عادی

 یکپارچه نورانی شادی

 

  ترس 21/1 93/1 ضداجتماعی

 یکپارچه نورانی

 

 37/1 70/1 ضداجتماعی

 71/1 10/1 وسواسی 74/1 43/1 وسواسی

 13/1 19/7 عادی 73/1 19/1 عادی

  10/9 10/1 ضداجتماعی قطعه نورانی

 قطعه نورانی
 91/1 10/1 ضداجتماعی

 42/1 09/1 وسواسی 02/1 00/1 وسواسی

 49/2 73/7 عادی 72/1 13/7 عادی
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     00      و همکاران پرویز صباحی

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 71/1 13/1 ضداجتماعی نقطه نورانی 191/9 30/1 ضداجتماعی نقطه نورانی

 01/1 20/1 وسواسی 22/1 13/1 وسواسی

 17/2 23/7 عادی 42/1 93/1 عادی

 17/2 39/7 ضداجتماعی یکپارچه نورانی تنفر 11/1 70/7 ضداجتماعی یکپارچه نورانی غم

 01/2 29/7 وسواسی 71/1 33/7 وسواسی

19/1 19/0 عادی  99/2 39/7 عادی 

 12/2 23/0 ضداجتماعی قطعه نورانی 07/1 10/7 ضداجتماعی قطعه نورانی

 07/2 20/7 وسواسی 30/1 13/7 وسواسی

931/2 33/7 عادی  12/2 23/0 عادی 

 32/2 49/7 ضداجتماعی نقطه نورانی 04/1 10/7 ضداجتماعی نقطه نورانی

 49/2 39/7 وسواسی 11/1 10/7 وسواسی

 24/2 90/0 عادی 90/2 49/0 عادی

 

 هیجان در دهد می نشان 2دولج نتایج که گونه همان

 قطعه ،(39/7) نورانی یکپارچه حالت سه هر در خشم

 میانگین باالترین ،(79/7) نورانی نقطه( 73/7) نورانی

 در ادامه. است ضداجتماعی شخصیت گروه به متعلق

 های شاخص 3 جدول در .است شده ارائه 2جدول

چهره، در سه گروه  های هیجانانواع بازشناسی  توصیفی

و عادی  شخصیت وسواسی و ضداجتماعیشخصیت 

 .ورده شده استآ

 
 گروه سه درمیانگین و انحراف معیار بازشناسی هیجان صوت، تن و چهره  3 جدول

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 30/4 شخصیت ضداجتماعی هیجان خشم

20/4 

13/4 

17/1 

41/1 

11/1 

 اختالل شخصیت وسواسی

 عادی

 39/3 اختالل شخصیت ضداجتماعی هیجان ترس

49/3 

33/3 

23/1 

47/1 

32/1 

 اختالل شخصیت وسواسی

 عادی

 19/7 اختالل شخصیت ضداجتماعی هیجان غم

09/7 

00/7 

490/9 

07/9 

74/9 

 اختالل شخصیت وسواسی

 عادی

 49/7 اختالل شخصیت ضداجتماعی هیجان تنفر

20/7 

03/7 

17/9 

11/9 

01/9 

 اختالل شخصیت وسواسی

 عادی

 10/7 ضداجتماعیاختالل شخصیت  هیجان شادی

13/7 

13/7 

11/9 

30/9 

27/9 

 اختالل شخصیت وسواسی

 عادی

 09/7 اختالل شخصیت ضداجتماعی هیجان تعجب

79/7 

13/1 

 اختالل شخصیت وسواسی 734/9
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 ... های اختالل شخصیت ضداجتماعی، نشانهمقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با      07

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 37/9 13/7 عادی

 هیجان خنثی

 

 30/7 اختالل شخصیت ضداجتماعی

13/7 

93/7 

17/9 

47/1 

111/9 

 وسواسیاختالل شخصیت 

 عادی

 

