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  چکیده
اي عاطفه هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه: مقدمه

 :روش. مثبت و منفی در رابطه بین حساسیت پردازش حسی بود
 121(دانشجوي کارشناسی  277در این پژوهش،  کنندگان مشارکت
اي شیوه خوشهدانشگاه خوارزمی کرج بود که به از) دختر 156پسر و 

 منظور بهابزارهاي مورد استفاده  .اي انتخاب شده بودندچندمرحله
نامه حساسیت پردازش حسی پرسش: سنجش متغیرهاي پژوهش شامل

 و) PANAS(عواطف مثبت و منفی  نامه، پرسش)آرون آرون(
ها به داده. را تکمیل نمودند) 2007بشارت، ( خلقینامه ناگویی پرسش

سلسله مراتبی و ضریب  شیوه تحلیل رگرسیون چند متغیري به شیوه
نتایج  :هایافته. تحلیل گردید spss-18 ارافز نرمبا  Pearsonهمبستگی 
مثبت و  صورت بهسهولت تحریک و آستانه حسی پایین نشان داد 
ناگویی  منفی و معنادار صورت بهشناختی حساسیت زیباییمعنادار و 

بین سهولت تحریک عاطفه مثبت همچنین . کنندمی بینی یشرا پخلقی 
 3و عاطفه منفی بین هر  شناختی با ناگویی خلقیحساسیت زیباییو 

       .استبعد حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی واسطه 
حساسیت نتایج این پژوهش ضرورت بازشناسی نقش  :گیرينتیجه

پردازش حسی و عاطفه مثبت و منفی را در ناگویی خلقی مورد تأکید 
  .دهندقرار می
حساسیت ناگویی خلقی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی،  :کلیدي واژگان

  .پردازش حسی

 

Abstract 
 

Aim: The present study aimed to show the mediating role 
of Positive and Negative Affect in the relationship between 
Sensory processing sensitivity and Alexitimiya. Method: 
A sample comprising of 277 students (121 males and 156 
famales) was selected from among Kharazmi University 
students through multistage cluster sampling method. The 
statistical instruments consisted of Sensory processing 
sensitivity (Aron & Aron) questionnaire, Positive and 
Negative Affect (PANAS) Inventory, and Alexithimiya 
Inventory. Data were analyzed using multiple regression 
by stepwise method Pearson correlation coenfficient tests 
with Spss18 software. Resuls: The results showed that 
ease of excitation and Low sensory threshold can predict 
Alexithymia positively. Besides, aesthetic sensitivity can 
perdict Alexithymia negatively, and positive affect plays 
mediating role between the ease of excitation and aesthetic 
sensitivity. Also, alexithymia and negative affect mediate 
between the three dimensions of sensory processing 
sensitivity and alexithymia. Conclusion: The findings 
emphasize the need to recognize the role of Sensory 
Processing Sensitivity and the Positive and Negative 
Affect in Alexithymia. 
 

Keyword: Alexithymia, Positive Affect, Negative Affect , 
Sensory Processing Sensitivity. 
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  مقدمه
آگاهی هیجانی ضعیف چندین طبق تحقیقات 

 عنوان بهقرار گرفته است و  موردمطالعهدهه 
نیکول، (ناگویی خلقی شناخته شده است 

اي چندوجهی است ناگویی خلقی سازه). 2011
هاي اصلی آن، ناتوانی در بازشناسی و و ویژگی

هاي شخصی و فقر شدید توصیف کالمی هیجان
است که آشکارسازي  1در تفکر نمادین
را  هاها، تمایالت و کشانندهبازخوردها، احساس

ناتوانی در تحقیقات  طبق .کندمحدود می
 عالئمیکی از  عنوان بهها احساس کارگیري به

و باعث  مشکالت هیجانی، مانع تفکر انتزاعی
کاهش یادآوري رؤیاها، دشواري در تمایز بین 

هاي بدنی، قیافه هاي هیجانی و حسحالت
هاي عاطفی چهره، خشک و رسمی، فقدان جلوه

     همدلی و خودآگاهی ظرفیت محدود براي
این افراد در واقع ). 2000تیلور وبگبی، (شود می

هاي ها و توصیف احساسدر بازشناسی هیجان
خود مشکل دارند؛ و قدرت تجسم محدودي 

ها دارند که نشان از محدود بودن تخیل در آن
لفظی، سودمندگرا و  شناختی سبکاست؛ و داراي 
مارت، تیلور و المینت، ورملن، د(بیرونی هستند 

