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Abstract 
 

Background and purpose: Schizophrenic patients have many problems related to cognitive 
domain, particularly social cognition. Recent research assesses the ability to recognize negative facial 
expressions in schizophrenic patients (paranoid/non-paranoid) in comparison with their siblings and 
healthy people. 

Materials and methods: In this descriptive-correlation research, 15 paranoid schizophrenic 
patients and 15 non-paranoid schizophrenic patients, and 30 siblings, and 30 healthy people were selected 
while available. This test is a software which displays 14 pictures for less than 1 second. The results of 
research were analyzed through multi variance method (MANOVA). 

Results: The findings showed that non-paranoid schizophrenic patients were less able to diagnose 
the negative facial expressions in comparison with their siblings (P<0.001), while no significant 
differences were found between paranoid schizophrenics’ performance and their siblings. There was 
significant difference between the ability of the siblings of non-paranoid schizophrenics in comparison 
with that of the healthy people. 

Conclusion: It can be inferred that inability in the recognition of facial expressions is a cognitive 
deficit that intensifies the negative symptoms of schizophrenia disorder. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنــــی مـکــــزشـــوم پـــلــــه دانشــــگاه عــلــمج

  )48-53   (1390  سال  بهمن   86شماره   بیست و یکم دوره 
 

48  1390بهمن  ، 86 ، شماره بیست و یکم دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

  ی منفی ها جانیهی ا چهره تظاهرات صیتشخیی توانا سهیمقا
   با )دیئپارانو ریغ و دیئپارانو( ایزوفرنیاسک به مبتال مارانیب

  سالم افراد و ایزوفرنیاسک به انیمبتالی رهایهمش
 

        1لیال شاطری
        2عباس بخشی پور
        2تورج هاشمی
  3علیرضا فرنام

  

  چکیده
. ان مبتال به اسکیزوفرنیا مشکالت زیادی در حیطـه شـناختی خـصوصاً شـناخت اجتمـاعی دارنـد                  بیمار :سابقه و هدف    

 با دیئرپارانویغ و دیئپارانو زوفرنیاسک مارانیبی  منفی  ها جانیهی  ا چهره تظاهرات صیتشخیی  توانا سهیمقا به حاضر پژوهش
  .پردازد یم سالم افراد وی زوفرنیاسک به انیمبتالی رهایهمش

 مـار یب 15 ،پارانوئیـد  زوفرنیاسـک  مـار یب 15 تعـداد  اسـت ی  ا سهیـ مقا -یعلـ  نوع از که قیتحق نیا در :وش ها   مواد و ر  
 از .شـدند  انتخـاب  دسـترس  در صورت به سالم افراد نفر 30 و زوفرنیاسک مارانیب ریهمش نفر 30 د،یئپارانو -ریغ زوفرنیاسک

   . انجام شدبود، ریتصو 14 شامل که اه جانیهی ا چهره تظاهرات صیتشخ آزمون ها، یآزمودن نیا
ی ا چهـره  تظـاهرات  صیتشخ دری  کمتری  توانمند از رهایهمش با سهیمقا در پارانوئیدریغ زوفرنیاسک مارانیب :یافته ها   

 و دیـ ئپارانو زوفرنیاسـک  مـاران یب نیبـ ی  ا چهـره  تظاهرات صیتشخیی  توانا دری  تفاوت اما ).>001/0p( ندبود برخورداری  منف
 ای چهـره  تظـاهرات  تـشخیص  در سـالم  افـراد  بـا  مقایسه در پارانوئید ریغ اسکیزوفرن بیماران همشیر. نداشت وجود ارهیهمش

  .داشتند دار معنی تفاوت منفی های هیجان
هـای یـک نقـص شـناختی      توان چنین استنباط نمود که ناتوانی در تشخیص تظـاهرات چهـر   ها می   از این یافته   :استنتاج  
 .بخشد فی اسکیزوفرنیا را شدت میم منیاست که عال

