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توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره در افراد مبتال به اختالل 
وسواسی- جبری و همتایان بهنجار

هدف: ابراز هیجان از طریق حاالت چهره به عنوان یکی از روش های مؤثر ارتباط و تعامل غیر کالمی 
از زمان چارلز داروین به شش هیجان پایه تقسیم شده است، با این اعتقاد که در اکثر جوامع و فرهنگ ها 
مشابه اند؛ این شش هیجان عبارتند از شادی، غم، ترس، خشم، بیزاری و تعجب. تحقیقات فراوان نشان 
دهندۀ اختالل بازشناسی حاالت هیجانی چهره در اختالالت روانی است. فرضیۀ تحقیق حاضر که به 
شیوۀ علی- مقایسه ای انجام گرفت، وجود تفاوت معناداری در بازشناسی حاالت هیجانی چهره بین 
افراد مبتال به اختالل وسواسیـ  جبری و همتایان بهنجار آنها بود. روش: برای جمع آوری داده ها، از 
نسخۀ رایانه ای آزمون تصاویر هیجانی چهرۀ اکمن و فرایزن )1976( استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق 
متشکل از نمونه های در دسترس مبتالیان به اختالل وسواسی- جبری به تشخیص روان پزشکان و 
روان شناسان بالینی در دسترس بود. تعداد آزمودنیها در دو گروه کنترل و آزمایش 30 مرد و 30 زن 
ــت و در صورت وجود تفاوت  ــتفاده از مانوا انجام گرف ــاً 60 نفر بودند. تحلیل نتایج با اس و مجموع

معنادار از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. یافته ها: بر اساسp≥0/05 تفاوت معناداری در نتایج دو 
گروه دیده نشد و فرضیۀ تحقیق رد گردید. نتیجه: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت مهمی 
در بازشناسی حاالت هیجانی چهره بین افراد مبتال به اختالل وسواس- جبری و همتایان بهنجار آنها 

وجود ندارد. 
واژه هاي كلیدي: بازشناسی حالت های هیجانی چهره ، شش هیجان پایه ، اختالل وسواسیـ  جبری 
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 The Ability to Recognize Facial Emotional Expressions
 in Obsessive - Compulsive Disorder Patients and

Normal Peers
Objective: Facial expressionis one of the most interactive non-verbal 
communication means in human relationships. Since Charles Darwin, six 
basic facial emotional expressions have been identified in empirical research, 
which is believed to be similar in different cultures and communities. They 
are happiness, sadness, fear, anger, disgust, and surprise. Several studies have 
shown impairment in recognizing facial emotional expressions in mental 
disorders, such as obsessive-compulsive disorder patients. The hypothesis of 
this study was: there is a significant difference in facial emotional expressions 
recognition between people with obsessive-compulsive disorder and their 
normal peer group.  Method: The research was a kind of cross sectional and the 
data-collection instrument was a computerized version of the facial emotional 
expressions test developed by Ekman and Friesen (1976). The total population 
of the study was 60,comprised of 30 men and 30 women in two groups of 
control and test. The COD patients were diagnosed by psychiatrists or clinical 
psychologists. The data were analyzed by MANOVA and in case there was a 
significant difference, Bonferronipost hoc test was taken. Results: As a result, 
with P≤ 0.05, nosignificant difference was found between the two groups and the 
hypothesis of the study was rejected. Conclusion: The study shows that; there is 
no statistically significant difference in recognizing facial emotional expressions 
between obsessive-compulsive-disorder patients and their normal peers. 
Keywords: Facial emotional expressions recognition, six basic facial emotional 
expressions, obsessive-compulsive disorder. 
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سید كمال خرازی و همکاران

