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Abstract
Introduction: Migraine and nervous peptic ulcer are common psychosomatic diseases, that
various psychological factors are effective in their occurrence and exacerbation.
Aim: The purpose of this study was to compare the Brain Behavioral Systems (BAS/BIS),
adjustment components and schizoid personality syndrome in patients with migraine and nervous
peptic ulcer and normal subjects.
Method: The method of this research was comparative causative research. The statistical
population of this study was all patients over 18 years of age with nervous peptic ulcer and
migraine who referred to Bukan medical centers in 2019 and their normal counterparts. The
sample size was 90 people. 30 patients over 18 years old were assigned to each group by simple
random sampling and their normal counterparts were also selected by available sampling
method. Carver and White's BIS/BAS Scales, Bells adjustment inventory and Millon clinical
multiaxial inventory (MCMI-III) were provided for data collection. Data analysis was done by
MANOVA and ANOVA method, using SPSS-PC (v.22).
Results: Migraine patients had significantly higher mean of schizoid personality disorder
symptoms and BAS/BIS than the other two groups (p<0.05). Both groups of patients had
significantly lower mean in adaptation than normal subjects (p<0.05).
Conclusion: Both groups of disease had the lowest rate of adjustment components. The findings
also imply that the Migraine patients had the highest rates of schizoid personality syndrome and
BAS/BIS.
Keywords: Migraine disorders, Peptic ulcer, Behavioral inhibition/activation systems,
Adjustment, Schizoid personality disorder
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چکیده
مقدمه :میگرن و زخم معده عصبی از بیماریهای روان تنی هستند که عوامل روانشناختی مختلف در بروز و تشدید آنها مؤثرند.
هدف :هدف این پژوهش مقایسه سیستمهای مغزی رفتاری ،مؤلفههای سازش یافتگی و عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید در بیماران
مبتال به میگرن ،زخم معده عصبی و افراد عادی بود.
روش :مطالعه حاضر از نوع علی-مقایسهای بود .جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی بیماران باالی  10سال مبتال به زخم معده و
میگرن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر بوکان در سال  1310همراه همتایان عادی آنان بود .حجم نمونه پژوهش شامل  11نفر بود
که به هر گروه از بیماران  31نفر باالی  10سال به روش نمونهگیری تصادفی ساده اختصاص یافت و همتایان عادی آنان نیز به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد بازداری -فعالسازی رفتار کارور و وایت (،)1110
پرسشنامهی سازگاری بل و سؤاالت مقیاس  1از آزمون بالینی چند محوری میلون  3استفاده شد .دادهها با استفاده از  SPSSنسخه 22
از طریق آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :بیماران میگرنی نسبت به دو گروه دیگر ،به صورت معنیداری بیشترین میانگین را در عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید و
بازداری-فعال سازی رفتاری داشتند ( .)p<1/10هر دو گروه بیماری در سازش یافتگی نسبت به افراد عادی به صورت معنیداری
میانگین کمتری در سازش یافتگی داشتند (.)p<1/10
نتیجهگیری :بیماران میگرنی و زخم معده عصبی سطح پایینی از سازش یافتگی را داشتند .همچنین بیماران میگرنی عالئم بیشتری از
اختالل شخصیت اسکیزوئید و سطح باالتری از بازداری-فعالسازی رفتاری را داشتند.
کلیدواژهها :میگرن ،زخم معده ،سیستمهای مغزی رفتاری ،سازش یافتگی ،اختالل شخصیت اسکیزوئید

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

( )1313نشان داد شیوع میگرن در مردانی که شغل

در ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

کارمندی دارند باال ( )01/0%بود .همچنین  11/1%از زنان

روانی ،1طبقه تشخیصی به نام عوامل روانشناختی که بر

میگرنی ،کارمند بودند که نشان دهندهی شیوع زیاد

بیماریهای جسمانی دیگر تأثیر میگذارند ،اختالالتی را

میگرن در خانمهای کارمند است (بیشتر زنان میگرنی

شامل میشوند که در آنها ،یک یا چند حالت

( )02/3%خانهدار بودند) .در پژوهش بری و دراموند

0

روانشناختی ،بر بیماری جسمانی درمانجو تأثیر ناگوار

( )2110تحریک ،اضطراب و فقدان تندرستی به طور

میگذارد (ویتبورن و هالجین .)2113 ،2اختالل روان تنی،

مستقل افزایش سردرد در طول کار را پیشبینی میکرد؛

ذهن و بدن را در برمیگیرد .این بیماریها عالئم جسمی

اما افزایش سردرد با تغییرات فعالیت قلب و عروق یا

ناشی از علل روانی یا عاطفی دارند (تریپاتی ،سس،

کورتیزول ارتباطی نداشت.