  
  رهایهمش د،یئرپارانویغ زوفرنیاسک د،یئپارانو زوفرنیاسک ،یمنفی ا چهره تظاهرات :های کلیدی هواژ

  

  مقدمه
 کـه  اسـت  هـایی  پدیده جمله از اسکیزوفرنی اختالل

 خود به را ای گسترده مطالعات گذشته دهه چند طول در
 همراهی  اختاللی  نزوفریاسک اختالل. است داده اختصاص

  .است آشفته رفتار و آشفته گفتار ان،یهذ توهم، با

 آغـاز  بیمـاری  ایـن  بـا  رابطـه  در ای عدیده تحقیقات
 مـاران یب نیـ ای  ادراکـ ی  هـا  نظـام  بر بیشتر که است گشته

 اسـت  آن ازی  حـاک  هـا  یبررسـ  نیا نتایج ما. بود متمرکز
   تاطالعا ردازشـپ دری ـاختالالت زوفرنیاسک مارانیب که

 
   :l.shateri@yahoo.comE-mail          دانشکده پزشکی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :تهران - لیال شاطری:مولف مسئول

  گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریزروه روانشناسی و علوم تربیتی، گ. 2
  دانشگاه علوم پزشکی تبریزگروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی،  .3

  26/5/90:             تاریخ تصویب16/5/90: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           22/2/89: ریافت تاریخ د 
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                  لیال شاطری و همکاران                هشی   پژو  
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ــره ــدی ا چه ــ .دارن ــا اسبراس ــات،یتحق نی ــتالل ق  در اخ
 یاـه هـلفؤم ازی  کی وانـعن به رهـچه واطفـعی  اسـبازشن

ــسا اخــتالل  .)1،2(اســت ایزوفرنیاســک دری کولوژینوروپ
 هنگـام  به زوفرنیاسک مارانیب که دهند یم نشان مطالعات
 و )3(دارنـد ی کمتـر  گـدال یآم تیـ فعالی عـاطف  پـردازش 

 گـدال یآم اندازه هک هستند امر نیا نشانگر مطالعات ریسا
ــا در ــارانیب نی ــر کوچــک م ــ .)4(اســت شــده ت  نیهمچن

 کـه  اسـت  آن ازی   حاک )5( همکاران و Phillips مطالعات
 نسبت مثبتی  ها جانیهی  بازشناس در زوفرنیاسک مارانیب
 کـه ی  نحـو  بـه  هستند،یی  نارسا دچاری  منفی  ها جانیه به
 و دارنـد ی  بهتـر  عملکـرد ی  منفـ ی  ها جانیه صیتشخ در
  .)5(شود یم مربوط گدالیآم تیفعال به دهیپد نیا

ی اجتماعی  موجود انسان که آنجا از گر،یدی  سو از
ی مهمـ  اقـدام  نیریسـا ی  ها جانیه و اتین ادراک و است
 اســت، شتنیــخوی اجتمــاع طیمحــ تیریمــدی راســتا در

ی ریپذ انعطاف عدم باعث طهیح نیا دری  مشکالت وجود
 به توجه با. گردد یم) زوفرنیاسک مارانیب خصوصا( افراد
ــنظر  تظــاهرات شــناخت (1فــریس اجتمــاعی شــناخت هی

) یاجتمـاع  شـناخت ی  هـا  جنبه ازی  کی عنوان بهی  ا چهره
 از برخی با است ممکن اسکیزوفرنی های نشانه از بسیاری
 دادن نـسبت  در اسـکیزوفرن  بیماران شناختی های ناتوانی
اوالً  زیـرا . باشد مرتبط دیگران و خود به ذهنی های زمینه

 رفتـار  ادراک در مـشکالتی  اسـکیزوفرن  بیماران چنانچه
 بـه  نامناسب پاسخ یا و خویش اعمال نتیجه عنوان به خود

 اسـت  ممکـن  باشـند،  داشـته  خـود  پیرامـون  های محرک
 در بیمــاران اگــر ثانیــاً .برســد نظــر بــه آشــفته آنهــا رفتــار
 باشـند،  ناتوان اعمالشان نتیجه عنوان به خود رفتار ادراک

