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Abstract
The aim of this research was to compare the five
personality components (neuroticism, extraversion,
)openness, agreeableness & conscientiousness
among patients with major depression disorder
)(MDD) and obsessive–compulsive disorder (OCD
with healthy individuals.The research method was
ex post facto and the statistical population consisted of
two groups of MDD and OCD patients and normal
individuals in Tbriz. 50 MDD patients and 50 OCD
patients were selected by convenient sampling
method among the patients that were referred to
psychiatric clinics and consulting centers of Tabriz.
The control group with 50 people was selected
from students and staff in Tabriz University of
Medical Sciences. The research instruments were
Beck Depression Inventory (BDI-II Beck et al.,
2000), Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory
(MOCI, Rochman & Hodjson,) and Five Personality
Factors Questionnare, Openness (NEO-FFI). Findings
revealed significant differences in neuroticism and
extraversion between MDD and healthy groups as
well as OCD and healthy groups, in agreeableness
between MDD and healthy groups as well as
between MDD and OCD, and in conscientiousness
between MDD and OCD as well as MDD and healthy
groups(P<0.01).
Keywords: Five factor model of personality, Major
depression, Obsessive compulsive disorder, Normal
individuals.
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مقدمه
اختالل افسردگی اساسی ( )MDDبههعنهوان سهونیا اخهتالل
شایع روانی و اختالل وسهوا هه اجبهار( 2وسهوا فرهری و
عملی )OCD ،بهعنوان چهارنیا اختالل شایع روانهی (انجمها
روانپزشری انریرا ،)2999 ،به دلیه ویگگهیههایی ههه دارنه ،
تأثیرات نخربی بر عملررد شغلی ،تحصیلی و اجتمهاعی افهراد
نیگذارن  .بهعنوان نمونه اختالل وسواسیه اجبهاری بهه دلیه
ویگگیهایی از قبی شست وشوی افراطهی ،هنتهرل ههردنههای
بیش از ح در هارهرد خانواده و نیز هیفیت زن گی خل ایجاد
نیهن (ایسا ،ننربو ،پینتو ،هولس ،پاگانو و همراران.)2992 ،3
پگوهشگران در سالهای اخیر پی بردهانه ههه سه ت تخریه
هارهردهای ایا اختالل را نیتوان با اختاللههای روانپریشهی
نقایسههه هههرد (تههور  ،پههرینس ،ببینگتههون ،بههوگرا ،بروگهها 1و
همراران .)2992 ،از سوی دیگر راب ۀ بهیا ایها اخهتالالت بها
نؤلفههای شخصیتی (آیها ههر یهز از ایها اخهتالالت الگهوی
خاصههی از نتغیرهههای شخصههیتی دارن ه یهها خیههر ) از جملههه
پرسشهایی بوده هه همیشه عالقۀ روانشناسان را برانگیخته است.
پگوهشهای نختلف نشان دادهان هه از طریق ویگگیههای
شخصیتی نیتوان وجود عالیم خاص افسهردگی را پهیشبینهی
هههرد (ساراسههون و ساراسههون4377 ،؛ پنلههی و توناههها2992 ،5؛
نهها  ،بلویههت و هیههویا .)2991 ،2بهههعنههوان نلههال ،گروهههزا،7
پرزیبههز ،8اشههپیتزناگ  0و هلههونینجر )2993( 49بهها اسههتفاده از
پرسشنانۀ هلونینجر ارتباط بیا ویگگیهای شخصیتی و عالیهم
افسردگی را در نمونههای غیربالینی نورد ن العه قهرار دادنه و
44
راب ۀ نعناداری را بیا اجتناب از آسی  ،وابستگی به پهاداش
و پرطاقتی با اغل عالیم افسردگی بهدست آوردن  .ههارهنس،
باگبی ،جوفی و لویت )2992( 42نیز راب ۀ بیا پنج عان بزرگ
شخصیتی و افسردگی جزئی را بررسهی ههرده و دریافتنه ههه
41
روانرنجورخههویی 43ارتبههاط نلبههت نعنههادار و توافههقپههذیری
ارتباط ننفی نعنادار با افسهردگی جزئهی دارنه  .در حهالی ههه
ارتباط روانرنجورخویی با افسردگی در اغل پگوهشها نشان

