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  مقدمه
پریشـی   هاي روان که در انتهاي طیف اختالل 1زوفرنیااسکی

رایــج، حــاد و  2روانپزشــکی قــرار دارد، یــک بیمــاري عصــب
شـود:   هاي کلیِ آن به دو دسته تقسیم مـی  ناهمگن است. نشانه

هاي مثبت) ماننـد   هاي ذهنی نابهنجار (نشانه حضور ویژگی -1
بـود  ن -2هذیان و توهم (که اغلب محتواي اجتماعی دارند) و 

هـاي منفـی) ماننـد نقایصـی در      هاي ذهنیِ بهنجـار (نشـانه   نشانه
هاي اجتماعی و آشفتگی در رفتار و  انگیزش، عاطفه و مهارت

). مشکل اجتماعی و شغلی قابل توجه و نیز مشکل در 1گفتار (
ها و نیات دیگران از پیامدهاي این اخـتالل اسـت    تفسیر هیجان

را بــراي » 4اســکیزوتایپ«ح ) اصــطال3، 2( 3). ســاندور رادو1(
کـار   ارجاع به افرادي که سنخ پدیداريِ اسکیزوفرنیا دارند، بـه 

هاي چندبعدي اسکیزوفرنیا در افرادي  رسد نشانه برد. به نظر می
پذیري ژنتیک دارند، غیرقابـل   که نسبت به اسکیزوفرنیا آسیب

اسـت. بـه بیـان دیگـر صـفات اسـکیزوتایپی حالـت         5تشخیص
  ). 4هاي اسکیزوفرنیا هستند ( هتر نشان ضعیف

بـا آسـیب شـدید و گسـترده در      6هاي فراگیر رشـد  اختالل
هـاي کیفـی    شوند. نشانه هاي گوناگونِ رشد، مشخص می زمینه

ها با توجه به سطح رشد و سن عقلی  کننده این بیماري مشخص
ها نیز  ). این دسته از اختالل5هاي آشکاري دارند ( فرد، تفاوت
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ها، سـن شـروع و    تاري بوده، از نظر شدت نشانهصورت پیوس به
، تـأخیر  1مانـدگی ذهنـی   ها (ماننـد عقـب   ارتباط با سایر اختالل

هــاي  ). نقــص5) بــا یکــدیگر متفاوتنــد (3صــرعو  2ویــژه زبــان
هـاي ایـن طیـف     (که یکی از اخـتالل  4گانه درخودماندگی سه

است) شامل نقصِ تعامل اجتماعی، نقص ارتباطی و رفتارهـا و  
). ســطوح بــاالي صــفات 6قــه محــدود و تکــراري اســت (عال

ــده ــتالل    درخودمان ــه اخ ــتال ب ــراد مب ــه در اف ــف   گون ــاي طی ه
تر آن در جمعیت عـادي یافـت    درخودماندگی و سطوح پایین

  ). 7شود ( می
گونــه و اســکیزوتایپی را   بنــابراین صــفات درخودمانــده  

توان به عنوان ابعاد شخصیت بهنجـاري توصـیف کـرد کـه      می
هــاي طیــف  ترتیــب اخــتالل هــا بــه شــناختی آن د آســیبســرح

پریشی هستند. چنـین   هاي طیف روان درخودماندگی و اختالل
اي دور سـاخته، بـه    رویکرد پیوستاري ما را از تشـخیص طبقـه  

توانـد   ) و البته مـی 8کند ( سوي یک رویکرد کمی هدایت می
  اي نیز باشد. مکمل رویکرد طبقه

پریشی را  ماندگی و روان) درخود9( 6و بدکوك 5کرسپی
گیرنـد و بـر ایـن     دو انتهاي یک پیوستار شـناختی در نظـر مـی   

اي  گونـه  گونه و اسکیزوفرنیا بـه  باورند که صفات درخودمانده
گذارنـد. بـه بـاور     هاي رفتاريِ افراد اثـر مـی   متفاوت بر ترجیح

کم تا حدودي  ها تقابل درخودماندگی و اسکیزوفرنیا دست آن
شـــود؛  گـــري مـــی میـــانجی 7ي ژنـــومیپـــذیر توســـط نقـــش

درخودمانـدگی بــا نبـود تعــادل در بـروز ژنــی، بـه ســود بــروز     
شود یـک الگـوي کلـی     هاي پدر، مشخص شده، باعث می ژن

کـه   رشد بیش از حد در طول دوران رشد پدید آیـد؛ درحـالی  
هـاي   ها به سود بـروز ژن  اسکیزوفرنیا با نبود تعادل در بروز ژن

ایجاد یک الگوي رشديِ کمتـر از   مادر مشخص شده، موجب
). منظور از رشد بیش از حد، وزن و قد بـاال در  6شود ( حد می

تر بودن قشر مخ و رشد  تربودنِ مغز، ضخیم هنگام تولد، بزرگ
تر بدن در هنگام کودکی است و منظور از رشد کمتر از  سریع

حـد، وزن و قــد پــایین در هنگـام تولــد، رشــد کنــد در دوران   
تر بودن قشر مـخ اسـت    تر بودن مغز و نازك چککودکی، کو

