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  مقاله پژوهشی اصیل 
 

  :صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک هایپرسشنامه
 پریشی همگرایی و واگرایی دو دیدگاه روان

  
ای بنـدی مقولـه  برخالف طبقـه که اند سنجی شخصیت نشان دادهمطالعات بالینی و روان :هدف

پریش و افراد نشناسی بیماران روابین نشانههای مرضی شخصیت در ویژگیاختالالت روانی، 
-در ارزیـابی صـفات روان  . رفتـاری وجـود دارد  پریش در ابعاد مختلف یـک پیوسـتار   غیرروان

پرسشـنامه صـفات   . انـد ها انعکاس یافتـه پریشی دو رویکرد عمده وجود دارد که در پرسشنامه
در سنجی اسکیزوتایپی نماینده دیدگاه بالینی و پرسشنامه شخصیت آیزنک نماینده دیدگاه روان

هدف از پـژوهش حاضـر مقایسـه پرسشـنامه     . استپریشی شخصیت های روانسنجش ویژگی
پریشی و بـا در نظـر   صفات اسکیزوتایپی و پرسشنامه شخصیت آیزنک بر اساس صفات روان

این پژوهش کـه در یـک    :روش. ستا هاسنجی ایرانی این پرسشنامهگرفتن خصوصیات روان
ای بـه حجـم   نمونه. مقطعی است –انجام شد، از نوع توصیفی رویدادی یابی و پسبررسی زمینه

های شـیراز و عالمـه طباطبـایی    های مختلف دانشگاهاز دانشکده) مرد 140زن و  164(نفر  304
هـا بـا اسـتفاده از روش    یافتـه . ورد آزمـون قـرار گرفتنـد   ـانتخاب شدند و با ابزارهای تحقیق م

-یپریشـ در مقایسـه بـا روان   گرایـی نژنـدی روان :هایافته. دندـیل شـیون چندگانه تحلـرگرس
هـای شخصـیت   رابطـه میـان مقیـاس   . کنـد بینی میپریشی را بهتر پیشهای روانگرایی، ویژگی

پرسشـنامه   گرایـی نژنـدی روانو نیز عوامـل آنهـا بـا مقیـاس      ،اسکیزوتایپی و شخصیت مرزی
 :گیرینتیجه. استگرایی آیزنک یپریشتر از رابطه آنها با مقیاس روانشخصیت آیزنک، قوی

انـد، خصـلت   طور که تحقیقات قبلی نشان دادهاین یافته با نتایج تحقیقات قبلی همسوست و همان
گرایـی، چـرا کـه    یپریشـ مربوط است تا روان گرایینژندیرواناسکیزوتایپی و مرزی بیشتر به 

از طرفـی چـون مقیـاس     .نیستمشاهده پریشی در این بیماران قابلهای اختصاصی رواننشانه
گیرد، لذا همبستگی پایین با این گرایی آیزنک بیشتر رفتار ضداجتماعی را اندازه میپریشیروان

  .استانتظار مقیاس قابل

   
گرایـی، پرسشـنامه صـفات    پریشـی ، روانگرایـی نژنـدی شخصـیت، اسـکیزوتایپی، مـرزی، روان    : هـا  واژهکلید

  آیزنکاسکیزوتایپی، پرسشنامه شخصیت 
  
  

 1محمدزادهعلی دکتر 
  دانشگاه پیام نور، واحد سراب

  احمد برجعلیدکتر 
شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه دانشکده روان

  عالمه طباطبایی
  
  
  

  ١مقدمه

 
شناسـی  و نشـانه  بنـدی یکی از موضوعات مورد بحث در طبقه

پریشـی منحصـراً بـه    های رواناختالالت روانی این است که ویژگی
ه خاصی از بیماران اختصاص نـدارد، بلکـه بـه عنـوان بخشـی از      طبق

_____________________________________________ 
ی و علـوم  شناسـ دانشـکده روان دهکده المپیک، دانشگاه عالمـه طباطبـایی،   تهران، :  نشانی تماس  -1

  تربیتی 
Email: ali.mohammadzadeh@gmail.com 

شناختی، الگوهای آن در بین جمعیت شناختی و زیستآرایش روان
دو عامـل در گـرایش بـه     ،در تجدیـدنظر اخیـر  . عمومی وجود دارد

و  2جکالریـ (انـد  های فردی نقـش داشـته  چنین دیدگاهی در تفاوت
در گسترش  4گرایانه آیزنکعامل اول، کارهای نو). 1984، 3بروکز

و دیگـری کـه    ،گانـه شخصـیت  نظریه شخصیتی خـود در ابعـاد سـه   
کنـد، در زمینـه   پریشی فراهم مـی شواهدی دال بر ابعادی بودن روان

_____________________________________________ 
2- Claridge   3- Broks 
4- Eysenck  
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بر این اساس، بعضی از الگوهای ). جاهمان(بالینی متجلی شده است 
پدیدارشـناختی شـبیه    از نظـر نابهنجار شخصیت شناسایی شدند کـه  

پریشــی بودنــد، ولــی بــه قــدری ضــعیف بودنــد کــه در مقولــه  نروا
امروزه به دلیـل کثـرت   . شدندبندی نمیپریشی طبقهتشخیصی روان

های مرزی در ادبیات های مرزی، گرایشتألیفات در زمینه وضعیت
شـود  شناسی مرضی به وضوح دیـده مـی  پزشکی و روانعلمی روان