ــرپایی کلینیک های روان پزشکی  و 10 درصد بیماران س
ــادوک21، 2007(. میزان  ــامل می شود )سادوک و س را ش
ــه درصد  ــری دو تا س ــی ـ جب ــالل وسواس ــیوع اخت ش
ــادوک و سادوک،  ــود )س جمعیت عمومی برآورد می ش
ــی اختالل وسواسیـ  جبری تکرار  2007(. ویژگی اساس
ــت افکار یا رفتارهای وسواسی است )تامسون،  یا بازگش
2003(.با توجه به آنچه مطرح شد، پرداختن به جنبه های 
ــناختی اختالالت روانی می تواند  مختلف عصب روان ش
ــل زیربنایی آن و حتی پیش  ــیوه ای مؤثر برای فهم عل ش
زمینه ای نظری برای طرح شیوه های جدید درمانی باشد. 
ــناختی، درک واکنش های هیجانی چهره ای  در دیدگاه ش
ــت و  ــناختی اس ــن حیطه های عصب روان ش از مهم تری
چنانچه بازشناسی هیجانی چهره در افراد مبتال به اختالل 
ــی- جبری با افراد بهنجار متفاوت باشد، مطالعۀ  وسواس
ــناخت عالیم و تشخیص این بیماری و  آن می تواند به ش

احتماالً ارزیابی درمان آن کمک کند.
ــی هیجانی چهره در افراد مبتال به اختالل  دربارۀ بازشناس
ــده که نتایج متنوعی  ــی ـ جبری چند تحقیق ش وسواس
ــن مبتالیان به  ــکل که بعضی  بی ــت؛ بدین ش ــته اس داش
ــی هیجانی چهره  این بیماری و افراد بهنجار در بازشناس
تفاوت هایی گزارش کرده و برخی هیچ تفاوتی نیافته اند 
ــکینل23،  ــکاران 2007؛ اس ــر22 و هم ــال، ایگن )برای مث
ــتارک25، والتر26 و ویتل27، 2005؛ پارکر28،  ــچافر24، اس اس
ــم31، 2004؛ بوزیکاس32،  ــی29، ناکایاما30 و ویلهل مک نال
ــری  ــوکاس36 و گ ــیتیز35، ف ــو34، س ــداس33، گیناک کازمی

مقدمه
ــیلۀ اعضای بدن و  چهرۀ  به پیام های غیرزبانی که به وس
ــدن1 می گویند )کرکوران2،  ــود ، زبان ب افراد منتقل می ش
وودی3 و تولین4، 2008(. حالت های چهره پاسخی است 
ــا ارتباطات  ــی درونی، نیات و ی ــه وضعیت های عاطف ب
ــک اینرنی8،  ــن5، راچ6، اتکاف7 و م ــرد )وال اجتماعی ف
2003(. ابراز چهره ای، که دربارۀ ما به دیگران اطالعات 
ــای عاطفی  ــد و بر حالت ه ــناختی می ده هیجانی و ش
ــاخص های  ــز تأثیر می گذارد، از مهم ترین ش دیگران نی
ــت. تحقیقات تجربی  ــی در ارتباطات فردی اس اجتماع
دربارۀ بازشناسی حالت های هیجانی چهره از زمان چارلز 
ــان که به هیجان های  ــش نوع هیج داروین9 تاکنون به ش
پایه10 نیز شهرت یافته اند و شامل شادی11، غم12، ترس13، 
ــم14، بیزاری15 و تعجب16 می شوند )داروین، 1872(  خش
ــاره کرده اند. براساس تحقیقات بسیاری که در جوامع  اش
مختلف و فرهنگ های متفاوت شده، این هیجان ها مشابه 