) حمایــت 11و همکــاران ( 8). پــژوهش راســل ـ اســمیت  10(
اي براي ایـن فرضـیه فـراهم نمـود، در حـالی کـه        تجربی اولیه

) میـــان اســـکیزوتایپی مثبـــت و صـــفات 6پـــژوهش دیگـــر (
دست نداد. پـیش از کرسـپی و    گونه رابطه منفی به درخودمانده

) گزارش کردنـد میـان   12و همکاران ( 9هارست  )9بدکوك (
رابطه مثبـت وجـود    10اسکیزوتایپی مثبت و بهر درخودماندگی

ــنهاد کـــرده بودنـــد کـــه هـــم  پوشـــی دو طیـــف  دارد و پیشـ
ــه نقــایص اجتمــاعی   درخودمانــدگی و روان ــوط ب پریشــی مرب

هاي اجتماعی بهر  است، زیرا اسکیزوتایپی منفی با نقص تعامل
ت دارد. افـزون بـر آن اسـکیزوتایپی    درخودماندگی رابطه مثبـ 

) مقیاس درخودماندگی Co( 11مقیاس ارتباط آشفته نیز با خرده
) همبستگی مثبـت دارد. بنـابراین   AAQS) (8( 12بهر بزرگسال

هـا   )، میان یافته9کننده کرسپی و بدکوك ( باوجود نظر متقاعد
ها نتیجه گرفـت   توان با استفاده از آن تناقض وجود دارد و نمی

ــده  ــا یکــدیگر   کــه صــفات درخودمان ــه و اســکیزوتایپی ب گون
  پوش هستند یا متعامد.  هم

شده، هدف پژوهش حاضر عبـارت   با توجه به مطالب بیان
ــر 9بررســی نظــر کرســپی و بــدکوك (  -1اســت از:  ) مبنــی ب

  گونـه و اسـکیزوتایپی مثبـت؛     متعامدبودن صفات درخودمانـده 
پوشی  ) مبنی بر هم12هارست و همکاران ( بررسی پیشنهاد  -2

فـردي؛ و   گونه و اسکیزوتایپی در بعد میان صفات درخودمانده
  1گونه. درخودمانده بررسی رابطه اسکیزوتایپی آشفته با صفات -3

  
  روش

حاضر عبـارت بـود    14و مقطعی 13یابی جامعه پژوهش زمینه
دانشگاهی  آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه و پیش از دانش

. به روش 1390-91و شهر ري در سال تحصیلی عادي ناحیه د
ابتدا از میان مدارس متوسطه و  15اي گیري تصادفی خوشه نمونه
دانشگاهی ناحیه دو شهر ري، دو مدرسه متوسطه دخترانه  پیش

هـاي   و دو مدرسه متوسطه پسرانه و سـپس از هـر یـک از پایـه    
دانشگاهیِ این مدارس، بـه تصـادف یـک کـالس      سوم و پیش

هـا در دو مرحلـه، بـه     آموز این کـالس  دانش 187شد.  انتخاب
هـا پاسـخ    نامـه  صورت گروهی بـه پرسـش   فاصله یک روز و به

هاي ورود عبارت بود از نداشـتن سـابقه بیمـاري     دادند. مالك
هــاي  و ســایر بیمــاري 16روانپزشــکی، نداشــتن بیمــاري صــرع 

سیســـتم اعصـــاب مرکـــزي، نداشـــتن ســـابقه ضـــربه ســـر و  
هـاي روانپزشـکی.    وهاي مـرتبط بـا بیمـاري   نکردن دار مصرف
آموز و نیز پرسـش   هاي ورود با مراجعه به پرونده دانش مالك

هـا   هـا بررسـی شـدند. تمـامی آزمـودنی      شفاهی و کتبـی از آن 
_______________________________________ 
1- mental  retardation 2- specific language impairment 
3- epilepsy  4- autism 
5- Crespi   6- Badcock 
7- genomic imprinting 8- Russell-Smith 
9- Hurst   10- autism quotient  
11- Communication 
12- Adult Autism Quotient Scale 
13- survey  14- cross-sectional 
15- random cluster  16- epilepsy 
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توانستند از  نامه کتبی را امضا کردند و در هر لحظه می رضایت
  ادامه کار انصراف دهند. 
  کار رفت: ر بهها ابزارهاي زی براي گردآوري داده

ــال (  ــر بزرگسـ ــدگی بهـ ــاس درخودمانـ  )AAQS ()8مقیـ
ها و  گویه است که ترجیح 50صورت خودگزارشی و داراي  به

پــنج   AAQSکنــد.   هــاي شخصــی را ارزیــابی مــی     عــادت 
گویه دارد که روي مقیـاس   10مقیاس  مقیاس و هر خرده خرده

هـا   مقیـاس  شـوند. خـرده   اي پاسـخ داده مـی   لیکرت چهاردرجه
ــاعی عبا ــارت اجتم ــد از مه ــاط (SS( 1رتن ــلCo)، ارتب  2)، تخی

)Im ــات ــه جزئی ). AS( 4) و جابجــایی توجــهAD( 3)، توجــه ب
) 13وســیله پوراعتمــاد و همکــاران ( بــه AAQSنســخه فارســی 

