
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  تابستان١٨سال پنجم شماره 
 

 

بررسي پردازش حسي و معنايي اطالعات در اختالل اسکيزوفرني و 
  افسردگي اساسي

   ي دانشگاه محقق اردبيلي ـ استاديار گروه روانشناسدکتر حسين قمري گيوي
  ي دانشگاه محقق اردبيلي روانشناسي دکتراي دانشجوـ سجاد بشرپور

  چکيده

طالعات در سه گروه پژوهش حاضر با هدف مقايسه پردازش حسي و معنايي ا :هدف
بيماران دچار اسکيزوفرنيا، بيماران دچار افسردگي اساسي و گروه کنترل سالم انجام 

. اي و از نوع طرح مورد شاهدي بودروش پژوهش حاضر، علي ـ مقايسه :روش. گرفت
ي افراد مبتال به اختالل اسکيزوفرني و اختالل ي آماري اين پژوهش را کليهجامعه

 نفر مبتال ۳۰تعداد . هاي شهرستان اردبيل تشکيل داد در بيمارستانافسردگي بستري
گيري  نفر مبتال به اختالل افسردگي به روش نمونه۳۰به اختالل اسکيزوفرني و تعداد 

 نفر نيز به همين روش از بين ۳۰هاي مورد مطالعه و تعداد تصادفي ساده به عنوان گروه
 نفر از گروه ۴قايسه انتخاب شدند در نهايت جامعه افراد بهنجار به عنوان گروه م

 نفر از گروه افسرده از شرکت در مطالعه خودداري کردند يعني در کل ۲اسکيزوفرني و 
پس از تشخيص روانپزشک، هر سه گروه با .  نفر در اين پژوهش شرکت کردند۸۴
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رزيابي هاي نيمرخ حسي بزرگسال و آزمون افتراق معنايي آزگود ااستفاده از پرسشامه
هاي ثبت پايين واريانس چندمتغيره نشان داد که در مؤلفه نتايج تحليل :هايافته. شدند

)p<0/001 ( و حساسيت حسي)p<0/01 ( و اجتناب از احساس)p<0/03 ( بين سه گروه
داري بين سه تفاوت معني وجود دارد ولي در مؤلفه جستجوي احساس تفاوت معني

، )p<0/001(هاي ارزيابي با پردازش معنايي نيز، در مؤلفهدر ارتباط . گروه وجود نداشت
اين سه گروه تفاوت وجود داشت ولي در مؤلفه )  (p<0/002و فعاليت  )p<0/001(قدرت 

در مقايسه با  :گيرينتيجه. خطر تفاوت آماري معني داري بين سه گروه وجود نداشت
 اطالعات حسي و معنايي را به گروه سالم افراد مبتال به اسکيزوفرني و افسردگي اساسي

هاي ثبت شناسي رواني مؤلفهيعني در قلمرو آسيب. کنندطور متفاوتي پردازش مي
کند پايين، حساسيت حسي و اجتناب از احساس به عنوان يک عامل مشترک عمل مي

هاي ارزيابي، توانايي و فعاليت در جمعيت باليني و در پردازش معنايي نيز مؤلفه
  .داري در جمعيت باليني مشاهده کردتند، بدون اينکه بتوان تفاوت معنيتر هسضعيف

  .پردازش حسي، پردازش معنايي، اسکيزوفرني، افسردگي اساسي :واژگان کليدي

  
شناختي باشد که زيربناي چگونگي ادراک ترين عنصر روانپردازش حسي شايد اساسي

احساس فقط شکل . دهدهاي محيطي را تشکيل ميو واکنش افراد نسبت به محرک
کنند که باشد و شواهد جديدي مطرح ميشناخته شده ارتباط بين فرد و محيط نمي

کنند، همچنين برخي افراد در افراد اطالعات حسي را به طرق مختلفي پردازش مي
آرون و (مقايسه با ديگران حساسيت بيشتري نسبت به اطالعات حسي دارند 

  ). ۲۰۰۱، ۲؛ دان۱،۱۹۹۷آرون

  ردازش حسي، اصطالحـهاي افراد در سبک پبراي تبيين تفاوت) ۱۹۹۷( رون و آرونآ
  

    

2- Dunn 1- Aron & Aron   
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طبق تعريف، حساسيت پردازش حسي تمايل .  را به کار بردند۱حساسيت پردازش حسي
به پردازش عميق و قوي تعداد زيادي از اطالعات ورودي از جمله حاالت خلقي ديگران، 

حساسيت پردازش ) ۱۹۹۷(از ديدگاه آرون و آرون . باشدهاي هنري و غيره مييزيبائ
اند که اين سازه، خود هاي اخير نشان دادهولي پژوهش. ي منسجم بودحسي، يک سازه

در بررسي ) ۲۰۰۶ (۲اسمولواسکا، مک کابه و وودي. ي ديگر استمتشکل از چند سازه
اين . ش حسي را کشف و اعتبار يابي کردندخودشان، يک مدل سه عاملي از سبک پرداز

پژوهشگران پس از انجام يک تحليل عاملي اکتشافي به اين نتيجه رسيدند که 
به آساني برانگيخته (حساسيت پردازش حسي شامل سه مؤلفه؛ سهولت تحريک 

  .   است۵شناختي و حساسيت زيبائي۴، آستانه حسي پايين۳)شدن

 ۶ايي کاردرماني حرفهزش حسي به ويژه در حوزهاخيراً يک مدل چهار عاملي پردا
به وجود ) ۲۰۰۱(اي به دست آورده است، اين مدل که توسط دان همحبوبيت فزايند

، ۸، حساسيت حسي۷آمده، سبک پردازش حسي را در قالب چهار مقوله ثبت پايين
دان فرض کرد که ). ۲۰۰۱دان، ( قرار داد ۱۰ و جستجوي احساس۹اجتناب از احساس
 که مي تواند ۱۱ آستانه حسي شخص-۱:  عامل اصلي وابسته است۲پردازش حسي به 
چه ميزاني از تحريک الزم است تا شخص به محرک واکنش نشان (باال يا پايين باشد 