اواستی ،باتاچاریا ،باجپای و تاریانی .)2110 ،3در رابطه با

از دیگر بیماریهای جسمانی که در این طبقه جای می-

این دسته از بیماریهای جسمانی ،سردردهای میگرنی

گیرند ،بیماریهای گوارشی هستند .بیماریهایی همچون

ممکن است آمیزهای از عوامل روان تنی و تنی روانی

زخم معده نمونههایی از بیماریهای روان تنی هستند که

باشند و چندین فرضیه دربارهی علت شناسی سردردهای

عوامل روانی در شروع یا تشدید آنها مؤثرند (مسچی،

میگرنی قابل طرح است .برای مثال یک فرضیه ،نقص در

سوداگر ،جمهری ،حسینزادهتقوی و فروتن .)1311 ،در

تعدیل یا آزادسازی سروتونین در شکاف سیناپسی و

پژوهش رهنماینهزمی ،رضائی ،جمهری و احدی

فرضیه دیگر نارسایی تنظیم حرکت شریانی را مطرح

( )1311بیماران زخم معده از نظر ویژگیهای شخصیتی

میکند .از طرف دیگر آغاز سردرد میگرنی غالباً با

به طور چشمگیری نمرات باالتری را در ویژگیهای برون

ناکامی شدید ،فشارهای روانی ،افسردگی ،خشم سرکوب

گرایی و روان رنجوری و پذیرا بودن به دست آوردند.

شده و سایر عوامل هیجانی ارتباط مییابد (پیرس1111 ،

یکی از مؤلفههای مورد بحث در رابطه با بیماران روان

به نقل از جوهری فرد .)1311 ،سردرد میگرنی یکی از

تنی ،ویژگیهای شخصیتی آنهاست؛ بنابراین در

شایعترین دردهاست و به دلیل فراوانی و شدت ،از مهم-

سالهای اخیر رویکردهای روانی-فیزیولوژیکی به

ترین انواع سردرد به حساب میآید؛ ولی به دلیل طبیعت

شخصیت ،پیشرفت بسزایی داشته است .در این زمینه

حمالت هر از گاهی و عدم ایجاد مرگومیر ،اغلب

نظریه حساسیت به تقویت 1گری 1سیستمهای فعالسازی

اهمیت آن در بهداشت عمومی نادیده گرفته میشود

رفتاری و بازداری رفتاری را نوعی تفسیر از صفات

(وس ،باربر ،بل ،برتوزی-ویال ،بیریوکو ،بولیگر،

شخصیتی افراد براساس ویژگیهای ژنتیکی و عصب-

کارلسون ،دیویس ،دگنهارد ،دیکر و دوان.)2110 ،0

روانشناختی آنان به حساب میآورد (گومز ،واتسون و

نتیجهی مطالعهای توسط احمدپناه ،کاکهخانی و قادر زاده

استوارپولوس .)2121 ،0این مدل شامل سیستم فعال ساز

1

)- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5
- Whitbourne & Halgin
3
- Tripathi, Seth, Awasthi, Bhattacharya, Bajpai, & Thahriani,
4
- Vos, Barber, Bell, Bertozzi-Villa, Biryukov, Bolliger, Charlson,
Davis, Degenhardt, Dicker and Duan,
2
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6
- RST
7
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رفتاری ،1سیستم بازداری رفتاری ،2سیستم ستیز و گریز،3

عامل مهمی در کاش تعارضات رایج بین حوزههای

گریز ،3است .توصیف هر یک از این سیستمها مستلزم

درونی و بیرونی رفتار آدمی است (چینیفروشان ،آزاد

تمایزهایی است که حداقل در سه سطح صورت میگیرد:

فالح و فراهانی .)1310 ،در پژوهشی در زمینه تنیدگی و

بعد رفتاری (تحلیل درونشد-برونشد سیستم) ،بعد عصب

رفتارهای مقابلهای در بیماران میگرنی نشان داده شد که

شناختی (کنشوری و ساختاری عصبی سیستم) و بعد

این بیماران تنیدگی را به صورت شدیدتری ادراک می-

شناختی (کنشوری پردازش اطالعات سیستم) .به اعتقاد

کنند و رفتارهای سازش نایافته بیشتری نشان میدهند

وی این سیستمهای مغزی-رفتاری ،اساس تفاوتهای

(رادات 0و همکاران ،2111 ،به نقل از عزیزی.)1311 ،

فردی میباشند و فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی

مؤلفهی مرتبط دیگر ،ویژگیهای شخصیتی و اختالالت

واکنشهای هیجانی متفاوت ،نظیر زود انگیختگی،

مرتبط با آن است .اختالل شخصیت عبارت از الگوهای

اضطراب و ترس میانجامد (علیمرادی ،هوشیار ،مدرس-

تجارب درون ذهنی و نمودهای رفتاری بادوامی است که

غروی .)1311 ،سیستم فعال سازی رفتاری در مواجهه با

به صورت درونی نشانگان خود را آشکار و به مختل شدن

محرکهای شرطی پاداش و عدم تنبیه واکنش نشان می-

کارکردهای فرد منجر میشود (خادمی و میرزائی،

دهد .سیستم بازداری رفتاری در مواجهه شخص با

 .)1311بیتفاوتی به روابط اجتماعی و جنسی ،بهعالوهی

محرکهای شرطی حذف پاداش و یا تنبیه تحریک می-

دامنهی بسیار محدود تجربه و ابراز هیجان ،اختالل

شود و همچنین در موقع روبهرو شدن شخص با محرک-

شخصیت اسکیزوئید را توصیف میکند .افراد مبتال به این

های تازه و ناآشنا نیز برانگیخته میشود (نصیری ،دنیوی و

اختالل ترجیح میدهند بهجای بودن با دیگران ،در عالم

دوستی .)1311 ،در پژوهش بشیری نژادیان ،حیدرئی و

خودشان باشند و به نظر میرسد که فاقد هرگونه میل به

بختیارپور ( )1313نشان داده شد که هر دو گروه سالم و

پذیرش یا محبت ،حتی از جانب خانوادهی خود هستند.

بیماران میگرنی در نظام بازداری رفتاری و مؤلفههای

آمیختگی جنسی با دیگران جذابیت کمی دارد .بهطوری

اجتناب منفعل و گریز و عاطفه منفی تفاوت معناداری

که ممکن است انتظار داشته باشید ،دیگران آنها را به

دارند ،در حالی که تفاوتها در سایر متغیرهای نظام

صورت سرد ،خوددار ،کنارهگیر و انزواطلب برداشت

رویآوری ،اجتناب فعال ،خاموشی ،جنگ و عاطفه مثبت

کنند ،با این حال ،فرد مبتال به شخصیت اسکیزوئید از

معنادار نبود.

احساسات و افکار دیگران آگاه نیست و معموالً نسبت به

مؤلفهی دیگر که ممکن است با بیمارهای روان تنی از

آنها بیتفاوت است (ویتبورن و هالجین .)2113 ،عزیزی

قبل میگرن و زخم معده مرتبط باشد ،مؤلفه سازگاری

( )1311در یک بررسی فرا تحلیل نشان داد که متغیرهای

است .سازگاری را میتوان به عنوان یک ویژگی

روانشناختی باورها ،عواطف و اختالالت خلقی،

شخصیتی یا محصول ترکیبی از چند ویژگی شخصیتی و

شخصیت ،استرس و راهبردهای مقابلهای ،حمایت

عوامل اجتماعی ،خانوادگی و نظایر آن در نظر گرفت که

اجتماعی و کیفیت خواب با بیماری میگرن مرتبطاند.

