
 

 
١ 

 

  

 

در بیماران  SCL-90-R ,MMPIدو آزمون بین مقایسه همراهی شش بعد مرضی مشترك 
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  گروه روانپزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران - 3

  

  چکیده

 (MMPI)یتی چنـد وجهـی مینـه سـوتا     دو پرسشـنامه شخصـ   بـین میزان همراهی  شش بعد مرضی مشترك  :هدف از انجام این پژوهش، مقایسه

نفر  25نفر ( 50بدین منظور   اجبار بود.–در بیماران مبتال به اختالل وسواس  (SCL-90-R)وفهرست تجدید نظر شده نود سوالی عالئم بیمارگون 

(اختالالت  MMPIو SCL-90-R مشترك دو آزموننفر زن ) بیمار وسواسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند در شش بعد مرضی 25مرد و 

وفراوانی هاي بدسـت آمـده بـا اسـتفاده از آزمـون       مورد مقایسه قرار گرفتندافسردگی، شبه جسمانی، اضطراب، پارانوئید، روان پریشی وجامعه ستیز)  

chi-squre .05/0دار وجـود دارد ( نتایج نشان داد که بین فراوانی اختالل افسردگی در دوجنس تفـاوت معنـا   مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت P< .(

). >P 05/0بین فراوانی سه اختالل افسردگی، پارانوئیـد وروان پریشـی تفـاوت معنـادار بدسـت آمـد (       SCL-90-RوMMPIدرمقایسه دو آزمون 

فسـردگی بیشـترین    ا درمردان ، زنان و تعداد کل، اختالل افسردگی بیشترین میزان همراهی واختالل جامعه ستیز کمترین میزان همراهـی را داشـت.  

  اجبار دارد،که باید در درمان این بیماران مورد نظر قرار گیرد. -میزان همراهی را با اختالل وسواس
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  قدمهم

ـ       یر ذهنیاست که با افکار و تصاو اضطرابی از اختالالت یکی (OCD)1اجبار  –اختالل وسواس   ، یمعنـ  یناخواسـته و مـزاحم کـه از طـرف فـرد ب

ر یـ همه گ يها یس. برر)2007سادوك و سادوك،(گردد  یو جبران آنها مشخص م يساز یل به خنثیشود و تما یم یر تلقیو مقاومت ناپذ یرفتنیناپذ

ن اخـتالل معمـوالً   یا.)2006ریکی و همکاران،-السل(برند ین اختالل رنج میخود از ا یدرصد افراد در سراسر زندگ3ا تا نشان داده است که  یشناخت

 ذارد و درصـورت عـدم  گـ  یر مـ یتاث یاجتماع يو سازگار یشغل یی، کارآين فردیع برروابط بیسر یلی.خشود  یشروع م یل بزرگسالیا اوای یدر نوجوان

  .)2007سادوك و سادوك،(درمان به صورت مزمن درخواهد آمد

ـ د کرده اند که وجود یش تاکیپبیش ازرا  یده اساسین ایمختلف ا يج پژوهش هاینتا  ی، احتمـال وجـود اخـتالل روانپزشـک    یک اخـتالل روانپزشـک  ی

ـ از کل یکـ یبه عنـوان   2راههم ی. اختالالت روان)2006توکل و همکاران،(دهد  یش میرا افزا يگرید ـ ر و پدی، سـ یفهـم علـت شناسـ    يدهای ، ییدای

ـ  . )1999،آنگولد و همکاران،2006توکل و همکاران،(ه استمطرح شد یدرمان اختالالت روانپزشکخصوصاً و  یعیخچه طبیتار ن یـ ش ایاز مدت هـا پ

ن وجود ی. با ا)1997پریوگی و همکاران،(رفته شده است یاً پذیقو دارد ییباال یهمپوش یر اختالالت روانپزشکیت که اختالل وسواس اجبار با سایواقع

ـ  يالگوهـا  یو گسترده به منظور بررسـ  يجد ياز پژوهش ها يادیک تعداد زیر یاخ يتنها در سال ها انجـام   OCDت آن در یـ همـراه و اهم  یروان

ـ     یروانپزشـک  يص هایتشخرفته شده است که یپذ یعیت در سطح وسین واقعی.ا)200براون و همکاران،(گرفته است  در  یمضـاعف باعـث نقـص کل

