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خالصه
مقدمه
اختﻼل افسردﮔي اساسي به عﻨوان سومین و اختﻼل وسواسي-جبری به عﻨوان چهارمین اختﻼل شاﻳع
رواني ،به دلیل وﻳژﮔيهاﻳشان تاثیرات مخربي بر عملكرد شغلي ،تحصیلي و اجتماعي فرد دارند.
پژوهش ﺣاضر با هدف مقاﻳسه وﻳژﮔيهای عصبي-رواني و شخصیتي بیماران افسرده و وسواسي-
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روش کار
روش پژوهش ﺣاضر علي -مقاﻳسهای و جامعه آماری آن مراجعان مراکز روانشﻨاسي و روانپزشكي
شهر ساری در سال 1692بودند که از بین آنها  62نفر به روش نمونهﮔیری هدفمﻨد انتخاب و به
صورت تصادفي در دو ﮔروه  13نفری بیماران وسواس جبری ،افسرده ﮔمارش شدند .ابزارهای
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بک (بک ) 1931 ،بود .جهت تجزﻳه و تحلیل نتاﻳح از آزمون تحلیل وارﻳانس با سطح معﻨاداری
(

) استفاده شد.

نتايج
نتاﻳج نشان داد افراد دارای اختﻼل افسردﮔي و وسواس فكری-جبری در وﻳژﮔيهای
نوروزﮔراﻳي(،)p>2/221

برونگراﻳي(،)p>2/219

تجربه

پذﻳری(،)p>2/226

موافق

بودن( ،)p>2/220وظیفه شﻨاسي ()p>2/202با افراد دارای اختﻼل وسواس فكری–جبری تفاوت
داشتﻨد.
نتیجه گیری
بر اساس ﻳافتههای اﻳن پژوهش ميتوان ﮔفت که وﻳژﮔيهای شخصیتي با توجه به تفاوتهاﻳي که در
ﮔروهه ای مختلف بیماران دارند ،ممكن است در اﻳجاد و اسمترار و میزان تأثیر اﻳن متغیرها در
اختﻼالت و مشكﻼت مختلف رواني متفاوت ميباشد.
کلمات کلیدی
عصبي  -رواني  ،شخصیتي ،بیماران افسرده  ،اختﻼل وسواسي -جبری
پی نوشت :اﻳن مطالعه فاقد تضاد مﻨافع ميباشد.
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مقدمه

توجه را ميتوان به افزاﻳش شیوع اﻳن اختﻼل طي سه دهه

اختﻼل رواني نشانگاني است که با اختﻼل بالیﻨي قابل مﻼﺣظه در

ﮔذشته نسبت داد.