مطالعات نشان داده است که ). 2006بگبی، 
با دشواري در شناسایی و  گري ابرازسرکوب 

یک ویژگی مرکزي  عنوان به«توصیف احساسات، 
کانلی و دنی، (باشد مرتبط می» ناگویی خلقی

2007.(  
 ازآنجاکه«: کنداظهار می) 2000( 2تیلور

 ناگویی خلقی اختاللاز اي هظبخش قابل مالح
                                                             

1. Symboli 
2. Taylor 

اي یکی از چندین عامل مخاطره عنوان به
هاي شخصیت در انواع مختلفی از ناراحتی

در واقع  رود،به شمار می یپزشک روانی و پزشک
الت تنظیم عواطف را در مشک بسیاري از

براي مثال اختالل جسمانی کردن و  ».گیرد یبرم
که نتیجه محدودیت  سو یکاز ، یمارانگاريخودب

 باشد،ر افراد مبتال میو درك احساسات دآگاهی 
احساسات فردي خود را  افراداین دیگر  سوي از

اط احساسی با در ارتب و کننددقیق درك نمیهم 
از دیگران کمک  یجهدرنت ،دیگران ضعیف هستند

در حقیقت تمامی . کنندو دلداري دریافت نمی
 ناگویی خلقیدر رابطه با  شده عرضهمطالب 

ش شناختی اطالعات بیانگر نقص در پرداز
و زمانی که اطالعات  باشدمی ها آنهیجانی 

هیجانی نتوانند در فرآیند پردازش شناختی ادراك 
عاطفی و شناختی  نظر ازارزشیابی شوند، فرد 

شود و این دچار آشفتگی و درماندگی می
هاي او را اتوانی، سازماندهی عواطف و شناختن

حساسیت پردازش . دهدمی ثیر قرارأتحت ت
یک ویژگی خلق و خوي  عنوان بهحسی 

رود که توسط حساسیت شخصیتی به شمار می
نسبت به تحریکات درونی و بیرونی از قبیل 

هاي هیجانی و اجتماعی که علت پیدایش محرك
 و 3جاگیلوز(شود باشد، مشخص میآن می

  ).2011همکاران، 
   تبیین  يبرا) 1997( 4آرون و آرون

هاي افراد در سبک پردازش حسی، تفاوت
ح حساسیت پردازش حسی را به کار اصطال

                                                             
3. Jagiellowicz 
4. Aron & Aron 
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طبق تعریف، حساسیت پردازش حسی . ردندب
تمایل به پردازش عمیق و قوي تعداد زیادي از 
اطالعات ورودي از جمله حاالت خلقی دیگران، 

حساسیت . استهنري و غیره  هاي یباییز
را در اي مالحظهپردازش حسی توضیحات قابل 

هاي شخصیتی افراد و سالمت رابطه با ویژگی
حساسیت پردازش  .داردها بیان میروانی آن

، »1سهولت تحریک«حسی شامل سه بعد یا مؤلفه 
آستانه حسی «و » 2شناختی یباییزحساسیت «

   باشد که هر یک از این ابعاد می» 3پایین
هاي دیگر رهاي متفاوتی با سایر متغیارتباط

که سهولت تحریک به  درروان شناسی دارند
ها و نیازها اشاره احساس پاسخ نسبت به خواسته

به آگاهی از  شناختی یباییزدارد، اما حساسیت 
شناختی و آستانه حسی پایین به تجارب زیبایی

هاي ناخوشایند به محركحساسیت افراد نسبت 
  .داشاره دار

هاي نشانهناگویی خلقی  یگرد  عبارت به
   درونی ناخوشایند را تقویت و آن را افزایش

دهد و با حساسیت زیاد نسبت به تحریک می
ها به این نتیجه آن. شودذاتی و غریزي تداعی می

ها در بعد هایی که نمرات آنرسیدند، آزمودنی
دشواري در شناسایی احساسات نسبتاً باالتر از 

هایی حالت بود، ناگویی خلقیدیگر دو بعد دیگر 
اضطراب، استرس، دردهاي شدید و  یلقباز 
کانوو ( کردندبیشتري را احساس می یخواب کم

افراد مبتال به اختالل واقع  در .)2007، همکاران
اسیت نسبت به افراد سالم حس ناگویی خلقی

                                                             
1. Ease of excitation 
2. Aesthetic sensitivity 
3. Low sensory threshold 

 .هاي دردآور دارندنسبتاً زیادي به لمس و محرك
افرادي که از سطوح باالیی از حساسیت از سوي 

