فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال يازدهم شماره  34پاييز 5431
مقايسه توانايي تشخيص تظاهرات چهرهاي هيجانهاي بيماران مبتلا به
اسکيزوفرنياي پارانوييد و غيرپارانوييد با همشيرهاي مبتلايان به
اسکيزوفرني و افراد سالم
ليلا شاطري

1

چکيده
بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا مشکلات زيادي در حيطه شناختي خصوصاً شناخت اجتماعي دارند.
پژوهش حاضر به مقايسه توانايي تشخيص تظاهرات چهرهاي هيجانهاي منفي بيماران اسکيزوفرن
پارانوييد و غيرپارانوييد با همشيرهاي مبتلايان به اسکيزوفرني و افراد سالم ميپردازد .در اين تحقيق که
از نـوع علي-مقايسهاي است تعداد  51بيمار اسکيزوفرن پارانوييد 51 ،بيمار اسکيزوفرن غيرپارانوييد،
 03نفر همشير بيماران اسکيزوفرن و  03نفر افراد سالم بهصورت در دسترس انتخاب شدند .از اين
آزمودنيها ،آزمون تشخيص تظاهرات چهرهاي هيجانها که شامل  51تصوير بود ،بعمل آمد .يافته-
هاي پژوهشي از طريق تحليل واريانس چند راهه ( )MANOVAو با استفاده از نرمافزار SPSS
مورد تحليل قرار گرفتند .بيماران اسکيزوفرن غيرپارانوييد در مقايسه با همشيرها از توانمندي کمتري
در تشخيص تظاهرات چهرهاي برخوردار هستند ( .)P<0/001اما تفاوتي در توانايي تشخيص
تظاهرات چهرهاي بين بيماران اسکيزوفرن پارانوييد و همشيرها وجود نداشت .همشير بيماران
اسکيزوفرن غيرپارانوئيد در مقايسه با افراد سالم در تشخيص تظاهرات چهرهاي هيجانهاي تفاوت
معنيدار دارند .از اين پژوهش ميتوان چنين استفاده نمود که بيماران مبتلا به اسکيزوفرني
غيرپارانوييد و همشيرهاي آنان از نقص شناختي بيشتري در مقايسه با ساير گروههاي مورد مطالعه
برخوردار هستند که خود ميتواند تأييدي بر صفتي بودن اين نقص در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني
غيرپارانوييد باشد.
واژگان کليدي :تظاهرات چهرهاي؛ اسکيزوفرن پارانوييد؛ اسکيزوفرن غيرپارانوييد؛ همشيرها
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مقدمه