داده ش ه (انس و هاهس4007 ،45؛ فروهجیر ،نورتنسا ،نیلسا،
هاگبول ،پینبورگ 42و همراران2998 ،؛ روزلینی ،الورنس ،نیهر
و براون ،)2949 ،47ولی برخی از پگوهشها نیهز نشهان دادهانه
هه برونگرایی هم در نمونههای بالینی (فروهجیهر و همرهاران،
2998؛ روزلینههی و همرههاران ،)2949 ،و هههم در نمونههههههای
غیربالینی (سالروفسهری ،هلهی و جهانزن4005 ،48؛ روزلینهی و
براون ،)2944 ،40با افسردگی راب ههای ننفهی دارد .چیوهوتها و
استی  ،)2995( 29در ن العهای هه بهر روی نمونهۀ دانشهجویی
انجام دادن  ،دریافتن هه دانشجویانی هه افسردگی باالیی دارن ،
در دو عان روانرنجورخویی و تجربهپذیری 24نیز نمرۀ باالیی
هس نیهنن  .بهعبارت دیگر ارتباط نلبهت نعنهاداری بهیا دو
نتغیر روانرنجورخویی و تجربهپذیری بها افسهردگی بههدسهت
آن  ،انا در عان برونگرایی ایا ارتباط ننفی بهود .همچنهیا در
پگوهشی دیگر ،بیرانی و قلیزاده ( )4309نشان دادن هه ارتباط
نعنادار نلبتی بیا روانرنجورخویی بها افسهردگی وجهود دارد.
همچنیا برونگرایی ،توافقپذیری و وظیفههشناسهی بها عالیهم
افسردگی راب ۀ ننفی داشتن  .در ایا پگوهش روانرنجورخویی
و برونگرایی قادر بودنه  78درصه از واریهانس افسهردگی را
تبییا هنن  .درنهایت یافتۀ پترسها ،پاپها هوسهتا  ،بوتونهاری،
الهوویلو و آلپرت و همراران )2992( 22نشان داد هه افسردگی
با روانرنجورخویی و وظیفهشناسی راب ۀ نلبت دارد.
در هنههار پههگوهشهههای نههورد اشههاره در بههاال ،برخههی از
پگوهشها نؤلفههای شخصیتی نرتبط بها اخهتالل وسهوا هه
اجبار (وسوا فرری و عملهی) را نیهز بررسهی ههردهانه  .در
پگوهشی رهتور ،هود ،ریچتر و باگبی )2992( 23نشهان داد ههه
بیمههاران نبههتال بههه اخههتالل وسههوا ه ه اجبههار در عان ه هههای
برونگرایی ،توافقپذیری ،تجربهپذیری و وظیفهشناسی در س ت
باالتری نسبت به بیماران نبتال به افسردگی اساسی قرار دارنه ،
انا در بع روانرنجورخویی ،نمرات پاییا تری بهدست آوردن .
همچنیا اض راب در افراد نبتال بهه اخهتالل وسهوا ه اجبهار
نسبت به افراد نبتال به اختالل افسهردگی اساسهی بیشهتر دیه ه

2. obsessive compulsive disorder
4. Torres, Prince, Bebbington, Bhugra, Brugha
6. Mak, Blewitt and Heaven
8. Przybeck
10. Cloninger
12. Harkness, Bagby, Joffe, & Levitt
14. agreeableness
16. Frokjaer, Mortensen, Nielsen, Haugbol, & Pinborg
18. Saklofske, Kelly & Janzen
20. Chioqueta & Stiles
22. Petersen, Papakostas, Bottonari, Iacoviello, Alpert et al.