ها پردازش حسی برخوردارند، ممکن است آن
شتري به کاستن توجه نسبت به گرایش بی

که ود داشته باشند یا اینهاي اطراف خمحرك
هاي اجتماعی که منجر ها و موقعیتحتی از بافت

      شود، گیختن احساسات قوي مینبه برا
  .)2000نکلیک و همکاران، ( گیري نمایندکناره

هاي پژوهشگران، و دغدغه مسائلیکی از 
اي احتمالی متغیرهاي واسطه تأثیرگذاريموضوع 

شناختی دیگر در رابطه بین دو یا چند متغیر روان
به همین . است) بین و مالكمتغیرهاي پیش(

و هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین  مسئلهدلیل، 
      اي یکی از متغیرهاي مهم نقش واسطه

منفی در رابطه / شناختی، یعنی عاطفه مثبتروان
ی خلقی و ناگوی حساسیت پردازش حسیبین 
ن جهت اهمیت بررسی این موضوع از آ. بود

تواند حساسیت پردازش حسی میاوالً که دارد 
تجربه احساسات و هیجانات و  کننده یینتع

اختالل  و ثانیاً در فرد باشد یو منفعواطف مثبت 
تواند منجر به مشکالت در عواطف خود می

تحقیقات  .هیجانی از جمله ناگویی خلقی شود
آگاهی هیجانی احتماالً که  حاکی از این استهم 

محدود و فرآیندهاي شناختی معیوب در زمینه 
ناگویی خلقی به عواطف افراد مبتال به 

برانگیختگی فیزیولوژیک طوالنی، عاطفه منفی و 
  هاي عصبی به فشارهاي روانی منجر واکنش

سوریا، ـ  مارتیز و سنچز، آتو، مورتیز(شود می
2003.(  
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و عاطفه  1در حوزه هیجان، عاطفه مثبت
    ظاهر » دو بعد عاطفی عمده« عنوان به 2منفی

؛ الرسن و 1980کري، کاستا و مک(شوند می
، 1995؛ راستینگ و الرسن، 1991، 1989کتالر، 
؛ گومز و همکاران، 1999؛ راستینگ، 1997
؛ به نقل از 2007؛ رابینسون و همکاران، 2000
به لحاظ ماهیت  ).1386نیا و همکاران، رفیعی

حالت و چه  صورت بهعاطفه مثبت و منفی چه 
رگه دو پدیده به نسبت مستقل و مجزا  صورت به

افرادي که عاطفه مثبت باالیی . از یکدیگر هستند
روحیه هستند و از زندگی  دارند، پرانرژي و با

در مقابل افرادي که عاطفه منفی . برندمی لذت
. انرژي هستندباالیی دارند، مضطرب، نگران و کم

شواهد پژوهشی موجود حاکی از ارتباط بین 
ثبت با برقراري روابط اجتماعی گسترده، عاطفه م
  ، دقت، تمرکز و توانایی رسانی یاريرفتار 
گیري باال است و در مقابل عاطفه منفی با تصمیم

هاي مقابله پایین با فشار شکایات ذهنی، توانایی
اسپیندلر، (و استرس و اضطراب رگه ارتباط دارد 

عاطفه مثبت از  ).2009، 3دنولت، کروس، پدرسن
ریق، تقویت سیستم ایمنی، در بهبود سالمت ط

در زمینه بهداشت روانی . جسمانی نقش دارد
تواند اند که عاطفه مثبت میمطالعات نشان داده

اثرات  کننده خنثیعواطف منفی و  کننده ابطال
، باره این در). 2003مارتین، (ها باشد مخرب آن

      شناختی بر نقشروانیک نظریه عصب
واسطه مهم  عنوان بهدهنده عصبی دوپامین انتقال

تأثیرات عاطفه مثبت بر کارکردهاي شناختی 

                                                             
1. Positive affect 
2. Negative affect 
3. Spindler, Denollet, Kruse & Pedersen  

این ) 2002وانتین، ترکن،  اشبی،(کند تأکید می
هاي عمده روش  نظریه با این فرض که یکی از 

 نشده بینی پیشایجاد عاطفه مثبت، دادن پاداش 
 عصب است، بین عاطفه مثبت و پاداش و مبانی 

پکان، لوي، (شود ها تشابه قائل میآنزیستی ـ 
برخی ). 2002فوسیشن، لهرایسی، پولین، پیلن، 

در پردازش  ناتوانیکه اند ها نشان دادهپژوهش از
در افراد (ها اطالعات هیجانی و تنظیم هیجان

هاي شناخت ازمان عواطف و ، س)ناگویی خلقی
  ل استفاده از و احتما سازد یم فرد را مختل