داشتن ).  باشد۱۲تواند به صورت فعال يا انفعالي راهبرد پاسخ فرد که مي-۲، )دهد
بـندي انفعالي به عنوان ثبت پاييـن طبقهي پاسخدهي ي حسي باال و شـيوهآستانه
در ). دهندکنند به اطالعات حسي پاسخ نميبراي مثال افرادي که گزارش مي(گردد مي

ي حسي باال و پاسخدهي فعال تحت عنوان جستجوي احساس حالي که داشتن آستانه
  العات کنند در جستجوي اطبراي مـثال افـرادي که گزارش مـي(گردد بنـدي مـيطبقه

  

    

2- Smolewska & Mc Cabe & Woody 
4- Low sensory threshold 
6- occupational therapy 
8- sensory sensitivity 
10- sensory threshold 
12- active or passive  

1- Sensory processing sensitivity 
3- ease of excitation 
5- aesthetic sensitivity 
7- low registration 
9- sensation avoiding   
11- sensation seeking 
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ي پاسخدهي انفعالي تحت عنوان ي پايين و شيوهداشتن آستانه). گردندحسي مي
کنند که شديداً تحت براي مثال افراد گزارش مي(گردد بندي ميحساسيت حسي طبقه

حسي پايين و در حاليکه داشتن يک آستانه ). گيرندهاي حسي قرار ميتأثير محرک
براي مثال (گردد بندي ميپاسخدهي فعاالنه تحت عنوان اجتناب از احساس طبقه

ديداً از تجارب حسي که بالقوه قوي هستند، اجتناب ـکنند شيـرادي که گزارش مـاف
  ). ۲۰۰۱دان،  ()کنندمي

هاي منفي هاي مختلف پردازش حسي با پيامداند که جنبهمطالعات نشان داده
، ۱کارور و وايت(هاي بازداري رفتاري سبک پردازش حسي به سازه.  همراه استباليني
، ۳کاگان(و کـمرويي ) ۱۹۸۱ ،۲؛ گري۱۹۹۱و ۱۹۸۱آيزنـگ، (درونگرايـي ) ۱۹۹۴
همبستگي بين سبک پردازش حساسيت حسي  با . ارتباط داده شده است) ۱۹۹۴

به دست آمده ) ۱۹۹۷(ن اي توسط آرون و آروپذيري در مطالعهدرونگرايي و هيجان
پذيري از جمله تجليات در اين زمينه فرض شده است که درونگرايي و هيجان. است

باشد و همچنين سبک رفتاري احتمالي افراد داراي سبک پردازش حساسيت حسي مي
آرون و (اي در رشد شخصيتي اين افراد باشد پردازش حسي ممکن است عامل عمده

  ).  ۱۹۹۷آرون، 

 است که آستانه حسي پايين و حساسيت حسي با فوبي اجتماعي مشخص شده
و ) ۲۰۰۰، ۵مايرز و کارور(، اختالل شخصيت اجتنابي )۲۰۰۲، ۴نيل، ادلمن و گالشان(

استرس  ادراک شده و سالمتي رواني ) ۲۰۰۵ليس و همکاران، (اضطراب و افسردگي 
  . ارتباط دارد) ۲۰۰۶بنهام، (کمتر 

اي از اختالل که پيچيدگي و ماهيت متناقض زوفرني، جنبهبه ويژه در اختالل اسکي
  از يک طرف، افراد مبتال .  است۶هايي در پردازش حسيکند، نابهنجاريآن را تبيين مي

  

  

2- Gray 
4- Neal & Edelman & Glashan 
6- Sensory processing 

1- Carver & White 
3- Kagan 
5- Mayers & Carver 
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هاي حسي توصيف  به مـحرک۱ عنوان افـرادي بيش از حد حساسبه اسکيزوفرني به
 يک نارسايي در ۲شوند، براي مثال مطالعاتي با استفاده از فنوني نظير بازداري نهفتهمي

اند، به ويژه براي  در بين افراد مبتال به اختالل اسکيزوفرني آشکار کرده۳دروازه حسي
، ۴براف( شوندبه طور مساوي ادراک ميهايي که فيلتر نشده و از نظر اهميت محرک
همزمان با اين تحقيقات، شواهد متناقض ديگري نشان مي دهند که افراد ). ۱۹۹۳

 کنند و زمان واکنش کندتري دارند مي۵مبتال به اسکيزوفرني بيش از حد بازداري
  ) ۱۹۹۳، ۶استفي و والدمن(

پردازند، از ي مي  مطالعات زيادي که  به بررسي پردازش حسي در اسکيزوفرن
هاي متداول در افراد حساسيت حسي، اجتناب از احساس و ثبت پايين به عنوان پاسخ

 ۷ي حساسيت حسي توصيفات اوليه مک گي و چاپمندر زمينه. کنندمبتال، حمايت مي
ي نارسايي توجه در افراد مبتال به اسکيزوفرني شامل برخي گزارشات درباره) ۱۹۶۱(

سازماني در پرتي و بيها، حواس بودن صداها، درخشان بودن رنگشخصي است که بلند
ي فنوني نظير نارسايي دروازه حسي که به وسيله. کنندافراد مبتال را  توصيف مي

) ۱۹۹۳ و همکارن، ۱۰؛ مک واود۱۹۹۳، ۹براف( و بازداري نهفته ۸بازداري پيش از ضربه
ردن اطالعات نامربوط در اين اختالل شود نيز از ناتواني در فيلتر کاندازه گرفته مي

داري بين در پژوهش خود، تفاوت معني) ۲۰۰۲(ن و همکاران وولي برا. حکايت دارند
سه گروه افراد مبتال به اسکيزوفرني، افراد مبتال به اختالل دو قطبي و افراد سالم از نظر 

