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Objectives The aim of this study was to examine the relationship between personality traits and reli-
gious/spiritual well-being and schizotypal personality traits.  
Methods The study was a descriptive-correlation.A total of 351 university students in Semnan (208 fe-
males and 143 males) were selected through multi-stage random cluster sampling. The participants re-
sponded to the questionnaires on Multidimensional Inventory for Religious-Spiritual Well-Being, Big Five 
Inventory and Schizotypal Trait Questionnair. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise 
regression analysis.  
Results The results showed that schizotypal personality traits are negatively correlated with extraversion 
(r=0.22, P<0.001), agreeableness(r=0.23, P<0.001), conscientiousness(r=0.21, P<0.001), hope immanent 
(r=0.20, P<0.001), and hope transcendent(r=0.24, P<0.001). The schizotypal traits were also found to be 
positively correlated with neuroticism(r=0.49, P<0.001) and openness(r=0.19, P<0.001). The results of 
multivariate regression analysis indicated that neuroticism, openness, hope transcendent and agree-
ableness can predict 28% of the variance of schizotypal personality traits. 
Conclusion Religious/spiritual well-being and personality traits are important predictors of mental health. 
It was found that neuroticism has the highest predictive power for schizotypal personality traits.
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اهداف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگي هاي شخصیت و بهزیستی مذهبی/معنوی با صفات شخصیت اسکیزوتایپی انجام شد. 
مواد و روش ها این پژوهش از نوع همبستگي- توصیفي است. نمونه پژوهش شامل 351 نفر (208 زن و 143 مرد) از دانشجویان دانشگاه سمنان 
بودند که به صورت نمونه                 گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های بهزیستی مذهبی/معنوی، ویژگي هاي شخصیت و صفات 

شخصیت اسکیزوتایپی پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با استفاده از همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. 
یافته ها نتایج نشان دادکه صفات شخصیت اسکیزوتایپی با برون گرایی (r=0/22 ،P<0/001)، توافق جویی (r=0/23 ،P<0/001)، وظیفه شناسی 
(r=0/21 ،P<0/001)،  امید به آینده (r=0/20،P<0/001) و امید به خدا (r=0/24 ،P<0/001) همبستگی منفی و با روان نژندی گرایی 
که  داد  نشان  متغیری  چند  رگرسیون  تحلیل  نتایج  دارد.  مثبت  همبستگی   (r=0/19  ،P<0/001) گشودگی  و   (r=0/49  ،P<0/001)

روان نژندی گرایی، گشودگی، امید به خدا و توافق جویی توانستند %28 از واریانس صفات شخصیت اسکیزوتایپی را پیش بینی کنند. 
نتیجه گیری بهزیستی مذهبی/معنوی و صفات شخصیت پیش بینی کننده های مهمی از سالمت روانی می باشند. نتایج نشان داد که روان نژندگرایی 

بیشترین توان پیش بینی صفات شخصیت اسکیزوتایپی را دارد. 
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مقدمه

اغلب به عنوان  شخصیت اسکیزوتایپی که در سطح غیربالینی 
اسکیزوتایپی به آن اشاره می شود؛ یک ساختار چند بعدی است که به 
مجموعه ای از عوامل شخصیتی و بیولوژیکی اشاره دارد که در سبک 
شناختی و تجارب ادراکی آشکار می گردد بروز تجارب شبه سایکوتیک 
مثبت در جمعیت عمومی، بسیار بیشتر از بروز اختالالت روانی مانند 
اسکیزوفرنی است. یافته ها نشان می دهد که بسیاری از افراد، گاهی در 
زندگی خود، توهم را تجربه کرده اند؛ در حالی که این تجارب ممکن 
است گذرا و زیر سطح بالینی باشد، اما در برخی موارد، اسکیزوتایپی 
ممکن است پیش درآمدی برای ایجاد یک سندرم بالینی مهم تر مانند 
اسکیزوفرنی و سایر اختالالت طیف اسکیزوفرنی همچون اختالل 
شخصیت اسکیزوتایپال و اسکیزوئید باشد ]1[. نمره بستگان بیماران 
مبتال به اسکیزوفرنیا به طور معناداری در شخصیت اسکیزوتایپی باالتر 
است ]2[، اگر چه نتایج ممکن است به پرسشنامه مورد استفاده نیز 