تالالت روانـی ایجـاد کـرده    بندی اخـ های طبقهکه تغییراتی در نظام
های دقیقی است که در های این تغییرات مالکیکی از نشانه. است

ســومین ویراســت راهنمــای تشخیصــی و آمــاری اخــتالالت روانــی 
(DSM-III) )ــن روان ــا انجم ــکی آمریک ــف ) 1980، 1پزش در تعری

نیز بر آنهـا   DSMهای بعدی و در نسخه تعریفهای مرزی وضعیت
  .تأکید شده است
بـا یـک   ) 2002و همکـاران،   3به نقل از اسـکادول ( 2کرنبرگ

الگوی نظری، سـازمان شخصـیت بهنجـار، مـرزی و نابهنجـار را در      
در الگـوی فـوق، سـازمان    . چارچوب یک پیوستار نشان داده اسـت 

 -2، 4ینژنـد روان -1: شخصیت در سـه سـطح از هـم متمـایز اسـت     
ای از ارهکرنبــرگ معتقــد اســت پــ    . 6پریشــی روان -3و  5مــرزی 

نیز به آنها اشاره شده است، ریشه  DSMاختالالت شخصیت که در 
تفــاوت اساســی بــین ســازمان . در ســازمان شخصــیت مــرزی دارنــد

ای ی این است که سازمان مرزی درپارهنژندشخصیت مرزی و روان
. کنـد آزمـایی تجربـه مـی   را در واقعیـت  اختاللهایی از مواقع، دوره

گوی کرنبرگ نیز اختالالت شخصیت مرزی و بر اساس ال ،بنابراین
  .اسکیزوتایپی به سازمان شخصیت مرزی تعلق دارند

پریشی دو رویکرد عمـده وجـود دارد   در ارزیابی صفات روان
-نخستین رویکرد از سنت روان. اندها انعکاس یافتهکه در پرسشنامه

سنجی گرفته شده است کـه بـانفوذترین آنهـا پرسشـنامه شخصـیتی      
اســـت آن  (P)گرایـــی یپریشـــو مقیـــاس روان 7 (EPQ) نـــکآیز

متفـاوت بـا    کـامالً  امـا  در مسـیر مشـابه  . )1975آیزنک و آیزنک، (
 8هـای اسـکیزوتایپی راسـت   مکتب فکری آیزنک، مقیاس شـناخت 

شخصــیت چنــدوجهی  در پرسشــنامهمقیــاس اســکیزوتایپی و ) 1987(
هـر  . انـد دهساخته شـ ) 1979، 11و میل 10گلدن(  9(MMPI)سوتا مینه

را  12کـه اسکیزوتاکسـیا  انتشـار یافتنـد   ای دو مقیاس بر اساس نظریـه 

_____________________________________________                        

رویکـرد   ایـن . دانسـت پذیری نسبت به اسکیزوفرنیا مینوعی آسیب
های منتج از این رویکرد، بـا  پرسشنامه. تأکیدات بالینی بیشتری دارد

. انـد پریشـی سـاخته شـده   شـناختی روان هـای نشـانه  توجه به ویژگـی 
 15؛ اکبالد1976، 14، چپمن و رائولین13چپمن(این رویکرد،  براساس

هـای  مقیاس )1995، 16؛ راین و بنیشای1991؛ راین، 1983و چپمن، 
هایی از این دست شـواهد  طور کلی، پرسشنامهبه. اندمختلفی ساخته

بالینی بیشتری دارند و بیشتر تالش شده است تا به جای ایـن کـه بـه    
محتـوا و صـوری   ند، روایـی سـازه،   سنجی همگون باشـ لحاظ روان
بـر اسـاس    17(STQ)پرسشنامه صـفات اسـکیزوتایپی   . داشته باشند

ایـن  ). 1991و کالریـج،   18جکسون(رویکرد دوم ساخته شده است 
مقیــاس و  19(STA)پرسشــنامه دو مقیــاس شخصــیت اســکیزوتایپی 

-دارد که هر دو مقیاس بر اساس مـالک  20 (STB)شخصیت مرزی 

راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانـی   های سومین ویراست
(DSM-III) هــای مــتن ایــن پرسشــنامه بــر مــالک. انــدســاخته شــده

ــی      ــاری و تشخیص ــای آم ــخه راهنم ــارمین نس ــده چه تجدیدنظرش
انجمــن روانپزشــکی آمریکــا، ( (DSM-IV-TR)اخــتالالت روانــی 

هــای رایــج مــرزی و دو نــوع از وضــعیت اســتنیــز منطبــق ) 1994
را ) 1979( 23و گیبـون  22، انـدیکات 21زره وسـیله اسـپیت  شده بتعریف

  .کندتوصیف می
 (STB)و مرزی  (STA)های شخصیت اسکیزوتایپی مقیاساز 

هـای غیربـالینی اسـتفاده شـده     نمونـه  دردر اغلب تحقیقات به ویـژه  
ــرات(اســـت  ــتراب 24ولفـ ــز1998، 25و اسـ ــج و 26؛ رالینگـ ، کالریـ
ای در تعریـف عوامـل   ها نقش برجستهاین مقیاس). 2001، 27فریمن
ــی روان ــازی م ــی ب ــه پریش ــه ن ــد ک ــتالل شخصــیت  کنن ــا در اخ تنه