  .  حساسيت حسي پيدا نکردند

اجتناب از احساس در اسکيزوفرني و ، )۲۰۰۲(ي براون و همکاران طبق مطالعه
  هاي قابلو اين عالمت با تقاضاي مـحيط. اختالل دوقـطبي بيشتر از گـروه بهنـجار بود

  

  

2- Latent inhibition 
4- Braff 
6- Steffy & Waldman 
8- repulse inhibition 
10- McDwod 

1- oversensitive 
3- Sensory gating deficit 
5- overinhibition 
7- Mc Ghie & Chapman 
9- Braff  
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هايي که الزامات کمتري دارند همراه با حضور عالئم منفي مشخص بيني و محيطپيش
هاي هايي با حداقل تحريک از جمله محيطافراد مبتال به اسکيزوفرني محيط. شودمي

  ).  ۱۹۹۳، ۱مانتانر(کنند هاي اجتماعي کمتر را انتخاب ميکاري ساده و با درخواست

افراد داراي اختالل اسکيزوفرني به طور مکرر در پاسخ دادن و نسبت دادن معني به 
عملکرد آنها در تکاليف زمان واکنش مثالي از پاسخ کند . خورندها شکست ميمحرک

اصرار به (هاي برگشتي پاسخ). ۱۹۹۳، ۲استيفي و والدمن(شده در اسکيزوفرني است 
تواند مثال ديگري از ثبت حسي پايين در افراد خود مي) هاي قبليبرگشتن به پاسخ

بندي همان طوري که در آزمون دسته). ۱۹۹۷، ۳کريدر(مبتال به اسکيزوفرني باشد
شود حتي با دادن دستورالعمل افراد مبتال به هاي ويسکانسين آشکار ميکارت

کست مواجه اسکيزوفرني در استفاده از اطالعات هشداردهنده براي تغيير پاسخ با ش
  ).۱۹۹۴، ۴گولد برگ و واينبرگر(شوند مي

) ۱۹۹۷(جستجوي احساس نيز که يکي از چهار سطح پردازش حسي مدل دان 
فقدان احساس لذت در افراد مبتال . رسد در اسکيزوفرني افزايش يابداست به نظر نمي

 که زاکرمن آشکار کرد). ۱۹۸۷، ۵آندريسون(اي متداول است به اين اختالل پديده
باشد و بين اين دو فقدان احساس لذت حد کرانه در پيوستار جستجوي احساس مي

همسان با اين نتيجه ). ۱۹۹۰مک کان و همکاران، (ي منفي وجود دارد متغير رابطه
هاي اسکيزوفرنيک و در پژوهش خود آشکار ساختند که گروه) ۲۰۰۲(براون و همکاران 

. تري در بعد جستجوي حسي به دست آوردنديينداري نمرات پادو قطبي به طور معني
، شواهد از الگوهاي حساسيت )۱۹۹۷(به طور خالصه با کاربرد مدل پردازش حسي دان 

  . حسي، اجتناب از احساس و ثبت پايين در اختالل اسکيزوفرني حکايت دارند

  شناسـي رواني ايناز طرف ديـگر در رويـکرد پردازش اطالعات براي تـحليل آسيب
   

  

2- Steffy & Waldman 
4- Goldberg & Weinberg 

1- Muntaner 
3- Crider 
5- Andreason 
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فرض وجود دارد که افراد  بهنجار و نابهنجار به طور نسبي الگوهاي ثابتي از پردازش 
در اين رويکرد . تواند بيانگر تجارب گذشته و رفتار فعلي آنها باشدمعنايي دارند که مي

هاي رفتاري افراد نسبت به يک رويداد بايد بين معناي عمومي يا نشبراي درک واک
مضمون . ظاهري و معناي خصوصي و شخصي آن در ذهن شخص تمايز قائل شويم

ي تفـسير هر رويداد واکـنش عاطفي مشخصي را بـه دنبال دارد، کـسي که براي ويـژه
الًٌ واکـنش احساسي غيـر گيرد، احتمابينانه در نظر مـياي معناي غـيرواقعحادثـه
اين نظر که برداشت ذهني ويژه از معناي . اي نسبت به آن خواهد داشتبينانهواقع

تواند زيربناي الگوي کند ميرويدادهاي زندگي، نوع واکنش احساسي را مشخص مي
  ).  ۱۹۶۷بک، (ي احساسات نابهنجار باشد شناختي درباره

ر افراد مبتال به اختالالت اضطرابي و خلقي نقايصي در پردازش معنايي اطالعات د
دريافتند که ) ۱۹۹۸ (۱به اثبات رسيده است، براي مثال ويليامز، واتسون، ملود و متيوز

افراد مضطرب در مقايسه با افراد غيرمضطرب آمادگي بيشتري براي دريافت اطالعات 
 اطالعاتي تهديدآميز دارند و همچنين ظرفيت شناختي بيشتري براي پردازش چنين

دهند و در اختالالت خلقي نيز سيستم پردازش اطالعات در جهت اطالعات نشان مي
 ويليام، واتسون، ملود و ماتيوس ،اين نتايج. کندهمخوان با خلق سوگيري پيدا مي

هاي شناختي را به اين فرضيه هدايت کرد که يک تمايز عمده در ادراک جنبه) ۱۹۸۸(
 ۳ در مقابل پردازش بسطي۲توجهيبه بحث پردازش پيشاختالالت عاطفي ممکن است 

کار بازنمائي و اختصاص منابع دفرايندهاي پيش توجهي شامل فعاليت خو. مربوط باشد
ي عاطفي يک محرک موجود است ولي فرايندهاي بسطي اوليه پردازش براساس جاذبه

 در کل نتايج .باشدهاي مرتبط در حافظه ميشامل بسط راهبردي آيتم موجود با آيتم
باشند که افراد مبتال به اختالالت اضطرابي در به دست آمده به اين صورت مي

  فرايندهاي پيش توجهي اختالل دارند ولي در اخـتالالت عاطفي اختالل در فراينـدهاي 
  

  