 یـا  و بودن کنترل تحت عنوان با را اعمالشان است کنمم
 بیمـاران  اگر ثانیاً .کنند تعبیر بودن گفتاری فرمان زیر هذیان

 ممکن گیرند اشتباه واقعیت با را خود ذهنی های برداشت
  .باشند داشته اشتباهی تفاسیر دیگران نیات مورد در است

 نیبــی اریبــسی هــا تفــاوت سیفــر قــاتیتحق طبــق
 پارانوئیـد  افته،آشفته،ی بهبود زوفرنیاسک مارانیب عملکرد

                                                 
1. Frith 

 انجـام  دری  منفـ  ایـ  مثبـت ی  هـا  نـشانه ی  دارا مـاران یب ای و
 نظریـه  عملکـرد  وی  جانیهی  بازشناس به مربوطی  ها تست
  . )6(دارد وجود ذهن

 نشان Morrisی  شناخت عصب مطالعات راستا نیا در
 صیتشخ در پارانوئیدریغ زوفرنیاسک مارانیب که دهد یم
 در هــستندیی نارســا دچــاری منفــی هــا جــانیه ادراک و

 نفـرت  جـان یه بـا  مواجهـه  در پارانوئیـد  مارانیب که یحال
ــرد ــر عملک ــتندی بهت ــل، در .داش ــا مقاب ــارانیب نی  در م

 و بودنـد یی  نارسـا  دچار خشم و ترس جاناتیه صیتشخ
 فرونتـال  هیـ ناح و گـدال یآم تیـ فعال عـدم  بـا یی  نارسا نیا

ی کلـ  تیـ فعال پارانوئیـد  مارانیب کل در .است بوده همراه
ــب ــه پاســخ در رای شتری ــرس ب ــرت و ت ــمقا در نف ــا سهی  ب

 نیهمچنـ  و دهنـد  یمـ  نـشان  پارانوئیدریغی  ها زوفرنیاسک
 نفرت و ترس جانیه دو در رای  تر درستی  ها صیتشخ
  .)7(داشتند پارانوئیدریغ مارانیب با سهیمقا در

 در لاخـتال ی  بررسـ  هـا  پـژوهش  ریسا در که آنجا از
ی صـفت  ای ی حالت و زوفرنیاسک مارانیبی  ا چهره راتهتظا

 رفتـه یپذ صـورت  افتـه ی بهبـود  مـاران یب قیطر از آن بودن
 از مقولـه  نیـ ای  بررسـ  پژوهش نیای  اصل هدف لذا است
 و آنـان ی  رهایهمـش  بـا  مـاران یب نیایی  توانا سهیمقا قیطر

 مطـرح  ریـ ز سواالت راستا نیا در که باشد یم سالم افراد
  :گرفتند قراری بررس ردمو و
 و ادراک ا،یزوفرنیاســـک بـــه مبـــتال مـــارانیب در ایـــآ .1

 دچـار ی  منفـ ی  هـا  جانیهی  ا چهره تظاهرات صیتشخ
 باشد؟ یم نقص

ــآ .2 ــم ای ــص زانی ــا در نق ــشخیی توان ــاهرات صیت  تظ
 و پارانوئیـــدی هـــا زوفرنیاســـک دری منفـــی ا چهـــره

 است؟ متفاوت پارانوئیدریغ

 صفت به وابسته اختالل نیا آورنده وجود به عامل ایآ .3
  حالت؟ ای است

  

  مواد و روش ها
   .استی  ا سهیمقا -یعل وی  فیتوص نوع از قیتحق نیا
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   توانایی تشخیص تظاهرات چهره ای هیجان های منفیدر مبتالیان به اسکیزوفرنیا
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 بــه مبــتال بیمــاران را پــژوهش ایــن بررســی مــورد جامعــه
ــکیزوفرنی ــد( اس ــر و پارانویی ــد غی ــستر) پارانویی  دری ب