ـ یین تعیهمچن.) 2006اسپیندلر و میلوس،(دهد یرا کاهش م یدرمان یزان پاسخدهیشده و مماران یب ـ و طـرح ر  یش آگهـ ین پ مـاران  یب یدرمـان  يزی

OCD ن اخـتالالت در محـور   یر ایوع و تاثیش يبعد ي.در بندها)2004(دیویس و همکاران،همراه در آنها باشد یت اختالالت روانید براساس وضعیبا

I3 4وII  شود.  یم یبررس  

ـ را در ا Iمحور  یاختالالت روان يدرصد 60تا  50 شیوع کیاز پژوهش ها  ياریبس ن یع تـر یشـا  یاخـتالالت خلقـ   .مـاران گـزارش کـرده انـد    ین بی

 ییدایوعو اختالل شین شیشتریدرصد ب 65عمده با  یافسردگ همراه، اختالل ین اختالالت خلقیو در ب)2007(سادوك و سادوك،اختالالت همراه بوده

ـ تکن يبررو OCDماران یهمراه در ب یوجود افسردگ.)2008استورج و همکاران،وع را دارد(ین شیکمتر ن ی(مـوثرتر 5از پاسـخ  يریشـگ یک مواجـه و پ ی

وع اخـتالالت  یشـ .)137ارتباط دارند(استکتی، OCD با بازگشت و عود عالئم یافسردگ يداشته و سطوح باال یر منفی) تاثOCDدر  یک درمانیتکن

بـا   یدرصد و هـراس اجتمـاع   77، اختالل هراس ساده باین اختالالت اضطرابیدرب .درصد گزارش شده است  70تا  26ن یماران بین بیدر ا یاضطراب

ـ د درمـان جو یشد یا دارند. اضطراب اجتماعوع ریزان شین میدرصد کمتر 67/2با   6یک همراه با گذر هراسین و اختالل پانیشتریدرصد ب 6/30 ان را ی

اسـتورج   .(ده خواهد کـرد یچیپ يدرمان را به طور قابل مالحظه اپانیک ن اختالل یدارد. همچن یباز م و برقراري رابطه درمانی درمانگر با ياز همکار

                                                
١- Obsessive – Compulsive Disorder                                                                                                                     
٢- Comorbidity                                                                                                                                                       
٣- Clinical disorders and other conditions that may be a focous of clinical attention                                            
٤- Personality disorders and Mental retardation                                                                                                     
٥- exposure and response prevention                                                                                                                      
٦- Agrophobia                                                                                                                                                         
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 یدرصـد گـزارش کـرده اسـت. اثربخشـ      12حـدود   را OCDبـا   یزوفرنیاسـک  یزان همراهـ یـ مکارنو به نقل از .)1377،استکتی، 2008و همکاران،

آنها با درمانگر  ينش و همکاریاز ب ی، داشتن سطحیشیهمراه دارند، مستلزم کنترل عالئم روان پر یزوفرنیاسکبیمارانی که  يبرا يرفتار يراهبردها

  است. 

 تاخـتالال  ی. همراهـ )2004دنیس و همکاران،(دهند یدر کارکرد روزانه از خود نشان م يت نقص آشکاریمبتال به اختالالت شخص OCDماران یب

از  یمختلف نشان داده انـد کـه انـواع خاصـ     يپژوهش ها ).1996کرینو و آندرو،(درصد گزارش شده است 77تا  9ن یب OCDماران یت در بیشخص

ـ 1DSM-IVآن براساس  يا شاخه هایت یاختالالت شخص فـریچ و  (مطـرح بـوده انـد    یامـد درمـان  یدر پ یمنفـ  يکننـده هـا   ینـ یش بیبه عنوان پ

هسـتند.   OCDمـاران  یدر ب IIن اخـتالالت محـور   یج تریو منفعل پرخاشگر را ی، اجتنابيپال،  مرزیزوتایت اسکیاختالالت شخص.)2006همکاران،

ـ یزوتاپیت اسکیمبتال به اختالل شخص OCDماران یب يبررو یو دارو درمان یرفتار درمان کـه صـفات    یانیـ ن درمانجویال اثربخش نبوده است. همچن

ت عبـارت بودنـد از اخـتالل ضـد     یاختالالت شخص کم شایعترین.برند یکمتر بهره م یهمراه دارند، از رفتار درمان يپرخاشگر و حاالت مرز –منفعل 