1. major depression disorder
3. Eisen, Mancebo, Pinto, Coles, Pagano et al.
5. Penly and Tomaka
7. Grucza
9. Spitznagel
11. reward dependence
13. neuroticism
15. Enns and Cox
17. Rosellini, Lawrence, Meyer, & Brown
19. Brown
21. openness
23. Recotor, Hood, Richter & Bagby
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نیشود .براسا پگوهش تاهت ،گیلتی ،سلبوم ،4رهتور و باگبی
( ،)2998بیماران نبتال به اختالل وسوا ه اجبار برونگراتر از
بیماران نبتال به اختالل افسردگی اساسهی هسهتن  .در پهگوهش
دیگههری هههه فرسههت ،اسههترتی ،هههوها و گههریس )4001( 2بهها
بههارگیری آزنون پنجعانلی شخصیت در نقایسۀ بیماران نبهتال
به اختالل وسوا ه اجبار و نبتال به اختالل افسهردگی اساسهی
انجام دادن  ،شرهتهنن گان نبتال به اختالل وسهوا ه اجبهار،
در تمام عوان (روانرنجورخویی ،برون گرایی ،وظیفهشناسهی،
تجربهپذیری و توافهقپهذیری) در نقایسهه بها بیمهاران افسهرده
نتفاوت بودن  .به ایا نعنا هه افراد نبتال به اخهتالل وسهوا ه
اجبههار روانرنجورخههویی همتههر و در نقابهه وظیفهههشناسههی،
تجربهپذیری ،توافقپهذیری و برونگرایهی بیشهتری را گهزارش
هردن  .رهتور ،ریچتر و باگی ( )2995نشان دادنه ههه بیمهاران
نبتال به اختالل وسوا ه اجبار در نقایسه با گروه گهواه نمهرۀ
باالتری در روانرنجورخهویی ،برونگرایهی و در جنبههههایی از
وظیفهشناسی بهدست نیآورن .
اهمیت در تفاوتههای شخصهیتی دو اخهتالل افسهردگی
اساسی و وسوا ه اجبار از آنروست هه ویگگیهای شخصیتی
نیتوانن بهعنوان آسی پهذیری شهناختی در ن هر گرفتهه شهون
(پرویا .)4384 ،بهطور هلی در ن ریههای آسی پذیری اعتقاد بر
آن است هه بیا آنادگی 3فرد برای ابتال به بیماری و رویه ادهای
فشارزای زن گی راب ه وجود دارد هه در نهایهت بهه ایجهاد یهز
بیمههاری نههیانجانهه (قلههیزاده .)4387 ،اگرچههه ویگگههیهههای
شخصیتی هه بهعنوان زنینهساز افسردگی نحسوب نیشهون تها
ح ودی شناخته ش هان (قلیزاده ،)4387 ،انا در نورد وسهوا
اطالعات جانعی در دست نیست .شناخت ویگگیهای شخصیتی
نرتبط با هر یز از ایا اختالالت نمرا است هم در پیشهگیری
و هم در درنان ایا اختالالت نؤثر واقع شود .با توجه به ن ال
گفتهش ه و نیز اهمیت ویگگیهای شخصهیتی در بهروز و ته اوم
افسردگی و اختالل وسوا ه اجبار و از طرفی یافتهههای انه
در ایههران ،ه ه پههگوهش حاضههر نقایس هۀ پههنج عان ه بههزرگ
شخصیت در بیا سه گروه (بیماران نبتال به اخهتالل وسواسهی ه
اجباری ،بیماران افسردۀ اساسی و افراد سالم) در ن ر گرفته ش .
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :روش پگوهش حاضهر
پسروی ادی و جانعۀ آناری شان بیماران نبتال بهه افسهردگی
2. Frost, Steketee, Cohn & Griess
4. matching
6. Rochman & Hodjson
)8. NEO- Five-Factor Inventory (NEO-FFI

اساسی و وسوا ه اجبار نراجعههنن ه در هفهتنهاه اول سهال
 4380به نراهز روانپزشهری و نشهاورۀ شههر تبریهز همهراه بها
دانشجویان و هارهنهان بهنجهار دانشهگاه علهوم پزشهری تبریهز
(دارای ویگگههیهههای جمعیههتشههناختی ،ن یههر جنسهیت ،سهها،
وضعیت اقتصادی و س ت تحصیالت نشابه با گروه افسهرده و
وسوا ) بودن هه از بیا آنها سه گروه  59نفری؛ گروه افسرده
( 32زن و  48نرد ،با نیانگیا و انحرا نعیهار سهنی برابهر بها
 34/7و  ،)5/95گروه وسوا ( 39زن و  29نرد با نیهانگیا و
انحرا نعیار سنی برابر با  31/5و )3/75؛ و گروه بهنجار (39
زن و  29نرد با نیانگیا و انحرا نعیار سنی برابهر بها  35/7و
 )5/95در ن ر گرفته ش ن  .گروه افسرده و وسوا به شیوۀ در
دستر و گهروه بهنجهار از طریهق همتاسهازی 1بها گروهههای
افسهرده و وسههوا بههه شههیوۀ نمونههگیههری تصههادفی طبقهههای
(بهنن ور رعایت نسبت جنسیتی) انتخاب ش ن  .شرایط اصهلی
ورود به پگوهش برای گروه افسرده ،ابتالی به افسردگی اساسی
براسا نصاحبۀ بالینی ساختاریافته برای اختالالت عهاطفی 5و
پرسشههنانۀ افسههردگی بههز بههرای گههروه افسههرده (قاسههمزاده،
نجتبایی ،هرم قه یری و ابهراهیمخهانی )2995 ،و بهرای گهروه
وسوا  ،ابتالی به اختالل وسوا ه اجبار براسها نصهاحبۀ
بالینی ساختار یافته به همز روانپزشز یا روانشنا بهالینی و
پرسشنانۀ نادزلی (راچمها و هاجسهون2؛ بهه نقه از ایمهانی،
 ،)4387داشتا تحصیالت نتوس ه به بهاال و توانهایی صهحبت
هردن روان بود .نال های خروج از پگوهش نیز شان ابهتالی
همزنان به اختالالت روانپریشهی ،اخهتالالت شخصهیتی و یها
سایر اخهتالالت بههصهورت همبهود ،7عقه نانه گی ههنهی و
وابستگی دارویی بود .گهروه بهنجهار قبه از انتخهاب در یهز
نصاحبۀ روانشناختی شرهت نیهردن تا ن اشتا افسهردگی و
اختالل وسوا ه اجبار یا دیگر اختالالت روانپزشری در آنهها
تأیی شود.
ابزار سنجش
پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیيت ) :(NEO -FFIبهرای
سنجش پنج عان بزرگ شخصیت از پرسشنانهای هه نزهری
و هاستا ( )4080ارائه داده ان و  219پرسش ،پنج خردهنقیها
به نامهای روانرنجورخویی ( ،)Nبرونگرایی ( ،)Eتجربهپذیری
( ،)Oتوافقپذیری ( )Aو وظیفهشناسی (( )Cهه هر یز ،شهش
ویگگی را پوشش نیدهن ) و نقیا پاسخگویی پهنجدرجههای
8