_____________________________________________             
1- American Psychiatric Association 
2- Kernberg  3- Skodol 
4- neurosis   5- borderline 
6- psychosis 
7- Eysenck Personality Questionnaire 
8- the Rust Inventory of Schizotypal Cognitions 
9- Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
10- Golden  11- Meehl 
12- schizotaxia  13- Chapman 
14- Raulin   15- Eckblad 
16- Benishay  17- Schizotypal Trait Questionnaire 
18- Jackson 
19- Schizotypal Trait Questionnaire-A form  
20- Schizotypal Trait Questionnaire-B form 
21- Spitzer   22- Endicott 
23- Gibbon  24- Wolfradt 
25- Struabe  26- Rawlings 
27- Freeman           
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-پریشی یافت میاسکیزوتایپی و مرزی، که در همه اختالالت روان

  ).1991جکسون و کالریج، (شوند 
 STQو  EPQدو پرسشـنامه  های مقایسه تشابهات و تفاوت در

کـه هـر دو    باید گفت از این جهت با یکدیگر شباهت اساسی دارند
در جمعیـت   پریشـی هـای روان ابزار با فرض توزیع بهنجـار ویژگـی  

پریشی های روانویژگیعمومی و بنابراین بر اساس رویکرد ابعادی 
امـا از ایـن جهـت کـه      ؛انـد ساخته شده )ایدر مقابل رویکرد مقوله(

-هـای روان دو برخاسته از دو سنت متفاوت در ارزیابی ویژگـی  این

پرسشــنامه صــفات اســکیزوتایپی . نــداز هــم متمایز پریشــی هســتند،
نماینده دیدگاه بالینی و پرسشنامه شخصیت آیزنک نماینده دیدگاه 

  .پریشی شخصیت هستندهای روانسنجی در سنجش ویژگیروان
بـه اهمیـت نظـری و عملـی دو پرسشـنامه مـذکور در        با توجه

از یـک   پریشـانه شخصـیت  تحقیقات مربوط به ارزیابی صفات روان
هـای شخصـیت   و تأثیر نسبی فرهنـگ در پدیـدآیی ویژگـی    ،طرف

از طرف دیگر، بررسی همگرایـی و واگرایـی ایـن    ) سالم و مرضی(
کـه در قالـب شخصـیت    (پریشـی  دو ابزار در شناسایی عوامـل روان 

پریشی است کـه  یکی از اهداف مهم مطالعات روان) یابندتظاهر می
در . شودمی افزونر نسبی فرهنگ ضرورت آن با در نظر گرفتن تأثی

انــد کــه گــزارش کــرده) 2001(همــین راســتا، رالینگــز و همکــاران 
تمامی عوامل چهارگانه مقیاس شخصیت اسکیزوتایپی کـه عبـارت   

، 2، عامل تجارب ادراکـی غیرمعمـول  1جادوییبودند از عامل تفکر 
، بـا  4و عامـل اضـطراب اجتمـاعی    ،3عامل انزوا و سـوءظن پارانوئیـد  

پرسشــنامه شخصــیت آیزنـــک    (N) گرایـــینژنــدی یــاس روان مق
عامــل چهـارم، یعنــی اضــطراب اجتمــاعی  . همبسـتگی مثبــت دارنــد 

ــرین  جــادوییبیشــترین همبســتگی و عامــل اول، یعنــی تفکــر   کمت
در  (P)گرایـی  پریشیمقیاس روان. همبستگی را با این مقیاس دارند

معمـول  پرسشنامه شخصیت آیزنـک بـا عامـل تجـارب ادراکـی غیر     
کـل  . رابطه داشت و به سطح بحرانـی عامـل پارانوئیـد نزدیـک بـود     

مقیــاس شخصــیت اســکیزوتایپی بیشــترین همبســتگی را بــا مقیــاس  
ــدیروان ــینژن ــاس  ) r=61/0( گرای ــا مقی ــرین همبســتگی را ب و کمت
ــین در آن . نشــان داد) r=28/0(گرایــی آیزنــک پریشــیروان همچن

بیشـترین   (STB)خصیت مرزی مقیاس شدر  5مطالعه، عامل ناامیدی

_____________________________________________      

-مقیـاس روان . نشـان داد  گرایـی نژنـدی با مقیاس روانهمبستگی را 

بـه   STBای بـا دو عامـل   مالحظـه گرایی هم همبسـتگی قابـل  پریشی
کل مقیاس شخصیت مرزی نیز بـا  . داشت 6ویژه با عامل تکانشگری

) r=44/0(گرایـی  پریشیو روان) r=64/0( گرایینژندیروانمقیاس 
  .ترتیب بیشترین همبستگی را نشان داد به

اسـکیزوتایپی  (پریشـی  ناهمگنی صفات مرزی روانبا توجه به 
که در تحقیقات مختلف الگوهای نسـبتاً متفـاوتی را نشـان    ) و مرزی

، )1386و  1384محمدزاده، گـودرزی، تقـوی و مـالزاده،    (اند داده
 هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو پرسشـنامه شخصـیت آیزنـک و   
-پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی با در نظرگـرفتن خصوصـیات روان  

  .ستدر جمعیت ایرانی ا هاسنجی این پرسشنامه
  

  روش
  

در یـک   اسـت و مقطعـی   –پژوهش حاضـر از نـوع توصـیفی    
جامعـه آمـاری   . رویدادی انجام شـده اسـت  یابی و پسبررسی زمینه

-نشـگاه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دختـر و پسـر دا  

و عالمـه طباطبـایی کـه در    ) های علوم انسـانی دانشکده(های شیراز 
جامعـه آمـاری بـر    . مشغول به تحصـیل بودنـد   84-85سال تحصیلی 

