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  چکیده

 یصیتشخ يهامقوله عملی ـفکرياختالل وسواس اسکیزوفرنیا و  اگرچه

وجود  ین دو اختالل همپوشیها بیژگیو یبر اساس برخ یول ،هستند يزیمتما

اي وتایپی به عنوان شخصیت پیش نشانهبین شخصیت اسکیز ن،یهمچن .دارد

هایی وجود دارد که در شباهت عملی ـ فکريو اختالل وسواس  اسکیزوفرنیا

بررسی حاضر، به منظور امکان ارتباط  .دانادبیات پژوهشی اخیر انعکاس یافته

انجام عملی  ـ فکريالگوهاي اسکیزوتایپی با اسکیزوفرنیا و اختالل وسواس 

دو گروه از بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا و اختالل (آزمودنی  صد و دو. گرفت

با استفاده از ) نفر 34به همراه گروه بهنجار، هر کدام  عملی ـ فکريوسواس 

و پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی، ) STA(یتی اسکیزوتایپی مقیاس شخص

هاي اسکیزوفرنیا، نتایج نشان داد گروه. بررسی شدند ،)SPQ-B(فرم کوتاه 

 و بهنجار به ترتیب بیشترین نمره را در  عملی ـ فکرياختالل وسواس 

ها در راستاي تحقیقات قبلی این یافته. اندهاي اسکیزوتایپی کسب کردهمقیاس

پسیکوزي اسکیزوفرنیا از طریق الگوهاي شبه و وسواس  رابطهبر اساس  و

  .شخصیت اسکیزوتایپی تفسیر گردید

  

  

  

  

  عملی ـ فکري اسکیزوتایپی، اسکیزوفرنیا، اختالل وسواس: هاي کلیديواژه

  

Abstract
Although schizophrenia and obsessive-compulsive disorder 

(OCD) are distinct diagnostic entities, there are substantial areas 

of overlap between the two disorders in some characteristics.

There are some similarities between the schizotypal personality, 

as a schizophrenia prodromal personality, and obsessive   - 

compulsive disorder that is reflected in the literature. The 

present study explored the possibility that schizotypal patterns 

may be significantly related to obsessive-compulsive and 

schizophrenia disorders. One-hundred and two participants (two 

obsessive-compulsive and schizophrenia samples, each 

comprising 34 patients, were compared to 34 healthy controls) 

completed the Schizotypal Trait Questionnaire (STA) and the 

Schizotypal Personality Questionnaire-Brief form (SPQ-B). 

Findings indicate that schizotypal patterns are found in 

schizophrenia, obsessive compulsive disorder as well as the 

normal group. Results are discussed in light of previous findings 

showing that obsessive–compulsive neurosis and schizophrenia 

psychosis are related to each other through psychotic-like 

schizotypal features and patterns. 
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هاي فکري واکنشـی راهبردهـاي   در مقابل، وسواس ؛)پرتیحواس

                                                
11. cognitive inhibition 
12. Roth, R. M., & Baribeau, J.
13. Bolton, D., Raven, P., Madronal-Luque, R., & Marks, 
      I. M.
14. Aycicegi, A., Dinn, W. K., Harris, C. L., & Erkmen, 
      H.
15. Lee, H. J., & Kwon, S. M.
16. autogenous obsessions 
17. reactive obsessions



کننـد  راه اندازي میرا ) آشکار(تري تر و رفتاريايکنترلی مواجهه

    شناســایی محــرك برانگیزنـــده   ). ماننــد وارســی و شستشـــو  (

آسـان   کنشـی نسـبتاً  هاي فکري واهاي فکري در وسواسوسواس

هاي فکري خودزاد شناسایی محـرك  در وسواس کهاست در حالی

رابطه محتواي فکر با محرك . وجود ندارد انداز سخت و یا اصالًراه

تـر  هاي فکري واکنشـی منطقـی و واقعـی   اسبرانگیزاننده در وسو

هـاي فکـري خـودزاد    که این رابطه در مورد وسواسبوده در حالی

. اي غیـرممکن و عجیـب و غریـب اسـت    هـ نمادین و داراي تداعی

هـاي  از وسـواس  1تـر هاي فکري خودزاد خـود نـاهمخوان  وسواس

هاي فکري خـودزاد بیشـتر داراي   وسواس. فکري واکنشی هستند

کــه، جنســی، کفرآمیــز و پرخاشــگرانه بــوده، در حــالیمحتــواي 

هاي فکري واکنشی بیشتر شامل افکـار آلـودگی،   محتواي وسواس

در . باشـد تردید، بیماري و نامتقارنی و گم کـردن اشـیا مهـم مـی    

هـاي  که وسواس اندگزارش کرده) 2005( 2همین راستا، لی و تلچ

یپی اسـکیزوتا تـري بـا شخصـیت    قـوي  رابطههاي فکري خودزاد 

هـاي فکـري واکنشـی و    رابطـه بـین وسـواس   کـه،  ، در حالیاست

 3تفکـر سـحرآمیز   .پوشی اسـت شخصیت اسکیزوتایپی قابل چشم

ــه   ــتراکات نظری ــر از اش ــی دیگ ــین یک ــیت  OCDاي ب و شخص

گانـه   9هـاي  تفکر سحرآمیز یکی از مـالك . باشداسکیزوتایپی می

DSM-IV-TR )خـتالل  براي ا) 2000پزشکی امریکا،انجمن روان

خـود را بـه صـورت     OCDکـه در  شخصیت اسکیزوتایپی اسـت  

افزایش احتمال وقوع یـک عمـل   ) (TAF( 4عمل ـ  فکر آمیختگی

تـولین،  (دهـد  نشـان مـی  ) خاطر تفکر زیاد در مـورد آن عمـل  ه ب

؛ لی، 2004، 6نشتین و منزیسی؛ ا2001، 5آبرامویتز، کوزاك و فوا

  . )2005، 7لی، کوگل و تلچ

و  عملـی  ـ  فکـري ورد رابطه اختالل وسـواس  اگرچه بحث در م   

ـ  ،ستید نیچندان جد یا موضوعیزوفرنیاسک  ینقـش احتمـال   یول

دو  بــا شخصــیت اســکیزوتایپی در رابطــه يالگوهــا يگــرواســطه

انجـام پـژوهش    د و رو به رشـد اسـت کـه   یجد یموضوع ،اختالل

با توجه بـه   ن ویبنابرا. استه ین راستا قابل توجیز در همیحاضر ن

هـاي  د یـاد شـده، هـدف از پـژوهش حاضـر بررسـی ویژگـی       موار

                                                
1. ego dystonic 
2. Lee, H. J., & Telch, M. J.
3. magical thinking
4. Tought Action Fusion
5. Tolin, D. F., Abramowitz, J. S., Kozak, M. J., & Foa, 
    E. B.
6. Einstein, D. A., & Menzies, R. G.
7. Lee, H. J., Cougle, J. R., & Telch, M. J.

 بـه منظـور فـراهم    پسیکوز ـ نوروزپی در پیوستار روان یاسکیزوتا

    ش در مورد ـش دانـزایـر و افـیشتـی بـژوهشـوانه پـشتـنمودن پ

  .است ،قرار دارند پسیکوزکه در مرز  هاییاختالل

  