1. Tackett, Quilty & Sellbom,
3. diathesis
5. structural interview for affective disorders
7. comorbid
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(هههانالً نخههالفم تهها هههانالً نههوافقم) دارد ،اسههتفاده شهه
(گروسیفرشی .)4389 ،اغل پگوهش ها روایی ایا پرسشنانۀ
 219سؤ الی را نناس گزارش هرده ان  .برای نلال نزهری و
هاستا ( ) 4080همبستگی بیا عوان فرم هوتاه را با فرم بلن ،
باالی  9/28گزارش هردهان (نزههری و هاسهتا .)4080 ،در
ایران ایا پرسشنانه را پگوهشگران نختلفهی ترجمهه و آنهادۀ
اجرا هرده ان  .گروسیفرشی ( )4389پایایی نسخۀ فارسی ایا
پرسشنانه را در ایران قاب قبول گهزارش ههرده اسهت .بهرای
نمونه آلفای هرونباخ روان رنجورخویی ( ،)Nبرونگرایی (،)E
تجربهپذیری ( ،)Oتوافقپذیری ( )Aو وظیفهشناسی به ترتی
برابر با  9/75 ،9/50 ،9/15 ،9/74 ،9/85گزارش شه ه اسهت
(گروسههیفرشههی .)4389 ،یههز نمونههه از پرسههشهههای ایهها
پرسشنانه به ایا شرح اسهت «نها اصهوالً شهخگ نگرانهی
نیستم».
4
(ویراسیت دو  :)BDI-II ،بهرای
پرسشنامۀ افسردگي بی
سنجش افسردگی از ویراست دوم پرسشنانۀ بز (بز ،استیر و
بههراون )2999 ،2اسههتفاده شهه  ،هههه  24پرسههش و نقیهها
پاسخگویی چهارگزینههای (ههه بهیا صهفر تها سهه انتیهاز داده
نیشود) دارد (بز و همراران .)2999 ،نسخهای از پرسشهنانۀ
افسههردگی بههز (ویراسههت دوم) را در ایههران قاسههمزاده و
همراران ( )2995برای اولیا بار ترجمه و ارائه هردن  .اغله
پگوهش هها نشهان دادهانه ههه پرسشهنانۀ افسهردگی بهز از
همسانی درونی باالیی برخوردار است ،به ترتیبهی ههه آلفهای
هرونباخ آن بیا  9/73تا  9/05در نوسان گزارش ش ه اسهت.
همچنیا همبستگی بهیا انتیهازات ایها پرسشهنانه بها دیگهر
ابزارهای سنجش افسردگی در داننۀ  9/55تا  9/02در نوسهان
گزارش ش ه هه نشاندهن ۀ اعتبار (از نوع همگرا) باالی ایها
پرسشنانه است (قلی زاده ،بخشی پور ،نحمود علیلو و ایمانی،
 .)4380قاسههم زاده و همرههاران ( )2995در نمونهههای ایرانههی
آلفای هرونباخ برابر با  9/87و ضری بازآزنایی برابر با 9/71
را برای ایا پرسشنانه گزارش هردهان (قاسمزاده و همراران،
 .)2995دابسون و نحم خانی ( )4382نیز در یهز نمونهه از
افراد نبتال به اختالل افسردگی اساسی در نرحلۀ بهبود نسهبی
شواه قاب قبول و گسهترده ای را از روایهی ایها پرسشهنانه
ارائه و آلفهای هرونبهاخ برابهر بها  9/04را بهرای آن گهزارش