شـش دانشـکده دانشـگاه عالمـه     (دانشـکده بـود    9حسب دانشکده، 
کـه از هـر   ) طباطبایی و سه دانشـکده علـوم انسـانی دانشـگاه شـیراز     

روش . زمـون بـرای آنهـا اجـرا شـد     دانشکده دو کالس انتخـاب و آ 
 304شـده  ای و حجم نمونـه انتخـاب  گیری از نوع تصافی طبقهنمونه

نفر بود که بـر اسـاس جـدول مورگـان و بـا در نظـر گـرفتن تعـداد         
ها با استفاده از روش رگرسیون داده. تقریبی جامعه آماری انجام شد

  .چندگانه تحلیل شدند
  

  گیریابزارهای اندازه
 37این مقیـاس شـامل    :(STA)یتی اسکیزوتایپی مقیاس شخص

جـواب بلـی   . شودخیر جواب داده می/که به صورت بلی استماده 
این مقیاس سه عامل . گیردمی» صفر«و جواب خیر نمره » یک«نمره 

_____________________________________________ 
1- magical thinking  2- unusual perceptual experiences 
3- isolation/paranoid suspiciousness 
4- social anxiety  5- hopelessness 
6- impulsivity  
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                                                                                                                                                       پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک
  احمد برجعلیو  محمدزادهعلی 

  

  
  ٢١-۲۸، ۷١٣٨، ۲، شمارة ۱۰سال هاي علوم شناختي،  تازه

  

ــول   : دارد ــی غیرمعم ــارب ادراک ــل تج ــد ، عوام ــوءظن پارانوئی  /س
) 1991(جکسـون و کالریـج   . جـادویی تفکـر  و  اضطراب اجتماعی

) 2001(و رالینگز و همکاران  ،64/0ضریب پایایی بازآزمایی آن را 
ــی آن را   ــایی همســانی درون ــدگــزارش کــرده 85/0ضــریب پای . ان

ــیات روان  ــابی و خصوص ــران   هنجاری ــاس را در ای ــن مقی ــنجی ای س
ایـن مقیـاس از روایـی    . اندانجام داده) 1386(محمدزاده و همکاران 

پایــایی ضــریب . خــوردار اســت مطلــوبی بر) عــاملی و افتراقــی (
-زیـر و برای  86/0بازآزمایی در طول چهار هفته برای کل مقیاس، 

ــاس ــایمقی ــد و    ه ــوءظن پارانوئی ــول، س ــی غیرمعم ــارب ادراک تج
 59/0و  75/0، 65/0بـه ترتیـب    جادوییاضطراب اجتماعی و تفکر 

و  83/0براساس نتایج ضریب آلفـا بـرای کـل مقیـاس     . دست آمدبه
، سـوءظن  67/0هـای تجـارب ادراکـی غیرمعمـول     یـاس مقزیربرای 

محاسبه  60/0و تفکر سحرآمیز  68/0پارانوئید و اضطراب اجتماعی 
  .استبخش شد که رضایت

ماده دارد کـه   24این مقیاس  :(STB)مقیاس شخصیت مرزی 
و » یـک «جواب بلـی نمـره   . شودخیر جواب داده می/به صورت بلی

ایـن مقیـاس دارای سـه عامـل     . گیـرد مـی » صـفر «جواب خیـر نمـره   
وابسـته بــه   ایو تجزیــهعالیــم پارانوئیـدی  و  ،تکانشـگری ، ناامیـدی 
ضـــریب پایـــایی ) 1991(جکســـون و کالریـــج . اســـت 1تنیـــدگی

ــایی آن را  ــدگــزارش کــرده  61/0بازآزم همچنــین رالینگــز و  . ان
. اندرا برای آن گزارش کرده 80/0ضریب آلفای ) 2001(همکاران 

ضریب پایـایی بازآزمـایی   ) 1384(زاده و همکاران در ایران، محمد
هـای ناامیـدی،   مقیاسزیرو  84/0در طول چهار هفته کل مقیاس را 

ای وابسته به تنیـدگی را بـه   تجزیهپارانوئیدی و تکانشگری و عالیم 
ضریب آلفا برای کل . اندگزارش کرده 50/0و  72/0، 53/0ترتیب 
اامیـدی، تکانشـگری و عالیـم    های نمقیاسزیرو برای  77/0مقیاس 

و  58/0، 64/0وابسته بـه تنیـدگی بـه ترتیـب     ای پارانوئیدی و تجزیه
عـاملی و  (همچنین مقیـاس شخصـیت مـرزی از روایـی     . است 57/0

  .مطلوبی در ایران برخوردار است) افتراقی
هـای شخصـیت اسـکیزوتایپی و مـرزی در ترکیـب بــا      مقیـاس 

  .دهندرا تشکیل می یکدیگر پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی
 :R)-(EQPتجدیدنظرشده پرسشـنامه شخصـیتی آیزنـک    فرم 

ثبات ( گرایینژندیاین پرسشنامه برای سنجش ابعاد شخصیت روان

و ) گراییدرون/گراییبرون(گرایی ، برون)ثباتی هیجانیبی/هیجانی
مـورد اسـتفاده قـرار    سـال   16-70گرایی در دامنه سـنی  پریشیروان
، دارای شـده هـای اشـاره  لفـه ؤیـن پرسشـنامه عـالوه بـر م    ا. گیـرد می