بستگی داشته باشد ]3[. بنابراین شخصیت اسکیزوتایپی به وسیله 
رفتار غیر عادی (عجیب و غریب) و نابهنجاری های افکار و عاطفه 
توصیف شده است که به اسکیزوفرنیا شباهت دارد، و مشخص نیست 
که چرا ویژگی های نابهنجار اسکیزوفرنیا در هیچ مرحله ای رخ نداده و 
هیچ آشفتگی ویژه ای توصیف نشده است، اما مک گلشان1 ]4[ عنوان 
اجتماعی  انزوای  و  پارانوئید  اندیشه های  ارتباط غیرعادی،  کرد که 

ممکن است نشانه های اصلی افراد اسکیزوتایپی باشد.

 بنابراین شناسایی عوامل تاثیر گذار بر این ویژگی ها، برای پیشگیری 
از ایجاد سندرم بالینی، مهم است. پژوهشگرانی ]5، 6، 7[ که به دنبال 
درک تفاوت های فردی در انعطاف پذیری روانی افراد در مقابل عوامل 
استرس زا در زندگی بوده اند، هم صفات شخصیت و هم بهزیستی 
مذهبی/ معنوی2 را به عنوان پیش بینی کننده های مهم بهزیستی 

1. McGlashan
2. Religious/Spiritual
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در مقابل نامالیمات زندگی معرفی کرده اند مفهوم بهزیستی مذهبی / 
معنوی به وسیله گروه پژوهش بالینی میان رشته ای دانشگاه گراتس3 
اتریش گسترش پیدا کرده و هدف آن پژوهش بنیادی درباره بهبود 
مولفه های مذهبی/ به وسیله  زیستی-روانی-اجتماعی  رویکردهای 

معنوی بوده است ]8[. شش بعد بهزیستی مذهبی / معنوی بر پایه 
داده های تجربی جامع عبارت بودند از امید به آینده4، بخشندگی5، 
تجربه معنا و مضمون6 (به عنوان شاخص هاي حوزه بهزیستی) و 
جاودانگی7 و امید به خدا8، دینداری عمومی9 و اعتقاد به آخرت10، (به 

عنوان شاخص هاي حوزه تعالی11) ]8[. 

عنوان  به  تواند  می  معنوی  مذهبی/  بهزیستی  شرایط،  این  در 
توانایی تجربه و یکپارچه کردن معنا و هدف در زندگی بوسیله ارتباط 
از خودش توصیف شود ]9[.  برتر  یا یک قدرت  با خود و دیگران 
خرده مقیاس های پرسشنامه چند بعدي بهزیستي معنوي/ مذهبي12 
همبستگی قابل مالحظه ای با جنبه های مختلف سالمت روانی نشان 
داده اند ]8[. پژوهش ]10[ نشان داده است که تفکر سحرآمیز با نمره 
کل بهزیستی مذهبی/معنوی و به طور ویژه با اعتقاد به آخرت به 
عنوان یکی از ابعاد بهزیستی مذهبی/معنوی همبستگی نشان داده 
است ]10[. تفکر سحرآمیز یکی از ویژگی های مهم صفات شخصیت 

اسکیزوتایپی است ]11[.

مطرح شد  زمینه  این  در  که  کننده ای  بینی  پیش  عامل  دیگر 
 ،]12-13[ عاملی  پنج  نظریه  چارچوب  در  است.  بوده  شخصیت 
گرایش به مذهب و معنویت به عنوان نوعی از سازگاری شخصیت در 
نظر گرفته شده که حالتی از صفات شخصیتی بنیادی است توسط 
محتوای فرهنگی- اجتماعی محیط شکل می گیرد ]15-14[. در 
سال های اخیر، دیدگاه پنج عاملی13 یک چهارچوب نظری برجسته 
-17[ است  بوده  پژوهش ها  از  برخی  هدایت  و  دادن  آگاهی  برای 