شﻨاخت ،تﻨظیم هیجان ،ﻳا رفتار فرد مشخص ميشود و کژکاری

رﮔهها و ابعاد شخصیتي از مهم ترﻳن عوامل مداخله ﮔر در

در فراﻳﻨدهای روانشﻨاختي ،زﻳستي ،ﻳا رشدی زﻳربﻨای عملكرد

اختﻼالت روان شﻨاختي هستﻨد .به مﻨظور تبیین ارتباط بین

رواني را مﻨعكس ميکﻨد (انجمن روانپزشكي آمرﻳكا .)2210 ،

وﻳژﮔيهای شخصیتي ومستعد بودن افراد در برابر اختﻼالت

ﻳكي از شاﻳع ترﻳن اختﻼالت رواني ،افسردﮔي ميباشد .مطالعات

روان شﻨاختي ،الگوهای نظری مختلفي مانﻨد نظرﻳه آﻳسﻨک و

جهاني ﮔرﻳزی از بیماریها ( )GBDافسردﮔي اساسي

ﮔری ( )3به کارﮔرفته شده است .با بازنگری ادبیات

) (MDDرا چهارمین علت اصلي مهم ناتواني در طول سالهای

پژوهشهای ﺣیواني ( )3در نظرﻳه ﺣساسیت به تقوﻳت

(6)RST

زندﮔي ميداند ( .)1اﻳن اختﻼل نگراني ذهﻨي قابل توجهي را

از شخصیت ﻳک الگوی زﻳستي اراﻳه نمود که شامل سه سیستم

برای افراد فراهم ميکﻨد و برای جامعه در زمره شاﻳعترﻳن رخ

مغزی -رفتاری است .اﻳن سیستمهای مغزی -رفتاری اساس ،به

دادهای بیمارﻳهای روﺣي در جمعیت عموميقرار دارد .رﻳسک

اعتقاد ﮔری ( )1992تفاوتهای فردی ميباشﻨد و فعالیت هر

ابتﻼ در طول عمر برای افسردﮔي اساسي) (1MDDبین  %12تا

ﻳک از آنها به فراخواني واکﻨشهای هیجاني متفاوت نظیر ترس
رفتاری0

 %23برای خانمها و  %3تا  %12برای آقاﻳان است و شیوع در

و اضطراب ميانجامد .اولین سیستم ،سیستم فعال ساز

طول عمر برای اختﻼالت اضطرابي  %63/0( %61/2خانمها و

) (BASميباشد که به محرکهای شرطي پاداش و فقدان تﻨبیه

 %23/0آقاﻳان) (.)2

پاسخ ميدهد .فعالیت و افزاﻳش ﺣساسیت اﻳن سیستم موجب
فعال3

اختﻼل وسواسي جبری از اﻳن نظر که به درمان مقاوم است ،با

فراخواني هیجانهای مثبت و ،رفتار روی آورد و اجتﻨاب

وجود اﻳﻨكه در شمار اختﻼالت نادر طبقه بﻨدی از اهمیت به

ميﮔردد ( .)2پاﻳههای نوروآناتومياﻳن سیستم که از لحاظ

سزاﻳي در بین اختﻼالت روانشﻨاختي برخوردار است .همین

ساختاری با مسیرهای مغزی دوپامیﻨرژﻳک و مدارهای کورتیكو

مسئله باعث شده بود که تا قبل از دهه  1922مطالعات کﻨترل

 -استرﻳاتو  -پالیدو  -تاالمیک ،)CSPT( 3مرتبط ميباشد ()9

شده ای در مورد اﻳن اختﻼل وجود نداشته باشد؛ در دهه

در قشر پره فرونتال ،آمیگدال و هستههای قاعده ای قرار

1922تعداد بسیار معدودی مطالعه کﻨترل شده در مورد شیوع

دارد( .)9ﺣساسیت سیستم فعال ساز رفتاری نشان دهﻨدۀ

جدول بالیﻨي اﻳن اختﻼل از ﻳک سو و درمان اختﻼل از سوی

تكانشگری 2فرد ميباشد ( .)12دومین سیستم ،سیستم بازداری

دﻳگر انجام شد .در دهه  1992اﻳن پژوهشها افزاﻳش ﻳافت و

رفتاری )BIS( 9است که به محرکهای شرطي تﻨبیه و فقدان

اطﻼعات بیشتری در مورد جدول بالیﻨي اختﻼل بدست آمده

پاداش وهمچﻨین به محرکهای جدﻳد و محرکهای ترس

( .)6در ﺣال ﺣاضر اﻳن اختﻼل چهارمین دلیل مراجعه به

آور ذاتي پاسخ ميدهد (ﮔری و مک ناتون .)2222 ،فعالیت اﻳن

روانپزشک معرفي شده است و آمار بین المللي آن را 2تا%6

سیستم موجب فراخواني ﺣالت عاطفي اضطراب و بازداری

ﮔزارش ميکﻨﻨد ( .)0با اﻳن ﺣال در طي سالهای اخیر اختﻼل

رفتاری ،اجتﻨاب فعل پذﻳر ،آموزشي ،افزاﻳش توجه و برپاﻳي

وسواسي جبری ( )2OCDتوجه زﻳادی را به خود جلب کرده

ميﮔردد .پاﻳههای نوروآناتومياﻳن سیستم که فعالیت زﻳاد آن با

و موضوع مطالعات متعددی قرار ﮔرفته است .علت اصلي اﻳن
3

. reinforcement sensitivity theory
. Behavior Activating System
5
. active avoidance
6
. Cortico-Striato-Pallido-Thalamic
7
. impulsivity
8
. Behavior Inhibition System
4

