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 چکیده

سیت پردازش حسی با سالمتی عمومی انجام گرفت عوامل  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط حسا . ه استشخصیت و 

مشغول به تحصیل بودند، جامعه آماری  1388-1389سال تحصیلی  اول کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که در نیمسال

وان نمونه از این جامعه آماری به شیوه تصادفی ساده انتخاب و  به پرسشنامه نفر به عن 180این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 

شخصیتی  شنامه  س سی باال، پر سیت ح سا شخص با ح شناختی،  مقیاس  سالمتی  NEOهای اطالعات جمعیت  شنامه  س و پر

یون چند متغیری عمومی پاسخخد دادند. داده های بدسخخت آمده نی  با اسخختفاده از آزمونیای ضخخریی همبسخختگی  و تحلیل رگرسخخ

سالمتی عمومی  شاخص های  سیولت تحریک با روان رنجوری و تمام  شان داد که  مورد تج یه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ن

پایین رابطه مثبت، ولی با برون گرایی رابطه منفی داشت. حساسیت زیبایی شناختی رابطه مثبتی با روان رنجوری، گشودگی به 

سی و  شنا سالمتی تجربه، وظیفه  ضطراب و  شکالت فی یکی، ا سی پایین نی  با روان رنجوری، م ستانه ح شت و آ ضطراب دا ا

عمومی پایین رابطه مثبت معنی داری داشخخت. تنایج تحلیل رگرسخخیون نی  نشخخان داد که حسخخاسخخیت پردازش حسخخی می ان قابل 

 توجیی از واریانس ابعاد شخصیت و سالمتی عمومی را تبیین می کند. 

 : حساسیت پردازش حسی، شخصیت، سالمتی عمومی هکلید واژ
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 مقدمه

پردازش حسی شاید اساسی ترین عنصر روان شناختی باشد که زیر بنای چگونگی ادراک و واکنش 

احساس فقط در شکل شناخته خود که واسطه  افراد نسبت به محرکیای محیطی را تشکیل می دهد.

بازی نمی کند، بلکه شواهدی در حال رشد است  شارتباط شخص با محیط است در زندگی انسان نق

این شواهد نشان نشان می دهند افراد اطالعات حسی را به شیوه های مختلفی پردازش می کنند.  که

در مقایسه  افرادبرخی از  به این معنی که می دهند که افراد در شیوه پردازش حسی با هم متفاوت بوده 

آرون و  (.2001، 2؛ دان1997، 1با دیگران حساسیت باالیی به اطالعات حسی دارند)آرون و آرون

استفاده   3آرون برای نشان دادن تفاوت های افراد در این زمینه از اصالح حساسیت پردازش حسی

ساخت و اعتبار یابی مقیاس شخص با  با هدف  که مطرح شد یمطالعات به دنبالکردند. این سازه 

یا را انجام می گرفتند. این آزمون حساسیت شخص به تعداد زیادی از محرکحساسیت باالی حسی 

                                           
1. Aron & Aron  
2. Dunn  
3. sensory processing sensitivity  



) یا به آسانی برانگیخته شدن و از پا درآمدن  4سیولت تحریکارزیابی می کند و دارای سه مؤلفه 

 می باشد.   6حساسیت زیبائی شناختیو   5توسط تحریک(، آستانه حسی پایین

از آنجا که شخصیت نی  به بررسی تفاوت های بین افراد می پردازد، برخی مؤلفان به بررسی ارتباط 

به ویژگییای سبک پردازش حسی شخصیت و حساسیت پردازش حسی عالقمند شده اند. ات صفبین 

، 8؛ گری1991و 1981( درونگرایی)آی نگ، 1994، 7بازداری رفتاری)کارور و وایت شخصیتی

اما مروری بر پیشنه این سازه آشکار می ( ارتباط داده شده است. 1994، 9( و کمرویی)کاگان1981

درون گرایی است که بیشتر در ارتباط با حساسیت پردازش حسی  ،مل شخصیتاز بین عواسازد که 

نشان دادند که  سبک پردازش حساسیت حسی  با درونگرایی  (1997آرون و آرون)بررسی شده است. 

