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Abstract
Introduction: The purpose of this research was
to examine the cognitive performance in
schizophrenic
and
obsessive-compulsive
patients based on WAIS-R and to compare
them in verbal and practical intelligence of the
test.
Method: An expose-facto design was applied
in which 24 subjects (12 from each group) were
selected with convenience sampling method in
2018 in two cities of Arak and Khomein. The
participants of both group were assessed using
WAIS-R. The data was analyzed by one smple
t-test and MANOVA statistical analysis.
Results: Results were shown significantly
difference for verbal and none-verbal
intelligence in obsessive-compulsive and
schizophrenia patients regarding the criteria of
M=100 and m=10 for every subscales.
Significantly lower means were also observed
for schizophrenia patients rather than OCD
patients.
Conclusion: These results indicated lower than
normal vebal and none-verbal intelligence in
both groups and cognitive performance for
patients with schizophrenia compared to the
OCD patients was lower as well. The observed
differences were more robust in practical
subscales
than verbal. These results are
generalizable to Behzisti patients.
Keywords:
cognitive
performance,
schizophrenia, obsessive-compulsive disorder,
verbal IQ, none-verbal IQ,Wechsler .
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد شناختی بیماران
مبتال به اسکیزوفرنیا و وسواسی-جبری سازمان بهزیستی و
مقایسه آنان در خرده مقیاس های عملی و کالمی آزمون هوشی
وکسلر بزرگساالن بود.
روش :طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ی و نمونه آماری
شامل  42آزمودنی در سال  7931از مراکز بهزیستی شهر اراک و
خمین بود که به روش نمونه گیری در دسترس و در دو گروه
اسکیزوفرنیا(74نفر) و افراد وسواسی جبری( )74انتخاب شدند.
آزمودنی ها با استفاده از آزمون هوشی وکسلر بزرگساالن ارزیابی
شدند.
یافتهها :تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تک
نمونه ای و تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که عملکرد
بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا و وسواسی-جبری درهوشبهر و خرده
مقیاس های کالمی و عملی به ترتیب از  711به عنوان میانگین
هوش کالمی و عملی و  71به عنوان میانگین خرده مقیاس ها
پایین تر بود .میانگین بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا نیز بطور معنادار
پایین تر از مبتالیان به اختالل وسواسی-جبری بود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیماران
اسکیزوفرن در مقایسه با بیماران وسواسی-جبری در همه خرده
مقیاس های کالمی و عملی ،عملکرد شناختی پایین تری داشتند.
اختالف میانگین در خرده آزمون های عملی بارزتر از خرده مقیاس
های کالمی بود .این نتیجه به بیماران تحت پوشش سازمان
بهزیستی قابل تعمیم است.

 .7استادیار ،گروه مشاوره دانشگاه آزاد خمین ،خمین ،ایران
 .4نویسنده مسئول :استادیار ،گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد گرمسار ،گرمسار ،ایران
 .9کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد خمین ،خمین ،ایران
 .2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد خمین ،خمین ،ایران
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آسیبهایی در حافظه کالمی ،7حافظه کاری - 4کالمی،
حافظه گذشتهنگر و آیندهنگر( ،)1اختالل بینش شناختی(،)3
نقص در تواناییهای شناختی از جمله یادگیری کالمی،
سرعت روانی حرکتی ،گوش به زنگی ،حافظه دیداری ،حل
مسأله ،سیالیت کالمی ،کارکردهای اجرایی( )71داشتهاند.
مبتالیان به اختالل اسکیزوفرنیاا در مقایسه با افراد عادی،
عملکرد ضعیفتر در همه خرده مقیاسهای آزمون هوشی
ویس ( ،)77عملکرد ضعیف در تواناییهای مطرح شده در
نظریه ذهن و نیز در کنشهای اجرایی( ،)74و در مقایسه
با بیماران دو قطبی ،بیماران اسکیزوفرنیک عملکرد
شناختی ضعیفتر( ،)79و در مقایسه با افراد عادی هوش
عاطفی کمتر( )72داشتهاند.
از طرف دیگر ،چهارمین اختالل روانپزشکی پس از فوبیا،
اختالالت مرتبط با مواد ،و اختالل افسردگی ،اختالل
وسواسی  -جبری است .در میان بزرگساالن احتمال ابتالی
مرد و زن به این اختالل یکسان است ،ولی در میان
نوجوانان ،پسران بیشتر از دختران دچار این اختالل
میشوند .اختالل وسواسی  -جبری میتواند در نوجوانی،
کودکی ،و حتی در برخی موارد در دو سالگی هم شروع
شود .افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل به این اختالل مبتال
میشوند(.)75
نتایج پژوهشها نشان داده است که افراد مبتال به اختالل
وسواسی  -جبری دارای نقایص شناختی( ،)76عملکرد
پایین در آزمایههای نظریه شناختی( ،)76-74نقص
کنشهای اجرایی( ،)71-71-76عملکرد ضعیف در آزمون
ویسکانسین( ،)73عملکرد ضعیف در حافظه گذشتهنگر و
آیندهنگر( ،)71نقایص خفیف تا متوسط در بسیاری از
حیطههای شناختی ،شامل توجه ،کارکردهای اجرایی و
حافظه( ،)41-47میباشند.
از آنجایی که بیماران با اختالل روانپریشی در مقایسه با
بیماران وسواسی-جبری معموالً از نقایص شناختی
شدیدتری رنج میبرند .با توجه به مطالب ذکر شده و نیز
نیاز به تحقیقات بیشتر به منظور بررسی نحوه استفاده مفید
از آزمون های هوش وکسلر برای ارزیابی بیماران ،هدف
پژوهش بررسی عملکرد شناختی این بیماران در قیاس با
هم بود .بنابراین ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این