  . )137(استکتی،%)0(د یزوئیاسک و %)2د (یپارانوئ ،%)5( یاجتماع

ـ یهمـراه آنهـا باشـد. نتـا     یمرض يو الگوها یت روانیوضع يد برمبنایبا OCDماران یب ین اهداف و مداخالت درمانییو سنجش، تع یابیارز ن یج چن

ت یوضـع  یبرسـ  يآورد. روان شناسان و روانپزشـکان بـرا   یفراهم م OCDماران یروان درمانگران ب يرا برا یو مطمئن یمت علیک ذهنی یقاتیتحق

د نظر شـده  یو فهرست تجد (MMPI 2نه سوتا یم یچندوجه یتیرسشنامه شخصشتر (خصوصاً در کشور ما ) از دو پین اختالالت همراه بییو تع یروان

ـ  ییوجود همگرابه علت کند.  یاستفاده م (SCL-90-R)3مارگون یعالئم ب ینود سوال ـ ا ياس هـا یـ ن مقیو تشابه ب و )1384مارنـات، (ن دو آزمـون ی

ـ  یبنابراشد. برده  ن دو ابزار تواماً به کاریهمراه، ا یص اختالالت روانیت در تشخیسه حساسیمقا ـ از انجـام ا  ین هـدف کل ن پـژوهش عبـارت بـود از    ی

د، یـ ت پارانوئی، شخصـ ی، اضطرابی، افسردگی(اختالل شبه جسمان SCL-90-Rو  MMPIمشترك در دو آزمون  یشش بعد مرض یسه همراهیمقا

  اجبار.   –ماران مبتال به اختالل وسواس یز) در بیو اختالل جامعه ست یشیروان پر

  پژوهش عبارتند از : ياه هیفرض

 اجبار تفاوت معنادار وجود دارد.  –همراه در زنان و مردان مبتال به اختالل وسواس  یش بعد مرضش ین فراوانیب  

 همراه در دو آزمون  یش بعد مرضش ین فراوانیبMMPI  وSCL-90-R اجبـار تفـاوت معنـادار     –ماران مبتال به اختالل وسواس یدر ب

  وجود دارد . 

  ژوهش سوال پ

  اجبار دارند؟ –را با اختالل وسواس  یزان همراهین میشترین و بیکمتر یک از شش بعد مرضیکدام  

                                                
١- Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorder(Fourth Edition)                                                             

Minesota Multiphasic Personality Inventory                                                                                                     -٢   

Symptom Checklist -90 –R                                                                                                                                -٣  
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  گردآوري اطالعات روش

ـ و(مرکز مشاوره  به کهمی دادند   تشکیلاجبار شهر اصفهان  –ماران مبتال به اختالل وسواس یه بیپژوهش کل يجامعه آمار و  )یمـاران وسواسـ  یژه بی

بـه   ینیص روانپزشک و روان شناسان بالیکه براساس تشخ ینفر از مراجعان 60در ابتدا  کردند. ین شهر مراجعه میمارستان نور ایب ینپزشکک رواینیکل

ـ نمونه گ يماران به خاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن در ابتداینفر از ب 4ص داده شدند، انتخاب شدند. یاجبار تشخ –اختالل وسواس  از نمونـه   يری

ـ آ ي، نمره گـذار يد گذارید. پس از کلیها اجرا گرد یآزمودن يبررو SCL-90-Rو  )(فرم کوتاه MMPIپژوهش حذف شدند. سپس دو آزمون  تم ی

آنهـا فاقـد    MMPIآزمـون   10)یـی روا يمرخ مـالك هـا  ی(ن یمرخ روانینکه نیل ایها به دل ینفر از آزمودن 3ماران، یمرخ بیم نیآزمون و ترسو د يها

حذف شدند.  صورت تصادفیک نفر از مردان به ینفر از زنان و  2عده زنان و مردان نمونه پژوهش ،  يد از نمونه حذف شدند. به منظور تساوبو ییروا

فرض اساسی در ایـن تحقیـق انطبـاق و مقایسـه     پژوهش انتخاب شدند.  یبه عنوان نمونه قطع )مرد 25زن و  25شامل (یمار وسواسینفر ب 50تاً ینها

 ,Hysteria: Somatoform, Depression: Depression)بـود.  SCL-90-Rو  MMPIد مرضی مشترك و مشابه در دو  آزمون شش بع