برای اندازه  ه و نمی توان آن دو را سازه ای یکسان در نظر گرفتولی د ارو هیجان پذیری همبستگی د

از مقیاس حساسیت پردازش حسی استفاده کرد. در پژوهش های و روان رنجوی  گیری هیجان پذیری

رابطه مؤلفه های حساسیت پردازش حسی به طور یکسانی با روان رنجوی و هیجان پذیری دیگری نی  

، روابط عوامل دیگر شخصیت با مؤلفه های عالوه بر این(. 2006و همکاران،  10نشان نداده اند)کادی

 ندان باثباتی به دست نداده اند. حسی نی  بررسی شده ولی نتایج چحساسیت پردازش 

مطالعات نشان داده اند که جنبه های مختلف پردازش حسی و مؤلفه های آن با پیامد از طرف دیگر 

مشخص شده است که آستانه حسی پایین و حساسیت حسی با های منفی بالینی نی  همبستگی دارند. 

( 2000، 12(، اختالل شخصیت اجتنابی)مایرز و کارور2002، 11و گالشان فوبی اجتماعی)نیل ، ادلمن

( استرس  ادراک شده و سالمتی روانی کمتر)بنیام، 2005و اضطراب و افسردگی)لیس و همکاران، 

با توجه به پیشینه حاضر، هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط حساسیت ( ارتباط دارد. 2006

 سالمت عمومی می باشد. پردازش حسی با عومل شخصیت و 

 

 

                                           
4. ease of excitation  
5. low sensory threshold  
6. aesthetic sensivity  
7. Carver & White, 
8. Gray 
9. Kagan 
10. Kathey  
11. Neal & Edelman & Glashan  
12. Mayers & Carver  



 بیان مسئله 

پژوهش در مورد پاسد های افراد به تغییرات محیطی نشان داده است که افراد هنگام مواجیه به یک 

یا توجه  13محرک جدید یکی از این دو رویکرد زیر را اتخاذ می کنند: ن دیک شدن و کاوش

( پیشنیاد کردند که انتخاب 1997ن )که ممکن است منجر به اجتناب گردد. آرون و آرو 14محتاطانه

هر یک از این راهبردها توسط شخص با شیوه پردازش اطالعات حسی در مغ  ارتباط دارد. این 

پردازش حسی شاید یاد کنند.  15پژوهشگران ترجیج دادند از این راهبرد تحت عنوان پردازش حسی

و واکنش افراد نسبت به  اساسی ترین عنصر روان شناختی باشد که زیر بنای چگونگی ادراک

شواهد جدیدی مطرح می کنند که افراد اطالعات حسی را به  محرکیای محیطی را تشکیل می دهد. 

طرق مختلفی پردازش می کنند، همچنین برخی افراد در مقایسه با دیگران حساسیت بیشتری نسبت به 

 (. 1997اطالعات حسی دارند)آرون و آرون، 

تبیین تفاوت های افراد در سبک پردازش حسی، اصطالح حساسیت ( برای 1997آرون و آرون)

را بکار بردند. طبق تعریف، حساسیت پردازش حسی تمایل به پردازش عمیق و قوی  پردازش حسی

تعداد زیادی از اطالعات ورودی از جمله حاالت خلقی دیگران، زیبائییای هنری و غیره می باشد. 

(. این 1997باال، مطرح شد)آرون وآرون، حسی ص با حساسیت به دنبال تدوین مقیاس شخاین سازه 

آزمون می ان حساسیت افراد به دامنه ای از تحریکات محیطی از جمله درد، گرسنگی ، صداهای بلند 

( حساسیت پردازش حسی، 1997و فیلم های خشن را اندازه می گرفت،  از دیدگاه آرون و آرون)

اخیر نشان داده اند که این سازه، خود متشکل از چند سازه یک سازه منسجم بود. ولی پژوهش های 

( در بررسی خودشان، یک مدل سه عاملی از 2006) 16دیگر است. اسمولواسکا، مک کابه و وودی

سبک پردازش حسی را کشف و اعتبار یابی کردند. این پژوهشگران پس از انجام یک تحلیل عاملی 

پردازش حسی شامل سه مؤلفه؛ سیولت تحریک)به آسانی  اکتشافی به این نتیجه رسیدند که حساسیت

 و حساسیت زیبائی شناختی است.  برانگیخته شدن( ، آستانه حسی پایین

از آنجا که یکی از دغدغه های میم روان شاسان شخصیت، یافتن متغیرهایی بوده است که زیر بنای 

شگرانی از جمله آی نک و گری را تشکیل می دهند که در این رابطه می توان پژوه 17صفات شخصیتی

                                           
13. approach & exploratory  
14. cautious attentiveness 
15. sensory processing  
16. Smolewska & Mc Cabe & Woody  
17. Ttraits 



را نام برد که به تبیین تفاوت های شخصیتی افراد بر اساس متغیرهای زیستی پرداخته اند و با در نظر 