مقدمه
رشد روانشناسی شناختی و پژوهش در زمینه جنبههای
شناختی اختالالت ،یکی از موضوعاتی میباشد که در
سالهای اخیر مورد توجه روانشناسان بالینی قرار گرفته
است( .)7از جمله این اختاللها میتوان به اختالل
اسکیزوفرنیا و اختالل وسواسی – جبری اشاره کرد.
در اوایل سالهای  7331که آزمونهای هوش رو به توسعه
بود ،این سؤال پیش آمد که آیا هوش با آسیبهای روانی
در ارتباط است؟ پژوهشگران ،بسیار به دنبال کشف این امر
بودند که در اختالالتی مانند اسکیزوفرنیا فرد خرده
مقیاسها را چگونه جواب میدهد ،عملکرد فرد در خرده
مقیاسهای کالمی و عملی چگونه است( .)4همچنین
پژوهشها نشان داده است که آزمون های هوشی میتواند
نیز جنبه تشخیصی داشته باشد به نحوی که از عملکرد فرد
در خرده مقیاسهای کالمی و عملی ،میتوان زمینههای
اختالل را حدس زد .نتایج فراتحلیلها نشان از نتایج
متناقض در حوزه همبستگی اختالالت با هوشبهر و
عملکرد فرد دارند .علت این تناقض نیز در هوشبهر کودکان
مبتال به اختالالت روانی ذکر شده است که هوشبهر آنها در
همان حدود کودکی باقی میماند و رشد نمیکند(.)9
عدهای نیز بر این عقیده بودند که حتی در یک بیماری
خاص ،فرد باتوجه به آسیب وارده ،عملکرد متفاوتی از خود
نشان میدهد .مثالً در بیماری اسکیزوفرنیا فرد با توجه به
آسیب وارده عملکرد متفاوتی نشان میدهد(.)2
اختالل اسکیزوفرنیا جزء اختاللهای روانپریشی بوده که
در حدود یک درصد جمعیت جهان را مبتال میسازد(.)6-5
طبق برآوردها ،تقریباً شانزده درصد از بیماران روانی جهان
را اسکیزوفرنها و در حدود پنجاه درصد از تختهای
بیمارستانهای روانی را افراد مبتال به اختالل اسکیزوفرنیا
تشکیل میدهند( .)1این اختالل هر چند اختالل شناختی
نیست ،اما غالباً تخریب حوزه شناختی از قبیل تفکر عینی،
اختالل پردازش اطالعات را در پی خواهد داشت .حوزههای
مهم شناختی آسیب دیده در این قبیل بیماران شامل حافظه
و عملکرد اجرایی ،روانی کالمی و توجه است(.)6-5
پژوهشها نشان دادهاند که نقایص شناختی در این اختالل
متداول بوده و تقریباً در هفتاد و پنج درصد بیماران
اسکیزوفرن مشاهده میشود .بیماران مبتال به این اختالل

1. verbal memory
2. working memory
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اعتبار بازآزمایی در فاصله یک تا  1هفته برای مقیاس کلی
( ،)1/31مقیاس کالمی ( )1/31و مقیاس غیر کالمی
( ،)1/39اعتبار آزمون به روش دو نیمه کردن برای مقیاس
کلی ( ،)1/31مقیاس کالمی ( )1/31و مقیاس غیر کالمی
( )1/39و خطای معیار اندازهگیری برای مقیاس کلی
( ،)4/59مقیاس کالمی ( )4/12و مقیاس غیر کالمی
( )2/72گزارش شده است(.)44
همبستگی آزمون با استنفورد بینه ( )1/15برای خواندن،
( )1/61برای هجی کردن )1/16( ،برای محاسبات
عددی .همبستگی با آزمون هوش اسلوسن ( ،)1/11و با
تعداد سالهای تحصیلی ( )1/52گزارش شده
است .پژوهشها نشان میدهد که این آزمون روایی سازه
قوی دارد .مقیاس کالمی آزمون ،هوش متبلور را میسنجد
و در سرتا سر زندگی از پایایی نسبی برخودار است .مقیاس
عملی بیشتر به هوش سیال مربوط میشود که با گذشت
عمر تا سن  11سالگی به کندی کاهش مییابند(.)44
روند اجرای پژوهش :به منظور جمعآوری دادهها ،پس
از هماهنگی با مسئولین بیمارستان و اداره بهزیستی ،و بعد
از جلب رضایت بیماران ،با در نظر گرفتن و مطمئن شدن از
دارا بودن معیارهای ورود و مسجل شدن تشخیص
آزمودنیها ،با کسب رضایت آگاهانه و توضیح فرآیند
پژوهش ،آزمون هوشی ویس ،در مورد آنها اجرا شد .اجرای
آزمون در اتاقی آرام ،به دور از سر و صدا ،که شرایط
مطلوب یک اتاق روانسنجی را داشت ،اجرا شد .به منظور
کنترل واکنشهای فیزیولوژیک و هیجانی ،اجرای آزمون
برای تمام آزمودنیها در بین ساعات  71تا  79قبل از ظهر
به صورت انفرادی انجام شد .از  75بیمار اسکیزوفرنیا دو
نفر بعد از اجرای  1خرده مقیاس حاضر به ادامه همکاری
نشدند و پاسخنامه یک نفر بعد از بررسی به عنوان دادههای
پرت کنار گذاشته شد .از  75بیمار وسواسی  -جبری نیز
دادههای حاصل از دو نفر به عنوان دادههای پرت کنار
گذاشته شد .به منظور برابری حجم هر دو گروه ،از تعداد
بیمارن وسواسی  -جبری یک نفر به طور تصادفی کنار
گذاشته شد تا حجم هر دو گروه برابر شود (برابری حجم
گروهها) باعث میشود در صورت عدم برابری واریانسها،
بتوان از پیشفرض عدم برابری واریانسها برای آمار
پارامتریک چشم پوشی کرد .اطمینان بخشی در مورد