1

- BAS
- BIS
3
- FFS
2
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سوشتر ،لیموزین ،لوینستاین و لیستارت ،)2111( 1نیز در

بیماران ،عبارت بودند از مشارکت در پژوهش ،ابتال به

پژوهشی ملی در آمریکا نشان دادند تمامی اختالالت

بیماری میگرن یا زخم معده و دامنه سنی باالی  10سال و

شخصیت مبتنی بر معیارهای ویراست چهارم راهنمای

برای همتایان عادی آنان ،عدم ابتال به بیماریهای مغزی و

تشخیصی و آماری اختالالت روانی بروز زخم معده

گوارشی و همچنین عدم ابتال به اختالالت روانی .مهم-

ارتباط دارند .شواهد موجود ،تأثیر عوامل روانی اجتماعی

ترین مالک خروج عدم مشارکت در پژوهش و عدم

و زیستی را در هر یک از اختالالت روانی زیستی نشان

پاسخگویی به پرسشنامه بود .سپس پرسشنامهها جهت

میدهد؛ اما شواهد هنوز ناقص است و طبیعت تأثیر متقابل

پاسخگویی بین افراد توزیع گردید .دادهها از طریق

این عوامل ،تاکنون روشن نیست (سارافینو)2110 ،2؛ لذا

آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس

جهت تبیین بیشتر در پژوهش حاضر سیستمهای مغزی-

یک راهه با استفاده از  SPSSنسخه  22مورد تجزیه و

رفتاری ،مؤلفههای سازش یافتگی و عالئم شخصیت

تحلیل قرار گرفتند.

اسکیزوئید در گروه بیماران میگرن و زخم معده عصبی و
ابزار

افراد عادی با هم مقایسه شده است.

پرسشنامه استاندارد بازداری -فعالسازی رفتار کارور و

روش

وایت ( : )1991در این پژوهش فعالیت سیستم بازداری و

پژوهش حاضر از نوع علی مقایسهای بود که در آن

فعالسازی رفتار نمرهای است که آزمودنی در مقیاس

گروههای مبتال به زخم معده و میگرن و افراد عادی در

بازداری -فعالسازی رفتار فرم درجهبندی کارور و وایت

متغیرهای سیستمهای مغزی-رفتاری ،سازش یافتگی و

( )1110در دو زیر مقیاس بازداری رفتاری و فعال ساز

عالئم شخصیت اسکیزوئید مورد مقایسه قرار گرفتند.

رفتاری به دست میآورد .این پرسشنامه به طور کلی

جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی بیماران باالی 10

شامل  20آیتم است .زیر مقیاس بازداری رفتاری در این

سال مبتال به زخم معده و میگرن مراجعه کننده به مراکز

پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم

درمانی شهر بوکان در سال  1310همراه همتایان عادی

بازداری رفتار یا پاسخ دهی به تهدید و احساس اضطراب

آنان بودند .حجم نمونه پژوهش  11نفر است که به هر

هنگام رویارویی با نشانههای تهدید را اندازه میگیرد.

گروه از بیماران  31نفر باالی  10سال به روش نمونه-

مقیاس فعال ساز رفتاری نیز شامل سیزده آیتم است و

گیری تصادفی ساده اختصاص یافت و همتایان عادی آنان

حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری را اندازه میگیرد و این

نیز به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .گروه

زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتاند
0

0

1

افراد عادی از نظر سن ،جنسیت ،شهر محل سکونت و

از :سائق  ،پاسخدهی به پاداش و جستجوی سرگرمی .

میزان تحصیالت و درآمد با گروههای بیماران همسان-

نمرهگذاری مقیاس در طیف لیکرت  0درجهای (کامالً

سازی شدند .مهمترین مالکهای ورود برای گروه
3

)- Carver and White's BIS/BAS Scales (1994
- BAS-DR
5
- BAS-RR
6
- BAS-FS
4

- Schuster, Limosin, Levenstein & Le Strat
- Sarafino

1
2
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موافقم =  0تا حدی موافقم =  3تا حدی مخالفم =  2و

اجتماعی ،عاطفی ،شغلی و برای کل آزمون به ترتیب

کامالً مخالفم =  )1صورت میپذیرد .در پژوهشی داخلی،

 1/00 ،1/11 ،1/00 ،1/01 ،1/11و  1/10گزارش کرد

پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر با  1/11به

(غنمپرورجاللی ،موسوی ،عاطفیکرجوندانی و رضائی،

دست آمد (کرمی ،امینی ،بهروزی و جعفرینیا.)1311 ،

 .)1310در پژوهش حاضر پایایی کل این پرسشنامه به

در خارج از کشور ،با استفاده از آلفای کرونباخ ،همسانی

روش آلفای کرونباخ  1/102به دست آمد.