( که حساسیت پردازش حسی عنصری اساسی است که زیر بنای 1997گرفتن این جمله آرون و آرون)

ی رسد که آیا این سازه می تواند تفاوت ادراکات و واکنش های افراد می باشد،  این سئوال به ذهن م

های شخصیتی افراد را تبیین کند؟ پژوهش های انجام گرفته در این زمینه نشان داده اند که حساسیت 

(. همچنین حساسیت پردازش حسی 1997پردازش حسی با روان رنجوری ارتباط دارد)آرون و آرون، 

(، درون 1981؛ گری، 1994و وایت، با سازه های دیگری از جمله بازداری رفتاری)کارر 

( و هیجان پذیری)آرون و آرون، 1994(، کمرویی و شرم)کیگان، 1991، 1981گرایی)آی نگ، 

( همبستگی دارد، ولی ارتباط مؤلفه های حساسیت پردازش حسی با متغیرهای فوق هنوز 1997

مؤلفه های حساسیت مشخص نیست. بنابراین مسئله اول مطرح در این پژوهش، بررسی ارتباط بین 

 پردازش حسی با پنج عامل ب رگ شخصیت می باشد.

با در نظر گرفتن سازه حساسیت پردازش حسی یک عنوان یک گرایش م اجی، که زیر بنای 

میم به نظر می نی  رفتارهای افراد قرار می گیرد، بررسی ارتباط بین این سازه و سالمتی عمومی افراد 

نشان داده اند که حساسیت پردازش حسی با پیامد های منفی بالینی همراه رسد. در این رابطه مطالعات 

(، اختالل 2002، 18است. مشخص شده است که این سازه با فوبی اجتماعی)نیل ، ادلمن و گالشان

( استرس  2005( و اضطراب و افسردگی)لیس و همکاران، 2000، 19شخصیت اجتنابی)مایرز و کارور

( رابطه دارد. پژوهش های دیگری نی  نشان داده اند 2006کمتر)بنیام،  ادراک شده و سالمتی روانی

در بین افراد با حساسیت پردازش حسی باال که سطوح پایین مراقبت والدین با افسردگی ارتباط 

 (. 2005دارد)لیس و همکاران، 

یامدهای ( دریافتند که تمامی مؤلفه های حساسیت پردازش حسی با پ2006اسمولواسکا  و همکاران)

منفی بالینی همراه نیستند. بلکه برخی پیامدهای منفی که درپژوهش های قبلی با حساسیت پردازش 

حسی رابطه داشتند، احتماالً با مؤلفه های سیولت تحریک و آستانه حسی پایین در ارتباط بوده اند تا 

دو مولفه سیولت  ( نشان دادند که2005حساسیت زیبائی شناختی. در این زمینه لیس و همکاران)

تحریک و آستانه حسی پایین به طور معنی داری می توانند اضطراب و افسردگی را پیش بینی کنند. 

( ارتباط حساسیت پردازش حسی با الکسی تایمی، عالئم 2008در مطالعه دیگری نی  لیس و همکارن)

                                           
18 . Neal & Edelman & Glashan  
19 . Mayers & Carver  



ک و آستانه حسی اوتیستیک، افسردگی و اضطراب را بررسی کرده و نشان دادند که سیولت تحری

پایین با عالئم اوتیسم و الکسی تایمی و اضطراب و افسردگی ارتباط دارد. حساسیت زیبائی شناختی 

با مولفه توجه به ج ئیات )یکی از عالئم اوتیسم( و اضطراب رابطه داشت ولی با افسردگی رابطه ای 

 نداشت. 

باط بین حساسیت پردازش حسی با با توجه به پیشینه موجود، مسئله دوم این پژوهش بررسی ارت

 سالمت عمومی می باشد. 

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

روان شناسی شخصیت در چند دهه اخیر شاهد اف ایش وسیع حجم تحقیقاتی بوده است که در پی 

تبیین تفاوتیای فردی افراد از طریق متغیرهای زیست شناختی می باشند. یکی از معروفترین این نظریه 

خصیتی آی نک است. آی نک برای هریک از سه بعد شخیصیتی مطرح شده در نظریه ها، نظریه ش

شخصیتی خود، یک تبیین زیست شناختی ارائه داد. بعداً گری در نظریه شخصیتی خود در مورد 

واقعیت هایی که نظریه آی نگ بر آن بنا شده، تفسیر متفاوتی ارائه داد. در این نظریه فضای دو بعدی 

 روان رنجوری از طریق ابعاد اضطراب / زود انگیختگی توصیف گردید.  برون گرایی و

تبیین تفاوت های فردی افراد بر اساس سیستم های مغ ی توسط آی نگ و گری باعث ترغیی سایر 