سؤال است که آیا بین عملکرد شناختی مبتالیان به اختالل
اسکیزوفرنیا و اختالل وسواسی  -جبری بر اساس آزمون
هوشی ویس تفاوت وجود دارد؟
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نظر زمانی گذشتهنگر،
از منظر هدف بنیادی و به لحاظ شیوه گردآوری دادهها به
نوع توصیفی و به روش علی – مقایسهای تعلق دارد.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو گروه
میباشد .گروه اول شامل بیماران مبتال به اختالل
اسکیزوفرنیا ،و گروه دوم بیماران مبتال به اختالل وسواسی
 جبری در بیمارستان امیرکبیر و خوانساری شهر اراکبودند .به روش نمونه گیری در دسترس از هر گروه 75
بیمار انتخاب شد .دامنه سنی بیماران انتخاب شده  45تا
 24سال با میانگین سنی  94بود 65 .درصد بیماران انتخاب
شده دارای مدرک سوم راهنمایی 49،درصد دیپلم و 74
درصد تا پنجم ابتدایی تحصیالت داشتند 72 .نفر از بیماران
مرد و  71نفر زن بودند (هر گروه  1نفر مرد و  9نفر زن).
بنابراین شرکت کننده در پژوهش از لحاظ سن ،تحصیالت،
جنسیت و مدت بیماری همتا شدند .به منظور افزایش
روایی درونی پژوهش ،برای انتخاب آزمودنیها ،مالک
های ورود عبارت بودند از :تشخص اختالل بر اساس
تشخیص روانپزشک در پرونده آنها ،نداشتن صرع ،آسیب
مغزی ،عقب ماندگی ذهنی ،اختالل بیشفعالی ،و نقص
توجه ،دمانس ،نداشتن تشخیص همزمان اختالل مصرف
مواد و الکل .مالک های خروج عبارتند از :عدم مشارکت و
یا انصراف در پاسخ دادن ،تحصیالت باالتر از دیپلم ،وجود
عوارض حاد جانبی ناشی از دارو (با مشورت روانپزشک
مربوطه).
ابزار
ابزار جمعآوری اطالعات آزمون وکسلر بزرگساالن میباشد.
این آزمون از  77خرده آزمون ،که  6تای آن مقیاس
کالمی و  5تای دیگر مقیاس عملی میباشد ،تشکیل شده
است .مقیاسهای هوش کالمی شامل :ا-اطالعات
عمومی -4 ،فراخنای ارقام -9 ،گنجینه لغات-2 ،
محاسبات -5 ،درک و فهم و  -6شباهتها میباشد و
مقیاسهای هوش عملی شامل  -7تکمیل تصاویر-4 ،
تنظیم تصاویر -9 ،طراحی با مکعبها -2،الحاق قطعات و
 -5نماد ارقام میباشد.
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مقیاسها) از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد تا
مشخص گردد که عملکرد این بیماران به طور مجزا با
میانگین هوش و میانگین خرده مقیاسها در مقایسه با نرم
چامعه چگونه است و سپس عملکرد آنها با هم مقایسه
شود.

محرمانه ماندن اطالعات و آزادی انتخاب برای شرکت در
پژوهش از نکات اخالقی رعایت شده پژوهش حاضر بود.
یافتهها
ابتدا برای بررسی عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا و وسواسی
 جبری به طور جداگانه با میانگین جامعه (یعنی میانگین 711برای هر سه هوشبهر و میانگین  71برای خرده