14[. این پنج عامل، برون گرایی14، توافق جویی15، وظیفه شناسی16،  
روان نژندی گرایی17 و گشودگی به تجربه18 ، زیر بنای اصلی ساختار 

صفتی انسان است

3. GRAZ
4. Hope immanent
5. Forgiveness
6. Experiences of sense and meaning
7. Immanent
8. Hope transcendent
9. General religiosity
10. Connectedness
11. Transcendent
12. Multidimensional Inventory for Religious/Spiritual Well-Being
13. The big five dimensions
14. Extraversion
15. Agreeableness
16. Conscientiousness
17. Neuroticism
18. Openness

دایس19 ]18[ نشان داد که روان نژندی گرایی به طور کلی مي 
تواند یک نشانه از اختالل شخصیت باشد. گشودگی ممکن است 
دارای خصوصیات شخصیتی  افراد  مثال  (برای  افراد  برخی  در 
خودشیفته و نمایشی)، بیش از حد معمول اما در بعضی دیگر 

(مثل اسکیزوئید)، کمتر باشد. 

و  عاملی  پنج  مدل  بین  رابطه  بررسی  به  که  پژوهش هایی 
خصوصیات شخصیت اسکیزوتایپی  پرداخته اند، نتایج ناهمسازی 
در سنجش  تفاوت  علت  به  است  ممکن  که  نشان  داده اند،  را 
ویژگی های شخصیت، سنجش اختالل شخصیت، نمونه پژوهش 

و روش های تجزیه و تحلیل باشد ]18[. 

نمره  لیسانس،  دوره  دانشجویان  روی  بر   ]19[ مطالعه ای  در 
اختالل شخصیت اسکیزوتایپی رابطه مثبتی با روان نژندی گرایی و 
گشودگی و همچنین رابطه منفی با برون گرایی و توافق جویی داشت

گاررا20 و همکاران ]20[ نشان داده اند که افراد دارای شخصیت 
پایینی  نمرات  و  روان نژندی گرایی  در  باالیی  نمرات  اسکیزوتایپی، 
در برون گرایی، توافق جویی و وظیفه شناسی دارند. مردان داراي 
سطوح  یا  و  بهنجار  گشودگی  سطوح  اسکیزوتایپی  شخصیت 
داراي  زنان  دارند.  سالم  افراد  به  نسبت  را  از گشودگی  پایین تری 
شخصیت اسکیزوتایپی، نمرات باالیی درگشودگی دارند. این تفاوت 
جنسیتی در گشودگی، حتی پس از کنترل شدت نشانه ها، باقی ماند.

اسکیزوتایپی  که  دادند  نشان   ]21-22[ پژوهش ها  برخی   
با  باال، و اسکیزوتایپی  با نمرات گشودگی  با نشانه های مثبت، 

نشانه های منفی، با گشودگی پایین ارتباط دارد.

اکثر نتایج بر روی خصوصیات شخصیتی اسکیزوتایپی و مدل 
پنج عاملی شخصیت، بر سر گشودگی اختالف نظر دارند ]22[. 
با  مثبتی  اسکیزوتایپی همبستگی   ]23[ پژوهش ها  بعضی  در 
گشودگی داشت اما در بعضی دیگر ]24[ رابطه بین این دو منفی 
است. کاستا و مک کری ]25[ نشان دادند که گشودگی ارتباطی 
با شخصیت اسکیزوتایپی ندارد و یا ارتباط منفی با شخصیت 
اسکیزوتایپی دارد که بستگی به روش های سنجش شخصیت 

اسکیزوتایپی دارد.

با این حال، پژوهش ها بر روی شخصیت اسکیزوتایپی در جمعیت 
عمومی ممکن است یک فرصت مهم برای مطالعه شاخص های 
را  به اسکیزوفرنیا  از آسیب پذیری  زیست شناختی و شناختی 
فراهم کند، که اثرات مخدوش کننده بستری های طوالنی مدت 
در بیمارستان و عالئم روان پریشی شدید در آن وجود ندارد ]26[.