. Major depressive disorder
. Obsessive-Compulsive Disorder

1
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سپیده طالبی و همكاران

تجربه اضطراب مرتبط ميباشد ( )9در قشراربیتوفرونتال،1

طور معﻨي داری سطوح عﻼﻳم اختﻼل وسواس فكری-عملي را

دستگاه سپتوهیپوکمپي )SHS( 2و مدار پاپز قرار دارد .سومین

پیش بیﻨي ميکﻨد .از طرف دﻳگر ،هستۀ اصلي نشانههای بیماران

سیستم ،سیستم ستیز-ﮔرﻳز )FFS( 6است که از نظر ساختاری با

مبتﻼ به اختﻼل وسواس فكری -عملي ،ناتواني آنها در بازداری

آمیگدال وهیپوتاالموس مرتبط و به محرکهای آزارنده ﺣساس

افكار و تصاوﻳر مزاﺣم و رفتارهای قالبي تكرارشونده

ميباشد .مؤلفههای رفتاری اﻳن سیستم که فعالیت زﻳاد آن با

ميباشد.شواهد نشان ميدهد که شراﻳط ﺣاکم بر بیماران مبتﻼ به

مؤلفه پسیكوزﮔراﻳي ارتباط دارد ( .)11ستیز (پرخاشگری

اختﻼل وسواس فكری -عملي ،به خصوص در بعد عصب روان

تدافعي) و ﮔرﻳز (فرار سرﻳع ازمﻨبع تﻨبیه) است .ﮔری ( )1990بر

شﻨاختي ،مشابه الگوی ﮔری ميباشد ،با اﻳن تفاوت که در نظرﻳه

اساس نظرﻳۀ سیستمهای مغزی -رفتاری اﻳن فرض را مطرح

ﮔری مسیرهای عصبي مطرح شده برای سیستمهای مغزی -

ساخت که اختﻼالت روان پزشكي ناشي از اختﻼل کارکرد

رفتاری بیماران مبتﻼ به اختﻼل وسواس فكری  -عملي دچار

(بیش فعالي ﻳا کم فعالي) ﻳكي از سیستمها ﻳا تعامﻼت آنها

اختﻼل کارکرد هستﻨد .به طور مثال ،اختﻼل وسواس فكری -

ميباشد .از زمان اراﻳه الگوی ﮔری ،پژوهشگران اﻳن فرضیه را

عملي با ﺣساسیت مفرط و بي نظميدر مدارهای مغزی فرونتال-

مطرح کردند که ﺣساسیت نابهﻨجار اﻳن سیستمها نشان دهﻨدۀ

استرﻳاتال 9و بیش فعالي در قشر پیش ﺣدقهای ،قشر سیﻨگولیت

آمادﮔي و استعداد به اشكال متعدد آسیب شﻨاسي رواني

قدامي9

است( .)12در نتیجه فرض اﻳن است که سیستم فعال ساز رفتاری

ميﮔردد( )13اﻳن نواﺣي در بازداری رفتار و فرآﻳﻨدهای توجه

( )BASو سیستم بازدار ی ر فتاری ( )BISميتوانﻨد دامﻨۀ

نقش اساسي دارند .در اﻳن میان اندازه ﮔیریهای استاندارد

وسیعي ازاختﻼالت را تبیین کﻨﻨد .پژوهشهای مختلفي از اﻳن

نوروساﻳكولوژﻳک راههاﻳي را برای نشان دادن بیشترﻳن

اﻳده ﺣماﻳت کردهاند.