( فرض کردند برخی افراد 1997نظریه پردازان گردید. تاجائیکه در سالیای اخیر آرون و آرون)

ادراک می کنند، همچنین خیلی زود در پاسد به سطح باالی تحریک  20محرکیا را با شدت پایینتر

( برای بررسی بیشتر و آزمون دقیق این ایده، سازه 1997آشفته و ناراحت می گردند. آرون و آرون)

حساسیت پردازش حسی را مطرح ساختند. مطابق نظر این پژوهشگران، حساسیت پردازش حسی به 

بنای ادراکات، واکنش ها، عواطف و رفتارهای افراد قرار می عنوان یک عنصر اساسی است که زیر

گیرد. این محققان فرض کرده اند که شخصیت از جمله تجلّیات رفتاری احتمالی یک سبک پردازش 

حسی است و پردازش حسی افراد ممکن است یک عامل اساسی در رشد شخصیت افراد باشد. بنابراین 

ویژگییای شخصیتی و سالمتی عمومی بررسی عامل زیربنایی  برای بررسی تفاوت های افراد از نظر

پردازش اطالعات حسی که عمدتاً جنبه زیست شناختی دارد، می تواند بسیار کمک کننده باشد. 

                                           
20. lower intensity  



عالوه بر این تبیین تفاوت های افراد در ابعاد شخصیت و سالمتی عمومی بر اساس سبک پردازش 

رفتارها  مشخص سازد و همچنین شناخت مبانی این رفتارها حسی می تواند مبنای دقیق تری برای این 

 خود می تواند سئواالت زیادی در خصوص انواع رفتار بر انگی اند. 

با توجه به اینکه کارکرد اساسی مغ ، پردازش اطالعات می باشد، لذا برای بررسی دقیق تفاوت های 

 رد.بین فردی باید کارکرد پردازش اطالعات مورد بررسی قرار گی

( ادعا کرده اند که حساسیت پردازش حسی بخش میم و منحصر به 1997در ضمن آرون و آرون)

فردی از شخصیت می باشد که این پژوهش در جیت بررسی تجربی این ادعا انجام خواهد گرفت. 

 21عالوه بر این آرون و آرون معتقدند که و این عامل به طور بالقوه می تواند یک بیماری پذیری ارثی

د. ولی تاکنون تحقیقی در زمینه  بررسی انواع آسیی شناسی و مخصوصاً شکل های نوروتیک باش برای

رابطه مؤلفه های پردازش حسی با انواع آسیی شناسی انجام نشده است. بنابراین این پژوهش گامی 

در جیت بررسی رابطه مؤلفه های پردازش حسی با چیار حالت آسیی شناختی یعنی مشکالت 

 .نی، اضطراب، افسردگی و اختالل در کارکرد اجتماعی می باشدجسما

    

 اهداف تحقیق

 اهداف این پژوهش عبارت بودند از:

 بررسی ارتباط بین مولفه های حساسیت پردازش حسی با عوامل پنج گانه شخصیت .  1

 بررسی ارتباط بین مولفه های حساسیت پردازش حسی با ابعاد سالمتی عمومی .  2

 رسی نقش حساسیت پردازش حسی در پیش بینی عوامل شخصیتی بر.  3

 بررسی نقش حساسیت پردازش حسی در پیش بینی سالمتی عمومی.  4

 

 فرضیات یا سئواالت تحقیق

 :در این پژوهش فرضیه های زیر مطرح بودند

حساسیت پردازش حسی با عوامل شخصیتی برون گرایی، روان رنجوری، گشودگی، خوشایندی . 1

 یفه شناسی  ارتباط دارد.    و وظ

                                           
21. daithesis  



حساسیت پردازش حسی با ابعاد سالمتی عمومی )اضطراب، افسردگی، اختالل در کار کرد . 2

 اجتماعی و مشکالت جسمانی ( ارتباط دارد. 