 ی مؤلفه در دهد می نشان 3 جدول در که گونه همان

( 13/4) میانگین باالترین خشم چهره هیجان بازشناسی

 هیجان بازشناسی  مؤلفه در. است عادی گروه به مربوط

 گروه به مربوط( 49/3) میانگین باالترین ترس چهره

 هیجان بازشناسی ی مؤلفه در. است وسواسی شخصیت

 گروه به مربوط( 19/7) میانگین باالترین غم چهره

 شده ارائه 3جدول در ادامه. بود ضداجتماعی شخصیت

در سه گروه  توصیفی نظریه ذهن در شاخص .است

و عادی  و شخصیت وسواسی شخصیت ضداجتماعی

متعلق به گروه شخصیت ( 03/21)باالترین میانگین 

 .ضداجتماعی بود

 متغیره چند واریانس تحلیل نتایج ارائه از پیش

 آزمون) ها واریانس شامل همگنی ،مربوطه های فرض پیش

 (باکس ام) ها کوواریانس ماتریس و همگنی (لوین

 ها فرضپیش  لوین آزمون در .قرار گرفت موردبررسی

باکس متغیر بازشناسی . ی ام آماره فرض پیشدر  .شد تائید

 برابر fمقدار اماره  ،17/2477 هیجان صوت برابر با

در  .آمد دست به 9991/9 معناداری نیز برابر ، سطح913/3

باکس بازشناسی هیجان تن برابر با . ی ام فرض آماره پیش

معناداری نیز  ، سطح721/1 برابر fمقدار اماره  ،047/144

. ی ام فرض آماره در پیش. آمد دست به 9991/9 برابر

مقدار  ،277/117باکس بازشناسی هیجان چهره برابر با 

 به 9991/9 معناداری نیز برابر ، سطح3/ 117 برابر fاماره 

متغیره سه گروه در  دتحلیل چن 4در جدول . آمد دست

 .بازشناسی هیجان صوت، تن و چهره ارائه شده است

 

 و چهره تن حلیل چند متغیره سه گروه در بازشناسی هیجان صوت،ت 4جدول 

 توان آماری سطح معناداری f آماره مقدار اثر بازشناسی هیجان

 117/9 914/9 077/1 731/9 اثر پیالیی

 

 4جدول در که متغیره چند تحلیل آزمون نتایج براساس

 هیجان بازشناسی های مؤلفه از یکی در حداقل. است آمده

 در .دارد وجود معنادار تفاوت پژوهش های گروه بین

 هیجان بازشناسی متغیره تک واریانس تحلیل 7 دولج

 .است شده آورده گروه سه در چهره و تن صوت،

 
 گروه سه در چهره و تن صوت، هیجان بازشناسی متغیره تک واریانس تحلیل 5 جدول

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  fآماره 

 معناداری

توان 

 آماری

 347/1720 شدت خشم

991/20203 

2 

13 

174/103 

422/310 

721/2 971/9 720./ 

 974/9 /.173 171/9 121/34 2 070/01 ارزش خشم
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     01      و همکاران پرویز صباحی