بـه روش آلفـاي    AAQSسـانی درونـی    ترجمه شده است. هـم 
و  81/0ترتیـب   آموزان و جمعیت عادي بـه  در دانش 5کرونباخ

ها  مقیاس سانی درونی خرده ). هم14ش شده است (گزار 71/0
 ADبـراي   76/0تـا   ASبـراي   52/0آمـوزان از   در گروه دانش

 78/0کــل نیــز  6). پایــایی آزمــون ـ بــازآزمون  14متغیــر بــود (
) در تأییـد روایـی   15گزارش شـده اسـت. پـژوهش دیگـري (    

، به توانایی مقیاس براي تمـایز مبتالیـان بـه    AAQS 7تشخیصی
  از افراد غیرآسپرگر اشاره کرده است.  8آسپرگرسندرم 

صـورت   ) بـه SPQ ()16( 9نامه شخصیت اسکیزوتایپی پرسش
هـاي   گویه اسـت و بـر پایـه مـالك     74خودگزارشی و داراي 

 هــاي اخـتالل  آمــاري و تشخیصـی  راهنمــاي ویراسـت  سـومین 
) بـــــراي اخـــــتالل شخصـــــیت DSM-III( )17( 10روانــــی 

طیــف کامـــل   SPQت. طراحــی شـــده اســ   11اســکیزوتایپال 
هـا در   کند؛ ایـن ویژگـی   هاي اسکیزوتایپی را ارزیابی می نشانه

قالب سه بعـد مثبـت، منفـی و آشـفته تنظـیم شـده اسـت. بعـد         
ادراکـــی شـــامل  -هـــاي مثبـــت یـــا نقـــایص شـــناختی نشــانه 
، باورهـاي عجیـب یـا تفکـر     12هـاي تفکـر عطفـی    مقیاس خرده

، بعــد 15انیو بـدگم  14، تجـارب ادراکـی غیرعـادي   13جـادویی 
هـاي اضـطراب    مقیاس فردي شامل خرده هاي منفی یا میان نشانه

و بعد  18و عاطفه محدود 17، نداشتن دوستان نزدیک16اجتماعی
 20و گفتار عجیب 19هاي رفتار عجیب مقیاس آشفته شامل خرده

هـاي   صورت بلـی/ خیـر بـوده، همـه پاسـخ      دهی به است. پاسخ
نابراین کسب نمره بـاال در  کنند. ب مثبت، نمره یک دریافت می

دهنده صـفات اسـکیزوتایپی باالسـت. پایـایی      این آزمون نشان
ــه -درونــی و آزمــون ــازآزمون کــل ب و  82/0و  91/0ترتیــب  ب
گـزارش شـده اسـت     71/0-78/0ها  مقیاس پایایی درونی خرده

آن با تشـخیص بـالینی اخـتالل     21چنین روایی مالکی ). هم16(

و بـا مصـاحبه    DSM-III ،60/0ایه شخصیت اسکیزوتایپال بر پ
گــزارش شــده اســت. روایــی  68/0تشخیصــی همــین اخــتالل 

هاي  نیز با استفاده از سایر مقیاس 23و روایی تشخیصی 22گرا هم
شـده  طراحـی   DSM-IIIهـاي   اسکیزوتایپی که برپایـه مـالك  

 پور رودسري و همکـاران  ). بخشی16، تأیید شده است (بودند
گـزارش   90/0نامه را  باخ کل پرسش) ضریب آلفاي کرون18(

اند. در ضمن کاربرد  کرده، روایی تشخیصی آن را تأیید کرده
فردي، ادراکی ـ شناختی   سه عامل میان 24تحلیل عامل اکتشافی

  1 ).18دست داده است ( و آشفته را به
ــل داده ــه و تحلیــ ــا کمــــک  تجزیــ ــا بــ    SPSS-1525هــ

یـابی   و مـدل  27همبستگی پیرسـون و به روش  Lisrel-8.5426و 
  انجام شد. )SEM( 28معادله ساختاري

  
  ها  یافته

پسر  22درصد) و  09/56دختر ( 60از مقطع سوم دبیرستان
ترتیب با میانگین (و انحـراف معیـار) سـنی     درصد)، به 91/43(

دانشگاهی  ) و از مقطع پیش69/0(و  00/17) و 58/0(و  60/16
ترتیـب   رصد)، بهد 91/54پسر ( 56درصد) و  09/45دختر ( 46

ــار)   ــانگین (و انحــراف معی ــا می (و  53/17) و 45/0(و  71/17ب
  ) در نمونه حضور داشتند.50/0

، مهــارت اجتمــاعی، AAQSمیــانگین (و انحــراف معیــار) 
و  SPQتوجـه بـه جزئیـات، تخیـل،      جابجایی توجـه، ارتبـاط،  

ــاس خــرده ــت، مقی ــه  هــاي مثب  36/21ترتیــب  منفــی و آشــفته ب
)88/3 ،( 98/2 )49/1 ،( 75/5 )49/1 ،(88/2 )57/1،(  31/6 
)86/1 ،(42/2 )62/1 ،(42/31 )35/11 ،( 09/16 )79/5 ،(