تشخیص داده شده اند )اکمن17 و فرایزن18، 1976(. 
ــت که نقص در انتقال و یا دریافت اطالعات  بدیهی  اس
بدنی شکل19، مشکالت بسیاری در روابط فرد با خودش 
ــی ـ ارتباطی  ــرده و روابط هیجان ــاد ک ــران  ایج و دیگ
ــه هر صورت،  ــر قرار می دهد. ب ــرض خط وی را در مع
ــناختی، نقص در بازشناسی  بر اساس مطالعات عصب ش
ــات و پژوهش های  ــه موضوع تحقیق ــی چهره، ک هیجان
ــناختی ویژه به شمار  ــت، یک اختالل ش ــیار بوده اس بس
ــناختی، به ویژه اختالالت ادراکی،  می رود. اختالالت ش
ــانه ها و ویژگی های اختالالت روانی  جزو مهم ترین نش
ــد و توسعۀ علوم  ــود و با توجه به رش ــوب می ش محس
ــه های عصب روان شناختی  ــیدن به ریش ــناختی، رس ش
ــۀ اختالالت روانی از منظر  ــن اختالالت نیازمند مطالع ای
ــت. در این میان اختالل وسواسی ـ جبری20   شناختی اس
ــایع ترین اختالالت روانی است که  )OCD( یکی از ش
ــت. اختالل  ــناختی همراه اس ــا انواعی از اختالالت ش ب
ــالالت روانی فراگیری  ــی ـ جبری از جمله اخت وسواس
ــران در چهارمین  ــی پژوهش گ ــر برخ ــت که به نظ اس
ــایع روان پزشکی قرار گرفته  ــخیص های ش ردیف از تش
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2009؛ مونتاگن و همکاران، 2008(، آزمودنی های گروه 
ــاس سن، جنسیت، تأهل و تحصیالت و نیز  کنترل بر اس
ــتفاده از عینک برای کار با رایانه با گروه آزمایش  عدم اس

همتا شدند.
ــر هیجان های چهره  ــون تصاوی ــن پژوهش از آزم در ای
ــی از رایج ترین و  ــه یک ــزن، 1976( ، ک ــن و فرای )اکم
ــی هیجان چهره  ــن آزمون ها در زمینۀ بازشناس معتبرتری
است، استفاده شد. در پژوهش حاضر60 تصویر )تصاویر 
ــش هیجان پایه از 10 نفر( از مجموعۀ 110  مربوط به ش
تصویری آزمون انتخاب و از آن برای بررسی بازشناسی 
هیجان های چهره استفاده شد. اکمن با تهیۀ صدها تصویر 
ــش آن برای آزمودنی ها، مجموعۀ 110 تصویر را،  و نمای
ــخ دهندگان یکی از  ــا 100 درصد پاس ــه بیش از 70 ت ک
ــایی کرده بودند،  ــش گانه را در آن شناس ــای ش هیجان ه
انتخاب کرد که خود به نوعی مؤید روایی تصاویر مزبور 
است. برای بررسی پایایی، تصاویر هر یک از چهره هایی 
ــان دهندۀ بهترین حالت ابراز  ــندگان نش که به نظر نویس
ــش هیجان بود به گروهی از مشاهده گران  نشان داده  ش
ــد. آنها قضاوت می کردند که کدام هیجان مناسب این  ش
ــد و هنجارها  ــروه متفاوت بودن ــت. آنها دو گ چهره اس
ــد تا  ــبه ش به طور مجزا برای هر یک از دو گروه محاس
ــه داده های هنجاری  ــرای تمام عکس های این مجموع ب
ــه ای فراهم آید. تمامی عکس ها بر این اساس که  مقایس
آیا حداقل 70 درصد مشاهده گران به عنوان هیجان مورد 
ــند یا نه آزمایش  نظر در مجموعۀ حاضر آن را می شناس
شد. شایان ذکر است که 60 تصویر مورد استفاده در این 
ــخ دهندگی در  پژوهش به طور میانگین از 91 درصد پاس
گروه استاندارد برخوردار بود )اکمن و فرایزن، 1976(. 