 حساسیت پردازش حسی می تواند عوامل شخصیت را پیش بینی کند. . 3

 ش بینی کند.حساسیت پردازش حسی می تواند  سالمتی عمومی را پی. 4

 

 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
 

حساسیت پردازش حسی برای اولین بار توسط آرون و آرون در سال حساسیت پردازش حسی: 

به عوان یک ویژگی شخصیتی تک بعدی مطرح شد که خودش را به صورت احتناب از  1997

ه این سازه، خود متشکل ولی پژوهش های اخیر نشان داده اند کآشکار می سازد.  22تحریک افراطی

( در بررسی خود، یک مدل سه 2006از چند سازه دیگر است. اسمولواسکا، مک کابه و وودی )

عاملی از سبک پردازش حسی را کشف و اعتبار یابی کردند. این پژوهشگران پس از انجام یک تحلیل 

ه؛ سیولت تحریک)به عاملی اکتشافی به این نتیجه رسیدند که حساسیت پردازش حسی شامل سه مؤلف

سیولت تحریک عبارت آسانی برانگیخته شدن( ، آستانه حسی پایین و حساسیت زیبائی شناختی است. 

تحریک شدن توسط خواسته ها و ال امات درونی و بیرونی، است از احساس از پا در آمدن و به آسانی 

، حساسیت زیبایی شناختی نی  آستانه حسی پایین بیشتر انگیختگی حسی ناخوشایند را  در بر می گیرد

حساسیت می ان آگاهی و هشیاری افراد نسبت به زیبائییا و ظرافت موجود در محیط را شامل می شود. 

پردازش حسی در این پژوهش توسط مقیاس شخص با حساسیت باال مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 خرده مقیاس این آزمون می گیرد.   3بنابراین منظور از این سازه نمره ای است که فرد در هر یک از 

شخصیّت عبارت است از نمایه کلی الگوهای رفتاری و صفات هیجانی فرد که : عوامل شخصیت

 دهد تا رفتار فرد را پیش بینی کنیم، شخصیّت هر کس نسبتاً ثابت و قابل پیش بینی استبه ما اجازه می

های روانی، فی یولوژیکی درون یای نظامآلپورت شخصیّت را سازمان دهی پو(. 1376)پورافکاری، 

(. کوستا و مک  1381کند )شولت ، فرد تعریف می کند که رفتار و افکار ویژه شخص راتعیین می

هر یک  وشخصیّت را متشکل از پنج عامل عنوان کردند  نی  در مدل پنج عاملی خود،( 1989کری )

استفاده از تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند دانستند. آنیا با از این عوامل را محصول شش صفت می

                                           
22. overstimulation  



که می توان از لحاظ تفاوتیای فردی در خصوصیات شخصیّتی پنج بعد اصلی را در نظر گرفت. پنج 

 عامل زیر، عامل های گسترده صفات شخصیّت هستند:

جویی، خصومت، تکانشی، : به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش، ترحم23رنجورخوئیروان -1

 گردد.ع ت نفس پایینبر اطالق می افسردگی و

صمیمیت اطالق  به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرات طلبی، پرانرژی بودن و :24برونگرائی -2

 گردد.می

: به تمایل فرد برای کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، تجربه پذیری و 25گشودگی به تجربه -3

 شود. خردورزی اطالق می

قلبی، اعتماد، بخشندگی، تصدیق کنندگی، آسان گیری، خوش   تمایل فرد به  :26خوشایندی -4

 گردد.برخوردی اطالق می

به تمایل فرد برای وظیفه شناسی، سخت کوشی، منضبط بودن، وقت شناسی،  :27وظیفه شناسی -5

 (. 1986شود )کوستا ومک کری، بلند همتی و پشتکار اطالق می

استفاده شده   NEO-FFIها از پرسشنامهکدام از این عامل گیری هردر این پژوهش برای اندازه

 است.

سالمت روانی مفیومی است که به سالمتی هیجانی و روان شناختی شخص اشاره سالمت روانی: 

می کند. این مفیوم حالتی از سالمت روان شناختی و هیجانی است که در آن شخص قادر است از 

فاده کرده تا کارکرد خوبی در اجتماع داشته و خواسته های توانایییای هیجانی و شناختی خودش است

معقولی از زندگی روزمره داشته باشد. طبق دیدگاه سازمان بیداشت جیانی هیچ تعریف رسمی از 

سالمت روانی وجود ندارد و  تفاوت های فرهنگی و ارزیابی های ذهنی و غیره همه بر اینکه سالمت 

روانی در درون مفیوم کلی  سالمتگذارند. در حالت کلی روانی چطور تعریف شود تأثیر می 

بیداشت جای می گیرد و بیداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، 

)سازمان بیداشت جیانی،  روانی، جسمی و بیداشت، تنیا نبود بیماری یا عقی ماندگی نیست

                                           
23.  neuroticism 
24.  extraversion   
25.  openness to experience 
26. agreeableness 
27. conscientiousness  



مقیاس سالمت عمومی گلدبرگ استفاده (. در این پژوهش برای اندازه گیری سالمت روانی از 2001

 شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارچوب نظری و مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

 

 پردازش حسی

عبارت است از  به کار گرفتن اطالعات حسی پیرامون  29یا یکپارچگی حسی 28پردازش حسی

یدن( و سازمان خودمان از طریق سیستم عصبی و حواس)حرکت، لمس، بوئیدن، چشیدن، دیدن و شن

دهی آنیا. به طوری که بتوانیم به معنای آن اطالعات دست پیدا کرده و به طور دقیقی بر روی آنیا 

کار کنیم. یکپارچگی یا پردازش حسی پایه و اساس یادگیری است، عاملی  است که به ما اجازه می 

ما زمانی چی ی را یاد می دهد ایده ای درباره رخدادهای پیرامون دنیای خودمان به دست بیاوریم. 

گیریم که از طریق ارجاع اطالعات جدید به اطالعات قدیمی خود، آنیا را ادراک می کنیم و در 

 مورد اینکه چگونه باید با مجموعه جدیدی از اطالعات مواجه شویم، دست به ارزیابی می زنیم. 

عات را در درون خود برای مثال زمانیکه شما، صدای پارس سگی را می شنوید، گوش، آن اطال

نظیر شناسایی آن به عنوان یک حیوان نه  می دهد.معنی به آن د و مغ  شما ربرای مدتی نگه می دا

گربه بلکه یک سگ. بنابراین مغ  اطالعات جدید را با تجارب گذشته ای که در مغ  خود ذخیره 

گرفته اید ممکن است شنیدن می کند. اگر شما قبالً به وسیله سگ مورد حمله قرار  30کرده اید همتا

                                           
28. sensory processing  
29. sensory integration  
30. matched  



صدای سگ پاسد رفتاری اقدام به فرار را در شما تحریک کند. ولی اگر شما قبالً به سگ عادت 

داشته باشید آن صدا ممکن است شما را دلتنگ خانه و دوران کودکی تان کند. از این مثال روشن 

 را تعیین می کند.     است که چگونه پردازش حسی اطالعات واکنش افراد و رفتارهای آن ها 

رشد سیستم های حسی از زمان حاملگی آغاز می شود  و در طول سالیای بعدی ادامه می یابد. در 

سالیای اولیه کودکی رشد دستگاهیای حسی، سرعت بیشتری دارد و یکپارچگی حسی در جریان 

رای رشد دستگاهای فعالیتیای نوعی کودکی رشد پیدا می کند. از آنجا که سالیای آغازین زندگی ب

یاد می  31حرکتی -حسی از اهمیت بنیادین برخودار می باشند ، از این دوران به عنوان سالیای حسی 

 (.  2008، 32شود)دالنی و تارا

 انواع حواس

حس وجود  5حس وجود دارد؟ در مدرسه به ما آموزش داده اند که فقط  5آیا به راستی بیش از 

، چشایی و المسه. این یک تقسیم بندی منطقی است زیرا ما اطالعات  دارد: بینایی، شنوایی، بویایی

هم گفته می شود(. اما  33حس کسی می کنیم)به این حواس، حواس بیرونی 5زیادی را از طریق این 

گفته می شود.  35هم وجود دارد که به آنیا حواس درونی 34حس پنیان 2 ،عالوه بر این حواس بیرونی

ی روزمره ما میم و حیاتی می باشند. یکی از این حواس درونی، حسی این حواس فقط برای زندگ

نامیده می شود  36و حس وضعیت بدن شدهاست که به وسیله تحریکات درونی موجود زنده برانگیخته 

شناخته می شود.  این حواس  38است که که به نام حس تعادل حرکت 37و دیگری حس دهلی ی

سرعت حرکت خود و اشیاء پیرامون خودمان به دست می اطالعات سودمندی درباره وضعیت بدن، 

د. حس وضعیت بدن و حس دهلی ی جیت ایجاد چارچوبی برای رشد حواس دیگر به طور نده

کار می کنند. این حواس بنیادی انسان، فراتر از آن حواس بیرونی با هم کار می کنند تا  اشتراکی 

 . از بی یستی در جیان به ما بدهند 39یک احساس کلی

 

                                           
31. sensory motor years  
32. Delaney & Tara  
33. extra senses  
34. hidden  
35. intra senses  
36. body position sense  
37. vestibular sense 
38. balance motion sense  
39. overall  feeling  



 حواس هفتگانه انسان در جدول زیر خالصه شده است. 