2- preattention 1- Williams & Watson & Meloud  & Mathews 
3- elaborative 
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  ).  ۱۹۹۱، ۱وز و ساودالمتي(باشد بسطي مي

نابهـنجاري در پردازش اطالعات مـعنايي بيشتر در ، در اختالل اسـکيزوفرني
اعتقاد بر اين است که گفتار . هاي مربوط به گفتار نامنظم آشکار شده استپژوهش

منظم در افراد اسکيزوفرني اغلب نتيجه اين است که چگونه واژگان و مفاهيمي که اين 
 و همکاران، ۲مک کارلي(سازد برند، مفاهيم مرتبط را در مغز فعال ميميافراد به کار 

ي ، مدلي از حافظهاين فرضيه). ۱۹۹۷، ۴؛ اسپيتزر۱۹۹۸ و همکاران، ۳؛ نستور۱۹۹۹
هايي در يک شبکه بازنمايي گيرد که در آن مفاهيم، همانند گرهمعنايي را در نظر مي

زماني ). ۱۹۷۷، ۷؛ نيلي۱۹۷۵، ۶لين و لوفتوس؛ کو۱۹۸۴، ۵آندرسون و پيرولي(شوند مي
شود اعتقاد بر اين است که اين ي يک واژه محرک فعال ميکه يک گره مفهوم به وسيله

اي که در آن درجه. شودهاي مشابه ديگر منتشر ميسازي از طريق شبکه به گرهفعال
کند، به يل ميسازد و پردازش آن را تسهمفهوم مورد نظر، مفهوم ديگري را فعال مي

  . ي معنايي مربوط استقدرت ارتباطات آن در شبکه

هايي اسکيزوتايپال بررسي پردازش معنايي در جمعيت غيرباليني داراي ويژگي
نظير خطر، (هاي خاصي نشان داده است که اين افراد در سيستم شناختي خود از واژه

به ويژه توهمات و (ي آنها ها نيز برخي رفتارهاکنند و اين واژهاستفاده مي) بزرگ
  ). ۲۰۰۱، ۸وردوکس و وان اوس(کند را تعيين مي) هاي گذراهذيان

هاي با توجه به نتايج موجود، از آنجا که حساسيت و بازداري افراطي نسبت به محرک
هاي اجتماعي که خود نتيجه اختالل در پردازش حسي و همچنين اختالل در مهارت

ي از اختالل اسکيزوفرني و تا حدي اختالل افسردگي ي خيلي مهمحسي است، جنبه
  اساسي است، بـنابراين  شناسايي سبک پـردازش حسي در افراد مبتال به اين اختالالت

  

  

2- McCarley 
4- Spitzer 
6- Collins & Loftus 
8- Verdoux & Van os 

1- Matthews & Southall     
3- Nestor 
5- Anderson & Pirolli 
7- Neely 
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اطالعات پس از . تواند به شناسايي دقيق اين اختالل کمک زيادي بکندخود مي
شوند که در آن مرحله ي ديگري در سيستم شناختي ميپردازش حسي وارد مرحله

شود و اطالعات از نظر معنايي پردازش شده و معناي خاصي از آنها در ذهن ايجاد مي
ه فردي به خود ـعنا و تفسير منحصر بـمده و ـردازش شـدر واقع اطالعات ورودي پ

دهند که در صدور پاسخ  از هاي متعددي نشان ميدر اين زمينه پژوهش. گيرندمي
تر از خود اطالعات ورودي است که وارد ذهن طرف شخص، اين تعبير و تفسيرها مهم

 ي واکنش نهايي افراد خواهدکنندهشوند و نوع اين پردازش معنايي، تعيينشخص مي
کنند و اي که افراد از اطالعات ورودي در ذهن ايجاد ميبود، بنابراين شناسايي معاني

تواند گامي به سوي شناسايي کنند خود ميبراساس آن معاني اطالعات را ارزيابي مي
بنابراين هدف اصلي پژوهش . دقيق محتواي ذهني در افراد مبتال به اين اختالالت باشد

پردازش حسي و معنايي اطالعات در اختالالت اسکيزوفرني و حاضر بررسي هر دو نوع 
ي آن با همديگر و با افراد سالم بود و فرض اصلي پژوهش حاضر اين افسردگي و مقايسه

بود که بين پردازش حسي و معنايي اطالعات در افراد مبتال به اختالالت اسکيزوفرني و 
  .  افسردگي اساسي و افراد سالم تفاوت وجود دارد

  روش

ي آماري جامعه. اي و از نوع طرح مورد شاهدي بودروش پژوهش حاضر، علي ـ مقايسه
اين پژوهش را کليه افراد مذکر مبتال به اختالل اسکيزوفرني و اختالل افسردگي بستري 

 نفر مبتال به ۳۰تعداد. در بيمارستان ايثار و فاطمي شهرستان اردبيل تشکيل داد
گيري   نفر مبتال به اختالل افسردگي به روش نمونه۳۰د اختالل اسکيزوفرني و تعدا
 نفر نيز به همين روش از بين ۳۰هاي مورد مطالعه و تعداد تصادفي ساده به عنوان گروه

  . جامعه افراد بهنجار به عنوان گروه مقايسه انتخاب شده و در مطالعه شرکت داشتند

  ابزارهاي پژوهش

  ن و دان در سال وراـسال توسط بـوجوان و بزرگنيمرخ حسي ن ::۱سالـنيمرخ حسي بزرگ
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اين پرسشنامه يک . براي کودکان ساخته شد) ۱۹۹۴( از روي  نيمرخ حسي دان ۲۰۰۱
. کندگيري مي سوالي است که سبک پردازش حسي را اندازه۶۰مقياس خودگزارشي 

: براي مثال(سوالت اين مقياس چهار سطح پردازش حسي از جمله حساسيت حسي 
، )شومزده ميي صداهاي بلند و غيرمنتظره از جا پريده و وحشته آساني به وسيلهمن ب