ی هـا  کیـ نیکل بـه  کننـده  مراجعه و زیتبری  راز مارستانیب
 و اســکیزوفرن بیمــاران ســالم شیرهایهمــ وی روانپزشــک

 مـار یب نفـر  15ها شـامل      نمونه .دنده می تشکیل سالم افراد
 نفـر  15 ،) بیمار مرد8 بیمار زن و     7( پارانوئید زوفرنیاسک

 بیمـار  8 بیمـار زن و      7(ی  ئیـد پارانو ریغ زوفرنیاسک ماریب
 صورت به زوفرنیاسک مارانیب سالم ریهمش نفر 30 ،)مرد
 گــروه بــا کــه  بودنــدســالم افــراد نفــر 30 و دســترس در
 بـه ( التیتحـص  زانیـ م و تیجنـس  و سـن  نظـر  از مارانیب

 انتخابی  راز مارستانیب کارکنان نیب ازی  قضاوت صورت
 سن گروه مـورد مطالعـه       .بودند شده همتا )بودند دهیگرد
 دسـترس  در صـورت  به نمونه نیا.  سال بود  60 تا   18بین  

 نیـ ا بـه  زیـ ن پـژوهش  نیـ ای  اجـرا  وهیشـ  .گردید انتخاب
 داده حیتوضـ  هـا  یآزمـودن ی  بـرا  نخست که بود صورت

 و انـد  شـده  انتخابی  پژوهش کار کی انجامی  برا که شد
 تیرضـا  کـسب  از بعـد  و باشـد  یمی  اریاخت آنها شرکت

 14 شامل آزمون این. )8(دیگرد اجرا اکمن آزمون ها آن
 روایی .گردد می ارائه ثانیه 1 مدت به که باشد می تصویر
 .اسـت  گردیـده  ییـد أت محقـق  چندین توسط این صوری

 روانشناسان و متخصصان نظر براساس مذکور اسیمقیی  روا
. اسـت  گرفتـه  قـرار ی  بررسـ  مـورد یی  محتوا نظر ازی  نیبال
 ،ینفـر  30 نمونـه  کیـ  در تـست  نیـ ایی  بازآزمـا یی  ایپا

هــای موردنیــاز  آوری داده  پــس از جمــع.باشــد یمــ 68/0
 MANOVAده از روش آماری     جهت تجزیه و تحلیل دا    

  .استفاده گردید
  

  یافته ها
ــا در ــر آزمــون پــژوهش نی ــون انسیــواری براب  و ل
ــون ــاکس آزم ــ ب ــود دار یمعن ــ و نب ــدد ارزش نیهمچن  ع
 >001/0p سطح در F=033/13 با 46/0 لکسیوی  المبدا
  .بود دار معنی

 مندرجات (گروهی بین اثرات آزمون این، بر عالوه
 هــای گــروه کــه اســت آن زا حــاکی) 1 شــماره جــدول

 تفـاوت  چهـره  هیجـانی  تظاهرات تشخیص در چهارگانه
 شـده  محاسبه F  مقدار که چرا. دارند یکدیگر با دار معنی

  .باشد می دار  معنی >001/0p سطح در) 693/16(
  
 هیجانـات  تـشخیص  توانایی چندگانه واریانس تحلیل : 1 شماره جدول
  مطالعه مورد های گروه دری منف ای چهره

  

  مجموع    اثرات
  مجذورات

  درجه
  آزادی

  میانگین
  F  مجذورات

  سطح
  داری معنی

 ضریب
  اتا

  831/0  001/0  231/417  737/63  1  737/631  منفی هیجانات  یا خانه درون راتییتغ
  432/0  001/0  214/16  550/24  4  200/98  منفی هیجانات  یگروه نیب راتییتغ

        514/1  85  700/128  منفی هیجانات  خطا
          90  000/1019  منفی هیجانات  کل

  
 حـاکی  2 شماره جدول به توجه با ها میانگین مقایسه

 بـه  نـسبت  پارانوئیـد  اسـکیزوفرن  بیمـاران  که است آن از
 دری  شتریـ ب توانمندی از پارانوئیدریغ زوفرنیاسک ارانمیب