جدول )1میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون تی تک نمونهای برای هوشبهرها و خرده مقیاسهای ویس
وسواسی  -جبری  dF=77 ،n=74معیار مقایسه برای
بیماران اسکیزوفرنیا  dF=77 ،n=74معیار مقایسه برای سه هوشبهر عدد  711و
هوشبهرها عدد  711و برای خرده مقیاسها 71
برای خرده مقیاسها عدد 71
متغیر
انحراف معیار
میانگین
میانگین انحراف معیار
Sig
t
Sig
t
1/117
-5/12
7/15
1/45
1/117
-72/77
7/41
2/15
اطالعات عمومی
1/117
-5/42
7/21
1/15
1/117
-1/12
7/31
5/51
حافظه
1/117
-2/27
7/16
1/15
1/117
-1/17
7/13
5/76
گنجینه لغت
کالمی
1/117
-2/11
7/41
1/45
1/117
-3/17
7/51
6/11
محاسبات
1/117
-5/31
7/22
1/5
1/117
-76/27
./31
5/99
درک مطلب
1/117
-6/41
7/22
1/27
1/117
-74/11
7/41
5/45
شباهتها
1/117
-5/95
7/42
1/11
1/117
-77/39
7/21
5/76
تکمیل تصاویر
1/117
-1/19
7/47
1/45
1/117
-72/91
7/97
2/51
تنظیم تصاویر
1/117
-1/14
7/11
1/51
1/117
-79/71
7/22
2/51
طراحی مکعبها
عملی
1/117
-1/61
7/22
6/27
1/117
-43
./16
4/15
الحاق قطعهها
1/117
-71/31
./35
1
1/117
-47/57
7/11
9/99
رمزنویسی
1/117
-96
5/71
26/37
1/117
-22/29
5/41
94/76
هوش کالمی
1/117
-64/77
9/55
96/99
1/117
-69/96
2/95
41/99
هوش عملی
1/117
./14
5/31
717/45
1/117
-1/91
1/45
14/27
هوشبهر کل

 sig=1/24و  F=1/74و  .)sig=1/14لااذا فاارض برابااری
واریانسها پذیرفته میشود .برای خرده مقیااسهاای عملای
بیشترین و کمترین مقدار  Fبه ترتیب بارای مقیااس الحااق
قطعااههااا و طراحاای مکعاابهااا ( F=4/54و  sig=1/74و
 F=1/97و  )sig=1/51و برای خارده مقیااسهاای کالمای
بیشترین و کمترین مقادار  Fبارای مقیااس درک مطلاب و
گنجینه لغات مایباشاد ( F=7/69و  sig=1/47و  F=1/14و
 .)sig=1/11بنابراین فرض برابری واریانسها پذیرفته مای-
شود.

قبل از ارائه نتایج جدول  ،4باید یادآور شد که نتاایج آزماون
کلموگروف اسمیرنف نشان داد که در سه هوشبهر ،بیشاترین
مقاادار  Zباارای هوشاابهر عمل ای ( Z=1/33و  )sig=1/41و
کمترین مقدار  Zبرای هوشبهر کل ( Z=1/96و ،)sig=1/37
بیشترین مقدار  Zبرای خارده مقیااسهاای کالمای ،خارده
مقیاس فراخنای حافظاه ( Z=1/33و  )sig=1/41و کمتارین
مقدار  Zبارای محاسابه ( Z=1/61و  ،)sig=1/19بیشاترین
مقدار  Zبرای خرده مقیاسهای عملی ،خرده مقیاس تکمیل
تصاویر ( Z=1/15و  )sig=1/26و کمتارین مقادار  Zبارای
تنظیم تصاویر ( Z=1/61و  ،)sig=1/11مایباشاد .بناابراین
مقدار  zمحاسبه شده در هر سه هوشبهر و خرده مقیاسهاا،
معنیدار نیست .لذا فرض نرمال بودن توزیع دادهها پذیرفتاه
میشود .نتایج آزمون لون نشان داد که برای هوشابهر کال،
کالمی و عملی مقدار  Fمعنی دار نیست (مقدار  Fبه ترتیاب
سه هوشابهر عبارتناد از  F=1/19و  sig=1/15و  F=1/66و
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جدول )2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای هوشبهر کلی ،کالمی و عملی دو گروه
آزمون
اثر هتلینگ

مقدار
1

 DFفرضیه
9

 DFخطا
41

F

sig

26/61

1/117

ضریب اتا
1/11

جدول )3نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه میانگین نمره دوگروه در سه هوشبهر
sig
اتا
خطای استاندارد
تفاوت میانگین ((I-J
گروه J
گروه I
هوشبهر
1/65
1/117
4/32
-71/19
اسکیزوفرنیا وسواسی  -جبری
کلی
1/63
1/117
4/74
-72/15
اسکیزوفرنیا وسواسی  -جبری
کالمی
1/17
1/117
7/64
-76
اسکیزوفرنیا وسواسی  -جبری
عملی
جدول )4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای خرده مقیاسهای آزمون ویس
ضریب اتا
 DFخطا
 DFفرضیه
مقدار
آزمون
sig
F
1/31
1/117
92/33
74
77
94/11
اثر هتلینگ
جدول )5نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه میانگین نمره دوگروه در خرده مقیاسهای آزمون ویس
خطای
تفاوت میانگین
متغیر وابسته
اتا
گروه J
گروه I
sig
استاندارد
()I-J
1/11 1/117
1/21
-9/95
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
اطالعات
1/91 1/116
1/17
-4/76
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
حافظه
1/95 1/114
1/12
-4/51
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
کالمی گنجینه لغات
1/93 1/117
1/51
-4/76
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
محاسبه
1/25 1/117
1/57
-4/71
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
درک مطلب
1/27 1/117
1/55
-4/71
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
شباهتها
1/51 1/117
1/52
-4/37
وسواسی  -جبری
تکمیل تصاویر اسکیزوفرنیا
1/52 1/117
1/57
-4/66
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
عملی تنظیم تصاویر
1/67 1/117
1/54
-9/11
وسواسی  -جبری
طراحی مکعب اسکیزوفرنیا
1/14 1/117
1/21
-9/66
وسواسی  -جبری
الحاق قطعهها اسکیزوفرنیا
1/11 1/117
1/27
-9/61
وسواسی  -جبری
اسکیزوفرنیا
رمز نویسی