ــتفاده از نرم افزار ویژوال  ــرای جمع آوری داده ها، با اس ب
استودیو برنامه ای با قابلیت پخش تصاویر و ثبت پاسخ ها 
طراحی و  سپس تصاویر با یک نوت بوک به آزمودنی ها 
ــد. تصاویر به رنگ سیاه و سفید و در ابعاد  نشان داده ش
ــد.  ــانتی متر روی صفحۀ رایانه ظاهر می ش 18 در 25 س

ــلز4، 2008(. به  فالوس1، 2009؛ مونتاگن2، گیس3 و گس
ــیوع کاستی های شناختی در بیماران مبتال به  هر حال، ش
اختالل وسواسی ـ جبری )کلوز و همکاران، 2004؛ نقل 
ــز تفاوت احتمالی آن  ــر و همکاران، 2007( و نی از ایگن
ــف، انجام این پژوهش را در مورد  در فرهنگ های مختل

بیماران ایرانی ضروری نمود.
فرضیۀ تحقیق 

بر اساس آنچه گفته شد، فرضیۀ اصلی این تحقیق وجود 
تفاوت معنادار بین توانایی بازشناسی حالت های هیجانی 
ــی- جبری و  ــه اختالل وسواس ــراد مبتال ب ــره در اف چه
همتایان بهنجار آنهاست. عالوه بر این، سه فرضیۀ فرعی 

زیر نیز بررسی شد:
ــره در دو زیرمجموعۀ  ــی هیجانی چه - توانایی بازشناس
ــی ـ جبری(  ــروه آزمایش )مبتالیان به اختالل وسواس گ

وسواس عملی و وسواس فکری تفاوت معنادار دارد.
ــی هیجانی چهره به وسیلۀ افراد  ــیت در بازشناس - جنس
مبتال به اختالل وسواسی ـ جبری و همتایان بهنجار آنها 

تأثیر معنادار دارد.
- از نظر درجاماندگی، بازشناسی هیجانی چهره در گروه 
ــی- جبری و همتایان بهنجار  مبتالیان به اختالل وسواس

آنها تفاوت معنادار دارد.
روش تحقیق و ابزار سنجش

ــداد آزمودنی های این پژوهش60 نفر و هر یک از دو  تع
ــامل30 آزمودنی  گروه کنترل و آزمایش تحقیق حاضر ش
)15 زن و 15 مرد( بود. افراد گروه آزمایش همگی مبتال 
به اختالل وسواسیـ  جبری بودند که برای اجرای آزمون 
ــی هیجانی چهره، روان پزشکان و روان شناسان  بازشناس
ــتان اعصاب و روان ابن  بالینی کلینیک تخصصی بیمارس
ــینای مشهد در بازۀ زمانی پاییز 1389 آنها را به محقق  س
معرفی کرده بودند. گروه آزمایش متشکل از دو زیرگروه 
وسواس فکری )21 نفر( و عملی) نُه نفر( بود که بر اساس 
روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به 
شیوۀ بیشتر تحقیقات در حوزۀ بازشناسی هیجانی چهره 
)برای مثال، ایگنر و همکاران، 2007؛ اسکینل و همکاران، 
ــر و همکارن، 2004؛ بوزیکاس و همکاران،  2005؛ پارک

1- Garyfallos
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3- Geus
4- Kessels  
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روش تحلیل داده ها
ــت آمده از گروه های آزمایش و  میانگین داده های به دس
کنترل با هم مقایسه شد. برای این کار چون متغیر وابسته 
ــکیل شده بود، از تحلیل واریانس چند  از چند مؤلفه تش
ــتفاده شد. آزمون مزبور به ترتیب در  متغیری )مانوا(1 اس
مورد پاسخ های درست، نادرست و پاسخ های درجامانده 
برای گروه های آزمایش و کنترل اجرا و در هر مرتبه یکی 
از متغیرهای مورد اندازه گیری )تعداد پاسخ های درست، 
ــد. عالوه بر این،  ــت و درجامانده( وارد آزمون ش نادرس
ــطح داشت( در قالب  ــاخص )که خود شش زیرس هر ش
ــه و با آزمون الندای  ــای کنترل و آزمایش مقایس گروه ه
ــد و درصورت وجود  ــی ش ویلکز2 معناداری آنها بررس
تفاوت معنادار، برای مشخص کردن اثر بین آزمودنی ها3  