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

137/11111 13 140/211 

 3777//071 برانگیختگی خشم

410/42131 

2 

13 

131/1117 

131/710 

071/3 *939/9 071/9 

 197/1217 شدت شادی

237/24347 

2 

13 

174/091 

349/213 

970/2 132/9 410/9 

 171/493 ارزش شادی

220/17124 

2 

13 

117/291 

073/119 

971/1 371/9 239/9 

 004/271 برانگیختگی شادی

707/34379 

2 

13 

132/127 

107/413 

394/9 731/9 917/9 

 993/11 ترسشدت 

917/29177 

2 

13 

791/49 

417/272 

109/9 172/9 974/9 

 177/1977 ارزش ترس

740/10114 

2 

13 

131/721 

431/293 

099/2 919/9 797/9 

 297/1 برانگیختگی ترس

742/37444 

2 

13 

194/4 

943/427 

919/9 119/9 971/9 

 474/704 شدت درد

211/27329 

2 

13 

227/212 

904/397 

127/9 491/9 297/9 

 427/319 ارزش درد

132/11231 

2 

13 

212/177 

771/211 

790/9 410/9 100/9 

 241/703 برانگیختگی درد

107/21727 

2 

13 

027/211 

733/377 

712/9 470/9 111/9 

 171/1212 شدت تنفر

701/33117 

2 

13 

371/090 

997/311 

729/1 227/9 317/9 

 137/371 ارزش تنفر

901/14714 

2 

13 

701/117 

101/174 

901/1 371/9 239/9 

 729/234 برانگیختگی تنفر

471/34971 

2 

13 

209/117 

377/419 

210/9 772/9 914/9 

 273/772 شدت غم

314/29324 

2 

13 

137/310 

171/244 

777/1 213/9 320/9 

 011/207 ارزش غم

141/11377 

2 

13 

190/133 

294/233 

774/9 700/9 142/9 

 017/1907 برانگیختگی غم

319/37222 

2 

13 

191/732 

403/441 

111/1 319/9 274/9 

 419/179 شدت تعجب

011/71117 

2 

13 

437/247 

047/791 

340/9 791/9 194/9 

 712/1329 ارزش تعجب

774/44211 

2 

13 

270/009 

711/733 

237/1 217/9 203/9 

 971/9 121/9 111/9 911/197 2 170/219 برانگیختگی تعجب
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 ... های اختالل شخصیت ضداجتماعی، نشانهمقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با      01

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

103/40303 13 091/771 

 141/1277 شدت لذت

797/47317 

2 

13 

771/031 

134/740 

101/1 310/9 279/9 

 711/1971 ارزش لذت

402/41992 

2 

13 

714/731 

343/771 

133/9 317/9 297/9 

 094/121 برانگیختگی لذت

117/41119 

2 

13 

192/04 

741/712 

191/9 117/9 00/9 

 121/4110 شدت خنثی

179/09172 

2 

13 

404/2443 

303/734 

320/3 *941/9 017/9 

 111/1312 ارزش خنثی

417/31712 

2 

13 

971/010 

122/312 

111/1 101/9 379/9 

 141/332 برانگیختگی خنثی

100/30703 

2 

13 

421/100 

739/449 

371/9 017/9 191/9 

 172/1 خشم یکپارچه نورانی

970/234 

2 

13 

130/9 

129/2 

332/9 711/9 191/9 

 090/3 نورانیترس یکپارچه 

701/210 

2 

13 

193/1 

012/2 

019/9 794/9 103/9 

 479/7 غم یکپارچه نورانی

331/297 

2 

13 

737/2 

474/2 

197/1 330/9 231/9 

 772/12 شادی یکپارچه نورانی

077/114 

2 

13 

270/0 

227/2 

121/2 907/9 749/9 

 170/9 تنفر یکپارچه نورانی

901/447 

2 

13 

911/9 

302/7 

910/9 114/9 972/9 

 102/17 خنثی یکپارچه نورانی

274/771 

2 

13 

711/7 

171/0 

910/1 342/9 237/9 

 031/2 خشم قطعه نورانی

710/279 

2 

13 

317/1 

202/3 

493/9 001/9 113/9 

 127/17 ترس قطعه نورانی

913/241 

2 

13 

704/1 

991/3 

137/2 903/9 747/9 

 234/7 غم قطعه نورانی

171/113 

2 

13 

017/2 

217/2 

111/1 312/9 272/9 

 477/24 شادی قطعه نورانی

030/177 

2 

13 

221/12 

110/2 

771/7 *994/9 177/9 

 113/22 تنفر قطعه نورانی

470/749 

2 

13 

970/11 

712/0 

011/1 111/9 341/9 

 132/14 خنثی قطعه نورانی

471/001 

2 

13 

410/7 

974/1 

121/9 492/9 294/9 

 343/9 114/9 074/1 174/7 2 191/11 خشم نقطه نورانی
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     79      و همکاران پرویز صباحی