رنجورانه و ناکارآمد را روان دفاعی هايسبک
    نارسایی در تنظیم هیجان . دهدافزایش می

لذا  .تجارب منفی شود باال رفتنتواند موجب می
کنند کنترل کمی را بر ادي که احساس میافر

را منفی و  نظر موردشرایط دارند، موقعیت 
ي آن تجربه کنند که نتیجهپرتنش تعبیر می

تواند منجر بود و این نیز می عاطفی منفی خواهد
ي سرد از جمله یک رابطه يفرد ینببه مشکالت 

هیجانی شود  يابراز گرو یک سبک اجتنابی در 
، بیلی 2006وانهوله، دسمت، مگانک و بوگرتز، (

بازداري رفتاري  سوي دیگر از .)2007و هنري، 
شناسی وابسته به موجب افزایش خطر آسیب

رود که این متغیر مهم میشود و انتظار هیجان می
هاي تنظیمی ناسازگار هیجانی سبک بالینی به

 .)1390ظفر، (همچون فرونشانی نیز وابسته باشد 
ها موجب باال هیجان نارسایی در تنظیم و نهایتاً

رفتن تجارب منفی و نتیجه آن عاطفه منفی و از 
ورزي، سردي در سوي دیگر به علت عدم جرأت

ها و ارتباط آن با سالمت آنروابط و عدم ابراز 
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) 2001، 1ترویزز، آرجنیو، پککییو، پتی(عمومی 
تواند منجر به مشکالت هیجانی از جمله می

  .شود خلقیناگویی 
با توجه به آنچه گفته شد، هدف اصلی 

آیا پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که 
هاي آن حساسیت پردازش حسی و مؤلفه

عواطف مثبت و منفی، ناگویی خلقی را   واسطه به
  کنند؟می بینی یشپ

  

  روش
 .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است

پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان  جامعه
- 1393در سال تحصیلی دانشگاه خوارزمی کرج 

 121(دانشجوي  277 مطالعه موردنمونه  و 1392
) نفر دانشجوي دختر 156نفر دانشجوي پسر و 

 و 54/22با میانگین و  18-30دامنه سنی  با
دانشگاه بود که به  ینهم 78/2استاندارد  انحراف

. اي انتخاب شده بودنداي چندمرحلهشیوه خوشه
مالك انتخاب نمونه در مرحله اول دانشکده و 

 5سپس کالس بود؛ بدین شکل که از بین 
هاي دانشکده اصلی دانشگاه خوارزمی، دانشکده

ریاضی و فنی و مهندسی انتخاب علوم پایه، 
  بههایی کالس شدند و سپس از هر دانشکده،

انتخاب و براي سنجش متغیرهاي  تصادف
  :هاي زیر انتخاب شدپژوهش از مقیاس

پرسشنامه شخص  :حساسیت پردازش حسی
 استکاغذي  ـ با حساسیت باال یک آزمون مداد

 شده یطراح) 1997(که توسط آرون و آرون 
سؤال خود  27این آزمون مشتمل بر . است

                                                             
1. Troisis,`Argenio , Pecacchio & Petti 

 یشناخت روان یريپذ واکنشگزارشی است که 
قرار  موردسنجشهاي محیطی را نسبت به محرك

خرده مقیاس  3این آزمون مشتمل بر . دهدمی
 ، حساسیت)آیتم 12(سهولت تحریک 

 6(ي حسی پایین ، آستانه)آیتم 7( شناختی یباییز
االت این مقیاس در آزمودنی به سؤ. ، است)آیتم

از کامالً مخالفم تا  يا نقطه 7یک مقیاس لیکرت 
دهد، طوري که به گزینه کامالً موافقم پاسخ می

ي کامالً موافقم و به گزینه 1کامالً مخالفم نمره 
این آزمون سؤاالتی را که . گیردتعلق می 5نمره 

زمانی که . نمره معکوس داشته باشند را ندارد
نه کامالً موافقم را عالمت بزند دهنده گزیپاسخ

و گزینه  کند یمي او کامالً صدق که گویه درباره
کامالً مخالفم را هنگامی عالمت بزند که شدیداً 

ي او مخالف گویه است یا به عبارتی درباره
آزمون پایایی خوبی را نشان  ینا .کندصدق نمی
فاي کرونباخ این آزمون در لضریب آ. داده است

 89/0، )2006(و همکاران  سکااسمولي مطالعه
در این پژوهش نیز پایایی کل آزمون . برآورد شد