فـرم  . باشـد گـویی هـم مـی   مقیاسی برای سـنجش دروغ یـا پوشـیده   
ماده دارد که شامل  106تجدیدنظرشده پرسشنامه شخصیتی آیزنک 

و نیـز   Pماده جدید مقیاس  10ماده پرسشنامه شخصیتی آیزنک،  90
ایـن  . گیـرد دازه مـی جویی و اعتیاد را انـ که جرم استای شش ماده

در ایـران  . شـود خیر پاسـخ داده مـی  /های بلیپرسشنامه نیز با جواب
ــانی ــحکاویـ ــوی  ، پورناصـ ــرم  ) 1384(و موسـ ــایی فـ ــریب پایـ ضـ
شده این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمـایی بـرای   تجدیدنظر
، 92/0گرایـی  ، بـرون 88/0جـویی  ، جـرم 86/0هـای اعتیـاد   شاخص
گرایـی  پریشـی و روان 89/0 گرایـی نژنـدی ، روان88/0سنجی دروغ

ضرایب پایـایی بازآزمـایی کـه سـازندگان     . انددست آوردهبه 72/0
بـرای شـاخص    76/0انـد، بـین حـداقل    اصلی آزمون گزارش کـرده 

 اسـت گرایی برای شاخص برون 90/0گرایی و حداکثر پریشیروان
ــاران،   ( ــانی و همک ــل از کاوی ــه نق ــانی). 1384ب ــاران  کاوی و همک
های فرم تجدیدنظرشـده ایـن   ضریب روایی همزمان مقیاس) 1384(

روایی ایـن  ضرایب . اندپرسشنامه را در ایران مورد بررسی قرار داده
-، بـرون 68/0جـویی  ، جـرم 70/0هـای اعتیـاد   برای شاخصآزمون 

-و روان 73/0 گرایـی نژنـدی ، روان73/0سنجی ، دروغ84/0گرایی 

  1 .محاسبه شده است 75/0گرایی پریشی
های هر دانشکده، نخسـت محقـق خـود    پس از انتخاب کالس

-الؤسـپس سـ  . را به دانشجویان معرفی و هدف تحقیق را بیان کـرد 

های شخصـیت اسـکیزوتایپی، شخصـیت مـرزی و فـرم      های مقیاس
قـرار   ندر اختیـار آنـا  تجدیدنظرشده پرسشـنامه شخصـیتی آیزنـک    

ه بـدون محـدودیت زمـانی و    هـا گفتـه شـد کـ    گرفت و به آزمودنی
بـرای  . ها فقـط بایـد جـواب بلـی یـا خیـر بدهنـد       الؤبراساس نوع س

-تکمیل همزمان سه پرسشنامه ترتیبی داده شد که نیمی از آزمودنی

های شخصـیت اسـکیزوتایپی، شخصـیت مـرزی و     ها نخست مقیاس
و نـیم   ،کننـد سپس فرم تجدیدنظرشده شخصیتی آیزنک را تکمیل 

پرسشـنامه شخصـیت   ا ابتـدا فـرم تجدیدنظرشـده    هـ دیگـر آزمـودنی  
هـای شخصـیت اسـکیزوتایپی و شخصـیت     و سپس مقیـاس آیزنک 

_____________________________________________ 
1- stress related paranoid/dissociative symptoms  
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     نامه صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنکپرسش
  احمد برجعلی و  علی محمدزاده

  

  
  ٢١-۲۸، ۷١٣٨، ۲، شمارة ۱۰هاي علوم شناختي، سال  تازه 
  

وسـیله آثـار ناشـی از ترتیـب تکمیـل      تا بـدین  کنندمرزی را تکمیل 
  .ها کنترل شودپرسشنامه

  
  هایافته

  
کننـدگان در طبقـات جنسـیتی را بـر     شرکتفراوانی  1جدول 

  .دهدنشان میهای آمار توصیفی اساس مشخصه
هـای شخصـیت اسـکیزوتایپی    نتـایج مقایسـه مقیـاس    2جدول 

(STA) مرزی ،(STB)   ینژنـد و عوامل آنها را با سـه مقیـاس روان-
  .دهدنشان می EPQ-Rگرایی گرایی و برونپریشی، روانگرایی

دهد که مقیـاس  ، نتایج تحلیل نشان می2با توجه به اطالعات جدول 
-و روان گرایـی ینژنـد روانهـای  قیـاس شخصیت اسکیزوتایپی بـا م 

به ترتیب بیشترین همبستگی را  EPQ-Rگرایی گرایی و برونپریشی
طور که در جدول آمده اسـت، عامـل تجـارب ادراکـی     همان. دارد

-گرایـی و بـرون  پریشـی ، روانگرایـی ینژنـد روانغیرمعمول نیز بـا  

سـوءظن   عامل. دهدگرایی به ترتیب بیشترین همبستگی را نشان می
ــا    ــد و اضــطراب اجتمــاعی هــم فقــط ب ــدروانپارانوئی ــی ینژن گرای

گرایــی و پریشــیهمبســتگی معنــاداری دارد، در حــالی کــه بــا روان
نیـز   جادوییباالخره، عامل تفکر  .گرایی رابطه معناداری نداردبرون

همبسـتگی معنـادار نشـان    گرایـی  پریشیو روانگرایی ینژندروانبا 
در ارتبـاط بـا مقیـاس    . گرایـی همبسـتگی نـدارد   دهد و بـا بـرون  می