درونی مقیاس در دامنه  1/10تا  1/13به دست آمده است

پرسشنامهی آزمون بالینی چندمحوری میلون  :1این

(اریکسون ،جانسون و ساندین .)2111 ،1در پژوهش

پرسشنامه توسط دکتر تئودور میلون در سال  1111ساخته

حاضر پایایی برای کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ

شده که به صورت یک مقیاس خودسنجی با  110گویه

 1/001و برای هر یک از مقیاسهای بازداری رفتاری،

بله و خیر (صفر و یک) نمرهگذاری میشود .این

سائق ،پاسخدهی به پاداش و جستجوی سرگرمی به

پرسشنامه  10الگوی بالینی شخصیت و  11نشانگان بالینی

ترتیب  1/112 ،1/111 ،1/033و  1/011به دست آمد.

را میسنجد و برای بزرگساالن  10سال به باال استفاده

پرسشنامهی سازگاری بل :2این سنجه توسط پروفسور بل

میشود .در پژوهشی داخلی ،همبستگی نمرات خام

در سال  1111ساخته شده و دارای پنج مؤلفهی سازگاری

نخستین اجرا و بازآزمایی در دامنه ( 1/02اختالل هذیانی)

در خانه ،سازگاری شغلی ،سازگاری تندرستی ،سازگاری

تا ( 1/10اختالل شخصیت اسکیزوئید) گزارش شد.

عاطفی و سازگاری اجتماعی است .کل آزمون دارای

پایایی آزمون نیز از طریق روش همسانی درونی محاسبه

 111سؤال بوده و به صورت بلی و خیر نمرهگذاری می-

شد و ضریب آلفای مقیاسها در دامنه ( 1/00اختالل

شود (شارما .)2110 ،3در این پژوهش از فرم بزرگساالن

وابستگی به الکل) تا ( 1/11اختالل استرس پس از ضربه)

استفاده شد که دارای پنج سطح اندازهگیری جداگانه

به دست آمد (روشن ،عینی و دلآرا .)1311 ،در

سازگاری شخصی و اجتماعی را در برمیگیرد که

پژوهشهای خارجی نیز ضریب آلفای مقیاسهای  21و

عبارتاند از :سازگاری در خان ،سازگاری تندرستی،

 21بیش از  1/0و برای مقیاسهای افسردگی و وسواس

سازگاری اجتماعی ،سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی.

عملی به ترتیب باالتر از  1/11و پایینتر از  1/11است.

از مجموع نمرههای این مؤلفهها ،نمره سازگاری کل به

همچنین برای کل پرسشنامه ضرایب پایایی بازآزمایی باال

دست میآید و هرچه میانگین نمرات باالتر باشد نشان-

با میانهی  1/11گزارش شده است (مارنات .)1312 ،در

دهندهی سازگاری کمتر است .در پژوهشی داخلی،

پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ برای

ضریب پایایی کل این پرسشنامه به شیوه باز آزمایی برابر

مقیاس اختالل شخصیت اسکیزوئید یا مقیاس  1این

با  1/12به دست آمد (حسینی ،کاوسی ،ثناگو ،جویباری

پرسشنامه (سؤاالت ،12 ،01 ،00 ،01 ،30 ،32 ،21 ،11 ،0

و محمدی .)1311 ،در خارج از کشور ،بل میزان اعتبار را

 )111 ،110 ،101 ،100 ،102 ،110 ،111مقدار  1/011به

برای خرده مقیاسهای سازگاری در خانه ،بهداشتی،

دست آمد که نشان میدهد پرسشنامه پایایی خوبی دارد.

1

- Eriksson, Jansson & Sundin
- Bells adjustment inventory
3
- Sharma
2

)- Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 130-101 ،1011 ،1

4

علی خادمی و همکاران

101

یافتهها

توزیع سنی افراد شرکت کننده در هر گروه در دامنه سنی

اطالعات جمعیت شناختی مطالعه حاکی از آن است که

نزدیک به هم قرار دارد .از لحاظ میزان تحصیالت 11/1

 00/1درصد از شرکتکنندگان زن و  01/1درصد مرد

درصد بیسواد 30/1 ،دیپلم 11/0 ،فوقدیپلم20/0 ،

هستند .دامنه سنی افراد مورد مطالعه  10تا  01سال است.

لیسانس و  11/1فوقلیسانس و باالتر بودند.