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

111/217 13 770/3 

 793/1 ترس نقطه نورانی

004/212 

2 

13 

272/4 

490/3 

241/1 212/9 207/9 

 171/19 غم نقطه نورانی

374/211 

2 

13 

471/7 

319/3 

010/1 297/9 333/9 

 929/21 شادی نقطه نورانی

493/119 

2 

13 

719/14 

339/1 

191/19 *9991/9 111/9 

 719/17 نقطه نورانیتنفر 

931/449 

2 

13 

117/7 

392/7 

411/1 232/9 391/9 

 414/11 خنثی نقطه نورانی

797/712 

2 

13 

797/7 

131/7 

711/9 473/9 112/9 

 020/7 بازشناسی هیجان چهره خشم

901/121 

2 

13 

113/2 

471/1 

121/1 172/9 319/9 

 191/9 بازشناسی هیجان چهره ترس

133/141 

2 

13 

494/9 

717/1 

227/9 711/9 914/9 

 470/9 بازشناسی هیجان چهره غم

401/27 

2 

13 

231/9 

397/9 

770/9 403/9 171/9 

 211/2 بازشناسی هیجان چهره تنفر

100/71 

2 

13 

191/1 

791/9 

703/1 210/9 323/9 

 903/9 بازشناسی هیجان چهره شادی

997/0 

2 

13 

931/9 

972/9 

434/9 079/9 111/9 

هیجان چهره بازشناسی 

 تعجب

142/9 

101/41 

2 

13 

421/9 

712/9 

711/9 414/9 100/9 

 739/1 بازشناسی هیجان چهره خنثی

221/193 

2 

13 

707/9 

244/1 

017/9 743/9 179/9 

 

 تحلیل اجرای با شود می مشاهده 7 جدول در چنانچه

توانایی بازشناسی  های مؤلفهاز بین  متغیره تک واریانس

برانگیختگی خشم و شدت  های مؤلفههیجان صوت فقط 

 01درصد و  07به ترتیب  که خنثی معنادار شده است

از بین . کنند می را تبیین ها گروه ها واریانسدرصد از 

 های مؤلفهتوانایی بازشناسی هیجان تن فقط  های مؤلفه

به که  قطعه نورانی، نقطه نورانی شادی معنادار شده است

را  ها گروه ها واریانسدرصد از  11درصد و  17ترتیب 

نتایج مقایسه زوجی سه گروه   0در جدول  .کنند می تبیین

 .شده است ارائهدر بازشناسی هیجان صوت و تن 

 
 تن و صوت هیجان بازشناسی در گروه سه زوجی مقایسه نتایج   جدول

بازشناسی 

 هیجان

تفاوت  (J)گروه (I)گروه  وابستهمتغیر 

 میانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داری معنی

 921/9 111/7- 141/17 وسواسیضد  امتیازدهی برانگیختگی خشم 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

na
kh

t.m
uk

.a
c.

ir 
at

 0
:1

6 
+

04
30

 o
n 

F
rid

ay
 M

ay
 1

5t
h 

20
20

http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-711-fa.html


 ... های اختالل شخصیت ضداجتماعی، نشانهمقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با      71

 77-77، 1311، 1م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 

 صوت

- 447/19 عادی اجتماعی

 

119/0 273/9 

 999/1 132/0 793/7 عادی وسواسی

ضد  امتیازدهی شدت خنثی

 اجتماعی

 

 وسواسی

 عادی

741/3 

303/14 -

144/7 

211/7 

999/1 

170/9 

 941/9 317/7- 197/17 عادی وسواسی

 

 

 

 وسواسی ضداجتماعی تن شادی حالت قطعه نورانی

 عادی

313/9 

391/1 

 

314/9 

311/9 

 

101/9 

994/9 

 

 900/9 313/9 111/9 عادی وسواسی

ضد  شادی حالت نقطه نورانی

 اجتماعی

 

 وسواسی

 عادی

740/9 

431/1 

394/9 

319/9 

221/9 

9991/9 

 910/9 311/9 114/9 عادی وسواسی

 