دهـد کـه مقیـاس شخصـیت     نتایج تحلیل نشان می ،شخصیت مرزی
فـرم  گرایـی  پریشیو روانگرایی ینژندرواناسکیزوتایپی با مقیاس 

بیشترین همبسـتگی  تجدیدنظرشده شخصیت اسکیزوتایپی به ترتیب 
گرایـی رابطـه معنـاداری    هـای بـرون  را دارد، در حالی که با مقیـاس 

ــان داده شـــده اســـت،   . نـــدارد ــه در جـــدول نشـ ــور کـ ــان طـ   همـ
  

  شناختی نمونه تحقیقمشخصات جمعیت  -1جدول 

  معیارانحراف   میانگین سنی  درصد  تعداد  

 زنان
 مردان

 کل نمونه

164  
140  
304  

9/53  
1/46  

100  

03/23  
74/24  
82/23  

59/2  
56/1  
33/2  

  

گرایـی  همبستگی مثبت و با برونگرایی ینژندروانعامل ناامیدی با 
گرایـی رابطــه  پریشــیهمبسـتگی منفـی دارد، در حــالی کـه بـا روان    

ــاداری ــدارد معن ــه  . ن ــم تجزی ــل عالی ــل تکانشــگری و عام ای و عام
و رایـی  گینژنـد روانپارانوئیدی وابسته به تنیدگی هم به ترتیـب بـا   

  .دهدگرایی بیشترین همبستگی معنادار را نشان میپریشیروان
تر رابطه و نیـز تشـخیص سـهم هـر کـدام از      به منظور تعیین دقیق

-بـرون «و » گراییپریشیروان«، »گرایینژندیروان«بین متغیرهای پیش

شخصـــیت اســـکیزوتایپی و (در تبیـــین متغیرهـــای مـــالک » گرایـــی
رگرسیون چندگانه بـه روش گـام بـه گـام     از تحلیل ) شخصیت مرزی
-روان«، »گرایــینژنــدیروان«در مرحلــه اول متغیرهــای . اســتفاده شــد

شخصـیت  «بـین و  به عنـوان متغیـر پـیش   » گراییبرون«و » گراییپریشی
ــر مــالک » اســکیزوتایپی ــوان متغی ــه عن ــه دوم متغیرهــای  ،ب و در مرحل

بـه عنـوان   » گرایـی ونبـر «و » گرایـی پریشیروان«، »گرایینژندیروان«
به عنوان متغیـر مـالک وارد معادلـه    » شخصیت مرزی«بین و متغیر پیش

  .دهدنتایج مرحله اول تحلیل را نشان می 3جدول . رگرسیون شدند
بـین  بیـانگر آن اسـت کـه فقـط متغیرهـای پـیش       3نتایج جـدول  

تـوان الزم بـرای ورود بـه معادلـه     » گرایـی برون«و  »گرایینژندیروان«
سـهم معنـاداری در   » گرایـی پریشـی روان«رسیونی را دارند و متغیـر  رگ

در  Fهـای معنـادار   نسـبت . بینی متغیر مـالک نـدارد  افزایش دقت پیش
ضـرایب  . اسـت بـین و مـالک   جدول نشانگر ارتباط معنادار متغیر پیش

تعیین حاصل از نتایج تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که در گام 
درصـد از تغییـرات    55بـه تنهـایی    »گرایینژندیوانر«اول ورود متغیر 

کنـد و در  بینی مـی را پیش» شخصیت اسکیزوتایپی«متغیر مالک یعنی 
درصد افـزایش   57این مقدار را به » گراییبرون«گام دوم، ورود متغیر 

  .دهدنیز نتایج مرحله دوم تحلیل را نشان می 4جدول . دهدمی
در این بخش از تحلیل هـم   بیانگر آن است که 4نتایج جدول 
تـوان  » گرایـی بـرون «و  »گرایـی نژندیروان« بینفقط متغیرهای پیش

-پریشیروان«الزم برای ورود به معادله رگرسیونی را دارند و متغیر 

بینـی متغیـر مـالک    نـاداری در افـزایش دقـت پـیش    عسهم م» گرایی
بـین   در جـدول نشـانگر ارتبـاط معنـادار     Fهای معنادار نسبت. ندارد

 ضرایب تعیین حاصل از نتایج تحلیـل . استبین و مالک متغیر پیش
ــر   ــز حــاکی از آن اســت کــه در گــام اول ورود متغی  رگرســیونی نی

   درصد از تغیــیرات متغیر مالک 43به تنــهایی » گرایینژندیروان«
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                                                                                                                                                       پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک
  احمد برجعلیو  محمدزادهعلی 

  

  
  ٢١-۲۸، ۷١٣٨، ۲، شمارة ۱۰سال هاي علوم شناختي،  تازه

  

  و عامل های آنها با مقیاس های شخصیت آیزنک و مرزی   ماتریس ضرایب همبستگی بین مقیاس های شخصیت اسکیزوتایپی  -2جدول      

EPQ-R                                         

        STQ  

  )E( گراییبرون  )P( گراییپریشیروان  )N(گرایی نژندیروان

  22/0*  44/0* 74/0*  مقیاس شخصیت اسکیزوتایپی 

39/0  52/0* تجارب ادراکی غیرمعمول         * 30/0 * 

  05/0 24/0 56/0* اضطراب اجتماعی /سؤظن پارانوئید       
  14/0 41/0* 70/0*  جادوییتفکر        