2. Beek, Steer & Brown
4. Rochman & Hodjson

هردهان  .نمونهای از پرسش های ایا پرسشنانه به ایها شهرح
است « به آین ه انیه وارم ()9؛ بهه آینه ه انیه ی نه ارم ()4؛
احسا نهیههنم آینه ۀ انی بخشهی در انت هارم نیسهت ( )2و
همتریا روزنۀ انی ی ن ارم (.»)3
3
سياهۀ وسواس ی اجبیار میادزلي ( :)MOCIبهرای سهنجش
وسوا ه اجبار از پرسشنانۀ راچمها و هاجسهون ،4079( 1بهه
نق ه از ایمههانی )4387 ،اسههتفاده ش ه هههه  39پرسههش و پههنج
خردهنقیا ؛ وارسی ،شست وشو ،هن ی ،شز ،نشخوار ههنهی
و نقیا پاسخگویی دو درجهای (درست و نادرست یا صحیت
و غلط) دارد( ،راچما و هاجسون؛ به نقه از ایمهانی.)4387 ،
تمرهز اصلی ایا پرسشنانه روی عالیم وسواسی و بهویگه برای
ارزیابی تأثیر درنان روی عالیم نناس است (ایمهانی.)4387 ،
ایا سیاهه در پگوهشهای نتع دی در ایران نورد استفاده قهرار
گرفته و شواه زیادی از روایی و پایایی (روایی همگرا ،واگهرا
و پایایی بازآزنایی) آن تهاهنون در دسهت اسهت .بهرای نمونهه
دادفههر ( )4372ضههری پایههایی هه آزنههون را  9/81و روایههی
همگرای ایا سیاهه را با نقیا ییه هه بهراون 5برابهر بها 9/87
گزارش هرده است .نمونهای از پرسشهای ایها پرسشهنانه بهه
ایا شرح است «از بههار بردن تلفهاههای عمهونی ،بهه علهت
آلودگی احتمالی آنها خودداری نیهنم».
روش اجرا و تحليل
پس از اجرای پرسشنانههای افسردگی و وسوا ه اجبار بهرای
دو گروه افسرده همراه با انجام نصهاحبه بهرای ههر سهه گهروه
پگوهش ،پرسشنانۀ پنج عان بزرگ شخصهیت در اختیهار آنهها
قرار نیگرفت تا پاسخ دهن  .دادهها از طریق تحلیه واریهانس
چن نتغیری ( )MANOVAو به وسیلۀ نرمافهزار آنهاری SPSS
نسخۀ  47تحلی گردی .
يافتهها
در جهه ول  4نیههانگیا و انحههرا نعیههار پههنج عانهه بههزرگ
شخصیت در گروههای پگوهش ارائه ش ه است
در ج ول  2نتایج تحلی واریهانس چنه نتغیری بههنن هور
بررسی تفاوت سه گروه وسهوا  ،افسهرده و بهنجهار در پهنج
عان بزرگ شخصیت ارائه ش ه است.

)1. Beck Depression Inventory (BDI
)3. Maudsley Obsessive- Compulsive Inventory (MOCI
5. Yale Brown

 / 111دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

جدول 1ی ميانگين و انحراف معيار پنج عامل بزرگ شخصيت در سه گروه وسواسي جبري ،افسرده و بهنجار
ردیف

عوامل شخصيتي

1

روانرنجورخویي

1

برونگرایي

9

تجربهپذیري

1

توافقپذیري

1

وظيفهشناسي

گروه

فراواني

M

SD

وسواس

11

12/17

7/92

افسرده

11

13/17

1/12

بهنجار

11

11/12

2/11

وسواس

11

11/11

1/11

افسرده

11

11/71

2/19

بهنجار

11

12/11

1/11

وسواس

11

17/11

9/92

افسرده

11

11/11

3/91

بهنجار

11

17/11

7/79

وسواس

11

11/91

9/11

افسرده

11

91/21

1/11

بهنجار

11

91/31

1/13

وسواس

11

91/77

9/11

افسرده

11

97/11

7/71

بهنجار

11

99/11

7/11

جدول 1ی نتایج تحليل واریانس چندمتغيري براي پنج عامل بزرگ شخصيت در سه گروه وسواس ،افسرده و بهنجار
ردیف