 نیهمچنـ  .برخوردارنـد ی  منف ای چهره هیجانات تشخیص
 پارانوئید ریغ و ارانوئیدپ زوفرنیاسک مارانیب گروه دو هر
 صیتشخ دری  کمتری  توانمند از سالم افراد با سهیمقا در

 مـاران یب ن،یـ ا بر عالوه .هستند برخورداری  ا چهره تظاهرات
 مــارانیب ریهمــش بــا سهیــمقا در پارانوئیــدریغ زوفرنیاســک

 صیتـشخ  دری  کمتریی  توانا دارای پارانوئیدریغ و پارانوئید
 ریهمـش  ،نیهمچنـ  .باشـند   می اربرخوردی  ا چهره تظاهرات

ــارانیب ــدریغ م ــمقا در پارانوئی ــا سهی ــراد ب ــالم اف  دارای س
  .هستندی ا چهره تظاهرات صیتشخ دری کمتری توانمند
  
  مطالعه مورد های گروه در میانگین مقایسه جدول :2شماره جدول

  تفاوت  
  ها میانگین

  خطای
  استاندارد

  سطح
  داری معنی

  001/0  449/0  800/1  پارانوئیدریغ زوفرنیاسک  پارانوئید زوفرنیاسک
  185/0  449/0  -600/0  پارانوئید ریهمش  پارانوئید زوفرنیاسک
  554/0  449/0  267/0  پارانوئیدریغ ریهمش  پارانوئید زوفرنیاسک
  002/0  389/0  -233/1  سالم افراد  پارانوئید زوفرنیاسک
  001/0  449/0  -400/2  ئیدپارانو ریهمش  پارانوئیدریغ زوفرنیاسک
  001/0  449/0  -533/1  پارانوئیدریغ ریهمش  پارانوئیدریغ زوفرنیاسک
  001/0  389/0  -033/3  سالم افراد  پارانوئیدریغ زوفرنیاسک
  057/0  449/0  867/0  پارانوئیدریغ ریهمش  پارانوئید ریهمش
  107/0  389/0  -633/0  سالم افراد  پارانوئید ریهمش

 های هیجان
  منفی

  001/0  389/0  -500/1  سالم افراد  ارانوئیدپریغ ریهمش

  
  بحث

ــان ــه هم ــه گون ــتحل ک ــا لی ــشان جینت ــارانیب داد ن    م
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ی توانمنــد دارای ســالم افــراد بــا سهیــمقا در زوفرنیاســک
 نیــا و هــستندی ا چهــره تظــاهرات صیتــشخ دری کمتــر

 در .اسـت  همسو Gooding و Goodingی  ها افتهی با افتهی
 در زوفرنیاسـک  مارانیب که فتگ توان یم افتهی نیا نییتب

ی ا چهرهی  ها محرک جانیه و تیشخص حیصحی  ابیارز
 در اخــتالل نیــا کــه هــستند عملکــرد در اخــتالل دچــار
 کننده ینیب شیپ جهینت نیا .است شتریبی  جانیهی  ها محرک

 پـــردازش در زوفرنیاســـک مـــارانیبی ادراکـــ مـــشکالت
 در شتریــب کــهی مــشکالت اســت،ی ا چهــره اطالعــات

  .)9،10(است صادق چهره به مربوط اتجانیه
 پـژوهش  نیـ ای  هـا  افتـه ی دییـ أتی  راستا در نیهمچن

ی نـــیب شیپـــ Gur و Schneider، Philipsی هـــا یبررســـ
 تیـ فعال براسـاس ی  زوفرنیاسـک  دری  ناهنجار که کنند یم
 نیبنــابرا .)12،11،5(اســت عاطفــهی بازشناســ در گــدالیآم
 تظـاهرات  یتـداع یی  توانـا  در گدالیآم که رفتیپذ باید
یی پاسـخگو یی  توانـا . دارد عهـده  بری  مهم نقشی  جانیه