66/0 مقیاس شخصیت مرزی  * *32/0  06/0-  
51/0 ناامیدی        * 13/0 22/0 * 
  -07/0  41/0* 76/0*  تکانشگری       
35/0 ای وابسته به تنیدگیتجزیهو  عالئم پارانوییدی         * 25/0 * 11/0  

  ٠١/٠ * p<  
  گراییگرایی و برونپریشی، روانگرایینژندیهای روانلفهؤشخصیت اسکیزوتایپی بر م تحلیل رگرسیون متغیر  - 3جدول 

  .R2 F Sig. β  t  Sig  متغیر پیش بین  گام
  000/0  23/19  74/0  11/370000/0  55/0  گرایینژندیروان  1

  گرایینژندیروان  2
  گراییبرون

57/0  48/199  000/0 72/0  
14/0  

10/19  
67/3  

000/0 

  
  گراییگرایی و برونپریشی، روانگرایینژندیروانهای لفهؤشخصیت مرزی بر م تحلیل رگرسیون متغیر  - 4جدول           

  .R2 F Sig. β  t  Sig  متغیر پیش بین  گام
  000/0  26/15  66/0  04/233000/0  43/0  گرایینژندیروان  1

  گراییینژندروان  2
  گراییبرون

45/0  89/124000/0 67/0  
13/0-  

74/15  
14/3-  

000/0  
002/0 

       
کند و در گـام دوم، افـزوده   بینی میرا پیش» شخصیت مرزی«یعنی 

  .دهددرصد افزایش می 45این مقدار را به » گراییبرون«شدن متغیر 
  

  گیرینتیجه
در فروپاشــی پریشــی الزامــاً فقــط از آنجــا کــه خصوصــیات روان

شــوند و ممکــن اســت بــه عنــوان بخشــی از پریشــی مشــاهده نمــیروان
-، روانباشـند پریشـی  سـاز روان شخصیت سالم شـکل بگیرنـد و زمینـه   

-اند بـا طراحـی پرسشـنامه   شناسان در طول چند دهه گذشته سعی کرده

نظــر ایــن نقطــه. پریشــی را در افــراد ســالم بســنجندهــایی صــفات روان
های مختلف در تحقیقات بالینی و ر همگرایی گرایشپیوستاری، نشانگ

). 1991جکســون و کالریــج، ( اســتپریشــی تجربــی مربــوط بــه روان
هــدف پــژوهش حاضــر، بررســی همگرایــی و واگرایــی دو پرسشــنامه  

-رواننتــایج نشــان داد کــه مقیــاس . پریشــی بــودبــالینی و تجربــی روان

-از مقیــاس روانآیزنـک بهتـر    (E)گرایـی  و بـرون  (N)گرایـی  نژنـدی 

پریشـی،  هـای مـرزی روان  هایی از شخصیتواریانس (P)گرایی پریشی
در ارتبـاط  . کننـد های اسکیزوتایپی و مرزی را تبیین مییعنی شخصیت
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     نامه صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنکپرسش
  احمد برجعلی و  علی محمدزاده

  

  
  ٢١-۲۸، ۷١٣٨، ۲، شمارة ۱۰هاي علوم شناختي، سال  تازه 
  

هـای اسـکیزوتایپی و مـرزی، نتـایج حـاکی از آن بـود کـه        با شخصیت
-پریشـی و روانگرایـی  نژنـدی روانهـای  گانه آنها با شاخصعوامل سه

هـا بـا نتـایج    ایـن یافتـه  . یی به ترتیـب بیشـترین همبسـتگی را دارنـد    گرا
) 2001؛ رالینگـز و همکـاران،   1984کالریج و بروکز، (تحقیقات قبلی 

  .است نیز همسو
های غیربالینی اند، خصلتتحقیقات قبلی نشان دادهطور که همان

گرایـی  نژنـدی روانگرایی به پریشیاسکیزوتایپی و مرزی بیشتر از روان
پریشی در این بیمـاران  های اختصاصی روانمربوط است، چرا که نشانه

گرایـی آیزنـک   پریشیمشاهده نیست و از طرفی چون مقیاس روانقابل
، )1992، 2زو پیتـر  1دی(گیـرد  بیشتر رفتـار ضـداجتماعی را انـدازه مـی    

-مقیـاس  همبسـتگی . اسـت ها قابل انتظـار  همبستگی پایین با این مقیاس

-هـای روان شخصیت اسکیزوتایپی و شخصیت مرزی بـا شـاخص  های 

احتمـاالً تبیـین    اسـت و تقریباً مشـابه  گرایی نژندیروانگرایی و پریشی
دو اختالل تا حدودی همپوشی دارند و هـر   که چنین باشد دتوانآن می

 3الفلنـد (شـوند  پریشی محسوب میشرایط مرزی روان ودو اختالل جز
این اساس، بـین ایـن دو مقیـاس چـه در فرهنـگ       بر). 1997، 4و ویلیامز

ایـن  . اصلی و چه در ایـران همبسـتگی معنـاداری گـزارش شـده اسـت      
و در ) 2001رالینگــز و همکــاران، ( 59/0ضــریب در فرهنــگ اصــلی  

محاسبه گردیده که نشانگر همپوشی و ) 1384محمدزاده، ( 67/0ایران 
از آنجـا  . سـت های اسکیزوتایپی و مـرزی ا درآمیختگی نسبی شخصیت

ســنجی کــه در ســنت روان EQPبــرخالف  ) STBو  STQ )STAکــه 
شـناختی اسـت،   هـای بـالینی و بیمـاری   ساخته شـده، برخاسـته از زمینـه   