مقياس

SS

df

MS

F

P

1

روانرنجورخویي

1711/11

1

1911/71

91/11

1/111

1

برونگرایي

1111/11

1

211/11

11/11

1/111

9

تجربهپذیري

11/11

1

19/71

1/12

1/119

1

توافقپذیري

1191/71

1

111/91

11/17

1/111

1

وظيفهشناسي

137/21

1

132/11

2/71

1/111

چنانره در ج ول  2نشاه ه نهیشهود ،بهیا سهه گهروه در
چهار عان روان رنجورخهویی ،بهرونگرایهی ،توافهقپهذیری و
وظیفه شناسهی تفهاوت نعنهادار وجهود دارد ( .)P<9/94نتهایج
آزنون تعقیبی توهی بهنن ور نقایسۀ دو به دو گروههای نمونهۀ
پگوهش در ج ول  3ارائه ش ه است.
چنانرههه در جهه ول  3نشههاه ه نههی شههود در عانهه
روان رنجورخویی و برونگرایی بیا دو گروه افسرده و بهنجار
و نیز گروه وسهوا و بهنجهار تفهاوت نعنهادار وجهود دارد
( ،)P<9/94انهها بههیا دو گههروه افسههرده و وسههوا تفههاوت

نعناداری وجود ن ارد ( .)P>9/95در عان توافق پذیری بهیا
گروه وسهوا و بهنجهار و همچنهیا بهیا گهروه افسهرده و
وسوا تفاوت نعنادار وجود دارد ( ،)P<9/94ولی بیا گروه
افسرده و بهنجار تفاوت نعناداری وجود ن ارد ( .)P>9/95در
عان وظیفهه شناسهی نیهز بهیا دو گهروه افسهرده و وسهوا
( ) P<9/94و گههروه افسههرده و بهنجههار ( )P≤9/94تفههاوت
نعنادار وجود داشت ،ولی بیا گروه وسوا با گروه بهنجهار
در عانه وظیفهههشناسههی تفههاوت نعنههاداری وجههود ن اشههت
(.)P>9/95
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جدول 9ی نتایج آزمون تعقيبي توكي براي مقایسۀ سه گروه افسردۀ اساسي،
وسواسي و بهنجار در عوامل شخصيتي معنادار
عوامل شخصيتي
روانرنجورخویي
برونگرایي
توافقپذیري
وظيفهشناسي

SE

P
1/111

گروه اول

گروه مورد
مقایسه
بهنجار

تفاوت
ميانگينها
3/12

1/13

وسواسي

بهنجار

2/12

1/13

1/111

افسرده

بهنجار

7/31

1/11

1/111

وسواسي

بهنجار

1/11

1/11

1/111

افسرده

وسواسي

1/11

1/23

1/111

وسواسي

بهنجار

1/71

1/23

1/111

افسرده

وسواسي

1/21

1/11

1/111

افسرده

بهنجار

9/11

1/11

1/11

افسرده

بحث
نقایسۀ پنج عانه شخصهیت در بهیا
ایا پگوهش هه با ه
بیماران نبتال به اختالل وسوا ه اجبار ،بیماران افسردۀ اساسی
و افراد سالم اجرا ش  ،نشان داد ههه بهیا سهه گهروه (افسهرده،
وسوا و بهنجهار) در چههار عانه از پهنج عانه شخصهیتی
تفهههاوت نعنهههادار وجهههود دارد (جه ه ول  2و  .)3در عانه ه
روان رنجورخویی بیا دو گروه افسرده و بهنجهار و نیهز گهروه
وسوا و بهنجار تفاوت نعنادار وجود داشت .بهعبارت دیگهر
بیماران افسرده و وسوا در عان روان رنجورخهویی نمهرات
باالتری نسبت به افراد سالم بهدست آوردن  .انا بهیا دو گهروه
افسرده و وسوا تفاوت نعناداری نشاه ه نش  .ایا نتهایج بها
یافتههای چیوهوتا و استی ( ،)2995بیرانی و قلهیزاده ()4309
و فروهجیر و همراران ( )2998همسویی دارد ،انا از ایها ن هر
هه تفاوت در بیا گروه افسرده و وسهوا نعنهادار نیسهت بها
یافتههای رهتور و همراران ( )2992همسویی ن ارد.
در تبییا ایا یافته نی توان به ایا نورد اشاره هرد هه تمای
عمونی به عواطف ننفی نانن غم و ان وه ،احسا گناه ،نفرت
و اض راب از نجموعه ویگگهیههای عانه روانرنجورخهویی
است هه ایا ویگگیها در افراد افسرده و وسواسی هر دو قابه
نشاه ه است .به ن ر نیرس عان روانرنجورخویی از عوان
نهم و اساسی در شخصیت است هه فرد را نخست بهه سهمت
افسردگی و سپس وسهوا سهوم نهیدهه  .براسها ن ریهۀ
آیزنگ (به نق از پرویا )4384 ،عان روانرنجورخویی اسا
ژنتیز قوی دارد و افرادی هه در ایا عان نمرۀ باالیی بهدست
نیآورن  ،نستع ابتال به انواع اختالالت از جملهه افسهردگی و
وسوا هستن  .روانرنجوری طیف وسیعی از احساسات ننفی