رسد که کند به نظر ميوقتي کسي بازو يا پشت من را لمس مي: براي مثال(ثبت پايين 
هاي شلوغ و پر من از مکان: براي مثال(، رفتارهاي بازداري حسي )شوممن متوجه نمي

من در جستجو و : براي مثال(فتارهاي جستجوي احساس و ر) گيرمسر و صدا فاصله مي
از آزمودني درخواست . کندگيري ميرا اندازه) هاي حرکتي هستمبه دنبال انواع  فعاليت

هرگز، بندرت، گاهي، (اي  نقطه۵ها را در يک مقياس ليکرت شود تا اين پرسشمي
 .  بندي کنداغلب و هميشه درجه

 هايبا استفاده از اندازه گيري) ۲۰۰۱(ن و همکاران واس براي اعتبار اين مقيدر زمينه
رسانايي پوست نشان دادند که پاسخ فيزيولوژيکي با نمرات افراد در اين چهار مقياس 

هاي اوليه تري به محرکافراد با نمرات باال در حساسيت حسي پاسخ قوي. همسان است
که افراد با نمرات باال در اجتناب در حالي . کننددهند و در خوگيري آهسته عمل ميمي

ي پاسخ براي افراد در دامنه. کننداز احساس پاسخ قوي دارند ولي سريع خوگيري مي
هاي ثبت حسي پايين و جستجوي احساس گرايش به ضعيف بودن دارد و مقوله

خوگيري براي ثبت حسي پايين سريع است ولي براي جستجوگران احساس آهسته 
هاي گيري رسانايي پوست و دامنه و کوششز اين چهار سطح با اندازهتوانايي تمي. است

) ۲۰۰۱(ن و همکاران وبرا.  سازدگيري را فراهم ميخوگيري اعتبار سازه اين ابزار اندازه
 . گزارش كردند۷۸/۰ تا ۶۰/۰يهاي اين پرسشنامه را در دامنهمقياسثبات دروني خرده

، ۸۷/۰ي حاضر نيز براي کل مقياس مساوي طالعهضريب آلفاي کرونباخ اين آزمون در م
   و اجتناب ازي احساس، حساسيت حسن، جستجويـهاي ثبت پايياسـقيمخردهو براي 

  

  

 1- Adult sensory profile 
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  .  به دست آمد۷۱/۰ و ۷۵/۰، ۶۵/۰، ۷۲/۰احساس به ترتيب 

يع و کاربرد روش تحليل  اين آزمون بعد از تحقيقات وس:۱ آزمون افتراق معنايي آزگود-۳
. گيري معني به دست داده است ميزان را در اندازه۴عوامل  توسط آزگود ساخته شده و 

شود خود را بر  صفت متضاد تشکيل شده که از آزمودني خواسته مي۱۰اين ابزار از 
آزگود در اين روش معني عاطفي يعني احساسات .  صفت توصيف کند۱۰اساس اين 

-گانه را با صفات ده۲سنجد، بدين ترتيب آزمودني بايد خودبل کلمه مـيفرد را در مـقا
اي ليکرت نمره  درجه۷در يک مقياس )  ناآرام- غيرفعال، آرام-فعال( اي براي مثال
  .   به دست آمد۸۵/۰ي حاضر ضريب آلفاي کرونباخ اين آزمون در مطالعه. گذاري کند

هاي د که پس از مراجعه به بيمارستانآوري اطالعات به اين صورت بوي جمعشيوه
رگسال و پرسشنامه زهاي آماري، پرسشنامه هاي نيمرخ حسي بمربوطه و انتخاب نمونه

 نفر از گروه ۴ست که االزم به ذکر . افتراق معنايي آزگود به ترتيب روي آنها اجرا شد
هاي  داده.رکت نکردندـسرده در پژوهش شـ نفر از گروه اف۲کيزوفرني و ـي اسنمونه
هاي تجزيه و تحليل واريانس چندمتغيري آوري شده با استفاده از آزمونجمع

)MANOVA ( و آزمون تعقيبيLSDمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  .  

  هايافته
  . دهدشناختي گروه نمونه را نشان مي اطالعات جمعيت۱جدول 

  

  هاي نمونه بر حسب سنميانگين و انحراف استاندارد گروه) ۱(جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  گروه ها

  ۸۷/۸  ۲۶/۳۴  ۲۶  اسکيزوفرني
  ۵۹/۱۳  ۲۸/۳۲  ۲۸  افسرده
  ۴۷/۹  ۵۴/۳۱  ۳۰  بهنجار

  
  

2- Self 1- Semantic deferential  task 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ... و معنايي اطالعات دري پردازش حسيبررس   |
    گيوي و سجاد بشرپوردکترحسين قمري   |

  

 

 
 

112 

 نفر مبتال به افسردگي ۲۸ نفر فردمبتال به اسکيزوفرني، ۲۶دهد که  نشان مي۱جدول 
 نفر از گروه بهنجار سالم در مطالعه شرکت داشتند که ميانگين و انحراف ۳۰ اساسي و

، براي گروه افسرده ۸۷/۸ و ۲۶/۳۴استاندارد سن آنها به ترتيب براي گروه اسکيزوفرني 
  . بود۴۸/۹ و ۵۴/۳۱ و براي گروه بهنجار ۵۹/۱۳ و ۲۸/۳۲

  

  توزيع فراواني آزمودني بر حسب سطح تحصيالت) ۲(جدول 

  درصد  فراواني  سطح تحصيالت  هاگروه 
  ۵/۳۸  ۱۰  ابتدائي
  ۸/۳۰  ۸  راهنمايي
  ۹/۲۶  ۷  دبيرستان

  
  اسکيزوفرني

  ۸/۳  ۱  کارشناسي و باالتر
  ۵/۲۸  ۸  ابتدائي
  ۹/۱۷  ۵  راهنمايي
  ۹/۴۲  ۱۲  دبيرستان

  
  افسردگي 

  ۷/۱۰  ۳  کارشناسي و باالتر
  ۳۳/۳  ۱  ابتدائي
  ۲۰  ۶  راهنمايي

  ۶۶/۶۶  ۱۷  رستاندبي

  
  