همانطور که گفته شد، پژوهش های قبلی ]22-19[ مزایای 
سالمت روانی در صفات شخصیتی و بهزیستی مذهبی/ معنوی 

19. Dyce
20. Gurrera
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را به صورت مستقل از یکدیگر بررسی کرده اند، اما روشن نیست 
که چگونه این متغیرها به طور مشترک به بهزیستی هیجانی 
مرتبط هستند ]5[. به عالوه در پژوهش های قبلی ]19-22[، 
سهم هر یک از صفات شخصیتی و بهزیستی مذهبی/ معنوی، 
در پیش بینی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مبهم و نامشخص 
است. با توجه به این مسئله، نتایج بحث برانگیزی که در مطالعات 
قبلی وجود دارد، و همچنین با در نظر گرفتن این که در ایران 
پژوهش های کمی بر روی این موضوع انجام گرفته است، پژوهش 
حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگي هاي شخصیت و بهزیستی 

مذهبی/معنوی با صفات شخصیت اسکیزوتایپی صورت گرفت.

روش

پژوهش حاضر از نوع همبستگي – توصیفي بود. جامعه آماری 
را کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه سمنان 
تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 90-91 در این دانشگاه 
تحصیل می کردند. نمونه پژوهش، شامل 400 نفر از این دانشجویان 
بودند که پس از کنار گذاشتن پرسشنامه هاي ناقص به 351 نفر 
(208 زن و 143 مرد) کاهش یافتند. نمونه گیری به روش تصادفی 
خوشه ای انجام گرفت، بدین ترتیب که ابتدا از بین دانشکده های 
مختلف دانشگاه سمنان، چهار دانشکده به صورت تصادفی و در 
هر دانشکده نیز به تصادف، چند گروه آموزشی انتخاب گردید. 
محققین با مراجعه به کالس های درس این گروه های آموزشی، 
پرسشنامه ها را در اختیار دانشجویان قرار داده و از آن ها درخواست 
می کردندکه و با دقت به پرسشنامه ها جواب دهند و هیچ سوالی 
را بدون پاسخ نگذارند. به شرکت کنندگان یادآوری شد که از 
اطالعات این پرسشنامه ها، صرفاً برای اهداف پژوهشی استفاده می 
گردد و نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی در پرسش نامه  ها نمی  باشد.

جهت گردآوري داده ها از ابزارهاي زیر استفاده شد:

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت21

این پرسشنامه اولین بار توسط کوستا22 و مک کري23 ]27[ در 
سال 1985 در قالب فرم بلند 240 سوالی ساخته شد که پس 
از تحوالت متفاوت و با توجه به پیچیدگي و طوالني بودن آن، 
نسخه 60 سوالي این ابزار تهیه گردید ]27[. هر سوال روی یک 
مقیاس پنج درجه لیکرت از صفر تا چهار نمره گذاری می شود. در 
فرهنگ اصلي پایایي بازآزمایي سه ماهه آن ضرایبي بین 0/80 
تا 0/90 مي باشد. روایي همگراي آن به وسیله همبستگي آن با 
ابزار هاي دیگر سنجش 5 عامل شخصیت روایي مطلوبي نشان 
افراد را در  داده است ]27[. این پرسشنامه، صفات شخصیتی 
پنج عامل جداگانه روا ن نژندی گرایی، برون گرایی، گشودگی به 

21. Big Five Inventory
22. Costa
23. McCrae

تجربه، توافق جویی و وظیفه شناسی مورد سنجش قرار می دهد. 
در پژوهشی که توسط حق شناس ]28[، بر روی 502 نفر ]243 
زن و 259 مرد) اجرا شد، ضرایب  آلفای کرونباخ برای هر یک از 
خرده مقیاس ها بین 0/71 و 0/83 بود. پایایی بازآزمایی برای هر 
یک از خرده مقیاس های این ابزار، با فاصله زمانی 6-7 ماه (به طور 
متوسط)، بر روی 26 آزمودنی، 0/53 تا 0/76 گزارش شد ]28[.

پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی24

این پرسشنامه که اولین بار توسط کالریج و بروکز25 ]29[ ساخته 
شد، الگوهای شخصیت اسکیزوتایپی را می سنجد. این ابزار شامل 
37 ماده است که به صورت بلی /خیر پاسخ داده می شود و سه عامل 
تجارب ادراکی غیرمعمول26، سوء ظن پارانوئید /اضطراب اجتماعی27 
و تفکر سحرآمیز 28را مورد سنجش قرار می دهند. ضریب پایایي 
بازآزمایي ، ضریب پایایي همساني دروني و اعتبار همزمان با مقیاس 
روان رنجوري پرسش نامه شخصیتي آیزنک10 (EPQ) در فرهنگ 
 .]30[ است  شده  گزارش   0/61 و   0/85  ،0/64 به ترتیب  اصلي 
هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان سنجی این مقیاس در ایران 
توسط محمد زاده، گودرزی، تقوی و مالزاده ]31[ انجام گرفته است. 

اعتبار همزمان کل مقیاس و عامل های آن (تجارب ادراکی غیر 
معمول ، سوء ظن پارانوئید / اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز) 
با خرده مقیاس روان نژندی گرایی فرم تجدید نظر شده پرسشنامه 
شخصیتی آیزنک (29EPQ-R) به ترتیب 0/73، 0/50، 0/55 و 0/69 
و اعتبار عاملی و افتراقی آن نیز مطلوب بوده است. ضریب پایایی 
بازآزمایی این پرسشنامه نیز با فاصله چهار هفته، برای کل مقیاس 
0/86و برای خرده مقیاس های آن (تجارب ادراکی غیر معمول، سوء 
ظن پارانوئید / اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز) به ترتیب 0/65، 
0/75 و 0/59 گزارش شده است ]31[. در این پژوهش از نمره کلی 

این پرسشنامه استفاده شد و تنها نمره کل وارد تحلیل شد.

 مقیاس چندبعدی بهزیستی مذهبی و معنوی30 

این مقیاس برپایه رویکردي چند بعدي به مذهب و معنویت 
سازه  اساس  بر  آن  محوري  نظري  چارچوب  و  شده  ساخته 
این مقیاس در  اولیه  بهزیستی مذهبی و معنوي است. نسخه 
سال 2005 توسط آنته راینر31 طراحی شد و پس از تجدیدنظر 
و اعمال اصالحات الزم، نسخه نهایی آن در سال 2007 معرفي و 

24. Schizotypal Trait Questionnair 
25. Claridge & Broks
26. Unusual perceptual experiences
27. Paranoid ideation and social anxiety
28. Magical thinking
29. Eysenck Personality Questionnair
30. Multidimensional Inventory for Religious-Spiritual Well-Being
31. Unterrainer
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در سال 2010 منتشر گردید ]32[. مقیاس بهزیستی مذهبی / 
معنوی، از 48 آیتم و 6 خرده مقیاس شامل ‘’امید به آینده’’ 
، ‘’بخشندگی’’، ‘’تجربه معنا و مضمون’’، ‘’دینداری عمومی’’، 
است.  شده  تشکیل  خدا’’  به  ‘’امید  و  آخرت’’  به  ‘’اعتقاد 
هر یک از خرده مقیاس ها شامل هشت سؤال است که هر سوال 
روی یک مقیاس شش درجه ای لیکرت از یک (کامال مخالفم) تا 
شش (کامال موافقم) درجه بندی می شود. تعداد 16 گویه از این 

مقیاس، به صورت معکوس نمره گذاری می  شوند ]32[. 

همسانی درونی کل مقیاس در پژوهش آنته راینر و همکاران 
]9[، 0/89 گزارش شد. در پژوهش علیلو و همکاران ]32[ ضریب 
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه،0/81 و برای خرده مقیاسهای 

آن، از 0/51 تا 0/86 به دست آمد. 

توصیفی،  از شاخص های  استفاده  با  داده های گردآوری شده، 
بین  رابطه  تعیین  منظور  (به  پیرسون32  همبستگی  ضریب 
ویژگی های شخصیت و بهزیستی مذهبی معنوی با صفات شخصیت 
اسکیزوتایپی) و رگرسیون گام به گام33 (به منظور تعیین سهم هر 
یک از ویژگی های شخصیت و مولفه های بهزیستی مذهبی معنوی 
در پیش بینی شخصیت اسکیزوتایپی) مورد تجزیه وتحلیل قرار 

گرفت. جهت تحلیل آماری از نرم افزار SPSS-20 استفاده شد.