Paranoia: Paranoid, Psychathenia: Hostility, Psychathenia:Anxiety, Schizopherenia: Psychotism)    آزمـودنی هـایی

بـاالتر مـی شـد، واجـد تشـخیص آن       70آنهـا از   Tنمـره   (HS, D, Pa, Pd, Pt, SC)دریکی از شش مقیاس بالینی  MMPIکه در آزمون 

 Som, DEP, PAR)آزمودنی هایی که نمره آنها در یکی از شش بعد مرضی   SCL-90-Rاختالل در نظر گرفته می شدند. همچنین در آزمون 

, HOS, Anx, PSY)  پس فراوانـی هـاي بدسـت آمـده بـا      سدر نظر گرفته شدند.  (نقطه برش) بیشتر می شد، واجد آن اختالل2نمره خام آنها از

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  chi-squreو آزمون  SPSSاستفاده از نرم افزار 

    هاي پژوهش ابزار  

دامنـه   یفراخـوان  يبـرا  ين پرسشنامه، پرسشـنامه اسـتاندارد  یا (فرم کوتاه ):(MMPI)نه سوتا یم یچند وجه یتیپرسشنامه شخص -1

نسـبت بـه شـرکت در     يفرد و نگرش و یجانیه ياز سازگا یک شاخص کمیآنهاست که  يو نمره گذار یفیتوص –خود  يها یژگیاز و يترده اگس

 یقیمنبع تحق 10000ش از یساخته شد و از آن موقع تاکنون ب 24ین لیو مک ک 23يتوسط هته و 1940ال سن آزمون در یدهد. ا یآزمون را بدست م

ـ کـامالً پا  MMPI ياس هـا یـ جه گرفته شد که همه مقین نتیچن 1980تا  1970ن یل گسترده بیک فراتحلیر شده است. براساس درباره آن منتش ا ی

در اسـت.   ینیمالك بـال  10و  ییمالك روا 3 ين آزمون دارای) است. اPtاس ی(مق 84/0) تا Maاس ی(مق 71/0آلفا از  ییایب پایهستند و دامنه ضرا

  سوالی) استفاده شده است. 71تاه (این پژوهش از فرم کو
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ـ د نظر شـده ا یفرم تجد :(SCL-90-R)مارگون یعالئم ب ید نظر شده نود سوالیست تجدیچک ل -2  1994سـت در سـال   ین چـک ل ی

 بدسـت  يمراجع است. نمره ها يع نوع و شدت نشانه هایسنجش سر يبرا یار مناسبیله بسیست وسین چک لیه شده است. ایته 25سیتوسط دروگات

ب اعتبـار  یشـوند. ضـرا   یاست. انتقـال داده مـ   یشاخص کل 3و  يماریب يبعد از نشانه ها 9انگر یکه ب یمرخیصفحه ن يبررو SCL-90-Rآمده از 

ـ  یب همسـان ی. ضـرا هراس بدست آمـده اس  يبرا 90/0 يخصومت تا باال يبرا 78/0ک هفته با دامنه حداقل ی یدر فاصله زمان ییبازآزما در  یدرون

   .)1384مارنات،(قرار دارد یافسردگ يبرا 90/0 يد تاباالیپارانوئ يشه پردازیاند يبرا 79/0) و 15( 69/0اقل دامنه حد

  یافته ها

  خالصه شده است.  1پژوهش در جدول  يها یآزمودن یت شناختیجمع يها یژگیاز و یبرخ

    : ویژگی هاي دموگرافیک آزمودنی ها1ول جد                                                                     

  شاخص                        

  محدوده سنی

  درصد  تعداد

20-10  7  14  

30-20  31  62  

40-30  9  18  

50-40  3  6  

  46  23  مجرد  وضعیت تاهل

  54  27  متاهل

 

  

سـه قـرار   یمـورد مقا   SCL-90-Rو  MMPIآزمـون  ن دو ین دو جنس و در بیق در بیمورد تحق یبعد مرضشش  یر فراوانیباتوجه به دو جدول ز

  خالصه شده است. 2و3نتایج بدست آمده درجداول گرفت. 