  بهنجار
  ۱۰  ۲  کارشناسي و باالتر  

  

 نفر داراي ۱۰شود، در گروه اسکيزوفرني  مشاهده مي۲همان طور که در جدول 
 نفر نيز داراي ۱ نفر داراي تحصيالت دبيرستاني و ۷ نفر راهنمايي، ۸تحصيالت ابتدايي، 

 نفر ۵دايي،  نفر تحصيالت ابت۸در گروه افسرده، . تحصيالت باالتر از ديپلم بودند
در . التر از دبيرستان بودندا نفر نيز داراي تحصيالت ب۳ نفر دبيرستان و ۱۲راهنمايي، 

 ۲ نفر دبيرستان و ۱۷ نفر راهنمايي، ۶ نفر داراي تحصيالت ابتدايي، ۱گروه بهنجار نيز 
  .نددنفر نيز داراي تحصيالت باالتر از دبيرستان بو
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  د نمرات سه گروه در متغيرهاي وابستهميانگين و انحراف استاندار) ۳(جدول 

  متغيرهاي پژوهش          بهنجار          افسرده       اسکيزوفرني
M SD M SD M SD 

  ۳۰/۶  ۶۲/۳۱  ۱۶/۸  ۲۱/۳۹  ۸۳/۹  ۵۳/۳۹  ثبت پايين
  ۱۶/۷  ۲۶/۴۷  ۹۶/۸  ۳۵/۴۸  ۸۳/۹  ۶۳/۴۹  جستجوي احساس
  ۱۹/۹  ۱۰/۳۸  ۹۷/۱۰  ۳۹/۴۵  ۶۰/۹  ۰۳/۴۲  حساسيت حسي

  ابعاد
  پردازش
  حسي

  ۳۲/۷  ۴۰/۳۸  ۵۷/۹  ۱۷/۴۲  ۷۷/۱۰  ۹۶/۴۲  اجتناب از احساس
  ۸۰/۲  ۳۰/۲۵  ۳۵/۵  ۰۰/۲۱  ۴۲/۷  ۲۷/۲۰  ارزيابي
  ۶۹/۱  ۵۸/۸  ۶۰/۲  ۵۷/۶  ۹۹/۲  ۰۰/۶  توانايي
  ۷۰/۱  ۰۲/۷  ۰۰/۳  ۶۸/۵  ۹۳/۲  ۹۶/۴  فعاليت

  ابعاد
  پردازش
  معنايي

  ۴۷/۲   ۱۲/۲  ۵۶/۳  ۴۳/۳  ۵۷/۳  ۳۸/۳  خطر
  

ج مربوط به ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سه گروه اسکيزوفرني،  نتاي۳جدول 
ثبت پايين، جستجوي احساس، ( بعد پردازش حسي ۴افسرده و گروه سالم را در 

ارزيابي، قدرت، فعاليت ( بعد پردازش معنايي۴و ) حساسيت حسي و اجتناب از احساس
  . دهدنشان مي) و خطر

  

ريانس چندمتغيري بر روي نمرات سه گروه در متغيرهاي نتايج آزمون تحيل وا) ۴(جدول 
  وابسته

  داريسطح معني  F  ميانگين مجذورات  درجات آزادي مجموع مجذورات متغير
  ۰۰۱/۰  ۷۸/۱۲  ۴۴/۷۸۰  ۲  ۸۸/۱۵۶۰  ثبت پايين

  ۴۸/۰  ۷۲/۰  ۳۱/۵۱  ۲  ۶۳/۱۰۲  جستجوي احساس
  ۰۰۷/۰  ۱۵/۵  ۳۱/۴۹۴  ۲  ۶۲/۹۸۸  حساسيت حسي
  ۰۳/۰  ۵۸/۳  ۹۰/۲۸۳  ۲  ۸۱/۵۶۷  اجتناب از احساس

  ۰۰۱/۰  ۳۲/۱۱  ۵۰/۲۸۴  ۲  ۰۰/۵۶۹  ارزيابي
  ۰۰۱/۰  ۹۰/۱۲  ۹۰/۶۹  ۲  ۷۹/۱۳۹  توانايي
  ۰۰۲/۰  ۷۷/۶  ۳۹/۴۰  ۲  ۷۸/۸۰  فعاليت
  ۱۱/۰  ۲۵/۲  ۵۲/۲۱  ۲  ۰۵/۴۳  خطر
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در هر يک از ها  نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نمرات سه گروه آزمودني۳جدول ج
شود در سه بعد ثبت همان طوري که مالحظه مي. دهديم نشانمتغيرهاي وابسته را 

، اجتناب از )F ،۰۰۷/۰<P=۱۵/۵(، حساسيت حسي )F ،۰۰۱/۰<P=۷۸/۱۲(پايين 
تفاوت معني داري بين سه گروه وجود دارد ولي در )  F ،۰۳/۰<P=۵۸/۳(احساس 

در ابعاد ). F ،۷۲/۰<P=۴۸/۰(جستجوي احساس تفاوتي بين سه گروه وجود ندارد 
، F=۹۰/۱۲(، توانايي )F ،۰۰۱/۰<P=۳۲/۱۱(پردازش معنايي نيز در سه بعد ارزيابي 

۰۰۱/۰<P ( و فعاليت)۷۷/۶= F ،۰۰۲/۰<P (داري مشاهده بين سه گروه تفاوت معني
  ).F ،۱۱/۰<P= ۲۵/۲(شود ولي در بعد خطر تفاوتي بين سه گروه وجود ندارد مي

  

هاي ها براساس شاخصي دو به دوي ميانگين گروهبراي مقايسه LSDنتايج آزمون ) ۵(جدول 
  داريها و سطح معنيتفاوت ميانگين