وسواسی  -جبری ،میانگین هوشابهر کال از میاانگین ادعاا
شااده باااالتر ،امااا در هوشاابهر کالماای و عملاای و خاارده
مقیاسهای آن از میانگینهای ادعا شده (میانگین  711برای
دو هوشبهر و میانگین  71برای خرده مقیااسهاا) پاایینتار
میباشد و این تفاوت یک تفاوت معنیدار میباشد.
از یافتههای جدول  4استنباط میشود که دست کم میان دو
گروه در یکی از هوشبهرهای کلی ،کالمای و عملای آزماون
ویس تفاوت معنادار وجود دارد ،ولای ایان تفااوت مشاخص
نمیکند کدام گروهها در کدام هوش با همدیگر تفاوت دارند.
تفاوتها از طریق آزمون تعقیبای  LSDبررسای شادند کاه
نتایج در جدول  9ارائه شاده اسات .نتاایج جادول  9نشاان
میدهد که در هر سه هوشبهر ،میانگین افراد اساکیزوفرنیا از
افراد وسواسی  -جبری پایینتر است و این تفااوت معنایدار
است .مقادیر ضریب اتا نشان میدهد که بیشترین تفاوت دو

نتایج جدول  7میانگین و انحراف معیار هوشبهر کلی ،کالمی
و عملی و همین طور خرده مقیاسهای آزمون ویس را در دو
گروه نشان میدهد .نتایج آزمون تی تک نمونهای در جادول
 7نشان میدهد که میانگین افراد مباتال باه اساکیزوفرنیا در
هر سه هوشبهر زیر  711میباشد که بیانگر این است کاه از
میانگین ادعا شده کمتار مایباشاد .در خارده مقیااسهاای
کالمی و عملی نیز میانگین این خارده مقیااسهاا در افاراد
اسااکیزوفرنیک زیاار (71میااانگین ادعااا شااده باارای خاارده
مقیاسها) میباشد .لذا نتایج آزمون تی تک نموناهای نشاان
میدهد که تی محاسبه شده برای هر سه هوشابهر و خارده
مقیاسهای آزمون ویاس در افاراد اساکیزوفرنیک معنایدار
میباشد .به عباارتی هام در ساه هوشابهر و هام در خارده
مقیاسها ،میانگین افراد اسکیزوفرنیا پایین تر از میانگین های
ادعا شده میباشاد و ایان تفااوت معنایدار اسات .در افاراد
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توجه به عملکردهاای مراجاع در آن خارده آزماونهاایی از
وکسلر است که به آسیب مغزی حساس نیساتند (اطالعاات،
تکمیل تصاویر ،و خصوصاً خزانه لغات) ،این خرده آزماونهاا
اغلب بازنماایی عملکارد پایش از آسایب و اخاتالل مراجاع
هستند و بنابراین به عنوان خارده آزماونهاای پایاا تعریاف
میشوند(.)43
نتایج پژوهش حاضار نشاان داد کاه اوالً ،عملکارد بیمااران
اسکیزوفرنیک در هر سه هوشبهر کلای ،کالمای و عملای از
میانگین این سه هوشبهر در جامعه ( )711پایینتر بوده است.
دوم اینکه ،عملکرد بیماران وسواسی  -جبری نیز در هر ساه
هوشبهر و خرده مقیاسها از میانگین جامعه پایینتار بارآورد
شده است .و سوم اینکه ،عملکرد بیماران اسکیزو فرنیاک در
هر سه هوشبهر بر اساس شدت تفاوت بر اساس ضریب اتاا،
به ترتیب در هوشبهر عملی ( 17درصد) ،کالمی ( 63درصاد)
و کل ( 65درصد) از بیمارن وسواسی  -جبری پایینتار باود.
همچنین در تمام خرده آزمونها افراد مبتال به هر دو اختالل
عملکرد پایینتار از میاانگین (میاانگین  )71داشاتند ،لایکن
میااانگین عملکاارد بیماااران وسواساای  -جبااری از بیماااران
اسکیزوفرنیک باالتر بود .تفاوت بر اساس ضریب اتا در باین
بیماران اسکیزوفرنیا و وسواسی  -جبری ،باه ترتیاب شادت
تقاوت عبارت بود از :رمز نویسی ،الحاق قطعههاا ،اطالعاات،
طراحی مکعابهاا ،تکمیال تصااویر ،تنظایم تصااویر ،درک
مطلب ،شباهتها ،محاسبه ،گنجینه لغاات و فراخناای اعاداد
بود .این نکته نشان مایدهاد کاه افاراد مباتال باه اخاتالل
اسکیزوفرنیا در مقایسه با افراد مبتال به اخاتالل وسواسای -
جبری از عملکرد شناختی پاایینتاری برخوردارناد .باه نطار
میرسد کاه در اخاتالل اساکیزوفرنیا و وسواسای  -جباری،
وجود نقایص عصب روانشناختی باعث عملکرد ضعیفتر این
بیماران میشود  .تغییار یاا افات عملکارد شاناختی فاور ًا بار
جنبههای گوناگون زندگی فرد ساایه مایافکناد و اطرافیاان
بیمار نسبت به وضعیت غیر عادی او نگاران مایشاوند .لاذا
الزم است که با انجام چناین پاژوهشهاایی کاه منجار باه
شناخت بیشتر دقیق نقایص شناختی میشود ،و با توجاه باه
عادم وجااود درمااان قطعاای در حااال حاضاار باارای بیماااران
اسکیزوفرنیا ،ضمن تشخیص افتراقی آسانتر و دقیاقتار ،باا
ارائه راهبردهای درمانی بهتر و تقویت کارکردهای سالم ایان
بیماران به سازگاری بهتر آنها کمک شود.