میانگین سنی برای افراد عادی ،میگرن و زخم معده به
ترتیب  32/1 ،31/1و  32/0است که بیانگر این است
جدول 1آمارههای توصیفی برای مؤلفههای سیستمهای مغزی-رفتاری ،سازش یافتگی و عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید
در گروههای افراد عادی ،بیماران میگرن و زخم معدهی عصبی
انحراف استاندارد

میانگین
عادی

میگرن

زخممعده عصبی

عادی

میگرن

زخم معده عصبی

سیستمهای مغزی

بازداری رفتاری

13/111

10/333

0/111

3/211

3/102

2/101

رفتاری

سائق

0/033

1/311

12/311

2/231

2/013

2/112

پاسخدهی به پاداش

12/011

13/311

11/111

2/201

3/131

2/032

جستجوی سرگرمی

1/111

1/011

11/111

2/210

2/021

2/110

سازگاری در خانه

3/133

2/011

2/011

1/111

1/102

1/031

سازگاری تندرستی

1/333

11/133

11/111

0/113

2/300

0/111

سازگاری اجتماعی

3/133

0/133

0/111

1/011

1/111

2/321

سازگاری عاطفی

1/111

0/133

12/011

3/121

3/110

2/011

سازگاری شغلی

3/033

10/133

1/011

3/311

3/030

3/013

عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید

0/111

13/111

3/033

2/031

0/021

3/112

مؤلفهها

سازش یافتگی

مطابق نتایج جدول  1بیشترین میانگین بازداری رفتاری و

بیشترین مقدار مربوط به بیماران میگرن ،زخم معده

عالئم شخصیت اسکیزوئید به ترتیب مربوط به بیماران

عصبی و افراد عادی است .از طرف دیگر مقدار سطح

میگرن ،افراد عادی و بیماران زخم معده عصبی است.

معنیداری آزمون  K-Sبرای تمامی مؤلفهها در هر گروه

برای مؤلفهی فعالساز رفتاری ،به ترتیب بیشترین میانگین

بیشتر از سطح آزمون ( )α=1/10به دست آمد؛ بنابراین

مربوط به بیماران زخم معده عصبی ،افراد عادی و بیماران

میتوان استنباط نمود که تمامی مؤلفهها دارای توزیع

میگرن است .میانگین مؤلفهی سازش یافتگی به ترتیب از

نرمال نیز هستند.

جدول  2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای مؤلفههای سیستمهای مغزی-رفتاری و سازش یافتگی
متغیر

گروه

تعداد

سیستمهای

عادی

31

مقدار خطای

سطح معنی-

سطح معنی-

سطح معنی-

سطح معنیداری

آزمون ام

داری آزمون

داری المبدای

داری آزمون

آزمون بزرگ-

باکس

اثر پیالی

ویلکز

اثر هتلینگ

ترین ریشه روی
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مغزی-رفتاری

سازش یافتگی

میگرن

31

زخممعده عصبی

31

عادی

31

میگرن

31

زخممعده عصبی

31

1/211

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

مطابق جدول  2ماتریسهای کواریانس برای مؤلفههای

همچنین برای تمام مؤلفهها سطح معناداری آزمون لوین

سیستمهای مغزی-رفتاری و سازش یافتگی در هر سه

بیشتر از  1/10به دست آمد؛ بنابراین واریانس خطای

گروه عادی ،میگرن و زخم معده عصبی همگن است

تمامی مؤلفهها در گروههای مختلف با همسان است.

(مقدار خطای آزمون ام باکس بیشتر از  1/10است).
جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید
منبع تغییرات

F

سطح

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهها

1103/122

2

111/011

درون گروهها

1111/311

01

11/113

03/100

کل

2111/322

01

-

-

معنیداری
1/111

در جدول  3سطح معنیداری به دست آمده کمتر از 1/10

شخصیت اسکیزوئید در گروههای افراد عادی (،)1

است که نشان میدهد بین گروهها در این مؤلفه تفاوت

میگرن ( )2و زخم معده عصبی( )3در جدول  0گزارش

معنادار وجود دارد .نتایج آزمون  LSDبرای مؤلفههای

شده است.