یافته ها 

تعداد،  این  از  که  بود  نفر  بر 351  مشتمل  پژوهش  نمونه 
(%58/6) 208 نفر را زنان و (%41/4)143 نفر را مردان تشکیل 
میانگین  و   20/02(±1/6) زنان  سنی  میانگین  می دادند. 
کولموگروف-  آزمون  نتایج  بود.   20/04(±1/5) مردان  سنی 
اسمیرنوف34 نشان داد که مفروضه نرمال بودن داده ها رعایت 
و  شخصیتی  عامل  پنج  بین  همبستگی  ضرائب  است.  شده 
شخصیت  صفات  با  معنوی  مذهبی-  بهزیستی  مولفه های 

اسکیزوتایپی در جدول 1 ارائه شده است. 

همان طور که اطالعات جدول 1 نشان می دهد، صفات شخصیت 
توافق جویی   ،(r=0/22 ،P<0/001) برون گرایی با  اسکیزوتایپی 
 ،(r=0/21  ،P<0/001) شناسی  وظیفه   ،(r=0/23  ،P<0/001)
 ،P<0/001) و امید به خدا (r=0/20 ،P<0/001) امید به آینده
 ،P<00/001) همبستگی منفی و با روان نژندی گرایی (r=0/24
r=0/49) و گشودگی (r=00/19 ،P<0/001) همبستگی مثبت 
در  پیش بین  متغیرهای  از  تعیین سهم هر یک  برای   . داشت 
تبیین صفات شخصیت اسکیزوتایپی، از تحلیل رگرسیون گام 
به گام استفاده شد. مولفه های برون گرایی، توافق جویی، وظیفه 
شناسی، روان نژندی گرایی، گشودگی، بخشندگی، امید به آینده، 

32. Pearson
33. Stepwise
34. kolmogorov smirnov test

تجربه معنا و مضمون، دینداری عمومی، اعتقاد به آخرت و امید 
به خدا به عنوان متغیر پیش بین و صفات شخصیت اسکیزوتایپی 

به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند.

ابتدا شاخص F نشان داد که ارتباط معناداری بین متغیر های 
که  داد  نشان   2 جدول  نتایج  دارد.  وجود  مالک  و  بین  پیش 
توان  جویی  توافق  و  خدا  به  امید  گشودگی،  روان نژندی گرایی، 
پیش بینی صفات شخصیت اسکیزوتایپی را دارند. در مرحله اول و 
بر اساس اطالعات جدول 2 روان نژندی گرایی به تنهایی 24 درصد 
از واریانس صفات شخصیت اسکیزوتایپی را تبیین کرد، در مرحله 
دوم، هنگامی که گشودگی نیز به تحلیل وارد می شود ضریب تعیین 
به 26 درصد  رسید. در مرحله سوم، هنگامی که امید به خدا به 
تحلیل رگرسیون وارد  شد، تغییرات صفات شخصیت اسکیزوتایپی 
به 28 درصد رسید، و در مرحله چهارم مشاهده شد که توافق جویی 
نیز نقش معنی داری در پیش بینی صفات شخصیتی اسکیزوتایپی 
از واریانس صفات  بنابراین متغیرها در مجموع 28 درصد  دارد. 

شخصیت اسکیزوتایپال را پیش بیني کردند.

بحث 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی 
و بهزیستی مذهبی/معنوی و با صفات شخصیتی اسکیزوتایپی 
توافق جویی،  برون گرایی،  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  بود. 
وظیفه شناسی، امید به آینده و امید به خدا همبستگی منفی و 
روان نژندی گرایی و گشودگی به تجربه همبستگی مثبت با صفات 

شخصیت اسکیزوتایپی دارند. 