گروه به ترتیب در هوشبهر عملی ( ،)1/17کالمای ( )1/63و
کل ( )1/65است.
از یافتههای جدول  2استنباط میشود که دست کم میان دو
گروه در یکی از خرده مقیاسهای کالمای و عملای آزماون
ویس تفاوت معنادار وجود دارد ،ولای ایان تفااوت مشاخص
نمیکند کدام گروههاا در کادام خارده مقیااس باا همادیگر
تفاوت دارند .تفاوتها از طریق آزمون تعقیبی  LSDبررسای
شدند که نتایج در جدول  5ارائه شده است .نتاایج جادول 5
نشان میدهد که در تمام خرده مقیاسهای کالمی و عملی،
میانگین افراد اسکیزوفرنیا از افراد وسواسی  -جبری پایینتار
است و این تفاوت معنی دار است .مقادیر ضاریب اتاا نشاان
میدهد که بیشاترین و کمتارین تفااوت دو گاروه در خارده
مقیاسهای کالمی به مقیااس اطالعاات عماومی ( )1/11و
فراخناای حافظاه ( ،)1/91و در خارده مقیااسهاای عملای،
بیشترین و کمترین تفاوت به ترتیب باه مقیااس رمزنویسای
( )1/11و تنظیم تصاویر ( )1/52میباشد.
بحث
که این نتیجاه باا پاژوهشهاای رضاایی و همکااران(،)79
میچل( ،)77پاتلیس و همکاران( )42همسو بود.
این یافته با نتاایج حاصال از بررسایهاای پیشاین همانناد
بررسیهای تکل و همکاران( ،)45گریشاام و همکااران(،)46
دی و همکاران( )41همسوست.
قبل از بحث در مورد یافتهها ،بایستی مفهوم بارآورد هاوش
مرضی تبیین شود .اغلب الزم است تا روانشناساان حرفاهای
سطح کارکرد پیش مرضی مراجعان را برآورد کنند .ایان کاار
مستلزم آن است که نتایج هوشبهر قبلای مراجعاان پایش از
اختالل و آسیب بدست آید و با عملکارد کناونی او مقایساه
شود .حتی در این وضعیت ،روانشناساان باالینی بایاد از ایان
موضوع آگاه باشند که کاهش عملکرد کلی نباید بررسی شود
تا زمانی که هوشبهر کنونی از هوشبهر ارزیاابی شاده پایش
مرضی به طور معناداری کمتر باشد(.)41
در اکثر ماوارد ،نتاایج هوشابهر پایش مرضای در دساترس
نیستند ،بنابراین روانشناسان بالینی باید به روشهای دیگری
برای استنباط توانایی پایش مرضای تکیاه کنناد .مادارک و
تاریخچه مفید میتوانند شاامل میاانگین نمارات تحصایلی،
نمرات آزمون موفقیت تحصیلی ،مادارک موفقیات شاغلی و
غیره باشند .راهبرد بعدی برای برآورد توانایی پایش مرضای
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با توجه به روابط تنگاتنگ عملکرد شناختی با تفکر منطقای،
استدالل و حافظه ،برنامهریزی ،قضاوت ،و نقص این عناصار
در افااراد مبااتال بااه اسااکیزوفرن ،وجااود نقااص در عملکاارد
شناختی بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا به نظر میرسد.
از سوی دیگر نظریات عصبی  -رشادی در تبیاین عملکارد
پایین بیماران اسکیزوفرنیا در آزمون هوش ویس ،بر آن است
که بیماری اسکیزوفرنیا به عنوان یاک بیمااری ارگانیاک در
طی فرآیند رشد ایجاد شده و عالیم آن که عمدتاً شاناختی و
وابسته به ساختارهای مغزی آسیب دیده است ،تدریجاً ظااهر
میشود ،لذا با رشد و تحول فرد عملکرد شناختی تدریجاً افت
میکند .یک فرضیه دیگر در تبیین عملکرد شناختی پایینتار
بیماران اسکیزوفرنیا این است که ماهیت اختالل ،منجار باه
کاهش عملکرد شناختی بیماران اسکیزوفرنیا میشود(.)91
یافتهها نشان داد که عملکرد شاناختی بیمااران وسواسای -
جبری ،در آزمون ویس از افراد مبتال به اختالل اساکیزوفرنیا
بهتر است .در تبیین این یافته میتوان گفت که این احتماال
وجود دارد که در علت شناختی ،بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا
نسبت به بیماران وسواسی  -جبری ،آسیبپاذیری بیشاتری
داشته باشند .در توجیه عملکرد شناختی پایین بیماران مباتال
به اسکیزوفرنیا مایتاوان گفات کاه اخاتالالت شاناختی در
بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا در کانون اصالی بیمااری قارار
دارد که در همان ابتادای بیمااری خاود را باروز مایدهاد و
ارتباطی به پیشرفت یا مزمن شدن اختالل ندارد(.)97
تکل و همکاران( )45در مورد ابعاد شناختی اختالل وساواس
فکری  -عملی پژوهشی انجاام دادناد و یافتاههاا حااکی از
نقاش ایان اخاتالل در باروز نقاص و نارساایی در برخای
عملکردهاای شاناختی مانناد توجاه ،حافظاه ،کارکردهاای
اجرایی ،مهارتهای دیداری  -فضاایی و سارعت پاردازش
اطالعات بود که این نواقص میتواند نقش تعیین کننادهای
در بقای بیماری و سیر نشانههای شناختی آن داشاته باشاد.
در پاژوهش گریشاام و همکااران( )46نشاانههاای اخاتالل
وسواس فکری و عملی با توانایی نظریه ذهن ماورد بررسای
قرار گرفت و نتاایج نشاان داد ،نشاانههاای شادید اخاتالل
وسواس با کاهش توانایی نظریه ذهن و نیز کاهش دقات در
رمزگشایی هیجان نفرت ارتباط دارد .در واقاع ،ایان مطالعاه
برای اولین بار نشان داد که نشانههای وسواسی  -اجباری با
وجود مشکل درک دیدگاه دیگاران و نیاز رمزگشاایی بیاان