  ) بود.92/3( 61/6  ) و06/5( 71/8 

_______________________________________ 
1- Social Skill  2- Imagination 
3- Attention to Details 4- Attention Switching 
5- Cronbach α  6- test-retest reliability 
7- discriminant validity 8- Asperger syndrome 
9- Schizotypal Personality Questionnaire 
10- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
third edition   
11- Schizotypal personality disorder 
12- ideas of reference  
13- odd beliefs or magical thinking 
14- unusual perceptual experiences 
15- suspiciousness  16- social anxiety 
17- no close friends  18- constricted affect 
19- odd behavior  20- odd speech 
21- criterion  22- convergent  
23- discriminant   24- exploratory factor analysis 
25- Statistical Package for the Social Science - version 15 
26- Linear Structural Relationships-version 8.54 
27- Pearson correlation  28- Structural Equation Modeling 
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  ) SPQ( اسکیزوتایپی و شخصیت) AAQS( بزرگسال بهر درخودماندگی هاي مقیاس میان مقیاس و خرده همبستگی ضرایب -1دول ج
 

  اسکیزوتایپی آشفته  اسکیزوتایپی منفی  ایپی مثبتاسکیزوت  SPQنمره کل   
  AAQS   **35/0   *15/0  **41/0  **26/0نمره کل 

  10/0  44/0**  -01/0  22/0**  مهارت اجتماعی 
  09/0  24/0**  04/0  16/0*  جابجایی توجه

  35/0**  48/0**  24/0**  46/0**  ارتباط 
  03/0  10/0  -10/0  006/0   تخیل

  05/0  -19/0**  19/0**  03/0  توجه به جزئیات
* p≤ 05/0 ; **p≤ 01/0  

  
  
  
  
  
  
  
  

*p≤ 05/0  
  

  گونه صفات اسکیزوتایپی و صفات درخودمانده ابطهر  -1شکل
  

و  AAQSاي نمـره کـل    هفتـه  بازآزمون سه -پایایی آزمون
هاي مهارت اجتماعی، جابجایی توجـه، توجـه بـه     مقیاس خرده

  ،55/0، -12/0  ،56/0  ،66/0ترتیب  ، ارتباط و تخیل بهجزئیات
  بود. 74/0و  60/0

همبستگی وجـود داشـت.    SPQو  AAQSمیان نمره کلی 
هـاي ایـن دو مقیـاس بـا      مقیـاس  چنین میان برخـی از خـرده   هم

ــامی       ــان تم ــال می ــراي مث ــت؛ ب ــود داش ــاط وج ــدیگر ارتب یک
یپی منفـی  جز تخیل) بـا اسـکیزوتا   (به AAQSهاي  مقیاس خرده

تـر   ). در ادامه بـراي شـفاف  1جدول همبستگی وجود داشت (
ــفات      ــون (صـ ــر مکنـ ــن دو متغیـ ــه ایـ ــت رابطـ ــدن ماهیـ شـ

 SEMهـاي   گونـه و صـفات اسـکیزوتایپی)، یافتـه     درخودمانده
) p ،90/0=r≥05/0منــدي ( نشــان داد رابطــه ســاختاري قــدرت

  گونـــه  میـــان صـــفات اســـکیزوتایپی و صـــفات درخودمانـــده
مقیـاس تخیـل و مهـارت     جز دو خـرده  چنین به ، هموجود دارد

هاي هر دو مقیاس نقش معنـاداري   مقیاس اجتماعی دیگر خرده
ــاخص   ــتند. ش ــدل داش ــدل (   در م ــرازش م ــاي ب 18= 72/34ه

2χ  ،
01/0=P-value ،07/0=RMSEA1 ،95/0=GFI2  91/0و=AGFI3 (

  ).1شکل مدل از برازش خوبی برخوردار است ( نشان داد
  

  بحث
ــژو ــده در پ ــه و  هش حاضــر رابطــه صــفات درخودمان گون

هـاي ایـن دو    مقیاس چنین رابطه خرده صفات اسکیزوتایپی، هم
بررسـی   SEMمتغیر بـا کـاربرد ضـریب همبسـتگی پیرسـون و      

همبسـتگی   SPQو  AAQSهـا نشـان داد نمـره کـل      یافته 1شد.
، 6هـا (  دیگر پـژوهش  هاي سو با یافته مثبت دارند. این یافته هم

هاي این دو  که نشان دادند وجوه مشترکی میان نشانه) است 12
هاي  اي که هر دو اختالل در حوزه گونه اختالل وجود دارد، به

ــتند.    ــکال هس ــار اش ــابهی دچ ــاران (  مش ــت و همک ) 12هارس
 تشخیصـی  راهنمـاي  ویراست هاي تشخیصی چهارمین شاخص

) را در مورد دو DSM-IV( )19( 4روانی هاي اختالل آماري و
ل آسپرگر و اختالل شخصیت اسکیزوتایپال با هم مقایسه اختال

ــانه  ــی نش ــد؛ برخ ــایص    کردن ــامل نق ــدگی ش ــاي درخودمان ه
ترتیـب بـا نـوع منفـی و آشـفته       اجتماعی و نقایص ارتبـاطی بـه  