 به 0/ 77با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
  .آمد دست

 :)PANAS(فهرست عواطف مثبت و منفی 
واتسون، کالرك (فهرست عواطف مثبت و منفی 

 10مقیاسی است متشکل از ) 1988و تلگن، 
این فهرست دو . عاطفه منفی 10عاطفه مثبت و 

عاطفه منفی را  10زیر مقیاس عاطفه مثبت و 
 اي درجه پنجهاي دو بعد متعامد، در اندازه منزله به

حداقل و . سنجدمی 5تا  1لیکرت از نمره 
     حداکثر نمره آزمودنی در هریک از زیر

خواهد  50و  10هاي فهرست به ترتیب مقیاس
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 برحسبفهرست عواطف مثبت و منفی، . بود
براي آزمودنی،  شده تعییندستورالعمل اجرایی 

عواطف مثبت و منفی را به دو صورت صفت و 
ضریب آلفاي کرونباخ براي  .سنجدیا حالت می/ 

و براي  90/0تا  86/0هاي عاطفه مثبت از پرسش
است  شده گزارش 87/0 تا 84/0عاطفه منفی از 

؛ گومز، کوپر و 1988واتسون، کالرك و تلگن، (
پایایی بازآزمایی فهرست عواطف ). 2000گومز، 

 71/0و براي عاطفه منفی  68/0مثبت 
واتسون، کالرك و تلگن، (است  شده محاسبه

روایی فهرست عواطف مثبت و منفی نیز ). 1988
هاي از طریق ضرایب همبستگی زیر مقیاس

ه مثبت و عاطفه منفی با مقیاس افسردگی عاطف
و با زیر مقیاس  58/0و  36/0بک به ترتیب 

 ـ اضطراب آشکار در پرسشنامه اضطراب آشکار
است  شده گزارش  51/0و  -35/0نهان به ترتیب 

نتایج ). 1988واتسون، کالرك و تلگن، (
در پژوهشی که بخشی پور و دژکام  آمده دست به

در مورد یک نمونه دانشجویی مبتال به  1384
هاي افسردگی و اضطرابی انجام دادند، اختالل

فهرست عواطف مثبت و منفی  دوعاملیساختار 
کرد و ضرایب آلفاي کرونباخ براي هر  تأییدرا 

  .محاسبه شد 87/0دو زیر مقیاس 
گیري اندازه براي: مقیاس ناگویی خلقی تورنتو

ناگویی هیجانی از نسخه فارسی مقیاس ناگویی 
استفاده شد که ) 2007(خلقی تورنتو بشارت 

برگرفته از مقیاس ناگویی خلقی تورنتو بگبی، 
سؤال  20است که داراي ) 1994(پارکر و تیلور 

و سه زیر مقیاس دشواري در شناسایی 
احساسات، دشواري در توصیف احساسات و 

 صورت بهگذاري نحوه نمره. تتفکر عینی اس
= 5کامالً مخالف و =1مقیاس لیکرت بین نمره 

هاي این سه زیر جمع نمره. کامالً موافق است
نمره کلی ناگویی خلقی محسوب  عنوان بهمقیاس 

ضریب آلفاي کرونباخ در نسخه فارسی . شودمی
هاي براي ناگویی خلقی کلی و زیر مقیاس

دشواري در  دشواري در شناسایی احساسات،
 ،85/0توصیف احساسات و تفکر عینی به ترتیب 

 بازپایایی . بوده است 72/0و  75/0، 82/0
نفري در دو  67اي مقیاس نیز در نمونه آزمایی
محاسبه  87/0و  80/0چهار هفته  بافاصلهنوبت 

  ).2007بشارت، (است  شده 

  

  هایافته
 موردتر وضعیت متغیرهاي تصریح دقیق منظور به

 در این پژوهش در ابتدا به ارائه  مطالعه
هاي توصیفی این متغیرها پرداخته شده شاخص

جدول شماره یک نشانگر میانگین، . است
انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهاي 

  .باشدمی مطالعه مورد
نشان  1نتایج ضرایب همبستگی در جدول 

سهولت تحریک و آستانه دهد همبستگی می
و  ا ناگویی خلقی مثبت معناداربحسی پایین 

شناختی با ناگویی همبستگی حساسیت زیبایی
  .است خلقی منفی معنادار
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  .مطالعه موردمیانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهاي . 1جدول 

*P<  ٠١/٠    ** P< ٠۵/٠  

   

هاي اي از تحلیلمجموعه 2جدول 
دهد که با وارد را نشان می گامی دورگرسیونی 

اي در عنوان متغیر واسطهشدن عاطفه منفی به
معادله رگرسیون، ضریب بتا براي حساسیت 

. کاهش یافت -26/0به  -35/0 پردازش حسی از
آزمون سوبل نشان داد این میزان تغییر معنادار 