از بین مولفه های بهزیستی مذهبی/ معنوی، تنها بعد امید به 
خدا توانست صفات شخصیت اسکیزوتایپی را (به صورت منفی) 
پیش بینی کند.اسکیزوتایپی به عنوان سازه چند عاملی، سه یا 
چهار عامل (تجربه ها و عقاید پارانویید شامل تفکر سحرآمیز، 
ناتوانی های شناختی، فقدان احساس لذت درونی، رفتارهای ضد 
اجتماعی) می تواند شناسایی شود ]33[. ابعاد بهزیستی مذهبی/

معنوی به طور جامع و در نمونه های مختلف بالینی و غیربالینی 
مورد پژوهش قرار گرفته است و در اکثر آن ها ]8[، ارتباط مثبت 
ابعاد بهزیستی مذهبی/معنوی با سالمت روانی به اثبات رسیده 
و  مذهب  علمی  بررسی  در  نیز   ]34[ پیدمونت35   .]8[ است 
معنویت، اظهار داشت که اگرچه فعالیت های مذهبی و باور به به 
خدا ممکن است در فرهنگ هاي مختلف، متفاوت باشد، اما نیاز 
به داشتن ارتباط با نیرویی برتر از خود، که گاهی معنویت نامیده 
می شود، از سال هاي بسیار دور، انسان ها را به حرکت و تکاپو 
واداشته است. در کل بزرگساالن با سطوح باالتر مذهب/معنویت، 
رفتارهای سالم (مثل استفاده کمتر از دارو و الکل، شروع رفتارهای 
جنسی دیرتر) بیشتری دارند. مشاهده شده است که معنویت به 

35. Piedmont

Ashouri A, et al. Relationship Between Personality Traits and Religious/Spiritual Well-Being With Schizotypal Traits. IJPCP. 2016; 22(3):230-239.



235

پاییز 1395 . دوره 22 . شماره 3 مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

Ashouri A, et al. Relationship Between Personality Traits and Religious/Spiritual Well-Being With Schizotypal Traits. IJPCP. 2016; 22(3):230-239.

ش.
س همبستگی میان متغیرهای پژوه

جدول1- ماتری

متغیرها
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

1- صفات شخصيت اسكيزوتایپی

بهزیستی مذهبی- معنوی

2- دینداری عمومی
- 0/051

3- بخشندگی
-0/137**

0/209*

4- اميد به آینده 
-0/205*

0/359*
0/205*

5- اعتقاد به آخرت
0/070

0/472*
0/163**

0/420*

6- اميد به خدا
-0/241*

-0/097**
0/220*

0/112**
-0/134**

7- تجربه معنا و مضمون
-0/026

0/371*
0/178*

0/353*
0/510*

-0/163**

8- روان نژندی گرایی 
0/499*

-0/141***
-0/192*

-0/507*
-0/076

-0/294*
-0/170**

9- برون گرایی 
-0/223*

0/276*
0/259*

0/529*
0/375*

0/033
0/430*

-0/501*

10- گشودگی 
0/192*

-0/026
0/057

0/004
0/220*

0/030
0/194*

0/109**
0/055

11- توافق جویی
-0/231*

0/291*
0/250*

0/265*
0/184*

0/051
0/204*

-0/308*
0/347*

0/008

12- وظيفه شناسی
-0/218*

0/312*
0/106***

0/425*
0/252*

-0/021
0/340*

-0/398*
0/418*

0/000
0/257*

*P>0/05 ، **P>0/001
ن
ی ایرا

ی بالین
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بیماران در کنترل بیماری شان و کمک به گذران زندگی و آرامش 
بخشیدن به آن    ها در زمان درماندگی کمک می کند ]35[. 