 دهی امتیاز در دهد مینشان  0که جدول  طور همان

 و ضداجتماعی شخصیت گروه دو در خشم برانگیختگی

 شدت امتیازدهی در و (=921/9p) وسواسی شخصیت

تفاوت  عادی و وسواسی شخصیت گروه دو خنثی،

دو شادی هیجان بازشناسی در . است( =941/9p) معنادار

 نورانیو حالت نقطه ( =994/9p)حالت قطعه نورانی 

(9991/p= ) و عادی  ضداجتماعیدر دو گروه شخصیت

گروه  هیجان شادی در همچنین .است معنادار تفاوت

 نورانیحالت نقطه شخصیت وسواسی و گروه عادی در 

(910/9p=) است تفاوت معنادار شده. 

 

 حثب

 پژوهش حاضر مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان وهدف 

غیر بالینی شخصیت  های نمونهنظریه ذهن در 

نتایج . عادی بود و، شخصیت وسواسی ضداجتماعی

 درپژوهش حاکی از وجود تفاوت در بازشناسی هیجان 

شخصیت  ،ضداجتماعیمختلف در شخصیت  های روش

در این پژوهش تفاوتی در صحت . عادی بود ووسواسی 

 گروه شخصیت اما ؛ازشناسی هیجان صوت مشاهده نشدب

 1امتیازدهیدر  وسواسی و شخصیت ضداجتماعی

 طوریه متفاوت بودند ب باهمبرانگیختگی هیجان خشم 

 امتیازدهیدر  ضداجتماعی شخصیت که گروه

کمتری نسبت به گروه  برانگیختگی هیجان خشم امتیاز

 2وکوسن بروک. به این مؤلفه دادند وسواسی شخصیت

 های ویژگی با افراد هیجان پردازش بررسی در(2913)

 -روانی رفتاری، تفسیر در هایی ناهنجاری ،ستیز جامعه

 پردازش هنگام در مغزی مناطق فعالیت و فیزیولوژیکی

 با مقایسه در ستیزها جامعه اما ؛کردند مشاهده ها هیجان

 و شدت خود، برانگیختگی امتیازدهی در کنترل گروه

به  تبیین در .نداشت تفاوتی شده ارائه محرک ارزش

 اختالل در (تنها در خشم)تفاوت بازشناسی هیجان صوتی 

 راهنمای اساس برگفت؛  توان می ضداجتماعی شخصیت

                                                      
1- Rating 
2- Brook & Kosson  
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 دارای افراد اینروانی  های بیماری تشخیصی و آماری

 امنیت به نسبت باکانه بی توجهی بی شامل هایی ویژگی

 فقدان و بودن جسور شخصیتی و صفت دیگران و خود

 ها آن بر کمتری تأثیر خشم صدای بنابراین ؛هستند ترس

در مقایسه  (2913)1بیگلی ،آبراموز و گوسون .گذارد می

و زندانیان عادی در بازشناسی هیجان  ستیز جامعهزندانیان 

 3و جنبه تُن گفتار 2صوت در دو شرایط جنبه معنایی گفتار

نقص کلی در  ستیزها جامعهبه این نتایج رسیدند که 

دو نقص خاص در  معنایی گفتار و های نشانه بندی دسته

حرکات  هیجان بازشناسی در. هیجان غم و شادی دارند

 دو حالت در عادی و ضداجتماعی شخصیت گروه بدن

 بودند؛ متفاوت شادی نورانی هیجانِ نقطه و نورانی قطعه

 بهتری عملکرد ضداجتماعی به صورتی که شخصیت

 ،داول توسط تحلیلی فرا در. داشت عادی گروه به نسبت

 گرفت صورت (2912)4پالرمو و مکونیا ، کرینیا

 در 7وضعیتی و صوت چهره، هیجان بازشناسی از شواهدی

 در نقص آیا اینکه کردن روشن باهدف ستیزها جامعه

 یا است خاصی هیجان به منحصر هیجانات بازشناسی

 شواهدی از  تحلیل فرا این .شد انجام هستند؟ فراگیر

 هیجان چند برای ها روش سراسر در آشکاری اختالالت

مشاهده  نوجوانان و ساالن بزرگ در( غم و ترس ،فقط نه)