حساسیت و در عین حال ) t=8/3(است 

نتایج ). t=-44/4(معنادار باقی ماند  شناختی یباییز
مشابه براي سهولت تحریک و آستانه حسی پایین 

دهد عاطفه منفی این نتایج نشان می. تکرار شد
رابطه سهولت اي، عنوان متغیر واسطهاند، بهتوانسته

را با ناگویی  شناختی یباییزتحریک و حساسیت 
  .تحت تأثیر قرار دهند یجزئصورت خلقی را به

  

اي عاطفه منفی بر رابطه حساسیت پردازش حسی و هاي آماري اثر واسطهخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه .2جدول 
  .ناگویی خلقی

*P<  ٠١/٠     ** P< ٠۵/٠     *** P< ٠٠١/٠  

Mean  SD   1  2  3  4  5  6  7  
              00/1  ناگویی خلقی    

            00/1  28/0**  سهولت تحریک  31/6  02/33

          00/1  - 35/0**  - 35/0**  شناختی یباییزحساسیت   92/4  69/21

        00/1  - 13/0**  18/0**  17/0**  آستانه حسی پایین  00/4  11/19
      00/1  57/0**  26/0**  67/0**  10/0  حساسیت پردازش حسی  86/7  83/73

    00/1  - 29/0**  22/0**  - 39/0**  53/0**  32/0**  عاطفه منفی    
  00/1  90/0**  - 28/0**  - 24/0**  40/0**  - 51/0**  - 33/0**  عاطفه مثبت    

دل
م

  

  هاي آماريشاخص
 R2 R2 B SEB  t  متغیرها

1  
  شناختی یباییزحساسیت  :گام اول
  شناختی یباییزحساسیت  :گام دوم

  عاطفه منفی

12/0  
16/0  

  

12/0  
04/0  

  

53/0-  
40/0-  
19/0  

08/0  
09/0  
05/0  

35/0-  
26/0-  
21/0  

***62/6 -  
***44/4 -  

***8/3  

2  
  سهولت تحریک :گام اول
  سهولت تحریک :گام دوم

  عاطفه منفی

07/0  
11/0  

  

07/0  
04/0  

31/0  
14/0  
22/0  

06/0  
06/0  
06/0  

26/0  
12/0  
25/0  

***16/5  
*33/2  

***66/3  

3  
  آستانه حسی پایین :گام اول
  آستانه حسی پایین :گام دوم

  عاطفه منفی

03/0  
11/0  

03/0  
08/0  

35/0  
23/0  
26/0  

11/0  
10/0  
05/0  

19/0  
12/0  
29/0  

***18/3  
**3/2  

***2/5  
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دهد با وارد شدن عاطفه نشان می 3جدول 
اي در معادله عنوان متغیر واسطهمثبت به

حساسیت رگرسیون، ضریب بتا براي 
 یافته کاهش -25/0به  -35/0از  شناختی یباییز

کنندگی ناگویی بینیاز پیش 10/0بنابراین ؛ است
آزمون . گیرد یمخلقی را عاطفه مثبت بر عهده 

سوبل نشان داد این میزان تغییر معنادار است 

)2/4-=t ( حساسیت و در عین حال
نتایج  ).t=-33/4(معنادار باقی ماند  شناختی یباییز

این نتایج . مشابه براي سهولت تحریک تکرار شد
عنوان اند، بهتوانسته دهد عاطفه مثبتنشان می

اي، بر رابطه سهولت تحریک و متغیر واسطه
      حساسیت پردازش حسی با ناگویی خلقی 

  .تأثیرگذار باشند یجزئصورت به
  

عاطفه مثبت بر رابطه حساسیت پردازش حسی و  ايهاي آماري اثر واسطهتحلیل واریانس و مشخصه خالصه مدل رگرسیون،. 3جدول 
  .ناگویی خلقی

 ٠٠١/٠*** P<     ٠۵/٠*P<  ٠١/٠** P<  
   

  بحثگیري و نتیجه
حساسیت  بررسی رابطهپژوهش حاضر  هدف از

با توجه به و ناگویی خلقی  با یحسپردازش 
 نتایج .بود ي عواطف مثبت و منفیواسطهنقش 

سهولت تحریک این پژوهش نشان داد که رابطه 
حسی پایین با ناگویی خلقی مثبت و آستانه 

شناختی با معنادار و همبستگی حساسیت زیبایی
  .است ناگویی خلقی منفی معنادار
و  1کانوها، پژوهش همسو با این یافته