پـریش  به خاطر روایی پایین آن در ارتباط با بیماران روان EPQبنابراین 
و چندین بررسی ) 1995، 6و جکسون ، کالریج5ماسون(نقد شده است 

هـای  آیزنـک نشـانه   Pانـد کـه مقیـاس    ملی نشـان داده بررسی تحلیل عا
این یافته در پـژوهش حاضـر نیـز تأییـد     . گیردپریشی را اندازه نمیروان
پرسشنامه شخصـیتی آیزنـک نیـز همیشـه در کنـار همـه        Nمقیاس . شد

شناختی و حتی بدنی وجـود دارد و در ابـتال   کارکردهای نابهنجار روان
-ای و تعـدیل ، نقش واسـطه انی به طور اعمیا عدم ابتال به اختالالت رو

از آنجا که این مقیاس به الگوی مرضی خاصی اختصـاص  . کننده دارد
ندارد، در ارتباط با اخـتالالت روانـی ارزش تبیینـی و توصـیفی نـدارد،      

دهـد  پذیری عمومی در برابر نابهنجـاری کلـی را نشـان مـی    بلکه آسیب

_____________________________________________            

ایـن  . قد روایی افتراقـی اسـت  و بنابراین فا) 2001، 7کالریج و دیویس(
و دو مقیاس آن وارد نیستند، چرا که ایـن دو مقیـاس    STQانتقادات به 

از اختالل شخصیت اسکیزوتایپی و همچنـین   DSMهای بازتاب مالک
حتـی برخـی از صـفات اسـکیزوتایپی     . اختالل شخصیت مرزی هسـتند 

هـای  مـالک  وجـز  DSMکـه در تعریـف    8مثل ناتوانی در کسب لذت
و  ماســون(انــد هــا هــم گنجانــده نشــده، در ایــن مقیــاسنیســتالل اخــت

هــای بنــدی کلــی و بــر اســاس یافتــهدر یــک جمــع). 1995، همکــاران
پریشی در سنجش صفات روان EPQتوان گفت که پژوهش حاضر می

  .است  STQتر از غیرکاربردی
شـده  هـای غیربـالینی انجـام    نمونـه  دربا این که پـژوهش حاضـر   

تـوان  هـای قبلـی مـی   استناد به نتایج و در راستای پـژوهش  ولی بااست، 
-هـای بـالینی بیمـاران روان   در سنجش نشانه EPQگیری کرد که نتیجه

در همـین راسـتا و بـه منظـور اخـذ      . پریش نیز فاقد اعتبـار خواهـد بـود   
هـای  نمونـه  درشود نتایج پژوهش حاضـر  اطالعات مکمل، پیشنهاد می

ذکـر  . شـود اختالالت طیف اسـکیزوفرنیا تکـرار   بالینی بیماران مبتال به 
ر دانشـجویان  داین محدودیت نیز ضروری اسـت کـه پـژوهش حاضـر     

دارای پریشـی در افـراد   و با توجـه بـه ایـن کـه صـفات روان      هانجام شد
-تحصیالت باال شیوع کمتری دارد، احتماالً تفاوت توزیع صـفات شـبه  

-تلـف اجتمـاعی مـی   پریشی اسکیزوتایپی و مرزی در قشرهای مخروان

بنـابراین  . تواند کیفیت رابطه بین دو پرسشنامه را تحت تأثیر قـرار دهـد  
نیـز  سایر اقشـار اجتمـاعی   در های پژوهش حاضر یافته ،شودپیشنهاد می

تکــرار شــود تــا کیفیــت رابطــه بــین دو پرسشــنامه در ســطوح مختلــف  
  .شودشناختی نیز روشن جمعیت
  

  سپاسگزاری
های شـیراز و  های مختلف دانشگاهدانشکدهاز دانشجویان محترم 

هـای طـوالنی ایـن    کـه بـا نهایـت صـداقت پرسشـنامه      ،طباطبایی هعالم
 .شودپژوهش را تکمیل کردند، قدردانی می

  
  15/12/1386: ؛    پذیرش مقاله30/8/1386: دریافت مقاله

_____________________________________________ 
1- Day   2- Peters 
3- Loughland  4- Williams 
5- Mason   6- Jackson 
7- Davis    8- anhedonia 
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مجلـه روانپزشـکی و   . ار سنجی فرم تجدید نظر شده پرسش نامه شخصـیتی آیزنـک در جمعیـت ایرانـی    هنجاریابی و اعتب). 1384. (، و موسوی، ا.، پور ناصح، م.کاویانی، ح
  .304-311، 41روانشناسی بالینی ایران، 

وان پایان نامـه کارشناسـی ارشـد رشـته ر    . )STB(و مرزی ) STA(بررسی خصوصیات روان سنجی و هنجاریابی مقیاس های شخصیتی اسکیزوتیپی . )1384( .محمدزاده، ع
  .شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

در دانشجویان ) STB(عاملی، اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس شخصیتی مرزی  بررسی ساختار). 1384. (؛ و مالزاده، ج.ر. ؛ تقوی، م.ع. ؛ گودرزی، م.محمدزاده، ع
  .75-89 ،7اصول بهداشت روانی، . دانشگاه شیراز
مجله . )STA(و هنجاریابی مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی  پایاییبررسی ساختارعاملی، اعتبار، ). 1386. (؛ و مالزاده، ج.ر. وی، م؛ تق.ع. ؛ گودرزی، م.محمدزاده، ع
  .3-27 ،11، روانشناسی
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