  روش

پـژوهش در   ایـن  :روش اجراي پژوهش و جامعه آماري، نمونه

یـابی و پـس رویـدادي انجـام شـده و از نـوع       یک بررسـی زمینـه  

 آمـاري در ایـن پـژوهش، شـامل      جامعه. مقطعی است ـ توصیفی

 بـه  1386است که در سـال  ) اعم از مؤنث یا مذکر(بیمارانی   کلیه

شـهرهاي   اعصـاب و روان   هـاي و بیمارستان هاي مشاورهکلینیک

  اخـتالل وسـواس   هـاي تشـخیص  مراجعـه کـرده و  تهران و تبریز 

-DSM-IV هـاي را بر اساس مـالك  و اسکیزوفرنیا عملی ـ فکري

TRگیـري در   براي انتخاب نمونه از روش نمونه. اند، دریافت کرده

نفر  102 ، شاملحاضر پژوهش آماري  نمونه .دسترس استفاده شد

  :گروه زیر قرار گرفتند 3از افرادي بود که در

ماهـه اول   5نفر از بیمـارانی بـود کـه در     34گروه اول، شامل  -1

مراجعـه و در آنجـا   هاي اعصـاب و روان  بیمارستان به 1386 سال

ــالك      ــاس م ــر اس ــد و ب ــده بودن ــتري ش ــی بس ــاي تشخیص          ه

DSM-IV-TR  ــاربـــه پزشـــک  روانو توســـط ــوان بیمـ ان عنـ

  . تشخیص گرفته بودند ناسکیزوفر

کـه در همـین مـدت بـه     بیمارانی بودنـد  نفر،  34 ،گروه دوم  -2

هـاي  و بـر اسـاس مـالك    هـا مراجعـه  مراکز مشاوره و بیمارسـتان 

عنـوان   پزشک مربوط، به و توسط روانDSM-IV-TRتشخیصی

.تشخیص گرفته بودند عملی ـفکريوسواس  مبتال به بیماران

گونـه  یچنفر از افراد بهنجار بـود کـه هـ    34وم، شامل سگروه   -3

. و از نظر روانـی سـالم بودنـد    تهنداشقبلی  پزشکیتشخیص روان

نظر سن، جنس، تحصیالت و وضعیت تأهل بـا گـروه   این گروه، از 

  .شدندهمتا بیمار 

هـاي اخـتالل   ، بیماران داراي تشخیصپس از مراجعه به مراکز   

 .شـدند   و اسکیزوفرنیا به محقق ارجاع داده  عملی ـ  فکريوسواس 

ل مـورد مصـاحبه قـرار    هـاي شـمو   ابتدا بیماران از لحـاظ مـالك  

ید از آنهـا خواسـته شـد کـه بـه سـؤاالت       أیو در صورت ت گرفتند

ها هاي شمول که در انتخاب گروه مالك. ها پاسخ دهند پرسشنامه

؛ جسـمانی اساسـی   هايفقدان اختالل: از عبارت بودنداعمال شد، 

اگر بیمار تحت درمان داروهاي روانگردان باشد نبایـد بـیش از دو   

ها دارو درمانی شـروع شـده باشـد؛     از اجراي پرسشنامههفته قبل 

اخـتالل روانـی دیگـري نداشـته      طور همزمان تشخیصها بهگروه

س سوم راهنمـایی سـواد داشـته    ها باید حداقل تا کالگروه د؛نباش



ـ  گروه باشند؛ در . طـور داوطلبانـه وارد تحقیـق شـده باشـند     ههـا ب

کــه نیمــی از  تکمیــل همزمــان دو پرسشــنامه ترتیبــی داده شــد

را  SPQ-Bو سپس پرسشـنامه   STAها نخست مقیاس آزمودنی

 SPQ-Bها ابتدا پرسشـنامه  تکمیل نمایند و نیم دیگر از آزمودنی

را تکمیل نمایند تا بـدین وسـیله اثـرات ناشـی از      STAو سپس 

ــراي . هــا کنتــرل شــودترتیــب تکمیــل پرسشــنامه همچنــین، ب

ــوگیري از ــه  جل ــمغشــوش شــدن یافت ــا ب         خــاطر خســتگی و ه ه

ها بـا فواصـل زمـانی متناسـب     ها، پرسشنامهحوصلگی آزمودنیبی

  .براي هر آزمودنی اجرا شد

   
  

  سنجش ابزار

ی اسکیزوتایپیـمقیاس شخصیت
1
 )STA:(  STA   37شامل 

جـواب  . شـود خیر جواب داده می/ باشد که به صورت بلیماده می

 عمدتاً این مقیاس. یردگبلی نمره یک و جواب خیر نمره صفر می

: سـه عامـل دارد   سـنجد و یرا م یپیزوتایمثبت اسک یشناسنشانه

اضـطراب   /ظن پارانوئید، سوء2هاي تجارب ادراکی غیرمعمولعامل

ضـریب   .)1991( 4جکسون و کالریج. و تفکر سحرآمیز 3اجتماعی

. انـد گـزارش کـرده   STA ، 64/0ی را براي یی بازآزمایضریب پایا

ضـریب پایـایی   ) 2001( 5، کالریـج و فـریمن  زهمچنین، راولینگـ 

روایـی  . انـد گـزارش کـرده    STAرا بـراي   85/0همسانی درونـی  

پرسشـنامه شخصـیتی    آزردگـی بـا مقیـاس  روان   STAهمزمان 

ــک  ــگ اصــلی) EPQ(آیزن ــزارش شــده اســت  61/0 ،در فرهن گ

-هنجاریــابی و خصوصــیات روان). 2001، راولینگــز و همکــاران(

، گودرزي، تقـوي و  ایران، توسط محمدزاده سنجی این مقیاس در

   انجام گرفته است و روایی همزمان این مقیـاس و  ) 1386( مالزاده

 ةفـرم تجدیـد نظـر شـد    آزردگـی  روانهـاي آن بـا مقیـاس    عامل

، 50/0، 73/0بـه ترتیـب    EPQ-Rپرسشنامه شخصـیتی آیزنـک   

از روایـی   STAگزارش شـده اسـت، ضـمن اینکـه      69/0و  55/0

همچنـین، ضـریب   . افتراقی مطلوبی هم برخـوردار اسـت   عاملی و

و  86/0کل مقیاسبراي  هفته 4در فاصله  STAپایایی بازآزمایی 

ظن پارانوئیـد و  هاي تجارب ادراکی غیرمعمول، سوءاسخرده مقی

و  75/0، 65/0اضطراب اجتمـاعی و تفکـر سـحرآمیز بـه ترتیـب      

لفا براي کل بر اساس نتایج حاصله ضریب آ .محاسبه گردید 59/0

هاي تجارب ادراکی غیرمعمول و براي خرده مقیاس 83/0مقیاس 

                                                
1. Schizotypal Trait Questionnaire A Scale
2. unusual perceptual experiences
3. paranoid suspiciousness/social anxiety
4. Jackson, M., & Claridge, G.
5. Rawlings, D., Claridge, G., & Freeman, J. L.

ــ67/0 ــاعی  وء، س ــطراب اجتم ــد و اض ــر 68/0ظن پارانوئی  و تفک

  حمدزاده وـم(اشد ـبیـخش مـبود که رضایتـب 60/0ز ـحرآمیـس

  ).1386همکاران، 

پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی، فرم کوتاه
6
 )SPQ-B( :

مـاده دارد،   22فـرم کوتـاه    ـ  کیزوتایپیپرسشنامه شخصـیت اسـ  

ساخته شده و نسخه کوتاه شـده  ) 1995( 7توسط راین و بنیشاي

خیـر   /بـه صـورت بلـی    SPQ-B. باشـد الی میؤس 74پرسشنامه 

جواب بلی نمره یک و جواب خیر نمره صـفر  . شودجواب داده می

 را  یپیزوتایاسـک  یمنفـ  ینشـانه شناسـ   عمـدتاً این ابزار . گیردمی

 ، 8یـاختـ ـنـشـ   یـادراکـ هاي عامل :دارد عامله ـسسنجد و یـم

هـا در  عامـل همسانی درونی این . 10و سازمان نایافتگی 9فرديبین

پایـایی  . قـرار دارنـد  ) 76/0میـانگین ( 80/0تا  72/0اي بین دامنه

میــانگین ( 95/0تــا  86/0بازآزمــایی دو ماهــه آن ضــرایبی بــین 

بـه وسـیله همبسـتگی آن بـا      روایـی مالکـی آن  . باشدمی) 90/0

روایی باالیی نشان  اختالل شخصیت اسکیزوتایپیابزارهاي بالینی 

        ، عامــل 66/0ایــن ضــرایب بــراي کــل مقیــاس     . ســتداده ا

ولـی  . باشـد مـی  63/0 فرديو عامل بین 73/0 شناختی ـ  ادراکی

رایـن و  ( )36/0( باشـد مـی  روایی مالکی عامـل آشـفتگی، پـایین   

این ابزار در ایران توسط محمدزاده  اعتبارسنجی ).1995 بنیشاي،

و روایـی همزمـان ایـن پرسشـنامه بـا        انجام گرفته است) 2007(

ــکیزوتایپی   ــیتی اس ــاس شخص ــت،   75/0مقی ــده اس ــزارش ش گ

هفتـه بـراي کـل     4ایی در فاصـله  همچنین، ضریب پایایی بازآزمـ 

ــاس  ــل SPQ-B ،94/0مقیــ ــراي عامــ ــایصو بــ ــاي نقــ               هــ

، 83/0فردي و آشفتگی بـه ترتیـب   شناختی، نقایص بینـ دراکیا

بر اساس نتایج حاصل، مقدار ضـریب  . به دست آمد 85/0و  90/0

ــل    ــراي ک ــا ب ــل  SPQ-B ،83/0آلف ــراي عام ــایص  و ب ــاي نق      ه

 68/0 و آشفتگی 70/0فردي ، نقایص بین66/0شناختی ـ   ادراکی

  .باشدمی

  

  هایافته

سه گروه بر اساس جنسیت و سن در  شناختیمشخصات جمعیت

  .نشان داده شده است 1جدول 

عملـی  و   ــ  ، نتایج سه گروه اسکیزوفرنیا، وسواس فکري2جدول 

هاي آن به و عامل STAرا بر اساس نمراتی که در مقیاس  بهنجار

                                                
6. Schizotypal Personality Questionnaire Brief form
7. Raine, A., & Benishay, D.
8. cognitive perceptual deficits
9. interpersonal deficits
10. disorganization