از جمله اض راب ،غمگینی ،ب خلقی ،تحریزپذیری و عصبیت
را در برنی گیرد (پهرویا .)4384،برخهی از ایها عالیهم ناننه
اض راب و تحریزپذیری جزء عالیم اختالالت اض رابی و به
تبع آن اختالل وسوا ه اجبار هستن (ساراسهون و ساراسهون،
 )4377و برخی دیگر از ویگگیههای روانرنجورخهویی ناننه
غم ،ان وه و خشم نیز جزء عالیهم افسهردگی هسهتن  .بهه ن هر
نیرس هه همیا نسأله یز تبییا احتمالی دیگر در ارتبهاط بها
تفههاوت ن اشههتا دو گههروه وسههوا و افسههرده در عانهه
روانرنجورخویی باش  .بهطور هلی ایا یافتهه ،ن هابق بها ایها
فرضیه است هه بیثبهاتی هیجهانی و ناسهازگاری نقهش بسهیار
نهمی در رشه و ثبهات خلهق ننفهی ایفها نهیهنه (بیرانهی و
قلیزاده .)4309 ،ن العات نختلف نشان دادهانه ههه افهراد بها
روانرنجورخویی باال نحر های ننفی ناچیز را درست همانن
فشارهای ننفی ش ی ارزیابی نیهنن (پنلهی و توناهها2992 ،؛
نا  ،بلویت و هیویا .)2991 ،براسا ایا نتایج در تبییاهای
ن العۀ حاضر بر راب هۀ بهیا روانرنجورخهویی و خلهق ننفهی
تأهی بیشتری نیشود .در زنینۀ همسو نبهودن قسهمتی از ایها
یافته با برخی از یافتههای قبلی ،نمرا است نیزان شه ت ایها
دو اختالل در پگوهشهای نتفاوت تأثیر داشته باش .
دونیا نتیجۀ بهدست آن ه نشان نیدهه ههه بهیا بیمهاران
نبتال به وسوا و بیا افراد افسرده و افهراد بهنجهار در عانه
برونگرایی تفاوت وجود دارد .به ایا نعنا هه بیماران نبهتال بهه
اختالل افسردگی اساسی و وسوا ه اجبهار نمهرات پهایینی در
نقیهها برونگرایههی بهههدسههت نههیآورن ه و بهههعبههارت دیگههر
درونگراتر هستن  .ایا تفاوت در بهیا گهروه افسهرده و گهروه
وسوا نعنادار نبود (ج ول  2و  .)3ایا یافته با پگوهشههای
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پترسهها و همرههاران ( )2992و رهتههور و همرههاران ()2995
همسویی دارد .برونگرایی و سازگاری صفاتی را در برنیگیرن
هه بیافردی است ،یعنی نشان نیده هه افهراد بها یره یگر و
برای یر یگر چه نی هنن (پرویا .)4384 ،افرادی ههه نمهرات
باالیی را در عان برونگرایی هس نیهنن  ،افهرادی خهونگرم،
فعال ،پرحر  ،اجتماعی ،فردن ار ،خوشبیا و نهربان هسهتن .
هس نمرۀ پاییا در ایا عان نشان نیده هه فهرد درونگهرا،
نتیا ،بیاشتیام ،نجوش ،ترلیفنه ار ،هنهارهگیهر و آرام اسهت
(گروسیفرشی .)4389 ،افراد وسواسی تمای ش ی ی به حفه
یرسانی نحیط و تغییر نیافتا نحیط فیزیرهی و انسهانی دارنه .
برای حف ایا ثبات و یرسانی و هاهش احتمال رویهارویی بها
تحریرات نحی ی هه برانگیزن ۀ افرار و رفتار وسواسی اسهت،
فرد بهت ریج هم خود از ارتباط و روابط انسانی نیگریزد و هم
دیگران هه نتوجه اختالل وسوا فرد نیشون  ،تمایلی نشهان
نمههیدهنه هههه بهها او راب ههه برقههرار هننه  .همچنههیا در نههورد
افسردگی نیز چون سهایر افهراد بهودن بها اشهخاص افسهرده را
ناخوشاین نییابن  ،همیا هه شخگ افسهرده شه  ،افسهردگی
وی ت اوم نییاب (ساراسون و ساراسون.)4384 ،
در عان توافقپذیری نتایج پگوهش نشان داد هه بیماران نبتال
به وسوا نمرات پاییاتری نسبت به بیماران افسرده و افراد سالم
در ایا عان شخصیتی بهدسهت نهیآورنه  .ایها یافتهه بها نتهایج
پگوهش فروست و همراران ( )4001همسو و با یافتههای رهتهور
و همراران ( )2992ناهمسو است .در راب ه با پاییا بهودن عانه
توافقپذیری در افراد وسواسی تبییا احتمالی آن اسهت ههه چهون
توافقپذیر بودن بعه ی از تمهایالت بهیافهردی اسهت و هماننه
برونگرایی نیاز به نوعدوستی ،همه ردی و ارتبهاط بها دیگهران را
گسترش نیده  ،نیتوان به افزایش برانگیختگیهای درونی فهرد
وسواسی دانا زن و همیا نسهأله باعه نهیشهود ههه احتمهال
خودداری ،شز و تردی نسبت به دیگران و رقابهتجهویی را در
ایا افراد افزایش ده و آنها را از دیگران دور سازد .از طر دیگر
افراد وسواسی ویگگیهای خاصی ،ن یر ناتوانی در بیهان عواطهف
گرم ،خشز و رسمی بودن بههطهور غیرنعمهول ،جه ی بهه ن هر
رسی ن و غیرقاب انع ا بودن در برابر نسائ اخالقی دارن ههه
نتضاد با عان توافقپذیری است.
درنهایت در بررسی عان وظیفهشناسی ،بیا سه گروه نتایج
نشان داد هه بیماران افسرده نمرات بیشتری نسبت به دو گهروه
دیگر در ایا عان شخصیتی بهدست نیآورنه  .ایها یافتهه بها
یافتههای پترسها و همرهاران ( )2992همسهویی دارد و نشهان
نیده هه نیتوان از عان وظیفهشناسی بهعنوان نالهی بهرای
تمیز دو اختالل وسوا ه اجبار و افسهردگی اساسهی اسهتفاده
هرد .شای بتوان باال بودن نیزان وظیفهشناسی در افهراد افسهرده