ﺣساسیت به اختﻼل شﻨاختي مرتبط با عملكرد را دنبال میكﻨد

کاش 0و همكاران( )2222نشان دادند که بیماران افسرده در

که همچﻨین ممكن است نزدﻳک به سبب شﻨاسي بیماری باشد.

مقاﻳسه با افراد بهﻨجار دارای سطوح باالی فعالیت  BISو سطوح

با توجه به مطالب فوق که اهمیت بدکارکردیها و اندازه

پاﻳین فعالیت  BASميباشﻨد ( .)16مطالعات نشان ميدهﻨد که

ﮔیریهای استاندارد نوروساﻳكولوژﻳک را در اختﻼالت نشان

بین خلق و خوی مبتﻨي بر بازداری رفتاری در دوران کودکي و

ميدهﻨد و با توجه به اﻳﻨكه پژوهشهای بسیار کميتفاوت در

عﻼﻳم اختﻼل وسواس فكری -عملي ،رابطه معﻨي داری وجود

بدکارکردهای نوروساﻳكولوژﻳک را در میان اختﻼالت مختلف

دارد ( .)10پژوهش کولس ،3شوفیلد ،3پیترفیسا )2223( 2نشان

مانﻨد اختﻼت اضطرابي و افسردﮔي و اختﻼل وسواسي جبری

داد که در بسیاری از دانشجوﻳان ،عﻼﻳم جاری وسواس فكری -

بطور اساسي بررسي و روشن ساختهاند با در نظر ﮔرفتن

عملي با سطوح کلي بازداری رفتاری ﮔزارش شده دوران

خألهای پژوهشي موجود در کشور که هیچ پژوهشي به صورت

کودکي همبسته ميباشد ( .)13عﻼوه بر اﻳن ،فراواني عﻼﻳم

مﻨسجم بدکارکردیهای نوروساﻳكولوژﻳک بیماران مبتﻼ به

جاری وسواسها و اعمال جبری با مؤلفههای غیراجتماعي و

اختﻼالت اضطرابي ،افسردﮔي ،اختﻼل وسواسي جبری و افراد

اجتماعي بازداری رفتاری همبستگي داشته است .ضمﻨاً نتاﻳج اﻳن

بهﻨجار را در کﻨار هم با توجه به کارکردهای متعدد و با

مطالعه نشان داد که ﮔزارش سطوح بازداری دوران کودکي به

استفاده از ابزارهای استاندارد سﻨجش نوروساﻳكولوژﻳک معتبر

1

. orbitofrontal cortex
. septohippocampal system
3
. Fight/flight System
4
. Kasch
5
. Coles
6
. Schofield
7
. Pietrefesa

()ACCتاالموس و هستۀ

کودﻳت12

مشخص

مورد مطالعه و مقاﻳسه قرار نداده است ،هدف اﻳن پژوهش

2

8

. frontal-striatal circuits
. anterior cingulate cortex
10
. caudate
9
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تفاوتهای شخصیتي در بیماران مبتﻼ به  ،اختﻼل افسردﮔي و

اﻳراني بیانگر آلفای کرونباخ  2/29و اعتبار بازآزماﻳي به فاصله

اختﻼل وسواسي جبری است.