 اطالعات ایـن جـدول گویـاي آن   . کنداند، مقایسه میدست آورده

  یا، وسواسـه گروه اسکیزوفرناست که تفاوت مشاهده شده بین س

  .عملی و بهنجار معنادار است ـ فکري

  
  

  شناختی سه گروهمشخصات جمعیت -1جدول 

  اسکیزوفرنیا، وسواس فکري ـ عملی و بهنجار 

  وسواس   اسکیزوفرنیا  

  فکري ـ عملی

  تعداد کل  بهنجار

  38  13  14  11  مذکر  جنس

  61  21  20  23  مؤنث

  102  34  34  34  تعداد کل

  68/31  63/32  03/32  4/30  انگین سنیمی

  40  14  12  14  متأهل  تأهل

  62  20  22  20  مجرد
  

  سه گروه  ۀنتایج تحلیل واریانس یک طرفه براي مقایس -2جدول 

  STA مقیاس درعملی و بهنجار ـ  اسکیزوفرنیا، وسواس فکري

*F  میانگین جذوراتdfمجموع مجذوراتمنابع تغییراتاسیمق

  STAکل 

  

  

  ن گروهیبی

  درون گروهی

کل

37/6792218/339643/381

47/8819990/8

84/7673101

  بین گروهیتجارب ادراکی غیرمعمول

  درون گروهی

  کل

58/549279/27428/243

82/1119913/1

41/661101

  بین گروهیاضطراب اجتماعی /سؤظن پارانوئید

  درون گروهی

  کل

31/860215/43054/70

64/6039909/6

96/1463101

  

  تفکر سحرآمیز

  بین گروهی

  درون گروهی

کل

13/210206/10542/70

70/1479949/1

84/357101

*
 F  معنادار است 0001/0در سطح.  

       

هـاي  هـاي گـروه  به منظور تعیین معناداري تفاوت بین میانگین   

هـاي  و عامـل  STAنمرات کسب شده در مقیاس  سه گانه از نظر

ایـن نتـایج   . هاي چندگانه توکی استفاده شد، از آزمون مقایسهآن

نتایج حاصل بیانگر این نکته است . خالصه شده است 3در جدول 

ــروه    ــرات در گـ ــرات نمـ ــانگین تغییـ ــاوت میـ ــه تفـ ــاي کـ          هـ

بهنجـار و   ــ  ، اسـکیزوفرنیا عملـی  ـ فکريوسواس  ـ اسکیزوفرنیا

اسـت و سـه گـروه بـه      بهنجـار معنـادار   ـ عملی ـ فکريوسواس 

  .اندکسب کردهSTAترتیب بیشترین نمره را در 
  

  STA مقیاس ها دردار بین جفت گروهاآزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معن -3جدول 

  انحراف معیار  میانگین  *تفاوت میانگین  گروه  عامل

  بهنجار  س فکري ـ عملیوسوا  اسکیزوفرنیا

  91/2  61/27  66/18  08/3  ---  اسکیزوفرنیا  کل

  41/2  52/24  55/15  ---  - 08/3  وسواس فکري ـ عملی

  52/3  97/8  ---  -55/15  -66/18  بهنجار

  15/1  85/6  52/5  61/1  ---  اسکیزوفرنیا  اول

  95/0  23/5  91/3  ---  -61/1  وسواس فکري ـ عملی

  06/1  32/1  ---  - 91/3  - 52/5  بهنجار

  43/1  94/8  88/6  5  ---  اسکیزوفرنیا  دوم

  77/3  94/3  88/1  ---  -5  وسواس فکري ـ عملی

  41/1  05/2  -----  - 88/1  -88/6  بهنجار

  11/1  08/7  41/3  97/0  ---  اسکیزوفرنیا  سوم

  94/0  11/6  44/2  ---  - 97/0  وسواس فکري ـ عملی



  53/1  67/3  ---  - 44/2  - 41/3  بهنجار

                
*
  .دار استامعن 004/0مشاهده شده در سطح حداقل  يهاهمه تفاوت 

   

           نیــز نتـــایج ســه گـــروه اســکیزوفرنیا، وســـواس     4جــدول     

را بـر اسـاس نمراتـی کـه در پرسشـنامه       عملی و بهنجارـ  فکري

SPQ-B کنـد انـد، مقایسـه مـی   هاي آن بـه دسـت آورده  عامل و .

ل نیز گویاي آن است که تفاوت مشـاهده شـده   اطالعات این جدو

  .بین سه گروه معنادار است

  هايهاي گروهین میانگینـعیین معناداري تفاوت بـه منظور تـب  

  و SPQ-Bنامه ـرسشـده در پـسب شـمرات کـظر نـگانه از نهـس

. هاي چندگانه توکی اسـتفاده شـد  ، از آزمون مقایسههاي آنعامل

دهـد نتـایج حاصـل حـاکی از     نشـان مـی   5طور که جدول همان

    هـــاي معنـــاداري تفـــاوت میـــانگین تغییـــر نمـــرات در گـــروه

 بهنجـار و  ــ  ملی، اسـکیزوفرنیا ـعـ  وسواس فکري ـاسکیزوفرنیا  

 و سـه گـروه بـه ترتیـب     بهنجـار اسـت   ـ  عملـی ـ   وسواس فکري

  .اندکسب کرده SPQ-Bبیشترین نمره را در

  

  

  انس یک طرفه براي مقایسه سه گروه نتایج تحلیل واری -4جدول 

  SPQ-B مقیاس درعملی و بهنجار  ـ اسکیزوفرنیا، وسواس فکري

*F  میانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنابع تغییراتمقیاس

82/2566241/128374/223  بین گروهی  SPQ-Bکل 

88/5679973/5  درون گروهی

70/3134101  کل

96/376248/18840/97بین گروهی  اختینقایص ادراکی ـ شن

55/1919993/1  درون گروهی

52/568101  کل

76/354238/17779/135بین گروهی  نقایص بین فردي

32/1299930/1  درون گروهی

08/484101  کل

84/160242/8071/108بین گروهی  آشفتگی

23/739974/0  درون گروهی

07/234101  کل

                                          
* F  معنادار است 0001/0در سطح.  

  

  SPQ-Bها در مقیاس آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معنادار بین جفت گروه -5جدول 

تفاوت میانگین  گروه  هاعامل
  انحراف معیار  میانگین  *

  جاربهن  وسواس فکري ـ عملی  اسکیزوفرنیا

  25/2  88/16  11/12  29/4  ---  اسکیزوفرنیا  کل

  64/2  58/12  82/7  ---  - 29/4  عملیـ  وسواس فکري  

  27/2  76/4  ---  -82/7  -11/12  بهنجار  

  23/1  23/6  70/4  20/2  ---  اسکیزوفرنیا  اول

  81/1  02/4  50/2  ---  -20/2  وسواس فکري ـ عملی  

  99/0  52/1  ---  -50/2  -70/4  بهنجار  

  07/1  52/6  44/4  29/1  ---  اسکیزوفرنیا  دوم

  30/1  23/5  14/3  ---  -29/1  وسواس فکري ـ عملی  

  02/1  08/2  ---  -14/3  -44/4  بهنجار  

  76/0  11/4  97/2  79/0  ---  اسکیزوفرنیا  سوم

  84/0  32/3  17/2  ---  -79/0  وسواس فکري ـ عملی  

  95/0  14/1  ---  -17/2  -97/2  بهنجار  

  .دار استامعن 004/0هاي مشاهده شده در سطح حداقل وتهمه تفا *        

  



  

  بحث 

در این پژوهش با استفاده از دو ابزار معتبر اسکیزوتایپی که هر دو 

 انـد شده  ساخته  DSM-III-Rو  DSM-IIIهاي بر اساس مالك

هـاي  مـالك (   باشـند  مـی  DSM-IV-TRو اکنون نیز مطابق با 

نیـز   DSM-IV-TRپی در تشخیصی اختالل شخصیت اسکیزوتای

و در تحقیقات مربوط بـه اخـتالالت   ) بدون تغییر باقی مانده است

 OCDاند، رابطه مورد استفاده قرار گرفته طیف اسکیزوفرنیا مکرراً

ررسـی قـرار   پی مـورد ب یتوجه به سازه اسـکیزوتا  با اسکیزوفرنیا با

ـ  OCDهاي اسکیزوفرنیا، نتایج نشان داد گروه .گرفت ه و بهنجار ب

-کرده هاي اسکیزوتایپی کسبترتیب بیشترین نمره را در مقیاس

ط به اخـتالالت طیـف اسـکیزوفرنیا،    در ادبیات پژوهشی مربو. اند

اسکیزوفرنیا بحث  1اينشانهپیششخصیت اسکیزوتایپی به عنوان 

طـور  بـه  اختالل شخصیت اسـکیزوتایپی چرا که  ،بحث شده است

شود ه اسکیزوفرنیا دیده میفراوان در خویشاوندان بیماران مبتال ب

خـود   اختالل شخصیت اسـکیزوتایپی و همچنین در بعضی افراد، 

). 1998، 2والفرد و استراب(عالمتی براي شروع اسکیزوفرنیا است 

به عنوان نقـاط   ابنابراین، صفات اسکیزوتایپی اسکیزوفرنی). 1998

 اند کـه بـر طبـق   شدهمختلفی بر روي یک پیوستار مفهوم سازي 

مبین درجـاتی از   3پذیريآسیب     ـ  استرس الگويهاي مفروضه

هـا و  تحقیقات نیز شـباهت  ).1998والفرد و استراب، ( استخطر 

پذیري افراد مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوتایپی یا افراد آسیب