از روش ژست یک پژوهش تنها تحلیل  در این فرا .کرد

 0مونوز)در بازشناسی هیجان ترس صورت گرفته بود بدن

بازشناسی ابراز  شناسایی بهتر عملکرد تبیین در .(2991،

 شخصیت اختالل در( شادی تنها در)یتن هیجان

 و اکمن های گزارش ازجمله گفت توان می ؛ضداجتماعی

                                                      
1- Bagley, Abramowitz& Kosson 
2- Semantic speech 
3- Prosodic speech 
4- Dawel, O’kearney, McKone & Palermo 
5- Postural 
6- Muñoz 

 در هیجان بارزترین عنوان به شادی؛ از(1170) 7فرایزن

 بررسی با البته. اند برده  نام کنندگان شرکت بازشناسی

 در تن هیجانات بازشناسی های مؤلفه دیگر های میانگین

 میانگین باالترین ضداجتماعی شخصیت اختالل گروه، سه

 ،( سه حالت) شادی، خشم هیجانات بازشناسی صحت در

 نسبت را( یک حالت) خنثی و( دو حالت) ،تنفر، غمترس

مربوط به  تفاوت این رسد می نظر به. داشت گروه دو به

 افراد مثال عنوان به است اجتماعی های محرک مرکز ثقل

 به هیجانات بازشناسی منظور به وسواسی شخصیت و عادی

 افراد اما ؛شوند می متمرکز اصلی منبع یک عنوان به چهره

 مقوله دو در خود تعامالت در ازآنجاکه ؛ضداجتماعی

 بررسی دهند می نشان العمل عکس تهاجمی و تدافعی

 نشانه یک ها آن برای افراد بدن حرکات یا تنی وضعیت

 نظر در که رسد می نظر به طبیعی بنابراین است؛ مهم

 برای را اطالعاتی بار بیشترین افراد بدنی وضعیت گرفتن

کلی در مورد  بندی جمعدر یک  ؛باشد داشته اختالل این

 ستیزها جامعهو  ضداجتماعیشخصیت  مبتالبهافراد 

نقص در  نتیجه گرفت بدکارکردی آمیگدال و توان می

 و ترس و غم بیشترین موارد تائید های هیجانبازشناسی 

سپس از روش  و تحقیقات از روش ابراز چهره اکثر

روش  از و اند کردهصوت برای بازشناسی هیجان استفاده 

بنابراین در مورد بازشناسی  است؛ شده استفادهتن کمتر 

در این به تحقیقات بیشتری کات بدن هیجان از روش حر

 شخصیت اختالل باالی شیوع علیرغم .نیاز است افراد

بلشفیلد ) است نشده آن به کافی پژوهشی توجه ،وسواسی

 با پژوهش این نتایج. (2994 ،1گریو ؛2999، 1وانتوکیا

  ،(2914) رکتور و زاکزانیس داروس، نتایج

                                                      
7- Ekman & Friesen  
8- Blashfield & Intoccia 
9- Grilo 
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 هسک، فویسیا، دانا، فیلوپوب، بالری، کونرایک،

 های یافته باو  سو ناهم  (2991)1 وربانکا و پلکا بونا،

 ،(1311)بهشتی زاده و هاشمیان ،مدرس غروری ،خرازی

 2وکیم ، کیمنمکونگ، کانگ،آروای، اس کک هانگ،

بوزیکاس،کوسمیدیس،جناکو، سایتیس،  و (2919)