دو هفته  2/26است (.)19

روش کار

مقیاس شخصیتی  3عاملی نئو :)1803( 1اﻳن مقیاس که فرم

اﻳن پژوهش از نظر روش علي – مقاﻳسه و از نظر هدف بﻨیادﻳن

کوتاه مقیاس است ،ﻳک آزمون  32سوالي است که توسط

است .جامعه آماری پژوهش ﺣاضر کلیه مراجعه کﻨﻨدﮔان به

کاستا و مک ﮔری ( )1992ساخته شده است و 3عامل اصلي

مراکز درماني روانشﻨاسي و روانپزشكي شهر ساری بودند که

شخصیت شامل نوروزﮔراﻳي ،برونگراﻳي ،تجربه پذﻳری ،موافق

شامل دو ﮔروه بیماران افسرده که با پرسشﻨامه افسردﮔي بک و

بودن و وظیفه شﻨاسي را در اندازههای پﻨج درجه ای لیكرت مي

بیماران اختﻼل وسواسي جبری ( )OCDکه با پرسشﻨامه

سﻨجد بدﻳن شكل که ﮔزﻳﻨه کامﻼ مخالفم نمره  2و ﮔزﻳﻨه کامﻼ

غربالگری  Zohar-finebergمشخص ميشدند .نمونه آماری

موافقم نمره  0را به خود اختصاص ميدهﻨد .هر عامل شامل اﻳن

به صورت غیرتصادفي وهدفمﻨد به تعداد  62نفر برای هر ﮔروه

پرسشﻨامه شامل 12آﻳتم است .که ﺣداقل نمره اعتبار برای خرده

از بین جامعه آماری انتخاب ميشود .برای ﮔردآوری اطﻼعات

مقیاس اﻳن پرسشﻨامه  2و ﺣداکثر  09هست ( .)19اعتبار

در اﻳن پژوهش از پرسشﻨامه اضطراب بک ( )BDIو پرسشﻨامه

پرسشﻨامه استاندارد شخصیتي نئو در تحقیق کاستا و مک ﮔری

شخصیتي نئو بود.

( )1992برای شاخصهای پﻨچ ﮔانه روان رونجوری ،برونگراﻳي،

بعد از غربال ﮔری افراد با استفاده از پرسشﻨامه افسردﮔي بک،

انعطاف پذﻳری ،سازﮔاری و وظیفه شﻨاسي به ترتیب برابر ،2/93

ﮔردآوری اطﻼعات بصورت میداني با در اختیار قرار دادن تست

 2/92 ،2/92 ،2/29و  2/96ﮔزارش شده است ( .)22اﻳن

پﻨج عاملي بزرگ شخصیت( )NEOبرای تهیه نیمرخ رواني

پرسشﻨامه در اﻳران توسط ﮔروسي فرشي به فارسي ترجمه شده و

آزمودني ها صورت ﮔرفت .نهاﻳتاً اﻳﻨكه برای تجزﻳه و تحلیل

روی دانشجوﻳان اﻳران هﻨجارﻳابي شده است .در اﻳران ضرﻳب

دادههای بدست آمده از جداول توصیفي و آماری تحلیل

پاﻳاﻳي به دست آمده برای عوامل پﻨچ ﮔانه روان رونجوری،

کووارﻳانس چﻨد متغیری (مانكوا) استفاده ميشود .همچﻨین برای

برونگراﻳي ،انعطاف پذﻳری ،سازﮔاری و وظیفه شﻨاسي به ترتیب

تجزﻳه و تحلیل آمار و ارقام بدست آمده از نتاﻳج آزمونها از نرم

 2/29 ،2/92 ،2/23 ،2/96و  2/29بوده است (.)21

افزار  Spss-16استفاده شد.

نتايج

پرسشنامه افسردگی بک ( :)1891اﻳن آزمون شامل  21ماده

در اﻳن قسمت ابتدا ﻳافتههای توصیفي و سپس ﻳافتههای استﻨباطي

است و هر ماده دارای چهار جملهاست کـه هر کدام عﻼمتي از

ارائه ميﮔردد .جدول ( )1دادههای مربوط به اطﻼعات توصیفي

افسردﮔي را از صـفر تـا 6درجه بﻨدی مي کﻨﻨد.نمره کلي هر فرد

متغیرهای پژوهش را نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشود

در پرسشﻨامه سﻨجش افسـردﮔي بک ،با ﺣجم نمرات در

در اﻳن جدول میانگین و انحراف معیار زﻳرمقیاسهای مختلف

تماميجﻨبه ها به دست ميآﻳد ( . )12اعتبار و پاﻳاﻳي پرسشﻨامه

پرسشﻨامه شخصیت نئو در ﮔروههای افراد مبتﻼ به اختﻼل

افسردﮔي بک مكررا مورد بررسي قرار ﮔرفته و نتــاﻳج آن در

افسردﮔي و اختﻼل وسواسي – جبری قید شده است.