تسانگ (اند داده به اسکیزوفرنیا را نشان باال با صفات اسکیزوتایپی

ــابراین، بر. )2002و همکــاران،  ــاد نمــرات گــروه  بن افراشــتگی زی

در مقایسـه بـا دو گـروه     تایپیوهاي اسکیزاسکیزوفرنیا در مقیاس

، نمرات OCDبا  رابطه در. استقابل انتظار اسکیزوفرنیا و بهنجار 

فرنیا و بیشـتر از گـروه   وزاسـکی  زتایپی ایـن گـروه کمتـر ا   وسکیزا

و صفات اسـکیزوتایپی تـا    OCDکه  دهدو نشان می استبهنجار 

در یـک طیـف   رابطه دارند و شاید بتوان گفت دودي با یکدیگر ح

امـا از  . است پسیکوزـ  طیف اضطراب احتماالًگیرند و آن قرار می

در نمـرات  نیـز   OCDهـاي اسـکیزوفرنیا و   آنجایی که بین گـروه 

دار وجود دارد، لذا، رابطه این دو اخـتالل  اسکیزوتایپی تفاوت معنا

د عوامل دیگـري بـه   رسبه نظر می و نیستی و ساده اي خطرابطه

از این ، یافته حاضر. کندفرد را مستعد اسکیزوفرنیا می، OCDجز 

 سجی و همکـاران،  آیسی(هاي قبلی ها و یافتهپردازينظر با نظریه

                                                
1. prodromal
2. Wolfradt, U., & Struabe, E. R.
3. stress - vulnerability model

ــاران، ؛ 2003 ــک و همک ــوزو،  ؛ 1986 جنی ــی و دانل ؛ 2002روس

شخصـــیت  .اســـتنیـــز همســـو ) 2000ســـوبین و همکـــاران، 

کـه   بـا یکـدیگر دارنـد    شـباهت سـاختاري   OCDو اسکیزوتایپی 

لـی و تلـچ،   (هاي فکري خـودزاد  وسواس :بعضی از آنها عبارتند از

تــولین و ؛ 2004اینشــتین و منــزیس، (، تفکــر ســحرآمیز )2005

، انحـراف  4، ثبـات باورهـا  )2005، و همکاران ؛ لی2001همکاران، 

ایـن  تحقیـق حاضـر نیـز    . )2001تولین و همکـاران،  ( 5در ادراك

   .ها را نشان دادشباهت

 هـاي هاي پژوهش حاضر نشان داد که اختاللدر مجموع، یافته   

مجزا از هم  دو اختالل کامالً عملیـ   فکرياسکیزوفرنیا و وسواس 

ه در طـ نیستند و تا حدودي هم با یکدیگر رابطـه دارنـد و ایـن راب   

نیز  هاییپیامد ،هااین یافته. یابدمی اطول صفات اسکیزوتایپی معن

تواند داشته باشد و می عملیـ   فکريبراي درمان اختالل وسواس 

هـاي  مندي این بیماران، حداقل گروهتوجیه کننده عدم بهره شاید

اسکیزوتایپی  پسیکوزيخاطر وجود صفات شبه ه خاصی از آنها، ب

هـا نشـان   ن راسـتا، پـژوهش  یدر هم .هاي استاندارد باشداز درمان

ف اخـتالل  یضـع  یامـد درمـان  یبا پ یپیزوتایاسک اند که صفاتداده

، فریـک، جکوبسـون،   مـوریتز (رابطـه دارد   عملیـ   فکريوسواس 

؛ فریـک،  2004فرهومنـد و هنـد،    ،کامـپ کلوس، وین، روفر، کتن

  .)2006 ،، جکوبســون، کلــوس، روفــر و هنــد6مــوریتز، اندرســون

توانـد گـامی در راه گسـترش    هاي حاصل از این پژوهش مییافته

آن بـا   رابطهو  عملیـ   وسواس فکرياختالل    دانش پایه در زمینه

بردارد و در واقع، راه را براي دیگـر   طیف اسکیزوفرنیا هاياختالل

همچنین، پرداختن بـه  . پژوهشی باز کند  عالقمندان به این زمینه

بحث هماینـدي الگوهـاي شخصـیت اسـکیزوتایپی در ارتبـاط بـا       

ــاران  ــري بیم ــواس فک ــ  وس ـــ ــی یعمل ــان و  م ــد متخصص       توان

تـر  بیمـاران آگـاه  نظران را نسبت به وضعیت این دسـته از  صاحب

تـر بـا ایـن اخـتالل      آنها بتوانند با ذهنی روشن کرده و باعث شود

  .برخورد کنند

ــدودیت ــژوهشهــامح ــواع فرعــی  : ي پ    انجــام پــژوهش در ان

در توانـد  مـی  عملـی ــ   فکـري اسکیزوفرنیا و وسواس  هاياختالل

به علـت  . اطالعات مکملی فراهم نماید ،دو اختالل رابطهارتباط با 

اسـکیزوفرنیا و   هـاي هاي بیماران مبتال به اختاللمحدودیت گروه

مـذکور   هايتحقیق در انواع فرعی اختالل عملیـ  فکريوسواس 

                                                
4. fixity of belief
5. aberrant perception
6. Anderson, B.



عـدم امکـان   ن، یهمچنـ  .دهند محدودیت را تا حد ممکن پوشششـود تحقیقـات بعـدي ایـن     بنـابراین، پیشـنهاد مـی   . میسر نشـد 

ـ   فکرياسکیزوفرنیا و وسواس  يهاگروهدر  يماریشدت ب یابیارز

پژوهش حاضر بود که ممکـن اسـت    هايتیگر محدودیاز د عملی

شـود  بنابراین، پیشنهاد می. ر قرار دهدیثأها را تحت تيریگجهینت

 نظر قرارت مدین محدودیپژوهش حاضر، ا يهاافتهیدر استفاده از 

  .ردیگ
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چكيده


اگرچه اسكيزوفرنيا و اختلال وسواس فكري ـ عملي مقولههاي تشخيصي متمايزي هستند، ولي بر اساس برخي ويژگيها بين دو اختلال همپوشي وجود دارد. همچنين، بين شخصيت اسكيزوتايپي به عنوان شخصيت پيش نشانهاي اسكيزوفرنيا و اختلال وسواس فكري ـ عملي شباهتهايي وجود دارد كه در ادبيات پژوهشي اخير انعكاس يافتهاند. بررسي حاضر، به منظور امكان ارتباط الگوهاي اسكيزوتايپي با اسكيزوفرنيا و اختلال وسواس فكري ـ عملي انجام گرفت. صد و دو آزمودني (دو گروه از بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و اختلال وسواس فكري ـ عملي به همراه گروه بهنجار، هر كدام 34 نفر) با استفاده از مقياس شخصيتي اسكيزوتايپي (STA) و پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپي، فرم كوتاه (SPQ-B)، بررسي شدند. نتايج نشان داد گروههاي اسكيزوفرنيا، اختلال وسواس فكري ـ عملي و بهنجار به ترتيب بيشترين نمره را در  مقياسهاي اسكيزوتايپي كسب كردهاند. اين يافتهها در راستاي تحقيقات قبلي و بر اساس رابطه وسواس و اسكيزوفرنيا از طريق الگوهاي شبه پسيكوزي شخصيت اسكيزوتايپي تفسير گرديد.

واژههاي كليدي: اسكيزوتايپي، اسكيزوفرنيا، اختلال وسواس فكري ـ عملي

Abstract

Although schizophrenia and obsessive-compulsive disorder (OCD) are distinct diagnostic entities, there are substantial areas of overlap between the two disorders in some characteristics. There are some similarities between the schizotypal personality, as a schizophrenia prodromal personality, and obsessive   - compulsive disorder that is reflected in the literature. The present study explored the possibility that schizotypal patterns may be significantly related to obsessive-compulsive and schizophrenia disorders. One-hundred and two participants (two obsessive-compulsive and schizophrenia samples, each comprising 34 patients, were compared to 34 healthy controls) completed the Schizotypal Trait Questionnaire (STA) and the Schizotypal Personality Questionnaire-Brief form (SPQ-B). Findings indicate that schizotypal patterns are found in schizophrenia, obsessive compulsive disorder as well as the normal group. Results are discussed in light of previous findings showing that obsessive–compulsive neurosis and schizophrenia psychosis are related to each other through psychotic-like schizotypal features and patterns. 