 : حواس هفتگانه و نوع احساس آنها1-1جدول

 نوع احساس نام حس

دهلی ی)حرکت 

 بدن(

سطح اتکا در فضا یا جائیکه ما را با زمین و سایر اشیاء ارتباط برقرار 

 می کنیم، قویترین دستگاه حسی بدن می باشد.   

حس وضعیت 

 بدن

، این حس به ما می گوید که چه بخش هایی از بدن 40بدنیآگاهی 

با بخش های دیگر ارتباط دارند، چگونه اعضای بدن در ارتباط با 

 یکیدیگر به بدن اجازه حرکت می دهند 

حس لمس کردن، به ما اطالعاتی درباره اشیایی می دهد که با بدن  لمس

 در تماس قرار می گیرند

عاتی درباره مکان، رنگ، شکل، فاصله اشیاء حس دیدن، به ما اطال بینایی

 از یکدیگر و همچنین حرکات اشیاء و افراد می دهد. 

حس شنیدن، این حس به ما اجازه می دهد صداها را مکان یابی  شنوایی

 ثبت و مشخص کنیم 

حس شیمیایی که به ما اجازه می  دهد  2حس بوئیدن، یکی از  بویایی

یرامون اطالعات کسی کنیم، وسیله ای درباره بوهای مختلف محیط پ

 برای حس کردن مواد شیمیایی معلق در هوا

حش چشیدن، دومین حس شیمیایی که به وسیله کشف مواد  چشایی

شیمیایی خاص، اطالعاتی درباره اشیایی می دهد که به دهن ما وارد 

 می شوند 

 

                                           
40. body awarness  



س هشتم در نظر می حوان را به عن 41برخی درمانگران همچنین فرایند پردازش درونی گوارش

 (. 2008گیرند)دالنی و تارا، 

 

 42نظریه یکپارچگی حسی

همانطور که در باال ذکر شد یکپارچگی حسی اصالحی است که برای توصیف کارکرد 

نورولوژیکی درگیر در سازماندهی اطالعات حسی جیت استفاده از آنیا در آینده بکار می 

به یک نظریه خاص و یک رویکرد مداخله ای که از این  (. این اصطالح همچنین1979، 43رود)آیرس

نظریه در زمینه درمان حرفه ای نشأت گرفته، اشاره دارد. نظریه یکپارچگی حسی، توانایی 

نوروبیولوژیکی فرد برای پردازش و یکپارچه ساختن اطالعات را مورد توجه قرار داده و همچنین به 

وانایی، در شرایط متنوع محیطی به شخص کمک کرده این مفروضه توجه می کند که چگونه این ت

و رفتارهای او را بازداری می کند. پژوهشگران، نظریه پردازان و متخصصین بالینی زیادی از زمان 

( به پدیده یکپارچگی حسی توجه کرده اند. پژوهش های نوروبیولوژیکی اخیر، 1979دکتر ایرس)

که در برخی اختالالت از جمله اوتیسم وجود دارند  بینش هایی را برای اختالالت یکپارچگی حسی

 فراهم کرده اند. 

( برای اشاره به اینکه آگاهی فرد از محرکیای حسی با اف ودن معنا به آنیا همراه می 1979آیرس)

  45استفاده کرد. درمانگران حرفه ای نی  از اصطالح ثبت حسی پایین 44شود از اصطالح ثبت احساس

می در توجه کردن، ثبت کردن و پاسد دادن به محرکیای مرتبط با محیط استفاده برای اشاره به ناکا

 (. 2000کرده اند)میلر و الن، 

اشکال در ثبت اطالعات حسی ممکن است به علت داشتن آستانه حسی باالی غیرمعمول برای 

ر ثبت (. بعضی مواقع این ناکامی د2001، 46دریافت اطالعات حسی باشد)میلر و رای من و سیمون

اطالعات مشکالتی در رابطه با توجه به وجود می آورد. یک فرد ممکن است فقط به بخشی از میدان 

                                           
41. digestion  
42. sensory integration theory  
43. Ayres  
44. registration of sensation  
45. low sensory registration  
46. Miller & reisman & simon  



دیداری یا شنیداری توجه کند یا حوادث و رخدادهایی که توجه افراد دیگر  را به خود جلی می 

 کنند به وسیله یک فرد خاص مورد توجه قرار نگیرد. 