ســطح بــاالﻳي ﮔــزارش شــده اســت .دابسون و محمد خاني
( )2222ثبات دروني اﻳن ابزار را  2/26تا  2/92با میانگین  2/93و
ضرﻳب آلفا برای آن را برای ﮔروه بیمار  2/93و غیر بیمار 2/91
ﮔزارش کردند ( .)19همچﻨین بررسي رواﻳي و پاﻳاﻳي اﻳن
پرسشﻨامه توسط دابسون و محمد خاني ( )2222روی جمعیت
1: Neuroticism, Extreversion, Openness to Experiencefive factor inventory
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جدول  -1آمارههای توصیفي مربوط به مولفههای شخصیت در دو ﮔروه وسواسي جبری و افسردﮔي
عاملهای شخصیت
روان رنجوری
برون ﮔراﻳي
انعطاف پذﻳری
دلپذﻳر بودن
با وجدان بودن

ﮔروه

فراواني

میانگین

انحراف معیار

بیماران افسرده

13

62/16

0/22

اختﻼل وسواسي -جبری

13

62/16

6/26

بیماران افسرده

13

2/90

2/62

اختﻼل وسواسي -جبری

13

9/90

6/62

بیماران افسرده

13

9/20

6/26

اختﻼل وسواسي -جبری

13

12/90

2/62

بیماران افسرده

13

9/90

6/62

اختﻼل وسواسي –جبری

13

9/20

6/26

بیماران افسرده

13

11/90

2/62

اختﻼل وسواسي -جبری

13

12/90

6/62

در مرﺣله بعدی و پیش از آنكه از آزمون تحلیل وارﻳانس

نزدﻳک به نرمال ارزﻳابي کرد و از آزمونهای پارامترﻳک بهره

استفاده شود ابتدا باﻳد مفروضههای مربوط به اﻳن آزمون مورد

برد .بر اساس آزمون باکس که برای هیچ ﻳک از متغیرها معﻨي

بررسي قرار ﮔیرد .در ابتدا ،نرمال بودن داده ها بررسي ميشود.

دار نبوده است؛ شرط همگﻨي وارﻳانس /کوارﻳانس به درستي

نتاﻳج به دست آمده از آزمون کولموﮔروف اسمیرنوف بیانگر

رعاﻳت شده است .با توجه به نتاﻳج بدست امده در آزمون لوﻳن

اﻳن است که فرض توزﻳع نرمال متغیرها را نميتوان رد

( )Levin=2/226نیز ميتوان ﮔفت که فرض عدم تساوی

کرد( .)p<2/23سطح معﻨي داری بدست آمده برای متغیرهای

وارﻳانسهای ﮔروه ها در پژوهش ﺣاضر در سطح ()p<2/23

پژوهش بیشتر از مقدار  2/23است .در مجموع نتاﻳج نشان از اﻳن

رد شده است و ميتوان ﮔفت که ﮔروه ها دارای وارﻳانس

دارد که توزﻳع متغیرهای اصلي ،انحراف قابل توجهي از توزﻳع

مشترک هستﻨد .بﻨابراﻳن استفاده از آزمون تحلیل وارﻳانس برای

نرمال ندارد و ميتوان توزﻳع متغیرهای پژوهش را نرمال ﻳا

پژوهش ﺣاضر بﻼمانع است.