Keywords: schizotypy, schizophrenia, obsessive-compulsive disorder 
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مقدمه


از نقطه نظر باليني، وجود همايندي مرضي
 بين اختلال وسواس فكري ـ عملي (OCD)
 و طبقه A اختلالات شخصيت (روسي، مارينانگلي، بوتي، كاليوكا و پتروزي
، 2000)، نيز توصيفات تجربي انواع فرعي اسكيزوتايپي
 در اختلال وسواس فكري ـ عملي (سوبين، بلاندل، ویلر، گاویگان، هایمان و کاراییورگو
 ، 2000)، احتمال وجود طيف اضطراب ـ پسيكوز
 را مطرح     ميسازد (پالانتي
، 2000). ميزان همايندي اختلال وسواس فكري ـ عملي با اسكيزوفرنيا
 در تحقيقات مختلف بين 8/7 تا 5/40 درصد گزارش شده است (راجکومار، ردي و کانداول
، 2008). اختلال شخصيت اسكيزوتايپي هم که به لحاظ پديدارشناسي و نوروبيولوژي شبيه اسكيزوفرنيا بوده (سيور و ديويس
، 2004) همايندي معناداري با اختلال وسواس فكري ـ عملي نشان داده است (پويوروسکي، فرجيان، پشينيان، هيدراچ، فوكس، ويزمن و كوران
، 2008؛ پويوروسکي و کوران، 2005). اختلال وسواس فكري ـ عملي و طيف اسكيزوفرنيا در طول ابعاد اسكيزوتايپي به هم مرتبط ميشوند. شواهد روانسنجي و  عصبشناختي در حمايت از اين مفهوم وجود دارد (روسي و دانلوزو
، 2002)؛ در واقع بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري ـ عملي در پرسشنامههاي مختلفي كه براي سنجش صفات اسكيزوتايپي ساخته شدهاند، نمرات بالايي ميآورند. همچنين نشان داده شده كه نقصهاي پردازش اطلاعات اين بيماران با بيماران مبتلا به پسيكوز همانندي دارد (روسي و دانلوزو، 2002). 

   يافتههاي ناشي از تحقيقات ژنتيكي و شناختي مربوط به وضعيتهاي مرزي پسيكوزي (مثل اختلال شخصيت اسكيزوتايپي و اختلال شخصيت مرزي
) حاكي از وجود پيوستاري رفتاري بين نشانه شناسي مرضي بيماران سايكوتيك و افراد غيرسايكوتيك در ابعاد مختلف است (لافلند و ويليامز
، 1997؛ محمدزاده، گودرزي، تقوي و ملازاده، 1384؛ محمدزاده و كريمي، 1388). اسكيزوتايپي معمولاً نوعي آمادگي براي اسكيزوفرنيا در نظر گرفته ميشود (روسي و دانلوزو، 2002). همچنين، اسكيزوتايپي را ميتوان به عنوان آمادگي براي پسيكوز بهطور اعم در نظر گرفت (كلاريج، مککریری، ماسن، بنتال، بویل، اسلید و پاپلول
، 1996). اين آمادگي با آسيبهاي عصبشناختي، نوروبيولوژيك، روانپزشكي و نوروپسيكولوژيك در خويشاوندان درجه اول غيرسايكوتيك و غيراسكيزوتايپي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا مشخص است (تسانگ، استون، تاربوكس و فاراوان
، 2002). علاوه بر اين، در الگوي ابعادي كامل
 پسيكوز (كلاريج، 1997؛ به نقل از روسي و دانلوزو، 2002)، بعد اسكيزوتايپي را ميتوان به عنوان پيوستاري در نظر گرفت كه نقطه شروع آن حالت بهنجار و انتهاي آن نه تنها اسكيزوفرنيا بلكه طيفهاي ديگر آسيبشناسي رواني همچون اختلالهاي دوقطبي
 و وسواس فكري ـ عملي را نيز شامل شود. در اين ديدگاه، رابطه بين سازه اسكيزوتايپي با اختلال دو قطبي و نيز اختلال وسواس فكري ـ عملي ميتواند اطلاعات بيشتري درباره ماهيت ابعادي بودن اسكيزوتايپي ارائه دهد (روسي و دانلوزو، 2002).


   گزارش شده است كه اختلال وسواس فكري ـ عملي، از ميان ديگر اختلالهاي روانپزشكي غيرپسيكوزي، آمادگي بيشتري براي داشتن اختلالهاي شخصيتي شاخه  A(عجيب و غير عادي) دارد (بجروت، نيلاندر، ليندستورم
، 2001). اختلال وسواس فكري ـ عملي، به دليل بعضي ويژگيهاي شخصيتي، اجرايي و مغزي كه دارد، ابهامات زيادي را براي محققان اين حيطه به وجود آورده است؛ مثلاً با وجود اينكه اين اختلال از ابتدا در طبقه اختلالهاي اضطرابي قرار گرفته است، اما تعداد زيادي از بيماران، ملاكهاي تشخيصي اسكيزوفرنيا را نشان ميدهند (راسموسن و تسانگ
، 1986). مروري بر چندين مطالعه نشان ميدهد كه 7 تا 12 درصد بيماران مبتلا به وسواس فكري ـ عملي در دورههاي بعدي اختلال، نشانههاي اختلال اسكيزوفرنيا را نشان ميدهند. به نظر ميرسد، وجود اختلال وسواس فكري ـ عملي قبلي، دوره تحول اختلال اسكيزوفرنياي بـعدي را 24 مـرتبه بـيشتر از جـمعيت عادي افـزايش مـيدهـد

(اشپيتزناگل و سور
، 2002).


   همانطور که ذکر گرديد، رابطه بين نشانه شناسي اختلال وسواس فكري ـ عملي و اختلال شخصيت اسكيزوتايپي، به نظر قويتر است. جنيك، بير، ميني چيلو، شوارتز و كري
 (1986) شيوع بالاي الگوهاي شبه پسيكوزي اسكيزوتايپي و اضطراب اجتماعي را در نمونههاي بيماران OCD گزارش كردهاند. استانلي، تورنر و بوردن
 (1990) گزارش كردهاند با اينكه تنها 8 درصد نمونه بيماران OCD آنها واجد ملاكهاي تشخيصي DSM-III-R (انجمن روانپزشكي امريكا
، 1987) براي اختلال شخصيت اسكيزوتايپي بودند، اما %20 از نمونهها، اضطراب اجتماعي غالب، الگوهاي شبه پسيكوز اسكيزوتايپي شامل باورهاي هذياني زل زدن ديگران به آنها يا موضوع اظهارات توهينآميز بودن، هذيانهاي بدني، توهمات بينايي و خطاهاي حسي بينايي را نيز تجربه ميكردند. انرايت و بيچ
 (1990) گروهي از بيماران OCD و ديگر اختلالات اضطرابي را در پرسشنامه تركيبي شخصيت اسكيزوتايپي
  كلاريج و بروكز
 (1984) مقايسه كردند. نتايج نشان داد بيماران OCD در مقايسه با گروه كنترل اضطرابي، بهطور معناداري نمرات بالاتري در مقياسهايي كه ويژگيهاي "نشانههاي مثبت پسيكوز
" و   "سازمان نايافتگي شناختي/ اضطراب
" اسكيزوتايپي را منعكس ميكردند، كسب كردند. يافته مشابهي هم در مطالعه ديگر به دست آمد (انرايت، كلاريج، بيچ و كمپ ـ ويلر
، 1994). رابطه نزديك OCD با الگوهاي شبه پسيكوزي شخصيت اسكيزوتايپي كه بهطور ثابت در اكثر تحقيقات گزارش شده است با يافتههاي حاصل از آزمايههاي تجربي مشابهي هم هماهنگ است كه بازداري شناختي
 مشابهي را در شخصيت اسكيزوتايپي، اسكيزوفرنيا و OCD نشان دادهاند (روت و باريبي
، 2000). 

   بنابراين، محققين اظهار ميدارند كه اين اختلال ممكن است در رديف اختلالهاي اسكيزوفرنيا قرار گيرد تا اختلالهاي اضطرابي. اين مطالب حاكي از آن است كه هم اختلال وسواس فكري ـ عملي و هم اختلال اسكيزوفرنيا با ناكارآمديهايي در لوب پيشاني در ارتباط است (اشپيتزناگل و سور، 2002). مثلاً، در مطالعه بولتون، ريون، مادرونال ـ لوکو و ماركس
 (2000) ديده شده است اين دو اختلال در بسياري از علائم عصبشناختي كه از طريق فهرست عصبشناسي كمبريج سنجيده شد، به هم شباهت دارند. نتايج مطالعه ديگري كه توسط آيسيسجي، دين، هريس و اركمن
 (2003) انجام شد، حاكي از اين بود كه بيماران وسواسي كه در مقياسهاي اسكيزوتايپي نمرات بالاتري ميگيرند، كاركرد اجرايي ضعيفتري دارند. پويوروسکي و همکاران (2008) نيز نشان دادند اين گروه از بيماران OCD، با بينش ضعيفتر، نشانههاي منفي بيشتر و دارا بودن بستگان درجه اول مبتلا به اسکيزوفرنيا همراه هستند.