که ناگویی  حاکی از این بود) 2007(همکاران 
                                                             

1. Kano 

هاي درونی ناخوشایند را تقویت و نشانهخلقی 
حساسیت زیاد نسبت دهد و با آن را افزایش می

به ؛ شودبه تحریک ذاتی و غریزي تداعی می
ها به این نتیجه رسیدند، آندیگر  عبارت

در بعد دشواري در  ها آنهایی که نمرات آزمودنی
شناسایی احساسات نسبتاً باالتر از دیگر دو بعد 

 یلقبهایی از بود، حالت ناگویی خلقیدیگر 
 یخواب کماضطراب، استرس، دردهاي شدید و 

هاي چنین یافتههم .کردندبیشتري را احساس می
اند افرادي که از سطوح پژوهشی نشان داده

دل
م

  

  هاي آماريشاخص
 R2 R2 B SEB  t  متغیرها

  
1  

  شناختی یباییزحساسیت  :گام اول
  شناختی یباییزحساسیت  :گام دوم

  عاطفه مثبت

12/0  
17/0  

12/0  
04/0  

53/0-  
39/0-  
21/0-  

08/0  
09/0  
05/0  

35/0-  
25/0-  
23/0-  

***23/6 -  
***33/4 -  

***2/4-  

  
2  

  سهولت تحریک :گام اول
  سهولت تحریک :گام دوم

  عاطفه مثبت

06/0  
12/0  

06/0  
05/0  

31/0  
14/0  
25/0-  

06/0  
06/0  
06/0  

26/0  
11/0  
27/0  

***16/5  
*33/2  
***16/4 -  
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باالیی از حساسیت پردازش حسی برخوردارند، 
گرایش بیشتري به کاستن  ها آنممکن است 

هاي اطراف خود داشته توجه نسبت به محرك
هاي ها و موقعیتحتی از بافت که یناباشند یا 
که منجر به برانگیختن احساسات قوي اجتماعی 

ها حاکی از گزارش. نمایند یريگ کنارهشود، می
که درصد بیشتري از این افراد،  باشدآن می

   مبتالیان به اختالل ناگویی خلقی را تشکیل 
زیرا این افراد در توصیف و شناسایی ؛ دهندمی

     باشند و احساسات خود دچار مشکل می
هاي خود به شیوه کارآمدي یجانتوانند از هنمی

دلیل اختالل ناگویی  ینبه هماستفاده نمایند 
خلقی با حساسیت زیاد نسبت به درد و لمس 

همچنین ابعاد سهولت تحریک و . شودتداعی می
آستانه حسی پایین با اختالالت ناگویی خلقی، 
اضطراب و افسردگی رابطه دارد و بعد سهولت 

ب و دشواري در تحریک رابطه قوي با اضطرا
هاي ناگویی خصیصه شناسایی احساسات که از

این اظهارات بیانگر این . باشد، داردخلقی می
که بعد سهولت تحریک در واکنش  باشدنکته می

ها و ناتوانی در شناسایی احساسات با محرك
شود موجب برانگیخته شدن اضطراب در فرد می

نتیجه به دست آمده  ).2008لیس و همکاران ، (
نکلیکو (در راستاي نتایج تحقیقات دیگر 

همکاران  و 1دي گوچ؛ 2000، همکارانش 
  .باشدمی) 2011، همکاران  و 2امیال؛ ک2002،

نتایج این پژوهش نشان داد عواطف مثبت و 
منفی در رابطه بین حساسیت پردازش حسی و 

                                                             
1. Degucht 
2. Kamila 

با توجه به . اي داردناگویی خلقی نقش واسطه
 بعد 2اي در مورد هر که این تأثیر واسطهاین

توان نتیجه بود، می جزئیعاطفه مثبت و منفی 
گرفت که بخشی از رابطه حساسیت پردازش 
حسی با ناگویی خلقی از طریق عاطفه مثبت و 

  .شودمنفی اعمال می
که بعد  باشداین اظهارات بیانگر این نکته می

پردازش حسی در سهولت تحریک از حساسیت 
ها و ناتوانی در شناسایی واکنش با محرك

احساسات موجب برانگیخته شدن اضطراب در 
نظر  افراد از که یوقتدیگر  به عبارت؛ شودفرد می

کنند، سهولت تحریک در سطح باالیی عمل می
منفی بیشتري را نسبت به سایر  هايهیجان ها آن