جدول  -2مقاﻳسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه در سه ﮔروه بیماران افسرده ،دارای اختﻼل وسواس جبری و به همراه نتاﻳج
ANCOVA

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معﻨاداری

نوروزﮔراﻳي

1993369/203

0

6223232/612

13/001

2/221

برون ﮔراﻳي

193/266

0

03/06

12/199

2/221

تجربه پذﻳری

092/122

0

122/32

16/333

2/221

موافق بودن

369/203

0

3232/612

16/001

2/221

وظیفه شﻨاسي

2962/266

0

2611/929

19/612

2/221

مجموع امتیاز

230/322

0

199/022

3/132

2/221

همانگونه که در جدول  2مشخص است ،بین دو ﮔروه بیماران

وﻳژﮔيهای شخصیتي افراد مبتﻼ به اختﻼل افسردﮔي و ﻳا اختﻼل

دارای اختﻼل افسردﮔي و بیماران دارای اختﻼل وسواسي –

وسواسي – جبری تفاوت وجود دارد.

فكری از نظر تمام خرده مقیاسهای پرسشﻨامه شخصیت نئو،

نتیجه گیری

تفاوت معﻨاداری وجود دارد .اﻳن نتاﻳج به معﻨای اﻳن است که
افراد مبتﻼ به هر ﻳک از اﻳن دو اختﻼل دارای وﻳژﮔيهای
شخصیتي متفاوتي هستﻨد ،از همین رو ميتوان فرض کرد که

هدف از پژوهش ﺣاضر ،بررسي و مقاﻳسه وﻳژﮔيهای شخصیتي
افراد دارای اختﻼل افسردﮔي و اختﻼل وسواسي جبری بود.
اختﻼل وسواس فكری -عملي (اختﻼل وسواس فكری -عملي)
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ﻳک اختﻼل اضطرابي بسیار ناتوان ساز است که معموالً به مثابه

رفتارهای مرتبط با اضطراب ،نگراني و نشخوارهای فكری

ﻳک بیماری بد علﻼج که نیازمﻨد درمان مادام العمر است ،در

ميباشد .از طرف دﻳگر افراد مبتﻼ به وسواس نیز دارای افكار و

نظر ﮔرفته ميشود .افكار وسواسي شامل تصاوﻳر ،افكار و

تكانههای تكراری ،ناخواسته ،مزاﺣم و غیرفابل قبولي هستﻨد که

تكانههای تكراری ،ناخواسته ،مزاﺣم و غیرفابل قبولي هستﻨد که

ذهن در برابرشان مقاوم است وکﻨترلشان مشكل ميباشد (راچمن

ذهن در برابرشان مقاوم است وکﻨترلشان مشكل ميباشد .اعمال

 1993 ،به نقل از کﻼرک  .)2220 ،از آنجا که محتوای افكار

وسواسي ﻳا اجبارها ،اعمال رواني ﻳا رفتارهای کلیشهای و

اﻳن افراد اغلب آزاردهﻨده و تﻨفر انگیز بوده؛ بر روی موضوعاتي

تكراری هستﻨد که به طور معمول به مﻨظور کاهش اضطراب ﻳا

مثل آلودﮔي ،پرخاشگری ،شک و تردﻳد ،اعمال جﻨسي غیرقابل

پرﻳشاني ،در پاسخ به ﻳک فكر وسواسي انجام ميشوند .از سوی

قبول ،مذهب ،نظم و ترتیب ،تقارن و دقت متمرکز است .اعمال

دﻳگر افسردﮔي بر اساس مجموعهای از «اﺣساسات کهتری» که

وسواسي ﻳا اجبارها ،اعمال رواني ﻳا رفتارهای کلیشهای و

به قلمرو خاصي مانﻨد قلمرو آموزشگاهي ﻳا جسماني و ﻳا

تكراری هستﻨد که به طور معمول به مﻨظور کاهش اضطراب ﻳا

مجموعه شخصیت وابسته است ،تعرﻳف ميشود .تردﻳدی نیست

پرﻳشاني ،در پاسخ به ﻳک فكر وسواسي انجام ميشوند (انجمن

که هسته اصلي اﻳن اختﻼل در ناتواني فرد در تحقیق بخشیدن به

روانپزشكي امرﻳكا .)2222 ،همچﻨین مشخص شد که مؤلفه

آرمانهای که برای خوﻳشتن قاﻳل است ،اﻳن خواستههای آرماني

وظیفه شﻨاسي در اﻳن افراد نسبت به افراد افسرده میانگین باالتری

اغلب به صورت «خودبزرگ بیﻨي» که نوعي شیوه مقابله با ترس

دارد .در تبیین اﻳن ﻳافته نیز به اﻳن مسأله ميتوان اشاره داشت که

از دست دادن هوﻳت است ،متجلي ميشود.