اساس نتایج  بر. است همسو (2991) 3فوکاس و کاری فال

و عادی  وسواسی طالعه حاضر دو گروه شخصیتنتایج م

 اما در ؛در صحت بازشناسی هیجان صوت تفاوتی نداشتند

که افراد  طوریه متفاوت بودند؛ ب خنثی، شدت امتیازدهی

 به نسبت نمره شدت خنثی کمتری وسواسی شخصیت

در تحقیقی توسط .دادند گروه عادی به این مؤلفه

–اختالل وسواس در افراد  (2991) وهمکاران بوزیکاس

در صحت بازشناسی هیجان به روش چهره و صدا  جبری

در تبیین امتیازدهی  .با گروه سالم تفاوتی مشاهده نکرد

کمتر شدت خنثی در شخصیت وسواسی نسبت به گروه 

 تشخیصی و آماری راهنمای های مالکاساس  عادی، بر

 هیجان شخصیتی های ویژگیبه خاطر  روانی های بیماری

که احتماالً به دلیل  جاماندگی پذیری محدود و در

کمتری را  خطراست  ها هیجاندر بازشناسی  تردیدشان

که  بیشتری دارند، درحالی جاماندگیدر  و پذیرند می

به بازشناسی هیجان مبادرت  تردیدشان رغم بهگروه عادی 

 وسواسی شخصیت گروه مطالعه حاضر در. ورزند می

 نقطه نورانی هیجانِ شادی تن در حالت عملکرد بهتری

 مبتالبهافراد  به نظرمی رسد نسبت به گروه عادی داشتند

اختالل شخصیت وسواسی به علت اشتغال خاطر به 

 در. اند کردهبازشناسی  ، بهتر از گروه عادی جزئیات

مشاهده  ها گروه تفاوتی بین ای چهره هیجان بازشناسی

                                                      
1- Kornreich, Blairy, Philippot, Dan, Foisy, Hess, Verbanck  
2- Jhung, Namkoong, Kang, Ha, R. Y., An, S. K., Kim & Kim,  
3- Bozikas, Kosmidis, Giannakou, Saitis, Fokas & Garyfallos 

 
 

غروی، بهشتی زاده و هاشمیان مدرس  ، خرازی. نشد

 به مبتالیان های نمونه از متشکل تحقیقی در(1312)

 بازشناسی در مهمی تفاوت، جبری -وسواسی اختالل

 -وسواس اختالل مبتالبه افراد بین چهره هیجانی حاالت

در نظریه . مشاهده نکردند ها آن بهنجار همتایان و جبری

و  ضداجتماعیذهن تفاوتی بین سه گروه شخصیت 

 پژوهش نتایج. عادی مشاهده نشد شخصیت وسواسی و

 نیومن، میتچل، ریچل،های  ذهن با یافته نظریه حاضر در

 برستین، ننتیج،، (2993)، 4وبلر کوهن– بارون لونارد،

پروکتور و  های همسو با یافته ( 2917) 7واسالت برکلن

 و شعرباف آبادی حسن معینی، رعیت (2991) 0بیل

 در تحقیقی که توسط ننتیج،. نا همسو است (1313)

بر روی تأثیر سوگیری  (2917)واسالت  برکلن برستین،

 آهسته و) خصومت با کنترل سرعت پردازش خودکار

در سه گروه  ها چشمدر آزمون نظریه ذهن ( سریع

 عادی صورت غیر مجرم و ستیز جامعهمجرم،  ستیز جامعه

، اگر ستیز جامعهگرفت به این نتیجه رسیدند که افراد 

نداشته  چشم خوانی ذهنمحدودیت زمانی برای پردازش 

 .تفاوتی نخواهد داشت ها گروه دیگر با عملکردشانباشند 

در  (1313) و شعرباف آبادی حسن معینی، رعیت

 مبتالبهاجرایی در بیماران  های کنشبررسی نظریه ذهن و 

جبری، دوقطبی، اسکیزوفرنی و –وسواسی  های اختالل

 -افراد بهنجار به این نتیجه رسیدند که بیماران وسواسی

جبری، اسکیزوفرنی و دوقطبی نسبت به گروه بهنجار در 

اجرایی عملکرد  های کنشنظریه ذهن و  های توانایی

ضعیفی دارند؛ همچنین استنتاج شد که عملکرد ضعیف 

اجرایی به وجود  های کنشدر تکلیف نظریه ذهن و 

                                                      
4- Richell, Mitchell, Newman, Leonard, Baron-Cohen & Blair  
5- Nentjes, Arntz, Breukelen, Slaats  
6- Proctor & Beail  
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شناختی این بیماران مرتبط  های تواناییشدت نقایص در 