سیستمهای مغزی-رفتاری ،سازش یافتگی و عالئم اختالل
جدول  1نتایج آزمون  LSDبرای مؤلفههای سیستمهای مغزی-رفتاری ،سازش یافتگی و عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید
مقایسه

مؤلفهها

سطح معنیداری

مؤلفهها

گروهها
بازداری رفتاری

سائق

پاسخدهی به پاداش

مقایسه

سطح معنیداری

گروهها

1و2

1/111

1و3

1/111

2و3

1/111

2و3

1و2

1/111

1و2

1/111

1و3

1/111

1و3

1/111

2و3

1/111

2و3

1/113

1و2

1/011

1و2

1/111

1و3

1/113

1و3

1/111

2و3

1/111

2و3

1/121

سازگاری در خانه

سازگاری تندرستی

سازگاری اجتماعی

1و2

1/101

1و3

1/011
1/321
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1و2

1/121

1و3

1/111

2و3

1/111

2و3

عالئم اختالل

1و2

1/111

1و2

1/111

شخصیت اسکیزوئید

1و3

1/101

1و3

1/110

2و3

1/111

2و3

1/111

جستجوی سرگرمی

سازگاری عاطفی

سازگاری شغلی

1و2

1/100

1و3

1/111
1/111

102

طبق جدول  0هر سه گروه دو به دو در مؤلفههای بازداری

نشان دادند .این یافته با پژوهش بری و دراموند (،)2110

رفتاری ،سائق و جستجوی سرگرمی با هم تفاوت

بشیرینژادیان ،حیدرئی و بختیارپور ( )1313و لباف و

معناداری دارند ( .)p>1/10مؤلفهی پاسخدهی به پاداش

اکرمی ( )1311همسو بود .از دیگر یافتههای پژوهش

تفاوت معناداری میان افراد عادی و بیماران میگرن ندارد

حاضر تفاوت معنیدار بین هر یک از گروهها در مؤلفه-

()p<1/10؛ اما تفاوت در این مؤلفه میان بیماران زخم

های سائق و جستجوی سرگرمی بود ( )p>1/10که با

معدهی عصبی با افراد عادی و بیماران میگرن معنادار

نتایج پژوهش هاشمی نصرتآباد ،علیلو و خسرویان

است ( .)p>1/10همچنین نتایج نشان از عدم وجود

( )1311همسو بود .تفاوت در مؤلفهی سازگاری اجتماعی

تفاوت معنیدار در عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید

بین گروهها معنیدار بود .بیماران میگرن و زخم معدهی

بین افراد عادی و بیماران زخم معدهی عصبی دارد

عصبی میزان سازگاری اجتماعی پایینی داشتند

()p<1/10؛ اما در این مؤلفه بین بیماران میگرن و هر دو

( .)p>1/10همچنین طبق پژوهش رهنماینهزمی،

گروه دیگر تفاوت معنادار وجود دارد ( .)p>1/10بین

رضائی ،جمهری و احدی ( )1311بیماران زخم معده از

گروهها در مؤلفهی سازگاری در خانه تفاوت معناداری

نظر ویژگیهای شخصیتی به طور چشمگیری نمرات

وجود ندارد ( .)p<1/10برای مؤلفهی سازگاری تندرستی

باالتری را در ویژگیهای برونگرایی و روان رنجوری و

گروههای میگرن و زخم معدهی عصبی تفاوت معناداری

پذیرا بودن به دست آوردند .پس میتوان گفت بیماران

با همدیگر ندارند ()p<1/10؛ اما هر دو گروه در این

زخم معده چون میزان گشودگی و برونگرایی باالیی

مؤلفه با افراد عادی تفاوت معناداری دارند (.)p>1/10

دارند تمایل به برقراری روابط و همکاری با دیگران را
دارند؛ اما از آنجا که این بیماران سازگاری اجتماعی

بحث

پایینی نشان دادند و نمرات باالیی در مقیاس روان -

این مطالعه با هدف مقایسه سیستمهای مغزی-رفتاری،

رنجورخویی کسب کرده بودن ،شاید بتوان گفت در

عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید و مؤلفههای سازگاری

حفظ و نگهداری روابط مشکل دارند .در مؤلفهی

در بیماران زخم معده عصبی و میگرن انجام گرفت .در

سازگاری تندرستی هر دو گروه بیماران با افراد عادی

متغیر بازداری رفتاری تفاوت بین هر سه گروه معنیدار

تفاوت معنیدار داشتند؛ اما تفاوت بین گروه بیماران با هم

بود ( .)1/111بیماران میگرنی بیشترین و بیماران زخم -

معنیدار نبود .بیماران میگرن و زخم معدهی عصبی هر دو

معده عصبی کمترین مقدار بازداری رفتاری را از خود

سازگاری تندرستی کمتری نسبت به افراد عادی از خود
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نشان دادند .این یافته در راستای پژوهش لوکونی،