 

 پیوستار آستانه نورولوژیکی 

(. تحریک 1999عمل می کند)دان،  48و بازداری 47سیستم عصبی بر اساس دو فرایند تحریک کل

بیشتری پاسد داده و فعال می شوند. بازداری نی  و می ان زمانی اتفاق می افتد که نورون ها با احتمال 

این زمانی  رخ می دهد که احتمال پاسخدهی کاهش یافته و یا پاسد ها بلوکه می شوند. تعادل بین 

عملیات است که زمان پاسخدهی را تعیین می کند. برخی پژوشگران از این تعادل در پیوستار آستانه 

تنظیم پیام های نورونی مغ  به وسیله پاسد  به یاد می کنند. تعدیل 49نورولوژیکی تحت عنوان تعدیل

به برخی  . زمانیکه تعدیل عصی سالم است، سیستم عصبیاشاره می کندو بازداری  50های تسییل

محرکیا پاسد داده و در همان حال محرکیای دیگری را نادیده می گیرد، بنابراین فرد می تواند یک 

 پاسد سازگارانه و مناسبی به موقعیت بدهد. 

یک فاکتور میم در تعدیل حسی، تعامل بین پردازش درونی و محیط بیرونی است. به طور خیلی 

لش ادراک شده که توسط محیط به فرد تحمیل می شود و خاص، تعامل بین ثبات فی یولوژیکی، چا

های مقابله سازگارانه و  هحمایت های محیطی همه بر توانایی شخص در تحمل استرس و یافتن شیو

 (. 2001، 51راهبردهای تعاملی تأثیر می گذارند)کرامر

خیلی ری و واکنش پذی 52پایینخیلی تفاوت های فردی رفتاری به طور وسیعی بین واکنش پذیری 

و الگوهای نامعمولی از نقش حسی تمی  قائل می شوند.  55، اجتناب حسی54، جستجوی حسی 53باال

(  مطرح شده، فرض می کند که بین آستانه های نورولوژیکی 1997این مدل مفیومی که به وسیله دان)

کی و پاسد نورولوژیطبق این مدل آستانه های (.  1997و پاسد های رفتاری تعامل وجود دارد)دان، 

تعامل  کار می کنند.  یتعاملبه صورت  که با یکدیگر  قرار می گیرندهای رفتاری در قالی پیوستاری 

                                           
47. excitation  
48. inhibition  
49. modulation  
50. facilitation  
51. Kraemer  
52. extreme hyporesponsivity  
53. extreme hyperresponsvity  
54. sensory seeking  
55. sensory avoidance  



 1 -2مدلی برای تبیین چگونگی پردازش اطالعات حسی ارائه می دهد شکل  ،بین این دو حد کرانه

 این این عقیده را به روشنی نشان می دهد. 

 

سخ های رفتاری و آستانه های  : چگونگی روابط بین پا1-2 جدول

 نورولوژیکی

پیوستار آستانه 

 نورولوژیکی

 پیوستار پاسخدهی رفتاری

 پاسد های متضاد با آستانه پاسد های مطابق با آستانه

 باال

 )بازداری مفرط(

 جستجوی احساس ثبت حسی پایین

 پایین

 )حساسیت مفرط(

 اجتناب از احساس حساسیت به محرکیا

 

ورولوژیکی به می انی از تحریک اشاره می کنند که جیت پاسد دادن یک نورون یا آستانه های ن

به این  ،سیستم عصی مورد نیاز می باشد. در یک انتیای این پیوستار آستانه های خیلی باال  قرار دارند

معنا که محرک باید شدت زیادی داشته باشد تا به آن آستانه رسیده و باعث شلیک عصبی نورون ها 

دد. در انتیای دیگر این پیوستار آستانه های خیلی پایین قرار دارند به این معنا که محرک های گر

)دان، باعث شلیک نورونیای مرتبط گردنددارای شدت پایین هم می توانند به این آستانه رسیده و 

1999 .) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Abstract   

the porpuse of this research was to study the relationship between sensory 

processing sensitivity with personality traites and general health. the statistical 

society of this research was comprised of the totall mohaghegh ardabili 

university students that were studing in this university in second term of 1388-

1389.  180 people as a statistical sample were selected randomly of this 

society. whole participates responded to questionnares of  the highly sesitive 

person scale, NEO-FFI and general health. collected data were analyzes by 

perarson corrlation and regression tests. resultes showed that ease of 

excitation was positively correlated to neuroticism and totall of low general 

health indexes (physical problems, anxiety, disorder in social functioning and 

depression). it was also negativley related to extraversion. aesthetic sesitivity 

was positively related to neuroticism, oppeness to experience, 

consienciousness and anxiety. low sensory threshold was also positivly 

related to neuroticism, physical problems, anxiety and low general 

health.results of regression analyze revealed that sensory processing 

sensitivity can explain considerable varriances of personality traits and 

general health.     

key words: sensory processing sensitivity, personality, general health.    

 