در پژوهشی که آنته راینر و همکاران  ]10[ به بررسی صفات 
شخصیت اسکیزوتایپی بر اساس ابعاد بهزیستی مذهبی/معنوی 
پرداختند، بین بعد اعتقاد به آخرت (یکی از مولفه های بهزیستی 
مذهبی/معنوی) و تفکر سحرآمیز که یکی از جنبه های شخصیت 
اسکیزوتایپی است، همبستگی وجود داشت. علت متفاوت بودن 
نتایج حاضر (که فقط بعد امید به خدا توانست صفات شخصیت 
اسکیزوتایپی را به صورت منفی پیش بینی کند) با نتایج آنته راینر 
و همکاران ]8[ احتماال به روش سنجش مربوط می شود، از این 
جهت که آنته راینر و همکاران ]8[ تنها از بعد تفکر سحرآمیز 
برای پیش بینی صفات اسکیزوتایپی استفاده کردند در حالی که، 
در پژوهش حاضر نمره کل صفات اسکیزوتایپی مورد استفاده 
قرار گرفت. دلیل دیگری که می تواند ناهمسویی پژوهش حاضر 
را تبیین کند احتماال تفاوت های فرهنگی اجتماعی است بعنوان 
مثال ویژگی های مذهبی نمونه ما با ویژگی های مذهبی نمونه 

تحقیق آنته راینر و همکاران متفاوت بود.

از بین ویژگی های شخصیتی، روان نژندی گرایی،گشودگی (به 
صورت مثبت) و توافق جویی (به صورت منفی) توانستند صفات 
شخصیتی اسکیزوتایپی را پیش بینی کنند. پژوهش هایی که به 
بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی و صفات شخصیت اسکیزوتایپی 
می پردازند نتایج ناهمسانی را گزارش کردند که ممکن است به 
خاطر تفاوت در سنجش شخصیت و روش های تحلیلی متفاوت و 

تفاوت در نمونه باشد ]18[. 

همسو با نتایج پژوهش حاضر، آسای36، سوگیموری37، باندو38 
و صفات  روان نژندی گرایی  بین  دادند که  نشان  تانو39 ]36[،  و 

شخصیت اسکیزوتایپی رابطه مثبت وجود دارد. 

افراد اسکیزوتایپی حاالت هیجانی منفی بیشتری را گزارش 
می دهند و بی ثباتی و دوسوگرایی بیشتری در رابطه با هیجانات 
خود دارند؛ شاید همین باعث ارتباط مثبت اسکیزوتایپی با روان 

نژندی باشد ]37[. 

همچنین، رابطه منفي شخصیت اسکیزوتایپي با توافق جویي با 
نقایص بین فردي شخصیت اسکیزوتایپي که با ویژگي هایي چون 
اضطراب اجتماعي مفرط، فقدان دوستان صمیمي، عاطفه محدود 

و سوءظن همراه است هماهنگ است ]38[.

نتیجه گیری

اکثر نتایج بحث بر انگیز، در پژوهش  بر روی صفات شخصیت 
اسکیزوتایپی و مدل پنج عامل به نقش گشودگی مربوط است ]22[. 
بعضی پژوهش ها ]20، 21، 22، 39[ نشان داده اند که بین صفات 
شخصیت اسکیزوتایپی و گشودگی رابطه مثبت وجود دارد، اما بعضی 

دیگر ]24، 25[ به رابطه منفی بین این دو متغیر دست یافته اند.

پژوهش ها ]23، 40[ بر روی دانشجویان، رابطه مثبتی را بین 
گشودگی و نشانه های شخصیت اسکیزوتایپی نشان داده است، در 
حالی که این رابطه در نمونه های روانپزشکی گزارش نشده است 
]22[. شاید بتوان گفت، نمونه هایی مثل دانشجویان و کسانی که 

36. Asai
37. Sugimori
38. Bando
39. Tanno

جدول 2. نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی صفات شخصیت اسکیزوتایپی بر اساس پنج عامل شخصیت و مولفه های بهزیستی مذهبی-معنوی.

سطح معناداریBβRR2متغیر وارد شده به معادلهمرحله پژوهش

0/4030/4990/4990/2490/001روان نژندی گراییاول

روان نژندی گرایی دوم
گشودگی

0/391
0/176

0/483
0/1400/5180/2680/003

سوم
روان نژندی گرایی

گشودگی
اميد به خدا

0/363
0/185
-0/127

0/449
0/147
-0/113

0/5290/2800/018

چهارم

روان نژندی گرایی
گشودگی

اميد به خدا
توافق جویی

0/337
0/190
-0/132
-0/149

0/417
0/151
-0/118
-0/098

0/5370/2880/041
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