اختلال اسکيزوفرني 5از جمله پديدههايي است که در طول چند دهه گذشته مطالعات
گستردهاي را بهخود اختصاص داده است .اختلال اسکيزوفرني اختلالي همراه با
توهم،هذيان ،گفتار آشفته و رفتار آشفته است.
نگاهي گذرا و آسيبشناسانه به همبستههاي اين اختلال ،حاکي از آن است که
شکلگيري و تداوم اين اختلال ،از رهگذر نقصها و نارساييهاي زيستي ،روانشناختي و
محيطي محقق شده است .در اين راستا تحقيقات عديدهاي در رابطه با اين بيماري آغاز
گشته است که بيشتر بر وجوهشناختي و عصبشناختي متمرکز است ،خصوصاً اينکه
بسياري از تحقيقات بر نظامهاي ادراکي اين بيماران متمرکز بوده که ماحصل اين
بررسيها حاکي از آن است که بيماران اسکيزوفرن اختلالاتي در پردازش اطلاعات چهره-
اي دارند.
بيماران اسکيزوفرن در ارزيابي صحيح شخصيت و هيجان محرکهاي چهرهاي دچار
اختلال در عملکرد هستند که اين اختلال در محرکهاي هيجاني بيشتر است.اين نتيجه
پيشبينيکننده مشکلات تفکر بيماران اسکيزوفرن در پردازش اطلاعات چهرهاي است،
مشکلاتي که بيشتر در هيجانات مربوط بـهصورت صادق است (گودينگ دي سي ،تالنت،
کي .سي .)2332 ،چنين تفاوتي ميتواند پيآمد نشانههاي فعال بيماري باشد که همان
مرحله فعال اسکيزوفرني است و نتيجه اختلال عميقتر در ادراک هيجان است (پن و
همکاران.)5991 ،
برخي تحقيقات بر اين عقيدهاند که آميگدال بهعنوان مرکز پردازش هيجانهاي صورت
عمل ميکند (بريت و همکاران 5991 ،و استريت و همکاران .)5999 ،بر طبق گزارش
يانگ )5999( 2آسيب به ناحيه آميگدال ممکن است دليل اختلال در همسانسازي هويتي
باشد و اين فرايند مـيتواند در اسکيزوفرني تغيير يابد (بلانچارد ،کريـنگ و نييل،
2- Young
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 )5991و برخي تحقيقات پيشبيني ميکنند که ناهنجاري در اسکيزوفرني براساس
فعاليت آميگدال طي بازشناسي عاطفه است (گور و همکاران ،2332 ،فيليپس ،سنيور،
ديويد ،5999 ،اشنايدر .)5991 ،بنابراين بايستي پذيرفت که آميگدال در توانايي تداعي
تظاهرات هيجاني و شخصيتي نقش مهمي بر عهده دارد.
از سوي ديگر ،از آنجا که انسان موجودي اجتماعي است و ادراک نيات و هيجانهاي
سايرين اقدام مهمي در راستاي مديريت محيط اجتماعي خويشتن است ،و وجود
مشکلاتي در اين حيطه باعث عدم تطابقپذيري ميشود .با توجه به نظريه شناخت
اجتماعي فريس )5992( 5بسياري از نشانههاي اسکيزوفرني ممکن است با برخي از
ناتوانيهاي شناختي بيماران اسکيزوفرن در نسبت دادن زمينههاي ذهني بهخود و
ديگران مرتبط باشد .زيرا چنانچه بيماران اسکيزوفرن مشکلاتي در ادراک رفتار خود به
عنوان نتيجه اعمال خويش و يا پاسخ نامناسب به محرکهاي پيرامون خود داشته باشند،
ممکن است رفتار آنها آشفته به نظر برسد .دوماً اگر بيماران در ادراک رفتار خود بهعنوان
نتيجه اعمالشان ناتوان باشند ،ممکن است اعمالشان را با عنوان تحت کنترل بودن و يا
هذيان زير فرمان گفتاري بودن تعبير کنند .سوماً اگر بيماران برداشتهاي ذهني خود را
با واقعيت اشتباه گيرند ممکن است در مورد نيات ديگران تفاسير اشتباهي داشته باشند.
علاوه بر آنچه گفته شد ،تفاوتهاي بسياري بين عملکرد بيماران اسکيزوفرن بـهبود
يافته ،آشفته ،پارانوييد و يا بيماراني که نشانههاي مثبت يا منفي را تجربه ميکنند در
انجام تستهاي مربوط به بازشناسي هيجاني و عملکرد تئوري ذهن 2وجود دارد (فريس
و همکاران .)5992 ،طبق فرضيه پن ( )5991اين فرض ميتواند مطرح باشد که ادراک
اجتماعي مختل و شناخت اجتماعي معيوب در اسکيزوفرني در فهم رفتارهاي اجتماعي
غيرمتعارف در مقايسه با عملکرد اجتماعي مختل نقش مهمتري ايفا ميکند.
از آنجا که در ساير پژوهشها بررسي اختلال در تظاهرات چهرهاي بيماران اسکيزوفرن
2- Theory of mind
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و حالتي يا صفتي بودن آن از طريق بيماران بهبود يافته صورت پذيرفته است،لذا هدف
اصلي اين پژوهش بررسـي اين مقوله از طريق مقايسه توانايي اين بيماران با همشيرهاي
آنان و افراد سالم مـيباشد که در اين راستا سوالات زيـر مطرح و مورد بررسـي قرار
گرفتهاند.
5ـ آيا در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا ،ادراک و تشخيص تظاهرات چهرهاي هيجانها
دچار نقص ميباشد؟
2ـ آيا ميزان نقص در توانايي تشخيص تظاهرات چهرهاي در اسکيزوفرنهاي پارانوييد و
غيرپارانوييد متفاوت است؟
0ـ آيا عامل بهوجودآورنده اين اختلال وابسته به صفت است يا حالت؟
مواد و روشها