ــورد از    ــال دو م ــراي مث ــل مقایســه هســتند. ب اســکیزوتایپی قاب

_______________________________________ 
1- Root Mean Square Error of Approximation 
2- Goodness of Fit Index 
3- Adjusted Goodness of Fit Index 
4- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
fourth edition 
 

*45/0 

*61/0 

*17/0 

*44/0  

*91/0  

*26/0 
*9/0 

15/0 

*22/0- 

*61/0 

53/0 

*3/0 

SS  *72/0 

AD *95/0 

Co  *63/0 

AS *91/0 

Im  *98/0 

  اسکیزوتایپی گونه درخودمانده

  مثبت

 آشفته

 منفی

*94/0 
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هــاي اخــتالل آســپرگر در حــوزه نقــایص اجتمــاعی   شــاخص
نـاتوانی  «و » نقص کیفی در تعامـل اجتمـاعی  «از: عبارت است 

و » ساالن در مقایسه با سطح تحول فـرد  در برقراري رابطه با هم
هـاي اخـتالل شخصـیت اسـکیزوتایپال در      دو مورد از شاخص

الگوي فراگیر نقایص «حوزه نقایص اجتماعی عبارت است از: 
». نـاراحتی حـاد در روابـط نزدیـک    «و » فـردي  اجتماعی و میان

بنــابراین الگــوي نقــایص ایــن دو اخــتالل در حــوزه اجتمــاعی 
شـده   پوشی مشـاهده  تواند بخشی از هم نسبت مشابه بوده، می به

  ها را تبیین نماید.  در داده
با اسکیزوتایپیِ مثبت با نظـر   AAQSرابطه مثبت نمره کل 

هـا صـفات    سو اسـت؛ بـه بـاور آن    ) ناهم9کرسپی و بدکوك (
طه متعامـد بـا اسـکیزوتایپی مثبـت دارنـد.      گونه راب درخودمانده
هـاي   مقیـاس  دهـد، خـرده   نشان می 1طور که جدول  البته همان

بــا اســکیزوتایپی مثبــت  AAQSمهــارت اجتمــاعی و تخیــل از 
سـو بـا نظـر     دار داشتند که این امر هـم  رابطه منفی، اما غیرمعنی

) است. در واقع این احتمال وجـود دارد  9کرسپی و بدکوك (
گونه با اسکیزوتایپی  ا برخی از ابعاد صفات درخودماندهکه تنه

مثبت رابطه متعامد داشته باشند. در این زمینه راسـل اسـمیت و   
تر به پیشنهاد این نویسـندگان   اگر دقیق«اند:  ) گفته6همکاران (

توجه شود، ممکن است بدین صورت باشد که درخودماندگی 
پژوهشگر معتقدند،  و اسکیزوتایپی مثبت، تا آن حد که این دو

هـاي شــناختی، زیســتی و   رخ متعامـد نباشــند، بلکـه برخــی نــیم  
شــناختی وجــود داشــته باشــد کــه افــراد داراي صــفات  عصــب

صـورتی   هـا بـه   گونه و صفات اسکیزوتایپی در آن درخودمانده
گونه بـا   افراد داراي صفات درخودمانده». کنند متضاد عمل می

رند؛ بـراي مثـال افـراد داراي    هایی دا افراد اسکیزوتایپ تفاوت
گونه به پردازش جزئی و توجه به جزئیات  صفات درخودمانده

که افراد داراي صـفات اسـکیزوتایپی بـه     درحالی  تمایل دارند،
صورت یک کلِ یکپارچه تمایـل   هاي اشیاء به پردازش ویژگی

هاي دو اختالل این است که افـراد   دارند. یکی دیگر از تفاوت
مقیـاس   ده در تخیـل مشـکل دارنـد. در خـرده    طیف درخودمان
ــه ــل گوی ــد  تخی ــایی مانن ــودم، از شــرکت در  «ه ــی بچــه ب وقت

به «و » بردم شد، لذت میها نقش بازي می هایی که در آن بازي
وجـود دارد کـه   » هـا نقـش بـازي کـنم     توانم با بچـه  راحتی می

اسـت. وانمودسـازي یکـی از     1مربوط به توانایی وانمودسـازي 
). 20اسـت (  2ي ضروري براي توانـایی نظریـه ذهـن   نیازها پیش

مقیـاس ماننـد    هاي این خرده افزون بر این، برخی دیگر از گویه
تـوانم  وقتی در حال خواندن یک داستان هستم، به سختی مـی «

هـاي   یا برخـی گویـه  » هاي داستان پی ببرمبه مقاصد شخصیت
م بـا  تـوان به راحتی می«هاي اجتماعی مانند  مقیاس مهارت خرده

کنند، نگاه کردن به چهره افراد به آنچه که فکر یا احساس می
، »برایم دشوار است که مقاصد دیگـران را بفهمـم  «یا » پی ببرم

شـود.   به خواندن ذهن دیگران یا همان نظریه ذهن مربـوط مـی  
دهند نظریه ذهـن در اسـکیزوتایپی نقصـان     ها نشان می پژوهش