  اجبار –: نتایج آزمون کاي اسکور براي مقایسه فراوانی شش بعد مرضی در بین زنان و مردان مبتال به اختالل وسواس  2جدول 

  شاخص ها              

  نام اختالل

  ضریب  زنان  مردان  

  دوخی  

سطح   درجه آزادي

فراوانی   معناداري

مشاهده 

  شده

فراوانی مورد 

  انتظار

فراوانی 

مشاهده 

  شده

فراوانی 

  مورد انتظار

  637/0  1  222/0  5/2  3  5/2  2  اختالل جسمانی  

 *010/0  1  650/6  5/14  19  5/14  10  اختالل افسردگی 

  000/1  1  000/0  6  6  6  6  اختالل اضطرابی  

  686/0  1  166/0  5/3  3  5/3  4  اختالل پارانوئید

  221/0  1  495/1  5/3  5  5/3  2  روان پریشی  

  312/0  1  020/1  5/0  0  5/0  1  خصومت و حاالت ضد اجتماعی

  203/0  3  610/4  5/30  36  5/30  25  فراوانی کل
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بیماران مبتال به اختالل وسواس در  SCL-90-R, MMPI: نتایج آزمون کاي اسکور براي مقایسه فراوانی شش بعد مرضی بین دو آزمون 3جدول 

  اجبار -

  شاخص ها              

  نام اختالل

MMPI SCL-90-R  ضریب  

  خی دو 

سطح   درجه آزادي

فراوانی   معناداري

مشاهده 

  شده

فراوانی مورد 

  انتظار

فراوانی 

مشاهده 

  شده

فراوانی 

  مورد انتظار

  157/0  1  000/2  5/2  4  5/2  1  اختالل جسمانی  

 *002/0  1  936/9  5/14  20  5/14  9  سردگی اختالل اف

  508/0  1  439/0  6  7  6  5  اختالل اضطرابی  

  *042/0  1  153/4  5/3  6  5/3  1  اختالل پارانوئید

  *042/0  1  153/4  5/3  1  5/3  6  اختالل روان پریشی  

  312/0  1  020/1  5/0  1  5/0  0  خصومت و حاالت ضد اجتماعی

  *016/0  3  366/10  5/30  39  5/30  22  فراوانی کل

  

  

ـ ) و م>P 05/0ن دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد (یدر ب  یاختالل افسردگ ین فراوانین است که بینشان دهنده ا 2ج جدول ینتا : 1فرضیه  زان ی

  امد. یبدست ن ير اختالالت تفاوت معناداریشتر از مردان است. در مورد ساین اختالل در زنان بیوع ایش

 تفـاوت معنـادار   یشـ ید و روان پری، پارانوئیص داده شده سه اختالل افسردگیتشخ ین فراوانین است که بینشان دهنده ا 3جدول ج ینتا : 2فرضیه 

در آزمـون   یشـ یص داده شـده اسـت و اخـتالل روان پر   یشتر تشـخ یب SCL-90-Rد در آزمون یو پارانوئ ی) . اختالل افسردگ>P 05/0وجود دارد (

MMPI ص داده شده است. یشتر تشخیب  

ضـد   اخـتالل وع و ین شـ یشـتر یب یشود که در مردان، زنـان و تعـداد کـل، اخـتالل افسـردگ      یمشخص م 4جدولج یبراساس نتا : پژوهش سوال

  دارد.   ین شش بعد مرضیرا در ا ین فراوانیکمتر یاجتماع

  اجبار –وسواس   به اختالل: تعیین فراوانی (تعداد درصد) شش بعد مرضی همراه در زنان و مردان مبتال4جدول 

  شاخص              

  اختالل 

  فراوانی کل  فراوانی در زنان  فراوانی در مردان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  19/8  5  33/8  3  8  2  اختالل جسمانی  

  54/47  29  77/52  19  40  10  اختالل افسردگی 

  67/19  12  66/16  6  24  6  اختالل اضطرابی  

  47/11  7  33/88  3  16  4  رانوئیداختالل پا

  67/11  7  88/13  5  8  2  روان پریشی  

  63/1  1  0  0  4  1  خصومت و حاالت ضد اجتماعی

  97/99  1  97/99  36  100  25  فراوانی کل
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ـ   یاختالالت روان یو فراوان یسه همراهیمقا ـ  یهمـراه در ب در دو  SCL-90- R , MMPIن دو آزمـون  ین دو جـنس و در ب