اين تحقيق از نوع علي-مقايسهاي است .جامعه مورد بررسي اين پژوهش را بيماران مبتلا
به اسکيزوفرني (پارانوييدو غيرپارانوييد) بستري در بيمارستان رازي تبريز و مراجعه کننده
به کلينيکهاي روانپزشکي و همشيرهاي سالم بيماران اسکيزوفرن و افراد سالم تشکيل
ميدهد .نمونه بيمار اسکيزوفرن متشکل از  51نفر بيمار اسکيزوفرن پارانوييد ( 1بيمار زن
و  1بيمار مرد) و  51نفر بيمار اسکيزوفرن غيرپارانوييد ( 1بيمار زن و  1بيمار مرد)03 ،
نفر همشير سالم بيماران اسکيزوفرن به صورت در دسترس و  03نفر افراد سالم که با
گروه بيماران از نظر سن و جنسيت و ميزان تحصيلات (بهصورت قضاوتي از بين کارکنان
بيمارستان رازي انتخاب گرديده بودند) همتا شده بودند ،تشکيل ميدهد .سن گروه مورد
مطالعه بين  51تا  03سال بود .اين نمونه بهصورت در دسترس انتخاب گرديد .شيوه
اجراي اين پژوهش نيز به اين صورت بود که نخست براي آزمودنيها توضيح داده شد
که براي انجام يک کار پژوهشي انتخاب شده اند و شرکت آنها اختياري ميباشد و بعد از
کسب رضايت آنها آزمون اکمن ( )55اجرا گرديد .اين آزمون شامل  51تصوير ميباشد
که بهمدت  5ثانيه ارائه ميگردد .روايي صوري اين تست توسط چندين محقق تأييد
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گرديده است .روايي مقياس مذکور براساس نظر متخصصان و روانشناسان باليني از نظر
محتوايي مورد بررسي قرار گرفته است .پايايي بازآزمايي اين تست در يک نمونه 03
نفري  3/01ميباشد پس از جمعآوري دادههاي مورد نياز جهت تجزيه و تحليل داده از
روش آماري  MANOVAاستفاده گرديده است.
يافتهها

در اين پژوهش آزمون برابري واريانس لون و آزمون باکس معنادار نميباشد .همچنين
ارزش عدد لامبداي ويلکس  3/10با  F=50/300در سطح  P<3/335است.
علاوه بر اين ،آزمون اثرات بين گروهي (مندرجات جدول  )5حاکي از آن است که
گروههاي چهارگانه در تشخيص تظاهرات هيجاني چهره تفاوت معنيدار با يکديگر دارند.
چرا که  Fمحاسبه شده ( )50/090در سطح  P<3/335معنيدار ميباشد.
مقايسه ميانگينها با توجه به جدول ( )2حاکي از آن است که بيماران اسکيزوفرن
پارانوييد نسبت به بيناران اسکيزوفرن غيرپارانوييد از توانمندي بيشتري در تشخيص
هيجانات چهرهاي برخوردارند .همچنين هر دو گروه بيماران اسکيزوفرن پارانوييد و
غيرپارانوييد در مقايسه با افراد سالم از توانمندي کمتري در تشخيص تظاهرات چهرهاي
برخوردار هستند .علاوه بر اين ،بيماران اسکيزوفرن غيرپارانوييد در مقايسه با همشير
بيماران پارانوييد و غيرپارانوييد از توانايي کمتري در تشخيص تظاهرات چهرهاي
برخوردار هستند .همچنين همشير بيماران غيرپارانوييد در مقايسه با افراد سالم از
توانمندي کمتري در تشخيص تظاهرات چهرهاي برخوردار هستند.
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جداول
جدول ( )1تحليل واريانس چندگانه توانايي تشخيص هيجانات چهرهاي در گروههاي مورد
مطالعه
مجموع