 بیآسـ  بـا  اسـت  ممکـن  تیشخـص  ایـ  جـان یه بهی  انتخاب
 نیهمـ  بـه  .باشـد  همـراه ی  روانپزشـک  اخـتالالت  ای ی قشر
 وی  شـناخت ی  هـا  یتـداع  بـا  همراهی  شناخت ندیفرا ب،یترت
ــا کــه اســتی ا چهــره اطالعــاتی جــانیه ــدیفرا نی  در ن

 قـات یتحق توسط فوق افتهی .است افتهی رییتغی  زوفرنیاسک
Gur انـواع  ازی  برخـ  تـداخل  دادند نشان که ،همکاران و 
 لیــدخ فــرد ســالمت در تیشخــص و چهــره جــانیه نیبــ

ــستند، ــأت ه ــگرد دیی ــه .)13(دی ــ ب ــترت نیهم ــا بی یی توان
) تیشخص( یا چهره حاالت انواع ازی  کی بهیی  پاسخگو
 جـه ینت 1یا چهـره  تظـاهرات  انـواع  ریسـا  بـا  تـداخل  بدون

 حالـت  در نـد یفرا نیـ ا اما .ستین مستقلی  ندیفرا کاربرد
 .اسـت ی  تـداخل  آن عکس حالت دری  ول دارد قراری  تعامل
ی ا چهره اطالعات انواع ازی  کی بهی  انتخاب توجه ن،یبنابرا

 بـه  منجـر  کـه  اسـت  فعـال ی  تـداع  نـد یفرا مداخله مستلزم
 .دگـرد  یمی  ا چهره اطالعات از کی هر بهی  انتخاب پاسخ
ی منفـ ی  هـا  نـشانه  نیبـ  ارتبـاط  دهنـده  نشان Pennی  بررس

 بـه . اسـت  جـان یه و تیـ هو ارتبـاط  در اشـکال  وی  ماریب

                                                 
1. Facial expressions 

 فـوق ی  هـا  نـشانه  از ثرأمتـ ی  ارتبـاط  ندیفرا که صورت نیا
ی برخـ  وی  مـار یبی  منفـ ی  هـا  نـشانه  نیب ارتباط .)14(است
 ارتبـاط  .شـد  گزارش چهره جاناتیه ندیفرا در ها یناتوان

 نیــا بــه منجــر هــا تــست در عملکــرد بــای ســطح عاطفــه
 بـا ی  جـان یه تظـاهرات  و ادراک کـه  شود یمی  ریگ جهینت
  .ندباش  میمرتبط شدت به گریکدی

 مـاران یب دهـد  یمـ  نـشان  جینتـا  لیتحل که گونه همان
 سهیـ مقا در) پارانوئیدریغ( یمنف میعالی  دارا زوفرنیاسک
 از) پارانوئیـد ( مثبـت  میـ عالی  دارا زوفرنیاسک مارانیب با

 برخورداری ا چهره تظاهرات صیتشخ دری کمتری توانمند
ــستند ــا .ه ــهی نی ــا افت ــ ب  همــسو Frith  وFrithهــای  یبررس
 نیبـ  کـه  نمود گزارش Penn ارتباط، نیا در .)14،6(است
ــشانه ــاتوانی برخــ وی مــاریبی منفــی هــا ن ــدیفرا در هــا ین  ن
 .)15(دارد وجــود ارتبـاط  صـورت ی هــا جـان یه صیتـشخ 
 نیبـ ی  اریبسی  ها تفاوت Frith قیتحق به وجهت با نیهمچن

. )6(دارد وجـود  پارانوئید ریغ و پارانوئید مارانیب عملکرد
 Morrisی  شناخت عصب مطالعات افتهی نیا دییأتی  راستا در