  
  ۳ گروه  ۲گروه   ۱گروه   هاگروه  متغيرها

  اسکيزوفرني. ۱
-  

۳۲/۰  
۸۷/۰=P  

∗۹۱/۷  
۰۰۱/۰< P  

  ۵۹/۷∗  -    افسرده. ۲
۰۰۱/۰< P  

  
  

  ثبت پايين
  

  -      بهنجار. ۳
  يزوفرنياسک. ۱

-  
۳۵/۳-  
۲۱/۰=P  

۹۳/۳  
۰۹/۰=P  

  افسرده. ۲
  -  

∗۲۹/۷  
۰۰۲/۰< P  

  
  

حساسيت 
  حسي

  -      بهنجار. ۳
  اسکيزوفرني. ۱  

-  
۲۲/-  
۹۲/۰=P  

∗۵۶/۴  
۰۳/۰< P  
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  )۵( جدول يادامه
    افسرده. ۲

-  
∗۷۸/۴  
۰۲/۰< P  

  
  اجتناب حسي

  -      بهنجار. ۳
  -۷۳/۰  -  اسکيزوفرني. ۱

۵۹/۰=P  
∗۰۳/۵-  

۰۰۱/۰< P  
  ۳۰/۴∗  -    افسرده. ۲

۰۰۱/۰< P  

  
  

  ارزيابي
  

  -      بهنجار. ۳
  -۵۷/۰  -  اسکيزوفرني. ۱

۳۷/۰=P  
∗۵۸/۲-  

۰۰۱/۰< P  
  -۰۱/۲∗  -    افسرده. ۲

۰۰۱/۰< P  

  
  
  قدرت

  -      بهنجار. ۳
  -۷۲/۰  -  اسکيزوفرني. ۱

۲۸/۰=P  
∗۰۵/۲-  

۰۰۱/۰< P  
  -۳۴/۱∗  -    افسرده. ۲

۰۲/۰< P  

  
  

  فعاليت

  -      نجاربه. ۳
  

ها نشان داد که در ابعاد ثبت براي مقايسه ميانگين دو به دوي گروه LSDنتايج آزمون 
حسي، اجتناب از احساس، دو گروه اسکيزوفرني و افسرده با گروه بهنجار تفاوت 

داري بين گروه اسکيزوفرني و افسرده وجود داري داشتند ولي تفاوت معنيمعني
داري بين گروه افسرده و بهنجار  نيز فقط تفاوت معنيدر بعد حساسيت حسي. نداشت

داري بين گروه اسکيزوفرني با گروهاي بهنجار و افسرده وجود داشت ولي تفاوت معني
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فعاليت نيز بين دو گروه اسکيزوفرني و  افسرده قدرت و در ابعاد ارزيابي، . مشاهده نشد
تفاوت آماري معني داري بين داري وجود داشت ولي هيچ با گروه بهنجار تفاوت معني

  .   گروه اسکيزوفرني و افسرده يافت نشد

  گيريبحث و نتيجه 

ي پردازش اطالعات هدف اول مقايسه. پژوهش حاضر با دو هدف اصلي انجام گرفت
حسي در سه گروه از افراد مبتال به اختالل اسکيزوفرني، اختالل افسردگي و گروه 

س چندمتغيره نشان داد که در بين اين سه گروه،  نتايج تحليل واريان. بهنجار بود
هاي ثبت پايين شوند به طوري که در مؤلفهاطالعات حسي به طور متفاوتي پردازش مي

و در مؤلفه اجتناب از احساس در سطح ) >۰۰۱/۰p( و حساسيت حسي در سطح
)۰۳/۰p< (داري وجود داشت ولي در مؤلفه جستجوي بين سه گروه تفاوت معني
براي  LSDنتايج آزمون . داري بين سه گروه مشاهده نشدساس تفاوت آماري معنياح

نشان داد که در ابعاد ثبت حسي و اجتناب از نيز ها مقايسه ميانگين دو به دوي گروه
به اسکيزوفرني و اختالل افسردگي با گروه بهنجار  احساس، دو گروه بيماران مبتال

به اسکيزوفرني  داري بين گروه بيماران مبتال معنيداري داشتند ولي تفاوتتفاوت معني
در بعد حساسيت حسي نيز فقط . و بيماران مبتالبه اختالل افسردگي وجود نداشت

داري بين داري بين گروه افسرده و بهنجار به دست آمد ولي تفاوت معنيتفاوت معني
ي ثبت تباط با مؤلفهدر ار. هاي بهنجار و افسرده مشاهده نشدگروه اسکيزوفرني با گروه

، کريدر )۱۹۹۳(ي استيفي و والدمن پايين، اين نتايج با نتايج به دست آمده به وسيله
نتايج بيانگر اين امر است که در هر . همخواني دارد) ۲۰۰۲(و بروان و همکاران ) ۱۹۹۷(

دو اختالل اسکيزوفرني و افسردگي اطالعات حسي کمتري وارد سيستم پردازش حسي 
ه و اين نيز در نهايت منجر به کند شدن سيستم پردازش اطالعات اين افراد فرد شد

کنند،  هاي موجود در محيط توجهي نميشود، به اين ترتيب آنها به برخي از محرکمي
به پاسخ ارائه شده قبلي خود " اين افراد براي پر کردن اين خأل اطالعاتي احتماال
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در ارتباط با حساسيت حسي . کنند ميکنند يا در پاسخدهي کند عملبرگشت مي
) ۲۰۰۱(ي براون و همکاران هاي به دست آمده با نتايج به دست آمده به وسيلهيافته

، مک )۱۹۹۳(، براف )۱۹۶۱(هاي مک کي و چاپمن همخوان بوده ولي با نتايج پژوهش
هاي اخير پايين بودن نتايج پژوهش. باشدنا همخوان مي) ۱۹۹۳(واود و همکارن 

ي حسي و ناتواني در فيلتر کردن اطالعات نامربوط در اختالل اسکيزوفرني در آستانه
 ۱اين نتايج همچنين در تضاد با عقايد کرومول. مقايسه با گروه سالم را آشکار کردند