آزمون تعقیبی بنفرونی4 نیز به کار رفت.
نتایج

ــت، نادرست و  ــخ های درس ــته پاس ــه دس داده ها در س
ــد. در جدول1  ــل ش ــوا تحلی ــق مان ــده از طری درجامان
میانگین نمرات گروه کنترل و آزمایش در قالب سه دسته 
ــت. همان طور که مشاهده  ــخ های فوق ارائه شده اس پاس
ــخ های  ــترین تعداد پاس ــود، در گروه آزمایش بیش می ش
ــت و درجامانده به ترتیب به هیجان های  درست، نادرس

شادی، ترس و خشم تعلق داشته است.

ــش هیجان پایه به شش  ــاس برنامۀ تنظیم شده، ش بر اس
ــت. کلیدها بدین ترتیب  کلید صفحه کلید اختصاص یاف
بودند: کلید شادی: ی؛ کلید غم: س؛ کلید ترس: ک؛ کلید 
خشم: م؛ کلید بیزاری: گ؛ کلید تعجب: ش. مدت پخش 
ــرای آزمودنی ها 450 میلی ثانیه و فاصلۀ زمانی  تصاویر ب
ــر 900 میلی ثانیه بود. آزمون در مجموع حدود  دو تصوی
ــید. تعداد پاسخ های درست، نادرست  دو دقیقه طول کش
ــخ های درجامانده( به وسیلۀ  ــخ )پاس و موارد بدون پاس
نرم افزار ثبت شد. شایان ذکر است که تفکیک پاسخ های 
ــت که  ــده به این دلیل اهمیت داش ــت و درجامان نادرس
ــتباه  بعضی از آزمودنی ها تصویر هیجان مورد نظر را اش
ــایی می کردند )پاسخ های نادرست( یا از شناسایی  شناس
ــخ های درجامانده(. برای  ــان باز می ماندند )پاس آن هیج
ــتفاده از رایانه برای  افزایش توانمندی آزمودنی ها در اس
ــی هیجان های شش گانه و نیز به منظور اجتناب  بازشناس
ــتفاده  ــن یادگیری بر نتیجۀ آزمون، با اس ــذاری ای از اثرگ
ــتفاده نشدۀ آزمون اکمن و فرایزن  از مجموع تصاویر اس
)1976( تکلیف دیگری طراحی شد که آزمودنی ها پیش 
از اجرای آزمون اصلی سه بار به عنوان تمرین آن را اجرا 
ــد. مدت این آزمون تمرینی نیز دو دقیقه بود؛ بدین  کردن

ترتیب، اجرای کل آزمون تقریبًا پنج دقیقه طول کشید

1- Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)
2- Wilks’Lambda

3- Between subject effect
4- Bonferroni post-hoc test

جدول  1-  میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل

هیجان
میانگین تعداد پاسخ های

درست در 10  تصویر
میانگین تعداد  پاسخ های

نادرست در 10 تصویر
میانگین تعداد  پاسخ های

درجامانده از 10 تصویر

کنترلآزمایشکنترلآزمایشکنترلآزمایش

7/447/761/241/681/320/56شادی

3/84/483/523/242/682/28غم

1/871/484/4563/682/52ترس 

1/802/884/244/843/962/28خشم

2/243/444/084/323/682/24بیزاری

5/286/642/042/162/681/2تعجب

22/4326/6819/5722/241811/08جمع
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به صورت یک متغیر وابسته وارد آزمون مانوا شد و متغیر 
ــتقل فرض شد. جدول 2 نتایج آزمون را  گروه، متغیر مس
نشان می دهد.                                                                                                                  

ــۀ تعداد  ــق و مقایس ــۀ اصلی تحقی ــون فرضی ــرای آزم ب
پاسخ های درست بازشناسی هیجانی چهره در دو  گروه 
ــخ های درست هر هیجان  آزمایش و کنترل، مجموع پاس