مردم دارا هستند و عدم ثبات بیشتري را در 
به هنگام پردازش اطالعات از خود  هاهیجان

 .)2007، و همکاران 1یلدفهرش ( دهندنشان می
از طرفی دیگر تحقیقات نشان داده است که 
هیجان و عواطف مثبت تغییرات بدنی کمتري 

 ـ فکري هاي گرایشکنند زیرا همراه با ایجاد می
هیجانات مثبت . تري هستندعملکردي وسیع

ممکن است به بهبودي برانگیختگی و حساسیت 
شده،  ایجادقبلی که به دنبال هیجانات منفی 

کمک کند که آن را اثر عدم تداوم هیجانات 
، 2000فریدریکسون و همکاران، ( نامندمثبت می

هوکسما، فریدریکسون  ـ به نقل از اسمیت، نولن
فرد داراي خلق و بنابراین  ؛)1385و لوفتوس، 

عاطفه منفی، مترصد رویدادهاي منفی است و 
عالمتی براي تفسیر  صورت بهبنابراین، خلق 

او موقعیت را ایمن در نظر . آید یدرمموقعیت 
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      نگرفته و پردازش اطالعات بیشتري انجام 
خلق منفی به سر بنابراین، فردي که در ؛ دهدمی
هاي موقعیتی با حساسیت و برد، به نشانهمی

برعکس . دهدواقعیت بیشتري واکنش نشان می
در مواقعی که افراد خلق مثبت دارند، موقعیت را 

گیرند و بنابراین نیازي به ایمن در نظر می
  ).2001شوارتز، ( پردازش اطالعات بیشتر نیست

دیگر تمایل این افراد به  به عبارت
تواند عامل بروز برانگیختگی هیجانی می

نابهنجاري عاطفی از جمله افسردگی و اضطراب 
   است که نشان  یداشدهپاخیراً شواهدي . باشد

کنند دهد افراد اطالعات عاطفی را پردازش میمی
همین عوامل ). 2007هرشفیلد و همکاران، (

جویی درخودنظمشود که این افراد موجب می
هیجانی دچار مشکل شوند، کنترل خود را در 

  هیجانی از دست بدهند و  هايبرابر محرك
 سرعت بههاي بدنی نشان دهند و نشانه

یعنی ؛ )2004، 1جان و گروس(برانگیخته شوند 
افراد داراي حساسیت پردازش حسی تمایل به 

تر دارند و هاي پایینپردازش اطالعاتی با آستانه
همین امر این افراد را نسبت به محرکات محیطی 

شود از نظر کند و باعث میپذیر میآسیب
تر فیزیولوژیکی بیشتر واکنش دهند و سریع

؛ جروم 2005لیس و همکاران، (برانگیخته شوند 
بسیاري از تحقیقات هم نشان ). 2005و لیس، 
افرادي که داراي خصوصیات ناگویی  دادند که

طف منفی و حاالت ناخوشایند خلقی هستند عوا
 و همکاران،گوچ يد(کنند زیادي را تجربه می

                                                             
1. John & Gross 

امتداد   در ).2002و همکاران  2اسمیت؛ 2004
در پژوهش ) 2000(ها تیلور و بگبی یافته این

که ناگویی خلقی، یک شرایط خود نشان دادند 
بالینی و آسیب است که با ناتوانی در شناسایی و 

افراد . شودمی شناختهتوصیف تجارب هیجانی 
منفی، ضعف  عاطفهمبتال به ناگویی خلقی، از 

هاي مثبت رنج هیجان تجربهتخیل و ناتوانی در 
توان گفت اگر عاطفه منفی بنابراین می. برندمی

در کنار برانگیختگی نامتعادل هیجانی و اختالل 
تواند در در پردازش هیجانی قرار بگیرد می

هیجانی فرد  یینظم جوظرفیت شناختی و 
محسوسی مشکل ایجاد کند و زمینه را  صورت به

هاي هیجانی از جمله ناگویی خلقی براي اختالل
  .فراهم کند

هاي مربوط به جامعه آماري محدودیت
و نوع پژوهش ) دانشجویان(پژوهش 

هایی را در زمینه ، محدودیت)همبستگی(
 اسنادها، تفسیرها و ، تفسیر یافتهها یافته تعمیم

   مطرح  موردبررسیعلت شناختی متغیرهاي 
عالوه، هب. کنند که باید در نظر گرفته شوندمی

مشکالت احتمالی مربوط به اعتبار ابزار مورد 
استفاده در این پژوهش را نباید از نظر دور 

  .داشت
  

  تقدیر و تشکر
من را در این  از سایر عزیزانی که تشکر با

  .پژوهش یاري نمودند

                                                             
2. Smits 
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