را یری از عوان آسی پذیری ایا افراد قلم اد هرد .چون بهاال
بودن وظیفهشناسی نشاندهن ۀ قویتهر بهودن فراخهود در ایها
افراد است و یز فراخود سختگیر و تنبیههنن ه را نشان نیده
هه دایم درص د نهار و سرهوب آرزوهای فرد است و از سوی
دیگر نوعی همالگرایی را به فرد تحمی نیهن  .چنانچهه فهرد
نتوان ایا آرزوهای آرنانی را برآورده سازد ،در نعهر خ هر
احسا گناه ،خودتنبیهی و خشم خهود قهرار خواهه گرفهت.
همچنیا وظیفهشناسی نشاندهن ۀ رفتار وظیفهن ار و ه ن ار
است و از لحاظ اجتماعی ،ن ارت بیوقفهای را اقتضا نهیهنه
(پرویا )4384 ،هه برخهی از ایها ویگگهیههای گفتههشه ه بها
نشههانههههای اخههتالل افسههردگی اساسههی همخههوان هسههتن
(ساهلوفسری و همراران.)4005 ،
بهطور خالصه یافتههای پگوهش حاضهر نشهان دادنه ههه
بیماران افسردۀ اساسی و وسوا ح اق در برخی از پنج عان
بزرگ شخصیتی نیمرخ شخصیتی نتفاوتی دارن و همچنهیا در
برخی از عوان نیز افراد افسرده نتفاوت از بیمهاران وسواسهی
هستن  .براسا یافتهههای ایها پهگوهش و نیهز پهگوهشههای
نشابه ،نیتوان افراد نستع ایا دو اختالل (هه نمرۀ بهاالیی در
روانرنجورخویی و نمهرۀ پهایینی در برونگرایهی دارنه ) را در
ن ار و دانشگاهها شناسایی هرد و با در ن ر گهرفتا عوانه
خ ر دیگر (سابقۀ از دست دادن ،سهابقۀ بیمهاری در خهانواده)
راهرارهای نناسبی را برای افهراد ارائهه داد .ایها پهگوهش نیهز
نانن همۀ پگوهشها نح ودیتهایی داشت .تعه اد دورهههای
بیماری و اینره آیا فرد برای اولیابار نبتال به بیمهاری شه ه یها
سابقه هم داشته در ایا پگوهش بررسی نش ه است هه پیشنهاد
نیشود در پگوهشهای بع ی در ن ر گرفته شود.
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