  نوجـــوان  72ررســـی ) بـــا ب21دارد. بـــراي مثـــال پژوهشـــی (
هـاي   که با تکلیـف داسـتان  –ساله نشان داد نظریه ذهن 16-13

بـا نمـره کـل اسـکیزوتایپی      -) ارزیـابی شـده بـود   22( 3عجیب
اي نــدارد، امــا بــا بعــد مثبــت اســکیزوتایپی رابطــه دارد.  رابطــه

 -لـذّتی اجتمـاعی   ) نشان داد افرادي که بـی 23پژوهش دیگر (
بـه بعـد منفـی اسـکیزوتایپی     هـاي مربـوط    که یکی از ویژگـی 

دارند، در مقایسه با گروه کنترل در آزمون نظریه ذهـن   -است
چنین نمره بـاالتر در بعـد    آورند. هم دست می تري به نمره پایین

و  4تـر در تکلیـف نیـت    مثبت اسکیزوتایپی با عملکرد ضـعیف 
). از سـوي  24بسته اسـت (  هم 5ها آزمون خواندن ذهن با چشم

) ایـن اســت کــه  25هــاي نظریـه ذهــن (  فرضـیه  دیگـر یکــی از 
درخودماندگی پیامد نقص یا نبود توانایی نظریـه ذهـن اسـت.    

هـاي دو طیـف درخودمانـدگی و     بنابراین افراد مبتال به اختالل
اســکیزوفرنیا نقایصــی در نظریــه ذهــن دارنــد، امــا در ماهیــت  
نقایص دو گروه تفاوت وجود دارد؛ بـراي مثـال نقـص نظریـه     

و در  6صـــورت یـــک صـــفت درخودمانـــدگی بـــهذهـــن در 
است، زیـرا   7صورت یک نقص وابسته به حالت اسکیزوفرنیا به

، بیمــار از عهــده 8هــاي عــود طــور معمــول در فواصــل دوره بــه
ــابراین ممکــن اســت   ذهــن برمــی  هــاي نظریــه آزمــون آیــد. بن

گونه که  متعامدبودن اسکیزوتایپی مثبت و صفات درخودمانده
) پیشـنهاد نمودنـد، بـه تفـاوت ماهیـت      9کرسپی و بـدکوك ( 

نقص نظریه ذهن در این دو اختالل مربوط باشد. به همین دلیل 
شـود بـراي روشـن شـدن صـحت نظـر کرسـپی و         پیشنهاد مـی 

)، ماهیت نقص نظریه ذهن و وانمودسازي در افراد 9بدکوك (
  1طیف درخودمانده و اسکیزوتایپی بررسی شود. 

ه قدرتمنـد اسـکیزوتایپی   یافته دیگر پژوهش حاضر، رابطـ 
جـز   هـاي آن (بـه   مقیـاس  و تمـامی خـرده   AAQSمنفی با نمره 

اند اسکیزوتایپی منفی با نمـره   ها نشان داده تخیل) بود. پژوهش

_______________________________________ 
1- Pretence  2- theory of mind  
3- strange stories   4- intention task 
5- reading the mind in the eyes 
6- trait   7- state 
8- relapse 
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هـاي مهـارت اجتمـاعی و ارتبـاط      مقیـاس  و خرده AAQSکل 
) نیز همبسـتگی  12). پژوهش دیگر (11همبستگی مثبت دارد (

و  AAQSیپی منفـی بـا نمـره کـل     میـان اسـکیزوتا   1جزئـی  نیمه
دسـت داد کـه    جز توجه به جزئیات) به هاي آن (به مقیاس خرده

ــم   ــد ه ــان ش ــرو آن بی ــدگی و   پی ــف درخودمان ــی دو طی پوش
پریشی مربوط بـه نقـایص اجتمـاعی اسـت. اسـکیزوتایپی       روان

هاي نداشتن دوسـتان   مقیاس فردي شامل خرده منفی یا بعد میان
نزدیــک، اضــطراب اجتمــاعی، و عاطفــه محــدود اســت. ایــن  

فردي اشاره دارنـد و در پـژوهش    ها به روابط میان قیاسم خرده
حاضر نیز، اسکیزوتایپی منفی بیشترین ضریب همبستگی را بـه  
ترتیب بـا ارتبـاط و مهـارت اجتمـاعی داشـت. در ادامـه بـراي        

)، مبنـی بـر   12هارسـت و همکـاران (   تـر پیشـنهاد    بررسی دقیق
نـه در  گو پوشی اسکیزوتایپی منفی با صـفات در خودمانـده   هم

ــاعی،   ــایص اجتم ــاختاري   SEMحــوزه نق نشــان داد رابطــه س
منــدي میــان دو متغیــر مکنــونِ صــفات اســکیزوتایپی و  قــدرت

ــده  ــفات درخودمانـ ــاد    صـ ــان ابعـ ــود دارد. از میـ ــه وجـ گونـ
ــان  ــش   اســکیزوتایپی، بعــد می ــردي (اســکیزوتایپی منفــی) نق ف