 و بازداري افراطي از پيش موجود در اسکيزوفرني ۲مبني بر حساسيت افراطي) ۱۹۹۳(
حساسيت حسي گروه افسرده نسبت به گروه بهنجار نتايج ولي در ارتباط با . باشندمي

ها همخواني دارند زيرا افراد افسرده معموالً به دست آمده کامالً با نتايج اين پژوهش
ي عالمت هاي حسي دارند و اين خود به وسيلهحساسيت کمتري نسبت به محرک

 نتايج همچنين .کندي رواني حرکتي که در اين افراد وجود دارد قابل مشاهده است
آشکار ساخت که گروه هاي مبتال به اسکيزوفرني و افسردگي تقريباً به يک ميزان و به 

اين نتايج نيز با نتايج . کنندداري بيشتر از گروه بهنجار از احساس اجتناب ميطور معني
هايي در تفکر به دليل وجود اختالل. همخواني دارد) ۲۰۰۲(ي بروان و همکاران مطالعه

رسد که اجتناب تنها تصميم گيري در هر دو گروه اسکيزوفرنيک و افسرده، به نظر ميو 
راه انطباق آنها با محيط بوده و اين اختالل خود را با وجود عالئم منفي و ترجيح 

گيري از روابط اجتماعي و هاي آشنا در اختالل اسکيزوفرني و با کنارهها و محرکمحيط
در بعد جستجوي احساس نيز نتايج اين . دهدگي نشان ميانزوا و در  اختالل افسرد

ولي . همخواني دارد) ۱۹۹۰(و مک کان و همکاران ) ۱۹۸۷(پژوهش با نتايج آندريسون 
براون و همکاران به اين نتايج دست . ناهمخوان است) ۲۰۰۲(با نتايج براون و همکاران 

تري نسبت به گروه نيافتند که گروه اسکيزوفرنيک و دوقطبي، جستجوي حسي پايي
هاي مهم از آنجا که فقدان عالقه و لذت و انگيزش به عنوان يکي از نشانه. بهنجار دارند

  روه به طور ـتالل اسکيزوفرني و افسردگي است انتظار بر اين بود که اين دو گـهر دو اخ
  

  

2- super sensitivity 1- Cromwell 
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تر از گروه بهـنجار باشند ولي نتـايج پژوهش داري از نظر جستجوي احساس پايينمعني
رسد با توجه به نشان داد که اين سه گروه از اين نظر با هم تفاوتي ندارند، به نظر مي

ثبت پايين و اجتناب حسي در اين دو گروه، آنها به صورت دروني به احساس دلبخواهي 
در جستجوي رسند ولي افراد سالم براي رسيدن به آن احساس، بيشتر خود مي

توان گفت که در دروني بودن و بيروني بودن بنابراين مي. باشنداطالعات از بيرون مي
احساس بين دو گروه مبتال به اختالل با گروه سالم تفاوت وجود دارد نه در خود 

  .  جستجوي احساس

توان گفت که در اختالل اسکيزوفرني و اختالل افسردگي اساسي، در کل مي
اما در هر دو مورد، درون داد جهت رفتار . گيردر دو مسير انجام ميپردازش حسي د

دهد ثبت اغلب موقعي که درونداد حسي رخ مي. شودمعطوف به هدف به کار برده نمي
با اين حال زماني که درونداد شدت کافي . گرددآن درونداد به طور وسيعي محدود مي

بر . گردديا آزاردهنده ادراک ميشده براي ثبت شدن داشته باشد به صورت اجتناب
باشد و آن اطالعات، عکس پاسخ هاي افراد سالم، ثبت کردن اطالعات حسي مي

  .   گرددگردد سپس شخص به دنبال اطالعات اضافي ميسودمند ادراک مي

ولي هدف دوم پژوهش حاضر مقايسه پردازش معنايي اطالعات بين اين سه گروه 
هاي ارزيابي، قدرت و فعاليت بين سه ن داد که در مؤلفهنتايج پژوهش حاضر نشا. بود

داري بين سه داري وجود دارد ولي در مؤلفه خطر تفاوت آماري معنيگروه تفاوت معني
ها نيز نشان داد که تفاوت دوي ميانگين گروهي دوبهمقايسه. گروه به دست نيامد

 سالم بود ولي هيچ تفاوت پردازش معنايي در بين دو گروه مبتال به اختالل با گروه
ي ارزيابي، در ارتباط با مؤلفه. داري بين دو گروه اسکيزوفرني و سالم وجود نداشتمعني

اند همخواني دارد که بيان کرده) ۱۹۸۸(نتايج اين پژوهش با نتايج ويليام و همکارن 
 افراد مبتال به اختالالت عاطفي و اضطرابي با سوگيري در پردازش اطالعات مشخص

مشخص است که اين سوگيري ناشي از ارزيابي اشتباه آنها از معاني کلماتي . گردندمي
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کنند، افراد مبتال به اسکيزوفرني و افسردگي خودشان را بيشتر است که احساس مي
هاي در ارتباط با مؤلفه. کنندنامطلوب، کثيف، بد، ناخوشايند و نيز سنگدل پردازش مي

داري بين دو گروه اسکيزوفرنيک و افسرده با گروه وت معنيتوانايي و فعاليت نيز تفا
هم گروه اسکيزوفرني و هم افسرده در مقايسه با گروه سالم خودشان . سالم وجود داشت

ولي بين اين سه گروه از نظر مؤلفه . کردندرا ضعيف و غيرفعال و نا آرام ارزيابي مي
تال به اسکيزوفرني و افسردگي  در داري وجود نداشت و يعني افراد مبخطر تفاوت معني

  . کنندمقايسه با گروه سالم خودشان را به صورت مضر و خطرناک احساس نمي
  

  ۱۲/۵/۸۸  : مقالهي اوليهيتاريخ دريافت نسخه
  ۱۷/۸/۸۸  :  نهايي مقالهيتاريخ دريافت نسخه
  ۱۱/۱۲/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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