اثرات

مجذورات
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جدول ( )2جدول مقايسه ميانگين در گروههاي مورد مطالعه
تفاوتميانگينها خطاي استاندارد

تعداد کل
پاسخها

بيماران پارانوئيد
بيماران غيرپارانوئيد

همشير پارانوئيد
همشير غيرپارانوييد

بيمارانغيرپارانوئيد
افراد سالم
افراد سالم
همشير پارانوييد
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بيمار غيرپارانوييد
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بحث و نتيجهگيري

در پاسخ به سوال اول همانگونه که تحليل نتايج نشان داد بيماران اسکيزوفرن در
مقايسه با افـراد سالم از توانـمندي کمتري در تشخيص تظاهرات چهرهاي برخوردار
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هستند .در تبيين اين يافته ميتوان از تحقيقات و نظريات موجود بهره گرفت تا چگونگي
نقش متغيرهاي گوناگون را نشان داد .بيماران اسکيزوفرن در ارزيابي صحيح شخصيت و
هـيجان محرکهاي چهرهاي دچار اخـتلال در عـملکرد هستند که اين اختـلال در
محرکهاي هيجاني بيشتر است.اين نتيجه پيشبينيکننده مشکلات ادراکي بيماران
اسکيزوفرن در پردازش اطلاعات چهرهاي است ،مشکلاتي که بيشتر در هيجانات مربوط
به چهره صادق است .اين يافته با نتايج مطالعات قبلي که اثبات کردهاند چنين بيماراني
مشکلات عديدهاي در پردازش هيجان در مقايسه با انواع ديگر اطلاعات چهرهاي نظير
جنسيت و سن دارند ،همسو است (گودينگ و تالنت.)2332 ،
بررسيهاي اشنايدر ( ،)5991فيليپس ( )2332و گور ( )5991پيشبيني ميکنند که
ناهنجاري در اسکيزوفرني براساس فعاليت آميگدال در بازشناسي عاطفه است .بنابراين
ميبايست پذيرفت که آميگدال در توانايي تداعي تظاهرات هيجاني نقش مهمي بر عهده
دارد .توانايي پاسخگويي انتخابي به هيجان يا شخصيت ممکن است با آسيب قشري يا
اختلالات روانپزشکي همراه باشد .بههمين ترتيب ،فرايند شناختي همراه با تداعيهاي
شناختي و هيجاني اطلاعات چهرهاي است که اين فرايند در اسکيزوفرني تغيير يافته
است .بههمين ترتيب توانايي پاسخگويي به يکي از انواع حالات چهرهاي (شخصيت)
بدون تداخل با ساير انواع (تظاهرات چهرهاي )5نتيجه کاربرد فرايندي مستقل نيست ،اما
اين فرايند در حالت تعاملي قرار دارد ولي در حالت عکس آن تداخلي است .بنابراين،
توجه انتخابي به يکي از انواع اطلاعات چهرهاي مستلزم مداخله فرايند تداعي فعال است
که منجر به پاسخ انتخابي به هر يک از اطلاعات چهرهاي ميگردد .بررسي سيلور2
( )2335نشاندهنده ارتباط بين نشانههاي منفي بيماري و اشکال در ارتباط هويت و هيجان
است .به اين صورت که فراينـد ارتباطي متأثر از نشانـههاي فوق است .ارتباط بين
نشانههاي منفي بيماري و برخي ناتوانيها در فرايند هيجانات چهره گزارش گرديده است.
2- Silver