مؤلفه وظیفه شﻨاسي کامﻼ وابسته به فرهﻨگ است () اما به طور

ﻳافتههای بدست آمده از تحلیل آماری دادههای پژوهش نشان

کل افكار و تكانههاﻳي که افراد وسواسي تجربه ميکﻨﻨد ،بیشتر

دهﻨده معﻨادار بودن تفاوت افراد افسرده با افراد مبتﻼ به اختﻼل

موجب انعطاف ناپذﻳری آنها ميشود و در عین ﺣال که برای

وسواس فكری و عملي در وﻳژﮔي شخصیتي ميباشد ،به اﻳن

واپس راني اضزراب خود از رفتارها و افكار وسواسي استفاده

ترتیب که افراد دارای اختﻼل وسواس فكری و عملي،

ميکﻨﻨد ،در صورتي که اﻳن افكار و رفتارها مرتبط با ﻳک

نوروزﮔراﻳي ،وظیفه شﻨاسي ،برونگراﻳي و موافق بودن باالتر و

مسئولیت باشد ،انعطاف ناپذﻳری انها به انجام دقیق مسئولیت

تجربه پذﻳری پاﻳین تر نسبت به افراد افسرده دارند .اﻳن ﻳافته

بدون کمترﻳن تداخل مﻨجر ميشود.

همسو با نتاﻳج بدست آمده توسط موسي زاده و ﺣاجي علیزاده

تشکر و قدردانی

( )1693و ماک و همكاران ( )2220است .در تبیین اﻳن ﻳافته
ميتوان ﮔفت که سیستم بازداری رفتار با نگراني درباره روابط،
عدم اطمیﻨان ،بي هدفي نسبت به آﻳﻨده و اﺣساس بي کفاﻳتي
رابطه دارد .اما قوی ترﻳن مشخصه آن ضفات شخصیتي مرتبط با
ﺣساسیت پذﻳری باال نسبت به محرکهای تهدﻳد کﻨﻨده و

اﻳن پژوهش برﮔرفته از رساله مقطع دکتری تخصصي نوﻳسﻨده اول
مقاله ميباشد و از کلیه شرکت کﻨﻨدﮔان در پژوهش تشكر و
قدرداني ميشود.
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Abstract
Introduction:

Major depressive disorder is the third and
obsessive-compulsive disorder is the fourth most common
mental disorder. These disorders have devastating effects on
a person's job, education, and social functioning. The aim of
this study was to compare the personality traits of depressed,
obsessive-compulsive patients.
Materials and Methods: The research method was based on causalcomparative method and its statistical population was the
clients of psychological and psychiatric centers of Sari city in
1397. Thirty people were randomly selected and randomly
assigned to two groups of 15 obsessive-compulsive patients
and depressed patients. The tools used included a five-factor
personality questionnaire (NEO) (McCray and Costa, 1985)
and Beck Depression (Beck, 1961). In order to analyze the
results, a variance analysis test with a significant level (α =
0.05) was used.
Results: The results showed that people with depression and
obsessive-compulsive disorder in the characteristics of
Nowruz (P <0.001), extroversion (P <0.018), empiricism (P
<0.003), consensus (P <0.004), conscientiousness (P <0.042
were different from people with obsessive-compulsive
disorder.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be said
that due to the differences in different groups of patients in
terms of personality, these characteristics may be different in
creating and continuing and the effect of these variables on
various mental disorders and problems.
Key words: personality traits, depressive disorder, obsessivecompulsive disorder
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