   لي و وون
 (2003) نشان دادهاند دو نوع وسواس فكري وجود دارد كه واكنشهاي هيجاني، ارزيابيهاي شناختي و راهبردهاي كنترلي متفاوتي را فراخواني ميكنند: وسواسهاي فكري خودزاد
 و وسواسهاي فكري واكنشي
. وسواسهاي فكري خودزاد نفرتانگيزتر، عجيب و غيرمقبولتر و گناه آلودهتر بوده، در حاليكه وسواسهاي فكري واكنشي نگرانيهاي عمده مبني بر درستي افكار را بر ميانگيزند. همچنين، وسواسهاي فكري خودزاد صرفاً به خاطر خود افكار، تهديد كننده ادراك ميشوند و تلاش براي كنترل فكر را موجب ميشوند، در مقابل، وسواسهاي فكري واكنشي، واقعيتر ادراك شده و موجب برانگيختن احساس مسؤوليت براي جلوگيري از آسيب ميشوند. علاوه بر اين، وسواسهاي فكري خودزاد، راهبردهاي ذهني كنترل افكار اجتنابيتري (پوشيده) را فرا ميخوانند (مانند توقف فكر و حواسپرتي)؛ در مقابل، وسواسهاي فكري واكنشي راهبردهاي كنترلي مواجههايتر و رفتاريتري (آشكار) را راه اندازي ميكنند (مانند وارسي و شستشو). شناسايي محرك برانگيزنده     وسواسهاي فكري در وسواسهاي فكري واكنشي نسبتاً آسان است در حاليكه در وسواسهاي فكري خودزاد شناسايي محرك راهانداز سخت و يا اصلاً وجود ندارد. رابطه محتواي فكر با محرك برانگيزاننده در وسواسهاي فكري واكنشي منطقي و واقعيتر بوده در حاليكه اين رابطه در مورد وسواسهاي فكري خودزاد نمادين و داراي تداعيهاي غيرممكن و عجيب و غريب است. وسواسهاي فكري خودزاد خود ناهمخوانتر
 از وسواسهاي فكري واكنشي هستند. وسواسهاي فكري خودزاد بيشتر داراي محتواي جنسي، كفرآميز و پرخاشگرانه بوده، در حاليكه، محتواي وسواسهاي فكري واكنشي بيشتر شامل افكار آلودگي، ترديد، بيماري و نامتقارني و گم كردن اشيا مهم ميباشد. در همين راستا، لي و تلچ
 (2005) گزارش كردهاند كه وسواسهاي فكري خودزاد رابطه قويتري با شخصيت اسكيزوتايپي است، در حاليكه، رابطه بين وسواسهاي فكري واكنشي و شخصيت اسكيزوتايپي قابل چشمپوشي است. تفكر سحرآميز
 يكي ديگر از اشتراكات نظريهاي بين OCD و شخصيت اسكيزوتايپي ميباشد. تفكر سحرآميز يكي از ملاكهاي 9 گانه DSM-IV-TR (انجمن روانپزشكي امريكا،2000) براي اختلال شخصيت اسكيزوتايپي است كه در OCD خود را به صورت آميختگي فكر ـ عمل
 (TAF) (افزايش احتمال وقوع يك عمل به خاطر تفكر زياد در مورد آن عمل) نشان ميدهد (تولين، آبرامويتز، كوزاك و فوا
، 2001؛ اينشتين و منزيس
، 2004؛ لي، كوگل و تلچ
، 2005). 

   اگرچه بحث در مورد رابطه اختلال وسواس فكري ـ عملي و اسکيزوفرنيا موضوعي چندان جديد نيست، ولي نقش احتمالي واسطهگري الگوهاي شخصيت اسكيزوتايپي در رابطه با دو اختلال، موضوعي جديد و رو به رشد است که انجام پژوهش حاضر نيز در همين راستا قابل توجيه است. بنابراين و با توجه به موارد ياد شده، هدف از پژوهش حاضر بررسي ويژگيهاي اسكيزوتايپي در پيوستار روان نوروز ـ پسيكوز به منظور فراهم نمودن پـشتـوانه پـژوهشـي بـيشتـر و افـزايـش دانـش در مورد   


اختلالهايي كه در مرز پسيكوز قرار دارند، است.

روش

جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش: اين پژوهش در يك بررسي زمينهيابي و پس رويدادي انجام شده و از نوع توصيفي ـ مقطعي است. جامعه آماري در اين پژوهش، شامل كليه بيماراني (اعم از مؤنث يا مذكر) است كه در سال 1386 به كلينيكهاي مشاوره و بيمارستانهاي اعصاب و روان شهرهاي تهران و تبريز مراجعه كرده و تشخيصهاي اختلال وسواس  فكري ـ عملي و اسكيزوفرنيا را بر اساس ملاكهاي DSM-IV-TR، دريافت كردهاند. براي انتخاب نمونه از روش نمونهگيري در دسترس استفاده شد. نمونه آماري پژوهش حاضر، شامل 102 نفر از افرادي بود كه در3 گروه زير قرار گرفتند:


1- گروه اول، شامل 34 نفر از بيماراني بود كه در 5 ماهه اول سال 1386 به بيمارستانهاي اعصاب و روان مراجعه و در آنجا بستري شده بودند و بر اساس ملاكهاي تشخيصي         DSM-IV-TR و توسط روانپزشك به عنوان بيماران اسكيزوفرن تشخيص گرفته بودند. 


2-  گروه دوم، 34 نفر، بيماراني بودند كه در همين مدت به مراكز مشاوره و بيمارستانها مراجعه و بر اساس ملاكهاي تشخيصي DSM-IV-TR و توسط روانپزشك مربوط، بهعنوان بيماران مبتلا به وسواس فكري ـ عملي تشخيص گرفته بودند.

3-  گروه سوم، شامل 34 نفر از افراد بهنجار بود كه هيچگونه تشخيص روانپزشكي قبلي نداشته و از نظر رواني سالم بودند. اين گروه، از نظر سن، جنس، تحصيلات و وضعيت تأهل با گروه بيمار همتا شدند.

   پس از مراجعه به مراکز، بيماران داراي تشخيصهاي اختلال وسواس فكري ـ عملي و اسكيزوفرنيا به محقق ارجاع داده شدند. ابتدا بيماران از لحاظ ملاکهاي شمول مورد مصاحبه قرار گرفتند و در صورت تأیيد از آنها خواسته شد که به سؤالات پرسشنامهها پاسخ دهند. ملاكهاي شمول كه در انتخاب گروهها اعمال شد، عبارت بودند از: فقدان اختلالهاي جسماني اساسي؛ اگر بيمار تحت درمان داروهاي روانگردان باشد نبايد بيش از دو هفته قبل از اجراي پرسشنامهها دارو درماني شروع شده باشد؛ گروهها بهطور همزمان تشخيص اختلال رواني ديگري نداشته باشند؛ گروهها بايد حداقل تا كلاس سوم راهنمايي سواد داشته باشند؛ گروهها بهطور داوطلبانه وارد تحقيق شده باشند. در تكميل همزمان دو پرسشنامه ترتيبي داده شد كه نيمي از آزمودنيها نخست مقياس STA و سپس پرسشنامه SPQ-B را تكميل نمايند و نيم ديگر از آزمودنيها ابتدا پرسشنامه SPQ-B و سپس STA را تكميل نمايند تا بدين وسيله اثرات ناشي از ترتيب تكميل پرسشنامهها كنترل شود. همچنين، براي جلوگيري از مغشوش شدن يافتهها به خاطر خستگي و         بيحوصلگي آزمودنيها، پرسشنامهها با فواصل زماني متناسب براي هر آزمودني اجرا شد.

ابزار سنجش

مقياس شخصيتـي اسكيزوتايپي
 (STA):  STA  شامل 37 ماده ميباشد که به صورت بلي/ خير جواب داده ميشود. جواب بلي نمره يك و جواب خير نمره صفر ميگيرد. اين مقياس عمدتاً نشانهشناسي مثبت اسکيزوتايپي را ميسنجد و سه عامل دارد: عاملهاي تجارب ادراكي غيرمعمول
، سوءظن پارانوئيد/ اضطراب اجتماعي
 و تفكر سحرآميز. جکسون و کلاريج
 (1991). ضريب پايایي بازآزمایي را براي STA ، 64/0 گزارش کردهاند. همچنين، راولينگز، كلاريج و فريمن
 (2001) ضريب پايايي همساني دروني 85/0 را براي STA  گزارش کردهاند. روايي همزمان STA با مقياس  روانآزردگي پرسشنامه شخصيتي آيزنك (EPQ) در فرهنگ اصلي، 61/0 گزارش شده است (راولينگز و همكاران، 2001). هنجاريابي و خصوصيات روانسنجي اين مقياس در ايران، توسط محمدزاده، گودرزي، تقوي و ملازاده (1386) انجام گرفته است و روايي همزمان اين مقياس و    عاملهاي آن با مقياس روانآزردگي فرم تجديد نظر شدة پرسشنامه شخصيتي آيزنك EPQ-R به ترتيب 73/0، 50/0، 55/0 و 69/0 گزارش شده است، ضمن اينكه STA از روايي عاملي و افتراقي مطلوبي هم برخوردار است. همچنين، ضريب پايايي بازآزمايي STA در فاصله 4 هفته براي كل مقياس86/0 و خرده مقياسهاي تجارب ادراكي غيرمعمول، سوءظن پارانوئيد و اضطراب اجتماعي و تفكر سحرآميز به ترتيب 65/0، 75/0 و 59/0 محاسبه گرديد. بر اساس نتايج حاصله ضريب آلفا براي كل مقياس 83/0 و براي خرده مقياسهاي تجارب ادراكي غيرمعمول 67/0، سوءظن پارانوئيد و اضطراب اجتماعي 68/0 و تفكر سـحرآميـز 60/0 بـود كه رضايتبـخش مـيبـاشد (مـحمدزاده و

همکاران، 1386).

پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپي، فرم كوتاه
 (SPQ-B): پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپي ـ فرم كوتاه 22 ماده دارد، توسط راين و بنيشاي
 (1995) ساخته شده و نسخه كوتاه شده پرسشنامه 74 سؤالي ميباشد. SPQ-B به صورت بلي/ خير جواب داده ميشود. جواب بلي نمره يك و جواب خير نمره صفر ميگيرد. اين ابزار عمدتاً نشانه شناسي منفي اسکيزوتايپي را  مـيسنجد و سـه عامل دارد: عاملهاي ادراكـي ـ شـنـاختـي
،  بينفردي
 و سازمان نايافتگي
. همساني دروني اين عاملها در دامنهاي بين 72/0 تا 80/0 (ميانگين76/0) قرار دارند. پايايي بازآزمايي دو ماهه آن ضرايبي بين 86/0 تا 95/0 (ميانگين 90/0) ميباشد. روايي ملاكي آن به وسيله همبستگي آن با ابزارهاي باليني اختلال شخصيت اسكيزوتايپي روايي بالايي نشان داده است. اين ضرايب براي كل مقياس 66/0، عامل         ادراكي ـ شناختي 73/0 و عامل بينفردي 63/0 ميباشد. ولي روايي ملاكي عامل آشفتگي، پايين ميباشد (36/0) (راين و بنيشاي، 1995). اعتبارسنجي اين ابزار در ايران توسط محمدزاده (2007) انجام گرفته است و روايي همزمان اين پرسشنامه با مقياس شخصيتي اسكيزوتايپي 75/0 گزارش شده است، همچنين، ضريب پايايي بازآزمايي در فاصله 4 هفته براي كل مقياس SPQ-B، 94/0 و براي عاملهاي نقايص              ادراكي ـ شناختي، نقايص بينفردي و آشفتگي به ترتيب 83/0، 90/0 و 85/0 به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل، مقدار ضريب آلفا براي كل SPQ-B، 83/0 و براي عاملهاي نقايص      ادراكي ـ شناختي 66/0، نقايص بينفردي 70/0 و آشفتگي 68/0 ميباشد.

يافتهها

مشخصات جمعيتشناختي سه گروه بر اساس جنسيت و سن در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 2، نتايج سه گروه اسكيزوفرنيا، وسواس فكري ـ عملي  و بهنجار را بر اساس نمراتي كه در مقياس STA و عاملهاي آن به دست آوردهاند، مقايسه ميكند. اطلاعات اين جدول گوياي آن است كه تفاوت مشاهده شده بين سه گروه اسكيزوفرنـيا، وسواس

فكري ـ عملي و بهنجار معنادار است.

جدول 1- مشخصات جمعيتشناختي سه گروه


 اسكيزوفرنيا، وسواس فكري ـ عملي و بهنجار


		

		اسكيزوفرنيا

		وسواس 


فكري ـ عملي

		بهنجار

		تعداد كل



		جنس

		مذكر

		11

		14

		13

		38



		

		مؤنث

		23

		20

		21

		61



		تعداد كل

		34

		34

		34

		102



		ميانگين سني

		4/30

		03/32

		63/32

		68/31



		تأهل

		متأهل

		14

		12

		14

		40



		

		مجرد

		20

		22

		20

		62





جدول 2- نتايج تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسة سه گروه 

اسكيزوفرنيا، وسواس فكري ـ عملي و بهنجار در مقياس STA

		مقياس

		منابع تغييرات

		مجموع مجذورات

		df

		ميانگين جذورات

		F*



		كل STA



		بين گروهي

درون گروهي

كل

		37/6792

		2

		18/3396

		43/381



		

		

		47/881

		99

		90/8

		



		

		

		84/7673

		101

		

		



		تجارب ادراكي غيرمعمول



		بين گروهي

درون گروهي

كل

		58/549

		2

		79/274

		28/243



		

		

		82/111

		99

		13/1

		



		

		

		41/661

		101

		

		



		سؤظن پارانوئيد/ اضطراب اجتماعي

		بين گروهي

درون گروهي

كل

		31/860

		2

		15/430

		54/70



		

		

		64/603

		99

		09/6

		



		

		

		96/1463

		101

		

		



		تفكر سحرآميز

		بين گروهي

درون گروهي

كل

		13/210

		2

		06/105

		42/70



		

		

		70/147

		99

		49/1

		



		

		

		84/357

		101
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   به منظور تعيين معناداري تفاوت بين ميانگينهاي گروههاي سه گانه از نظر نمرات كسب شده در مقياس STA و عاملهاي آن، از آزمون مقايسههاي چندگانه توكي استفاده شد. اين نتايج در جدول 3 خلاصه شده است. نتايج حاصل بيانگر اين نكته است كه تفاوت ميانگين تغييرات نمرات در گروههاي          اسكيزوفرنيا ـ وسواس فكري ـ عملي، اسكيزوفرنيا ـ بهنجار و وسواس فكري ـ عملي ـ بهنجار معنادار است و سه گروه به ترتيب بيشترين نمره را در  STAكسب كردهاند.

جدول 3- آزمون تعقيبي توكي به منظور تعيين رابطه معنادار بين جفت گروهها در مقياس STA

		عامل

		گروه

		تفاوت ميانگين*

		ميانگين

		انحراف معيار



		

		

		اسكيزوفرنيا

		وسواس فكري ـ عملي

		بهنجار

		

		



		کل

		اسكيزوفرنيا

		---

		08/3

		66/18

		61/27

		91/2



		

		وسواس فكري ـ عملي

		08/3 -

		---

		55/15

		52/24

		41/2



		

		بهنجار

		66/18-

		55/15-

		---

		97/8

		52/3



		اول

		اسكيزوفرنيا

		---

		61/1

		52/5

		85/6

		15/1



		

		وسواس فكري ـ عملي

		61/1-

		---

		91/3

		23/5

		95/0



		

		بهنجار

		52/5-

		91/3-

		---

		32/1

		06/1



		دوم

		اسكيزوفرنيا

		---

		5

		88/6

		94/8

		43/1



		

		وسواس فكري ـ عملي

		5-

		---

		88/1

		94/3

		77/3



		

		بهنجار

		88/6-

		88/1-

		-----

		05/2

		41/1



		سوم

		اسكيزوفرنيا

		---

		97/0

		41/3

		08/7

		11/1



		

		وسواس فكري ـ عملي

		97/0-

		---

		44/2

		11/6

		94/0



		

		بهنجار

		41/3-

		44/2-

		---

		67/3

		53/1






              * همه تفاوتهاي مشاهده شده در سطح حداقل 004/0 معنادار است.

   جدول 4 نيز نتايج سه گروه اسكيزوفرنيا، وسواس            فكري ـ عملي و بهنجار را بر اساس نمراتي كه در پرسشنامه SPQ-B و عاملهاي آن به دست آوردهاند، مقايسه ميكند. اطلاعات اين جدول نيز گوياي آن است كه تفاوت مشاهده شده بين سه گروه معنادار است.

  بـه منظور تـعيين معناداري تفاوت بـين ميانگينهاي گروههاي

سـهگانه از نـظر نـمرات كـسب شـده در پـرسشـنامه SPQ-B و

عاملهاي آن، از آزمون مقايسههاي چندگانه توكي استفاده شد. همانطور كه جدول 5 نشان ميدهد نتايج حاصل حاكي از معناداري تفاوت ميانگين تغيير نمرات در گروههاي     اسكيزوفرنيا ـ وسواس فكري ـ عـملي، اسكيزوفرنيا ـ بهنجار و وسواس فكري ـ عملي ـ بهنجار است و سه گروه به ترتيب بيشترين نمره را در SPQ-B كسب كردهاند.