 در پارانوئیـد ریغ زوفرنیاسـک  مـاران یب کـه  دهـد  یمـ  نـشان 
 هستندیی  نارسا دچاری  منف یها جانیه ادراک و صیتشخ
 نفـرت  جانیه با مواجهه در پارانوئید مارانیب که یحال در

 در مـاران یب نیـ ا مقابـل،  در .)16(داشـتند ی  بهتـر  عملکرد
 و بودنـد یی  نارسـا  دچار خشم و ترس جاناتیه صیتشخ

 فرونتـال  هیـ ناح و گـدال یآم تیـ فعال عـدم  بـا یی  نارسا نیا
ی کلـ  تیفعال پارانوئید مارانیب ،کل در .است بوده همراه

ــب ــه پاســخ در رای شتری ــرس ب ــرت و ت ــمقا در نف ــا سهی  ب
 نیهمچنـ  و دهنـد  یمـ  نـشان  پارانوئیدریغی  ها زوفرنیاسک
 نفـرت  و تـرس  جانیه دو در رای  تر درستی  ها صیتشخ
  .داشتند پارانوئیدریغ مارانیب با سهیمقا در

 بـه  عامـل  دهـد  یمـ  نشان جینتا لیتحل که گونه همان
 تظــاهرات صیتــشخیی توانــا در اخــتالل آورنــده وجــود
 بـر  عـالوه  جینتـا  برطبـق  رایز استی  صفت عاملی  ا چهره

ــا کــاهش ــا نی ــتال مــارانیب دریی توان ــه مب  زوفرنیاســک ب
   .دهنـد  یمـ  نشانی  ا افتهی کاهشیی  توانا زین نانآی  رهایهمش
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. اسـت  ناهمـسو  Salem و Cuttingی  هـا  افتـه ی با افتهی نیا
 و صـورت ی  ها جانیه صیتشخ در اختالل مطالعه نیا در
 ارتبـــاط در یمنفـــ میـــعال بـــا هـــا آن زشپـــردا نـــدیفرا

 بیمـاران  ناتوانی دهنده نشان که هایی اختالل .)18،17(است
 نقـش  توانـد  می که است دیگران عالیق و نیات تفسیر در

 اسـکیزوفرنی  بـا  مـرتبط  اجتمـاعی  های ناتوانی در اساسی
ــته ــد داش ــاط. باش ــت ارتب ــ مثب ــرد نیب ــارانیب عملک  در م
ی انیهـذ  نمـرات  وی  ا چهـره  حـاالت  صیتشخی  ها تست
 باعـث   و اسـت  هـا  آنی  هـا  انیهـذ  شـدت  انگریب که آنها
 افتـه ی بهبـود  مـاران یب کـه  گـردد  یمـ  هیفرضـ  نیـ ا شنهادیپ

 دارنـد،  را گـران یدی  هـا  چهـره  حـاالت  صیتشخیی  توانا
 شـود  یمـ  باعث مارانیب انیهذ کاهش ندیفرا که نیا دییتا

 یشتریـ ب توجـه  نیریسـا ی  ا چهـره  تظـاهرات  بـه  هـا  آن تا
 حـاالت  نقـص  بـودن ی  حـالت  اثبـات  بر لیدل  و دهند نشان
  .است زوفرنیاسک مارانیب مورد دری ا چهره
ی بررســـ بـــه تنهـــا Salem و Cutting جاکـــه نآ از

 تــالش پــژوهش نیــا در ،نــدپرداخت افتــهی بهبــود مــارانیب
بررسـی   آنـان ی  رهایهمـش  ،مـاران یب بـر  عـالوه  تـا  دیگرد

 .)18،17(شـود انجـام    سـالم  افـراد  بـا  آنهـا  سهیـ مقا وشوند  
 مـاران یب یرهایهمـش  دهـد  یمـ  نـشان  جینتا که گونه همان
 دچــاری جــانیه تظــاهرات صیتــشخ در زیــن زوفرنیاســک

ی صـفت  بـر ی  دییأت تواند یم خود نیا که باشند  می اختالل
  .باشدی ا چهره تظاهرات صیتشخ در اختالل بودن
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