تــري را در ایــن مــدل ایفــا کــرد و از میــان ابعــاد صــفات  مهــم
مقیــاس ارتبــاط از ســایر    گونــه، نقــش خــرده   دمانــدهدرخو
هاي پژوهش حاضـر   تر بود. با توجه به داده ها مهم مقیاس خرده
پوشـی میـان صـفات اسـکیزوتایپی و      توان نتیجه گرفت هـم  می

فـردي   احتمـال بـه پیونـد بعـد میـان      گونه به صفات درخودمانده
SPQ  عد ارتباطو بAAQS  .وابسته است  

گانـه درخودمانـدگی را    ) نقایص سـه 26( 3و گولد 2وینگ
ــل     ــاعی و تخی ــاط اجتم ــاعی، ارتب ــل اجتم ــه حــوزه تعام در س

هاي محدود  بندي کردند (در حال حاضر عالیق و فعالیت دسته
و تکراري جایگزین مورد سوم شده است). نقایص اجتماعی و 

هاي درخودماندگی هسـتند. ایـن    ترین شاخصه ارتباطی از مهم
تماعی و ارتباطی مشکل دارنـد؛ ممکـن اسـت    افراد در فهم اج

اي عجیـب،   گونـه  نظـر برسـند و بـه    گستاخ، ناشـی و متکبـر بـه   
هـا تـأثیر    بینی عمل کننـد. ایـن نقـص    غیرعادي و غیرقابل پیش

شــود او نتوانــد بــه  عمیقــی بــر زنــدگی فــرد دارد و باعــث مــی
هـانس   ). 27پسند با دیگران رفتار کند ( اي موفق و جامعه گونه
ماهیت این کودکان، به بهترین وجـه  «گوید:  ) می28گر (آسپر

شـود. در   در رفتاري که نسبت به دیگران دارند، مشـخص مـی  
ترین نشـانه ایـن اخـتالل     ها در گروه واضح واقع شیوه رفتار آن

هاي اصلی، اشـکال در   در اسکیزوفرنیا نیز یکی از نشانه». است
بــط نزدیــک هــا از برقــراري روا فــردي اســت؛ آن روابــط میــان

هاي اجتمـاعی دچـار اضـطراب شـدید      هراسند، در موقعیت می
شوند، به غیر از افراد خـانواده بـه دیگـران اعتمـاد ندارنـد،       می

هـاي بـدنی    دوستان نزدیک انـدکی دارنـد و در تفسـیر ژسـت    
هـاي پـژوهش    شوند. همان طـور کـه یافتـه    دچار سوء تعبیر می

هـاي   مهـارت  هـاي مشـترکی در حـوزه    حاضر نشـان داد نشـانه  
اجتماعی میان این دو طیف وجود دارد. البته ممکن است علت 
این رفتارهاي به ظاهر مشـابه، متفـاوت باشـد. بـراي مثـال فـرد       
درخودمانده به این دلیل از روابـط گریـزان اسـت کـه روابـط      

دهد، اما فـرد   کند و اهمیتی به افراد نمی اجتماعی را درك نمی
پریشـی بـدین دلیـل از ارتبـاط      انهاي طیـف رو  مبتال به اختالل

ها بدگمان است. اما  گریزد که به افراد اعتماد ندارد و به آن می
هـاي   هـا در حـوزه مهـارت    در هر صورت، تشابه ظاهري نشـانه 

طـور کامـل مشـهود     اجتماعی و ارتباطی میان این دو طیـف بـه  
احتمال متفاوت ایـن رفتارهـاي مشـابه، از     است. بررسی علل به

 اي ضروري پژوهش در آینده است. ه موضوع
آخرین یافته پژوهش حاضر نشان داد اسکیزوتایپی آشفته بـا  

مقیاس ارتباط رابطـه مثبـت دارد.    و نیز با خرده AAQSنمره کل 
) نیـز میـان اسـکیزوتایپی آشـفته و     6اسمیت و همکاران ( -راسل

رابطـه مثبـت    4خـوانی  و نیز بعد ارتبـاط/ ذهـن   AAQSنمره کل 
هـاي اجتمـاعی،    هـا سـه عامـل مهـارت     ده بودند. آنگزارش کر

 AAQSخـوانی را از   توجه به جزئیات/ الگوهـا و ارتبـاط/ ذهـن   
) نیـز گـزارش   12هارسـت و همکـاران (   استخراج کرده بودنـد.  

جزئی اسکیزوتایپی آشفته، افـزون   کردند ضریب همبستگی نیمه
. مقیـاس ارتبـاط نیـز معنـادار اسـت      ، با خردهAAQSبر نمره کل 

DSM-IV  نقـص آشـکار در   «نقایص ارتباطی درخودماندگی را
استفاده از رفتارهاي غیرکالمی مثل نگـاه چشـم در چشـم، بیـان     

و » ها در تنظـیم تعامـل اجتمـاعی    اي، وضعیت بدن و ژست چهره
دانـد. نقـایص ارتبـاطی در     مـی » تأخیر معنادار در یادگیري زبان«

غریـب، یعنـی گفتـار     گفتار عجیب و«صورت  اسکیزوفرنیا نیز به
تعریـف شـده اسـت    » اي و با جزئیات زیاد مبهم، ضمنی، استعاره