از آنجا که یافتههای پژوهش حاضر گامی در جهت افازایش
دانش در حیطه عملکرد شناختی افراد مبتال به اسکیزوفرنیا و
وسواسی  -جبری است ،همان طور که نتایج نشاان داد کاه
بیماران هر دو اختالل در هر سه هوشبهر و خرده مقیاسهاا،
از نرم جامعه پایینتر هستند و عملکرد بیمااران اساکیزوفرنیا
در هر سه مقیاس و خرده مقیاسهاا از بیمااران وسواسای -
جبری پایینتر است.
در پااژوهش حاضاار میااانگین عملکاارد افااراد مبااتال بااه
اسکیزوفرنیا در خرده مقیاسهای اطالعات ،تکمیل تصاویر و
گنجینه لغات به ترتیب  5/76 ،5/76 ،2/15و افراد وسواسای
 جبری به ترتیاب  1/11 ،1/45و  1/15باود .لاذا در ماوردبرآورد هوش پیش مرضی افراد مباتال باه ایان دو اخاتالل،
میتوان گفات کاه عملکارد آنهاا در آزماون هوشای ویاس
احتماالً به اختالل آنها وابسته نیست ،چراکه عملکرد آنهاا در
آزمونهای پایا که به آسیب و اختالل مقاوم هستند بویژه در
افراد اسکیزوفرنیا زیر میانگین ( )71میباشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد حاضر در این تحقیق
مبتال به اختالل اسکیزوفرنیا و اختالل وسواسی  -جباری در
عملکرد شناختی ،عملکردی ضعیف داشتند و ایان ضاعف در
افراد مبتال به اختالل اسکیزوفرنیا به مراتاب بیشاتر از افاراد
مبتال به اختالل وسواسی  -جبری است .هر چند به صاورت
مستقیم ،بررسیهایی در زمینه مقایسه شناختی مبتالیان باه
این دو اختالل توسط پژوهشگران بدسات نیاماد ،گساترهای
وسیع از ادبیات پژوهشی بیان میکند که بیمااران مباتال باه
اسااکیزوفرنیا در کارکردهااای اجرایاای( )74-6-5و نقااایص
شااناختی( ،)1-3توجااه و دقاات( ،)47سیسااتمهااای مختلااف
حافظه( )71-1و بینش شناختی( )3نقص دارناد .میچال()77
در پژوهشی با عنوان پروفایل شناخت در بیماران اسکیزوفرنیا
بر اساس آزمون وکسلر ( )IVبیان نمود که عملکرد بیمااران
اسکیزوفرنیا در تمام نمرات خرده آزمون های آزمون وکسالر
نسبت به افراد سالم پایینتر است .پااتلیس و همکااران()42
در پژوهشی بیان نمودند که اسکیزوفرنیا با هوش باال رابطاه
منفی دارد .همچنین عملکرد شناختی بیماران اساکیزوفرنیا از
جمله عدم توجه ،قدرت کالمای پاایین ،تحلیال اطالعاات و
پایش رفتار خود ضعیف هستند کاه باعاث کااهش عملکارد
هوشی این افراد میشود .همچنین رابطه بین عالئم و شدت
عالئم و کاهش هوش مستقیم است.
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با توجه به اینکه آزمون گنجینه لغات نشان دهنده سطح لغت
دانی بوده و از پایاترین خرده مقیاسهای آزمون کالمی است
و در برابر آسیب عصبی و اختالالت روانی باه شادت مقااوم
است ،اماا در ایان پاژوهش میاانگین ایان خارده آزماون از
میانگین ادعا شده پایینتر بوده کاه طباق نظار مارناات()44
میتواند ناشی از زمینه محدود تحصیلی ،پایین باودن هاوش
عمومی و فقدان آشنایی با زبان آزمون و یا ضاعف انگیازش
باشد که با نشانههای بیماری اسکیزوفرنیا همخوانی دارد.
با توجه به اینکه خرده آزمون محاسبه نشان دهناده توجاه و
تمرکز است ،نمارات پاایین ایان خارده آزماون در بیمااران
اسکیزوفرنیا میتواند نشان دهناده کمباود تمرکاز و حاواس
پرتی باشد ،البته بر اساس نظر مارنات( )44برخی از افاراد در
برابااار ایااان آزماااون نافرماااانی نشاااان داده و همچناااین
شخصیتهای هیستریک که دستورهای خارجی را به آساانی
نم ایپذیرنااد و معمااوالً از پااذیرفتن مساائولیت خااود ساارباز
میزنند؛ ممکن است در این خرده آزمون نمرات کم بگیرند.
با توجه به اینکه خارده آزماون درک و فهام نشاان دهناده
قضاوت افراد است و افراد دارای اختالالت روانی دارای امتیاز
کماای در ایاان زمینااه هسااتند کااه ممکاان اساات ناشاای از
ادراک های مختل شده ،تفکر انفرادی محض ،تکانشگری و
یا گرایشهای ضداجتماعی باشد که در بیماران اساکیزوفرن
به دلیل اختالل در قضاوت این خرده آزمون تحت تأثیر قارار
گرفته است.
خرده آزمون شباهتها نشان دهنده تفکر انتزاعی مایباشاد.
نمرههای بیماران اسکیزوفرنیاک ،افراد دارای تفکار خشاک،
انعطافناپذیر و بیماران مبتال به پیری باه گوناه معنایداری
کاهش مییابد .نتایج حاصل از ایان پاژوهش بیاانگر پاایین
بودن میانگین نمارات بیمااران اساکیزوفرنیا در ایان خارده
آزمون میباشد که ناشی از ضعف تفکر انتزاعی این بیمااران
است.
از آنجا که خرده آزمون طراحی با مکعبها نشان از استدالل
غیر کالمی میباشد نمره پایین بیماران اسکیزوفرنیا میتواند
ناشی از تواناییهای ادراکی ضعیف و اشکال در پشتکار ایان
بیماران باشد.
از محدویت های پژوهش حاضر میتاوان باه روش نموناه-
گیری در دسترس و حجم کم نمونهها اشاره کرد که موجاب
کاهش تعمیم نتایج میشود و با توجه به این که در انتخااب