جدول 4- نتايج تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه سه گروه 

اسكيزوفرنيا، وسواس فكري ـ عملي و بهنجار در مقياس SPQ-B

		مقياس

		 منابع تغييرات

		مجموع مجذورات

		df

		ميانگين مجذورات

		F*



		كل SPQ-B

		بين گروهي

		82/2566

		2

		41/1283

		74/223



		

		درون گروهي

		88/567

		99

		73/5

		



		

		كل

		70/3134

		101

		

		



		نقايص ادراكي ـ شناختي

		بين گروهي

		96/376

		2

		48/188

		40/97



		

		درون گروهي

		55/191

		99

		93/1

		



		

		كل

		52/568

		101

		

		



		نقايص بين فردي

		بين گروهي

		76/354

		2

		38/177

		79/135



		

		درون گروهي

		32/129

		99

		30/1

		



		

		كل

		08/484

		101

		

		



		آشفتگي

		بين گروهي

		84/160

		2

		42/80

		71/108



		

		درون گروهي

		23/73

		99

		74/0

		



		

		كل

		07/234

		101

		

		





                                          * F در سطح 0001/0 معنادار است.


جدول 5- آزمون تعقيبي توكي به منظور تعيين رابطه معنادار بين جفت گروهها در مقياس SPQ-B

		عاملها

		گروه

		تفاوت ميانگين*

		ميانگين

		انحراف معيار



		

		

		اسكيزوفرنيا

		وسواس فكري ـ عملي

		بهنجار

		

		



		کل

		اسكيزوفرنيا

		---

		29/4

		11/12

		88/16

		25/2



		

		وسواس فكري ـ عملي

		29/4 -

		---

		82/7

		58/12

		64/2



		

		بهنجار

		11/12-

		82/7-

		---

		76/4

		27/2



		اول

		اسكيزوفرنيا

		---

		20/2

		70/4

		23/6

		23/1



		

		وسواس فكري ـ عملي

		20/2-

		---

		50/2

		02/4

		81/1



		

		بهنجار

		70/4-

		50/2-

		---

		52/1

		99/0



		دوم

		اسكيزوفرنيا

		---

		29/1

		44/4

		52/6

		07/1



		

		وسواس فكري ـ عملي

		29/1-

		---

		14/3

		23/5

		30/1



		

		بهنجار

		44/4-

		14/3-

		---

		08/2

		02/1



		سوم

		اسكيزوفرنيا

		---

		79/0

		97/2

		11/4

		76/0



		

		وسواس فكري ـ عملي

		79/0-

		---

		17/2

		32/3

		84/0



		

		بهنجار

		97/2-

		17/2-

		---

		14/1

		95/0
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بحث 

در اين پژوهش با استفاده از دو ابزار معتبر اسكيزوتايپي كه هر دو بر اساس ملاكهاي DSM-III و DSM-III-R ساخته   شدهاند و اكنون نيز مطابق با DSM-IV-TR ميباشند    (ملاكهاي تشخيصي اختلال شخصيت اسكيزوتايپي در DSM-IV-TR نيز بدون تغيير باقي مانده است) و در تحقيقات مربوط به اختلالات طيف اسكيزوفرنيا مكرراً مورد استفاده قرار گرفتهاند، رابطه OCD با اسكيزوفرنيا با توجه به سازه اسكيزوتايپي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد گروههاي اسكيزوفرنيا، OCD و بهنجار به ترتيب بيشترين نمره را در مقياسهاي اسكيزوتايپي كسب كردهاند. در ادبيات پژوهشي مربوط به اختلالات طيف اسكيزوفرنيا، اسكيزوتايپي به عنوان شخصيت پيشنشانهاي
 اسكيزوفرنيا بحث شده است، چرا كه اختلال شخصيت اسكيزوتايپي بهطور فراوان در خويشاوندان بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا ديده ميشود و همچنين در بعضي افراد، اختلال شخصيت اسكيزوتايپي خود علامتي براي شروع اسكيزوفرنيا است (والفرد و استراب
، 1998). بنابراين، صفات اسكيزوتايپي اسكيزوفرنيا به عنوان نقاط مختلفي بر روي يك پيوستار مفهوم سازي شدهاند كه بر طبق مفروضههاي الگوي استرس ـ      آسيبپذيري
 مبين درجاتي از خطر است (والفرد و استراب، 1998). تحقيقات نيز شباهتها و آسيبپذيري افراد مبتلا به اختلال شخصيت اسكيزوتايپي يا افراد با صفات اسكيزوتايپي بالا به اسكيزوفرنيا را نشان دادهاند (تسانگ و همكاران، 2002). بنابراين، برافراشتگي زياد نمرات گروه اسكيزوفرنيا در مقياسهاي اسكيزوتايپي در مقايسه با دو گروه اسكيزوفرنيا و بهنجار قابل انتظار است. در رابطه با OCD، نمرات اسكيزوتايپي اين گروه كمتر از اسكيزوفرنيا و بيشتر از گروه بهنجار است و نشان ميدهد كه OCD و صفات اسكيزوتايپي تا حدودي با يكديگر رابطه دارند و شايد بتوان گفت در يك طيف قرار ميگيرند و آن احتمالاً طيف اضطراب ـ پسيكوز است. اما از آنجايي كه بين گروههاي اسكيزوفرنيا و OCD نيز در نمرات اسكيزوتايپي تفاوت معنادار وجود دارد، لذا، رابطه اين دو اختلال رابطهاي خطي و ساده نيست و به نظر ميرسد عوامل ديگري به جز OCD، فرد را مستعد اسكيزوفرنيا ميكند. يافته حاضر، از اين نظر با نظريهپردازيها و يافتههاي قبلي (آيسيسجي و همكاران، 2003؛ جنيك و همكاران، 1986؛ روسي و دانلوزو، 2002؛ سوبين و همكاران، 2000) نيز همسو است. شخصيت اسكيزوتايپي و OCD شباهت ساختاري با يكديگر دارند كه بعضي از آنها عبارتند از: وسواسهاي فكري خودزاد (لي و تلچ، 2005)، تفكر سحرآميز (اينشتين و منزيس، 2004؛ تولين و همكاران، 2001؛ لي و همكاران، 2005)، ثبات باورها
، انحراف در ادراك
 (تولين و همكاران، 2001). تحقيق حاضر نيز اين شباهتها را نشان داد. 


   در مجموع، يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد كه اختلالهاي اسكيزوفرنيا و وسواس فكري ـ عملي دو اختلال كاملاً مجزا از هم نيستند و تا حدودي هم با يكديگر رابطه دارند و اين رابطه در طول صفات اسكيزوتايپي معنا مييابد. اين يافتهها، پيامدهايي نيز براي درمان اختلال وسواس فكري ـ عملي ميتواند داشته باشد و شايد توجيه كننده عدم بهرهمندي اين بيماران، حداقل گروههاي خاصي از آنها، به خاطر وجود صفات شبه پسيكوزي اسكيزوتايپي از درمانهاي استاندارد باشد. در همين راستا، پژوهشها نشان دادهاند که صفات اسکيزوتايپي با پيامد درماني ضعيف اختلال وسواس فكري ـ عملي رابطه دارد (موريتز، فریک، جکوبسون، کلوس، وین، روفر، کتنکامپ، فرهومند و هند، 2004؛ فريک، موریتز، اندرسون
، جکوبسون، کلوس، روفر و هند، 2006).  يافتههاي حاصل از اين پژوهش ميتواند گامي در راه گسترش دانش پايه در زمينه اختلال وسواس فکري ـ عملي و رابطه آن با اختلالهاي طيف اسکيزوفرنيا بردارد و در واقع، راه را براي ديگر علاقمندان به اين زمينه پژوهشي باز کند. همچنين، پرداختن به بحث همايندي الگوهاي شخصيت اسکيزوتايپي در ارتباط با بيماران وسواس فکري ـ عملي ميتواند متخصصان و       صاحبنظران را نسبت به وضعيت اين دسته از بيماران آگاهتر کرده و باعث شود آنها بتوانند با ذهني روشنتر با اين اختلال برخورد کنند.

محدوديتهاي پژوهش: انجام پژوهش در انواع فرعي    اختلالهاي اسكيزوفرنيا و وسواس فكري ـ عملي ميتواند در ارتباط با رابطه دو اختلال، اطلاعات مكملي فراهم نمايد. به علت محدوديت گروههاي بيماران مبتلا به اختلالهاي اسكيزوفرنيا و وسواس فكري ـ عملي تحقيق در انواع فرعي اختلالهاي مذكور ميسر نشد. بنابراين، پيشنهاد ميشود تحقيقات بعدي اين محدوديت را تا حد ممكن پوشش دهند. همچنين، عدم امکان 


ارزيابي شدت بيماري در گروههاي اسكيزوفرنيا و وسواس فكري ـ عملي از ديگر محدوديتهاي پژوهش حاضر بود که ممکن است نتيجهگيريها را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، پيشنهاد ميشود در استفاده از يافتههاي پژوهش حاضر، اين محدوديت مدنظر قرار گيرد.
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