عواطف هیجانی را از خود نشان میدهند ،این فرضیه از

بارتولینی ،تافی ،ویگنینی ،مازانتی ،پرووینشالی و

پژوهش را میتوان اینگونه تبیین کرد که بیماران میگرن

سیلوسترینی )2111( 1و بری و دراموند ( )2110است.

امکان دارد در روابط اجتماعی انزواطلب باشند .در این

همسو با این تعریف از اختالالت روان تنی که این بیماری

پژوهش میانگین نمرات بیماران زخممعده عصبی در

ذهن و بدن را در برمیگیرد و عالئم جسمی ناشی از علل

عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید اندکی کمتر از افراد

روانی یا عاطفی دارند (تریپاتی همکاران ،)2110 ،این

عادی بود؛ اما این تفاوت معنیدار نبود .این یافته با

یافتهها را میتوان اینگونه تبیین کرد که بیماران روانتنی

پژوهش سوشتر و همکاران ( )2111همسو نبود که نشان

همزمان با عالئم روانشناختی که از خود نشان میدهند،

دادند تمامی اختالالت شخصیت مبتنی بر معیارهای

شکایات جسمانی دارند و متوجه نوعی نابهنجاری در

ویراست چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

سالمت جسمانی خود هستند .بیماران زخم معدهی عصبی

روانی با بروز زخممعده ارتباط دارند.

کمترین و افراد عادی بیشترین سازگاری عاطفی را
داشتند .این یافته همسو با پژوهش پندی و چوبی)2112( 2

نتیجهگیری

است که نشان دادند بین عواطف و هیجانهای مثبت با

نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود کاستی در بسیاری

شکایات روانتنی رابطه منفی وجود دارد .در مؤلفهی

از مؤلفههای مورد بحث در بیماران میگرنی و زخم معده

سازگاری شغلی تفاوت بین هر سه گروه افراد عادی،

عصبی بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی فرآیند

بیماران میگرن و زخم معده عصبی معنیدار بود .هر دو

درمانی مناسب روی عوامل مؤثر روانشناختی این بیماران

گروه از بیماران روان تنی سازگاری شغلی کمتری نسبت

اجرا شود و نتایج پس از درمان نیز مورد تجزیه و تحلیل

به افراد عادی داشتند .این سازگاری نامطلوب در محیط

قرار گیرد .همچنین سه مؤلفهی دیگر سیستمهای مغزی-

کار میتواند به علت وجود شکایات جسمانی در این

رفتاری شامل جنگ ،گریز و انجماد بین این گروه از

گروه از بیماران باشد .نتایج پژوهش حاضر تفاوت میان

بیماران و افراد عادی مقایسه شود .از محدودیتهای

نمرات عالئم اختالل شخصیت اسکیزوئید در بیماران

پژوهش میتوان به ابزارهای خود گزارش دهی مورد

میگرن با دو گروه دیگر را معنیدار نشان داد ،در حالی

استفاده در این پژوهش اشاره کرد که احتمال سوگیری

که تفاوت بین افراد عادی و بیماران زخم معده عصبی

در نتایج آنها وجود دارد .همچنین نمونههای مورد

معنیدار نبود .میانگین نمرات بیماران میگرن از دو گروه

پژوهش شامل بیماران میگرن و زخم معده عصبی باالی

دیگر باالتر بود به این معنا که عالئم بیشتری از اختالل

 10سال بودند؛ لذا باید در تعمیم نتایج به سایر بیماریهای

شخصیت اسکیزوئید از خود نشان دادهاند .از آنجا که

روان تنی و گروههای سنی جانب احتیاط رعایت شود.

مبتالیان به اختالل شخصیت اسکیزوئید دو الگوی جدایی
(گسستگی) از روابط اجتماعی و طیف محدود ابراز
1

& - Luconi, Bartolini, Taffi, Vignini, Mazzanti, Provinciali,
Silvestrini
2
- Pandey & Choubey
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