 . است

 

 گیری نتیجه

 نقص نوعی طورکلی به بالینی جمعیت از حاصل های یافته

 از شواهد ،حال بااین .کند می بیان را هیجان بازشناسی در

 تریبی ،پرادا (است قوی کمتر بالینی غیر های نمونه

این  های نمونهالزم به ذکر است که  (.2917، 1وکرو

قبلی  های پژوهشدر  که درحالیپژوهش غیر بالینی است 

تبیین دیگر این است . است شده استفادهبالینی  های نمونهاز 

قبلی  های پژوهشبا ابزارهای  که ابزارهای پژوهش حاضر

و بر اساس فرهنگ کشورهای دیگر است؛  متفاوت

پژوهشی برای بیان تفاوت بین فرهنگی در بازشناسی 

صورت گرفت  ها کاناداییو  ها ژاپنیبین  هیجان صوت،

در هیجانات  شدت و ارزش، یازدهیامتاین دو گروه در 

پایین و ارزش  درشدتاما  غم و شادی تفاوتی نداشتند؛

ترس بین این دو گروه  منفی، هیجانات خشم، تنفر و

در صدای هیجان لذت،  همچنین .تفاوت معنادار بود

 هم کمتر، توسط لذت و شدت هیجان کمتر ارزش مثبت،

از اهمیت نتایج نشان . ژاپنی امتیازدهی شد شنوندگان

 تفاوت بین فرهنگی در درک ابراز هیجانات پایه مثبت و

 کوداک،) است غیرکالمیصدای  صورت بهمنفی که 

تبیین دیگر  (.2913،اوکوبو و ، ماتسوراماسودا ،اهام ،بلین

ابراز  های قانون تفاوت در از تفاوت بین فرهنگی،

 ،بلین کوداک،) مختلف است های فرهنگدر  ها هیجان

 های کلمهبعالوه  (2913،اوکوبو و ، ماتسوراماسودا ،هاما

 ،ها هیجان، برای شرح یا تعریف کردن شده استفاده

 چنین اینمتفاوت است؛ بدیهی ست  ها زبانبین  معنایشان

                                                      
1- Prado, Treeby & Crowe 

فرهنگی، احتماالً بیشترین مشکل را در  های تفاوت

فرهنگی  های گروهدر افراد متعلق به  ،ها هیجانرمزگشایی 

در یک فرا . کند متفاوت، نسبت به فرستنده ایجاد می

 داک،کو ازنقل  به ؛2992) 2تحلیل، الفنبین و آمبادی

نتیجه ( 2913،اوکوبو و ماسودا، ماتسورا ،هاما ،بلین

اما  ؛جهانی است ها هیجانگرفتند؛ اگرچه شناسایی 

در داخل گروه  شواهدی از برتری بازشناسی هیجان،

 ها پژوهش کهحاکی از این است  ها یافتهاکثر . دارد وجود

غلبه طوالنی نظریه  و ای چهرهمحدود به ابراز هیجان 

باید هیجانات را  تحقیقات آینده،. بنیادی است های هیجان

تا از . بررسی کنند تر طبیعی صورت به و ها روشاز سایر 

این طریق، دانش ما در مورد تأثیر چنین اختالالتی در 

 .افزایش یابد ر اجتماعی واقعیرفتا

 

 سپاسگزاری

 بهتر چه هر اجرای در را ما که کسانی تمامی از پایان در 

 دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بخصوص پژوهش این

 .کنیم می قدردانی و تشکر کمال اند کرده همراهی
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