جدول 2- آزمون چند متغیری شاخص پاسخ های درست دو گروه آزمایش و کنترل

Fارزشاثر منبع            
درجۀ آزادی
فرض شده

خطای 
درجۀآزادی

سطح
معناداری

گروه ها

0/1611/374a6/00043/0000/247اثر پیالیی

0/8391/374a6/00043/0000/247الندای ویلکز

0/1921/374a6/00043/0000/247اثر هتلینگ

0/1921/374a6/00043/0000/247بزرگ ترین ریشه ُری

(F (6؛ 1/374 = )43وP= 0/247; Wilk’s Lambda =0/839 (

ــخ های درست دو گروه  ــان می دهد که پاس جدول 2 نش
ــتۀ  ــش گانۀ متغیر وابس ــطوح ش ــش و کنترل به س آزمای
ــادی، غم، ترس،  ــی هیجانی چهره )ش ــی بازشناس ترکیب
خشم، بیزاری، تعجب(، تفاوت معنادار ندارد، از این رو 
ــه  اجرای آزمون تعقیبی ضرورت نیافت.این پژوهش س
فرضیۀ فرعی نیز داشت که نتایج آزمون آنها به این شرح 

است:

ــروه  ــۀ گ ــارۀ دو زیرمجموع ــی اول درب ــۀ فرع فرضی
ــخ های درست دو  ــۀ تعداد پاس آزمایش بود. برای مقایس
ــواس فکری و وسواس  زیرمجموعۀ گروه آزمایش )وس
عملی( مجموع پاسخ های درست هر یک از هیجان ها به 
ــته وارد آزمون مانوا شد و متغیر  صورت یک متغیر وابس
ــتقل فرض شد. نتایج آزمون در  نوع وسواس، متغیر مس

جدول 3 مشاهده می شود.

جدول 3- آزمون چندمتغیری شاخص پاسخ های درست دو زیرمجموعۀ گروه آزمایش

درجۀ آزادیFارزشاثرمنبع
فرض شده

خطای 
درجۀآزادی

سطح
معناداری

گروه ها

0/2530/791a6/00014/0000/592اثر پیالیی

0/7470/791a6/00014/0000/592الندای ویلکز

0/3390/791a6/00014/0000/592اثر هتلینگ

0/3390/791a6/00014/0000/592بزرگ ترین ریشه ُری

(F (6؛ 0/791 = )14وP= 0/592; Wilk’s Lambda =0/747 (

ــت دو  ــخ های درس ــان می دهد که پاس جدول فوق نش
ــش گانۀ متغیر  ــطوح ش زیرمجموعۀ گروه آزمایش به س
ــی هیجانی چهره )شادی، غم،  ــتۀ ترکیبی بازشناس وابس
ــم، بیزاری، تعجب( تفاوت معنادار ندارد، از  ترس، خش

این رو اجرای آزمون تعقیبی ضرورت نیافت.
فرضیۀ فرعی دوم مربوط به اثر جنسیت بر پاسخ های دو 

گروه آزمایش و کنترل بود. برای مقایسۀ تعداد  پاسخ های 
ــت دو گروه آزمایش و کنترل در بازشناسی هیجانی  درس
ــه هر هیجان به  ــت ب ــخ های درس چهره، در مجموع پاس
ــته وارد آزمون مانوا شد و متغیر  صورت یک متغیر وابس
ــت، متغیر مستقل فرض شد. جدول4 نتایج آزمون  جنیس

را نشان می دهد.
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سید كمال خرازی و همکاران

ــخ های درجاماندۀ هیجان های  ــروه در پاس F(، اما دو گ
تعجب)P=0/004و9/292=)12وF)1(،شادی)P=0/028و 
ــزاری)P=0/017و6/099=)12و1( بی  ،)F)15/127=)12و
ــم  F(وخش )1 12و (=4 /703 Pو =0 /035 ترس) ، )F

)P=0/006 و8/142 =)12وF)1(تفاوت معنادار دارند.