1- Facial expressions
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در پاسخ به اينکه آيا تفاوتي بين بيماران پارانوييد و غيرپارانوييد وجود دارد با توجه
به تحليل نتايج ميتوان گفت که بيماران اسکيزوفرن داراي علائم منفي در مقايسه با
بيماران اسکيزوفرن داراي علائم مثبت از توانمندي کمتري در تشخيص تظاهرات چهره-
اي برخوردار هستند .در اين ارتباط ،سيلور ( )2335گزارش کرده است که بين نشانههاي
منفي بيماري و برخي ناتوانيها در فرايند تشخيص هيجانهاي صورت ارتباط وجود دارد.
همچنين با توجه به تحقيق فريس تفاوتهاي بسياري بين عملکرد بيماران پارانوييد و
غيرپارانوييد وجود دارد .همچنين با توجه به تحقيق فريس ( )5992تفاوتهاي بسياري
بين عملکرد بيماران پارانوييد و غيرپارانوييد وجود دارد .همچنين در راستاي تاييد اين
يافته مطالعات عصب شناختي موريس ( )5990نشان ميدهد که بيماران اسکيزوفرن
غيرپارانوييد در تشخيص و ادراک هيجانهاي منفي دچار نارسايي هستند ،در حاليکه
بيماران پارانوييد در مواجهه با هيجان نفرت عملکرد بهتري داشتند .در مقابل ،اين
بيماران در تشخيص هيجانات ترس و خشم دچار نارسايي بودند و اين نارسايي با عدم
فعاليت آميگدال و ناحيه فرونتال همراه بوده است .در کل بيماران پارانوييد فعاليت کلي
بيشتري را در پاسخ به ترس و نفرت در مقايسه با اسکيزوفرنهاي غيرپارانوييد نشان
ميدهند و همچنين تشخيصهاي درستتري را در دو هيجان ترس و نفرت در مقايسه
با بيماران غيرپارانوييد داشتند.
در پاسخ به صفتي بودن يا وابسته به بيماري بودن اختلال همانگونه که تحليل نتايج
نشان ميدهد عامل بهوجودآورنده اختلال در توانايي تشخيص تظاهرات چهرهاي عامل
صفتي است .زيرا بر طبق نتايج علاوه بر کاهش اين توانايي در بيماران مبتلا به
اسکيزوفرن همشيرهاي آنان نيز توانايي کاهشيافتهاي نشان ميدهند .اين يافته با
يافتههاي کاتينگ و سالم ( )5990ناهمسو است .در اين مطالعه اختلال در تشخيص
هيجانهاي صورت و فرايند پردازش آنها با علائم منفي در ارتباط است .اختلالهايي که
نشاندهنده ناتواني بيماران در تفسير نيات و علايق ديگران است که ميتواند نقش
اساسي در ناتوانيهاي اجتماعي مرتبط با اسکيزوفرني داشته باشد .ارتباط مثبت بين
عملکرد بيماران در تستهاي تشخيص حالات چهرهاي و نمرات هذياني آنها که بيانگر
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شدت هذيانهاي آنها است ،باعث پيشنهاد اين فرضيه ميگردد که بيماران بهبود يافته
توانايي تشخيص حالات چهرههاي ديگران را دارند ،که تأييد اينکه فرايند کاهش هذيان
بيماران باعث ميشود تا آنها به تظاهرات چهرهاي سايرين توجه بيشتري نشان دهند،
دليل بر اثبات حالتي بودن نقص حالات چهرهاي در مورد بيماران اسکيزوفرن است.
از انجا که در تحقيق کاتينگ و سالم تنها به بررسي بيماران بهبوديافته پرداخته شده
است ،در اين پژوهش تلاش گرديد تا بررسي علاوه بر بيماران بر روي همشيرهاي آنان و
مقايسه آنها با افراد سالم پرداخته شود .همانگونه که نتايج نشان ميدهد همشيرهاي
بيماران اسکيزوفرن نيز در تشخيص تظاهرات هيجاني دچار اختلال هستند که اين خود
مي تواند تأييدي بر صفتي بودن اختلال در تشخيص تظاهرات چهرهاي باشد.
تقدير و تشکر

بدينوسيله از تمامي همکاران و بيماران همکاريکننده در اين بررسي صميمانه قدرداني
ميشود .حمايت مالي از پژوهش و تعارض منافع وجود ندارد.
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