رسـد نقـایص ارتبـاطی ایـن دو طیـف       نظـر مـی   ). بنابراین بـه 12(
هـا در ایـن دو    هایی داشته باشند و برخی از تشـابه نشـانه   مشابهت

توان به نقایص ارتباطی اسناد داد. البتـه بـراي    دسته اختالل را می
هاي ارتباطی این دو طیـف بـه    جزئیات تشابه اختالل شدن روشن
  1هاي بیشتري نیاز است.  پژوهش

_______________________________________ 
1- semipartial correlation  
2- Wing  3- Gould  
4- communication/mindreading 
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هـاي پـژوهش حاضـر نشـان داد صـفات       طور کلی یافتـه  به
منــدي بــا صــفات  گونــه رابطــه ســاختاري قــدرت درخودمانــده

چنین همبستگی مثبت با اسکیزوتایپی مثبت،  اسکیزوتایپی و هم
هــا نظــر کرســپی و  یافتــه منفــی و آشــفته داشــت. بــر پایــه ایــن

هارسـت و همکـاران    شـود، و پیشـنهاد    ) تأیید نمی9بدکوك (
هـاي   شـود. بـا توجـه بـه تشـابه      طور نسبی حمایـت مـی   ) به12(

ویــژه در حــوزه  هــاي ایــن دو طیــف، بــه توجــه در نشــانه قابــل
شود براي تمایز تشخیصی میان دو دسته  فردي، پیشنهاد می میان

  و روشن در نظر گرفته شود. هاي دقیق  اختالل، مالك
هـا را محـدود    پـذیري یافتـه   سطح تحصـیلی نمونـه، تعمـیم   

هـا در اواخـر    کند. محدودیت دیگر این است که آزمودنی می
هـاي   نوجوانی بودند، این امکان وجود دارد که در سایر گـروه 

کـارگیري   چنـین بـه   دست آید. هم هاي متفاوتی به تحولی یافته
AAQSسانی درونی پایینی  هاي آن هم قیاسم ، که برخی خرده

سـنجی نسـخه فارسـی آن پـیش از      هـاي روان  داشتند و ویژگی
هــاي  از دیگـر محـدودیت    پـژوهش حاضـر در دسـترس نبــود،   

  پژوهش حاضر بود. 
 

  سپاسگزاري
آموزان  اجراي این پژوهش بدون همکاري مدیران و دانش

س و چی و پسرانه شهید مدر هاي دخترانه حجاب و قلم مدرسه
میسر نبود، که بدین وسیله از ایشان تشکر (شهر ري)  مالصدرا

کوهن که نسخه انگلیسـی  –چنین از سیمون بارون  شود. هم می
را بـراي اسـتفاده همگـان، در سـایت مرکـز       AAQSو فارسـی  

 ) قرار داده است، سپاسگزاریم.ARCپژوهش درخودماندگی (
دکتـرا در  مقطـع   ،مدونامـه نویسـنده    این مقاله برگرفته از پایـان [
  .]است 1390-91 سال

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایـت مـالی از پـژوهش و    [
  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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Structural Relationship Between Autistic-like and Schizotypal Traits  
 

 
Abstract 
Objectives: The objective of this research was to study the relationship 
between autistic-like and schizotypal traits. Method: One hundred and eighty 
four students from Rey city, aged 16-19 were selected by cluster random 
sampling. They completed the Autism Quotient-Persian version (AQ) and the 
Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ). The data was analyzed using 
Pearson’s correlation coefficient and Structural Equation Modelling (SEM). 
Results: Analysis found a correlation between the overall AQ and SPQ scores 
and also between their subscales. SEM results indicated that there is a strong 
structural relationship between schizotypal traits and autistic-like traits (r=0.91, 
p<0.05) and that negative schizotypy (r=0.91) and the “communication” 
subscale from the AQ (r=0.61) played a central role in this relationship in 
comparison to other subscales. Thus autistic-like traits and schizotypal traits 
overlapped on interpersonal and communication dimensions. Disorganized 
schizotypy was also positively correlated with the “communication” subscale 
from the AQ. Conclusion: Autistic-like traits showed a strong structural 
correlation with schizotypal traits. It was also positively correlated with 
positive schizotypy, negative schizotypy and disorganized schizotypy. Given 
the considerable similarities in the symptoms of these two spectra, especially in 
the interpersonal domain, it is recommended that more specific and accurate 
criteria be considered for diagnostic distinction between the two disorders. 
 
Key words: autistic-like traits; schizotypal traits; structural relationship 

[Received: 5 February 2012; Accepted: 31 July 2012] 

Zeinab Khanjani a, Fatemeh 
Hadavandkhani *, Touraj Hashemi 
Nosrat Abad a, Majid Mahmoud Aliloo a, 
Abbas Bakhshipour Roudsari a 
 
* Corresponding author: 

Shahed Mofateh Branch, Tehran, Iran, IR.  

Fax: +9821-55955552 

E-mail: fhadavandkhani@gmail.com 
 
a Faculty of educational sciences and 

psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran. 

 
 

 
 

 
 

Original Article 

mailto:fhadavandkhani@gmail.com