ــخ های درجاماندۀ دو  ــان می دهد که پاس جدول فوق نش
ــطوح ششگانۀ متغیر وابستۀ  گروه آزمایش و کنترل به س
ــادی، غم، ترس،  ــی هیجانی چهره )ش ــی بازشناس ترکیب
ــم، بیزاری، تعجب(، تفاوت معنادار دارد، لذا آزمون  خش
ــدول 6 نتایج تفکیکی  ــد. ج تعقیبی در مورد آن اجرا ش
ــنجی گروه ها در مورد هیجان های شش گانه  آزمون اثرس

را نشان می دهد.
ــتفاده  ــته با اس تحلیل جداگانۀ هریک از متغیرهای وابس
ــر  ــه از نظ ــان داد ک ــی نش ــی  بنفرون ــون تعقیب از آزم
ــورد هیجان  ــده دو گروه فقط در م ــخ های درجامان پاس
ــد)P=0/507و0/448=)12و1( ــاوت معنادار ندارن غم تف

ــخ های  ــۀ تعداد پاس ــش و کنترل بود. برای مقایس آزمای
درجاماندۀ بازشناسی هیجانی چهره در دو گروه، مجموع 
ــر هیجان به صورت  ــخ های درجاماندۀ مربوط به ه پاس
ــد و متغیر گروه،  ــته وارد آزمون مانوا ش یک متغیر وابس
ــتقل فرض شد. جدول 5 نتایج آزمون را نشان  متغیر مس

می دهد. 

ــخ های درست هر دو  ــان می دهد که پاس این جدول نش
ــطوح شش گانۀ  جنس در دو گروه آزمایش و کنترل به س
ــی هیجانی چهره )شادی،  ــته ترکیبی بازشناس متغیر وابس
ــاوت معنادار  ــزاری و تعجب( تف ــم، بی غم، ترس، خش

ندارد، لذا اجرای آزمون تعقیبی ضرورت نیافت. 
فرضیۀ فرعی سوم مربوط به میزان درجاماندگی دو گروه 

جدول 4- آزمون چندمتغیری شاخص پاسخ های درست جنسیت های مختلف در دو گروه آزمایش و کنترل