چهرهای مرتبط اسات .دی و همکااران( )41پژوهشای را باا
عنوان توجه و شناخت پیش پیشانی باههامریختاه در ماورد
اختالل وسواس فکری  -عملی انجاام دادناد ،ایان بررسای
روانشناختی عصبشناختی نشان داد که بیمااران مباتال باه
وسواس فکری  -عملی دارای کمبودهای شناختی هساتند و
در آزمون جورکردن ویسکانساین دچاار اشاتباهاتی بودناد و
یادگیری کند شده کالمی از خود نشان میدهند.
با توجه به پژوهشهای فراوان در زمینه ارزش باالینی خارده
آزمااونهااای وکساالر ،از مااالکهااای تشخیصاای بیماااران
اسکیزوفرن بر اساس این آزمون میتوان به این موارد اشااره
نمود :عدم انعطافپذیری در آزمون ،نمره در آزماون کالمای
بیش از آزمون عملی ،نمره کم در آزمون تشابهات ،تکمیل و
تنظیم تصاویر ،نمره کم در آزمون رمز نویسی همراه با نماره
زیاد در حافظه عددی ،نمره اطالعات عمومی بیشاتر از درک
و فهم ،نمره زیاد در اطالعات عمومی همراه با نماره کام در
آزمون تشابهات ،نماره در الحااق قطعاات کمتار از طراحای
مکعبها ،جمع نمره در آزماون درک و فهام کمتار از نماره
طراحی مکعبها .)94(،در پژوهش حاضر نیاز عادم انعطااف
پذیری بیماران اساکیزوفرنیا در آزماون ،بیشاتر باودن نماره
کالمی نسابت باه نماره عملای ،کام باودن نمارات خارده
آزمونهای تشابهات ،تکمیل و تنظیم تصاویر و رمز نویسای،
کمتر بودن نمره الحاق قطعات از طراحی مکعبها با ماالک
های تشخیصی این بیماران مطابقت دارد .لایکن بااال باودن
نمره اطالعاات عماومی نسابت باه نمارات درک و فهام و
همچنین کمتر بودن نمره درک و فهم از طراحی مکعابهاا
مطابقت نداشته که میتواند به دلیل محدودیت جامعه آماری
مورد پژوهش باشد.
با توجه به اینکه خرده آزمون اطالعات عمومی ،دامنه دانش
و اطالعات عمومی را اندازهگیری مینماید و یکی از پایاترین
خرده آزمونهای وکسلر است و در برابار نقاایص عصابی و
اختالالت روانی مقاوم است ،اما در نتایج بدست آمده در این
پژوهش میانگین این خرده آزمون هم از میانگین ادعاا شاده
پایینتر بوده است و با نظر مارنات( )44همخوانی نادارد کاه
میتواند ناشی از تحصیالت پاائین بیمااران ماورد مطالعاه و
محرومیت های فرهنگی باشد .اما باا مفهاوم بارآورد هاوش
مرضی همخوانی دارد.
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