Fارزشاثرمنبع
درجۀ آزادی
فرض شده

خطای 
درجۀآزادی

سطح
معناداری

جنسیت         

0/2041/749a6/00041/0000/134اثر پیالیی

0/7961/749a6/00041/0000/134الندای ویلکز

0/2561/749a6/00041/0000/134اثر هتلینگ

0/2561/749a6/00041/0000/134بزرگ ترین ریشه ُری

(F (6؛ 1/749 = )41وP= 0/134; Wilk’s Lambda =0/796 (

جدول 5- آزمون چندمتغیری شاخص پاسخ های درجامانده برای گروه های آزمایش و کنترل

Fارزشاثرمنبع
درجۀ آزادی
فرض شده

خطای 
درجۀآزادی

سطح
معناداری

گروه ها         

0/2422/289a6/00043/0000/05اثر پیالیی

0/7582/289a6/00043/0000/05الندای ویلکز

0/3192/289a6/00043/0000/05اثر هتلینگ

0/3192/289a6/00043/0000/05بزرگ ترین ریشه ُری

(F (6؛ 2/289 = )43وP≥ 0/05 ; Wilk’s Lambda =0/758 (
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بحث
ــی تحقیق و دو  ــج، فرضیۀ اصل ــه به  بخش نتای ــا توج ب
ــداف فرعی پژوهش  ــه فرضیۀ مربوط به اه فرضیه از س
ــید. به طور کلی  ــد و فقط یک فرضیه به اثبات رس رد ش
ــروه ضعیف تر  ازنتایج  ــت آمده از هر دو گ نتایج به دس
ــتاندارد و هنجارشده بود. شایان ذکر است که  آزمون اس
ــخۀ هنجارشدۀ تصاویر اکمن  میانگین پاسخ دهی در نس
ــت )اکمن و فرایزن 1976(، در حالی  70 درصد بوده اس
که پژوهش حاضر پاسخ دهی درست 43 درصدی گروه 
ــان می دهد. ــرل و 37 درصدی گروه آزمایش را نش کنت
ــتن  یکی از محدودیت های تحقیق حاضر در اختیار نداش
آزمون استانداردشدۀ بازشناسی حالت های هیجانی چهره 
ــروه آزمایش  ــدم تفکیک آزمودنی های گ ــران و ع در ای
ــو،  ــتر )مانند شست وش به زیرمجموعه های تفکیکی بیش
ــوار  ــی و ...( بود که این تعمیم نتایج تحقیق را دش بررس
می ساخت، از آن رو  پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی، 
ــی حالت های هیجانی چهره  ــتاندارد بازشناس آزمون اس
ــایر زیرمجموعه های  ــن تحقیق در مورد س طراحی و ای

مبتالیان به اختالل وسواسی- جبری نیز اجرا شود.
در این میان ذکر برخی نتایج فرعی جالب است. بیشترین 
پاسخ دهی درست هر دو گروه آزمایش و کنترل مربوط به 
هیجان شادی بود، به طوری که درصد بازشناسی درست 
ــش 74 و در گروه کنترل  ــادی در گروه آزمای هیجان ش
ــت آمد. منابع مختلف از جمله گزارش  77 درصد به دس
ــوان بارزترین  ــادی به عن اکمن و فرایزن )1976(، از ش

هیجان در بازشناسی آزمودنی ها نام برده اند که این نتیجه 
ــادی تنها  ــت. هیجان ش بر نتایج تحقیق حاضر منطبق اس
ــد آزمودنی های هر  ــی بود که نزدیک به 75 درص هیجان
ــت بازشناسی کردند و نزدیک بودن میزان  دو گروه درس
پاسخ دهی دو گروه به این هیجان با گزارش های مربوط 

به هیجان شادی هم سوست.
ــخ دهی نادرست دو گروه آزمایش و  بیشترین تعداد پاس
ــی درست  کنترل نیز مربوط به هیجان ترس بود. بازشناس
ــرل به ترتیب  ــروه آزمایش و کنت ــان ترس در دوگ هیج
ــه در کل  ــت آمد ک ــه 18 و 15 درصد به دس ــک ب نزدی
ــت هیجان چهره در بین  ــی درس کم ترین میزان بازشناس
ــل تأمل اینکه گروه کنترل  ــایر هیجان ها بود. نکتۀ  قاب س
در مقایسه با گروه آزمایش در بازشناسی چهره ای هیجان 
ــم می توان  ــرای توضیح این مه ــر بود. ب ــرس ناموفق ت ت
ــری از زیرمجموعه های  ــیـ  جب ــت، اختالل وسواس گف
ــه عنوان آن  ــت و همان گونه ک ــالالت اضطرابی اس اخت
نشان می دهد، اصلی ترین نشانه و مشخصۀ زیرگروه های 
ــراب و ترس، منبع  ــه از اختالالت روانی، اضط این طبق
ــت. از لحاظ نظری افراد  ترس بیرونی و یا درونی آنهاس
ــواس  مبتال به اختالالت اضطرابی )از جمله اختالل وس
ــی و ردیابی نشانه های اضطرابی و  – جبری( در بازشناس
عالیم هشداردهنده دقیق تر از دیگران اند که به طور قطع 
ــه های فیزیولوژیک و نیز عصب شناختی  این مسئله ریش
ــات  ــادوک، 2007(. تحقیق ــادوک و س ــاص دارد )س خ
مربوط به بازشناسی هیجانی چهره در مبتالیان به اختالل 

جدول 6- آزمون اثرسنجی گروه های آزمایش و کنترل

متغیر وابستهمنبع
مجموع مجذورات 

نوع سوم
درجۀ آزادی

میانگین مجموع
مجذورات

F
سطح 

معناداری

گروه ها

27/380127/3809/2920/004درجاماندۀ تعجب
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