  بهتر نشان داده است. ر یز 1و2نمودار
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اجبار –: مقایسه فراوانی شش بعد مرضی همراه در بین زنان و مردان مبتال به اختالل وسواس 1نمودار   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             در بیمـاران مبـتال بـه اخـتالل      SCL-90-R , MMPI:  مقایسه فراوانی شش بعد مرضی همـراه در دو آزمـون   2مودار ن

  اجبار –وسواس 

  

   بحث  
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 ن یـ ن دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد. ایدر ب یاختالل افسردگ ین فراوانیدهد که تنها ب ینشان م(مربوط به فرضیه اول ) 2ج جدول ینتا

فرهنگ ها مشاهده شـده   باً در سراسر جهان و در همه کشورها ویرتق.همخوانی دارد)2005برگ و همکاران (نتیج پژوهش فیافته ها با نتای

در دو جـنس   یافسردگ یت و نشانه شناسینکه ماهیبا توجه به ا)2007سادوك و سادوك،(در زنان دو برابر مردان است  یاست که افسردگ

 يریب پـذ یوع و آسـ یکـه شـ   یرسد همان عـوامل  یباً برابر است، به نظر میو انواع آن در دو جنس تقر OCDوع یزان شیمشابه است و م

، یهورمـون  يماننـد : تفـاوت هـا    ین کننـده باشـد. عـوامل   ییز تبین OCDماران یز در بین ،کند ین مییرا تب یر زنان نسبت به افسردگشتیب

  1آموخته شده یمربوط به درماندگ يرفتار يو الگوها یاجتماع – یروان يمان، تفاوت فشارهایاثرزا

 و  یشـ ید و روان پری، پارانوئیص داده شده سه اختالل افسردگیتشخ یفراوان نیدهد که ب ینشان م(مربوط به فرضیه دوم )  3ج جدول ینتا

ن باشـد  یتواند ا یافته ها مین یا يل برایک دلیتفاوت معنادار وجود دارد.  SCL-90-R , MMPIن دو آزمون یکل ب ین فراوانیهمچن

بداننـد   یه باشند، خود را واجد افکار و احساسات مرضداشت یدگاه منفیشود که نسبت به خود د یباعث م یماران وسواسیکه خلق افسرده ب

و  ينـه هـا بـه صـورت درجـه بنـد      یکه گز SCL-90-Rبه خود در آزمون  ین اسناد منفیکنند. ا یابیارز یش از حد واقعیو مقدار آن را ب

ن نمـره  یشـان دهـد. بنـابرا   توانـد خـود را ن   یشتر مـ یر هستند بی/ خ ینه ها به شکل بلیکه گز MMPIنسبت به آزمون  ،هستند یکرتیل

د در یه شده اختالل  پارانوئدص دایتشخ ین فراوانیرسد. همچن یبه نقطه برش م MMPIشتر از یب SCL-90-Rها در آزمون  یآزمودن

ـ د در نمره پایآن را با ين براییک تبید یاست. شا MMPIشتر از آزمون یبه مراتب ب SCL-90-Rآزمون  ـ  ی(همسـان  ییای ـ ) ا یدرون ن ی

ـ  ین رقم همسانیداشت که کمتر SCL-90-Rدر آزمون  اسیمق ـ  یدرون  67/0) و حـدود  1384مارنـات، ن آزمـون دارد ( یـ ن ابعـاد ا یدر ب

ـ یوارد شده اسـت   MMPIکه به آزمون  ين دو انتقادیفاصله دارد. همچن یکم 7/0که بارقم مورد قبول ]1380لیندزي و پاول،[است  یعن

 یشـ ین اخـتالل روان پر یکاهد. همچنـ  یم یصین آزمون تشخیاز اعتبار ا ،یابیبودن نمونه هنجاره و نابسنده یاس اولیاشکال در ساخت مق

 ين تفاوت آشکار بـه مولفـه هـا   یا ين برایین تبیص داده شده است. بهتریتشخ SCL-90-Rشتر از آزمون یار بیبس MMPIدر آزمون 

ش یمـاران روان پـر  یتواند ب ینم ییگرا یشیبعد روان پر SCL-90-Rه ابعاد یگردد. برخالف بق یم ییگرا یشی، بعد روان پریروان سنج

ـ از ا ین، حاکییپا یدرون یافته در کنار همسانین ی.ا)1384مارنات،(ک کندیش تفکیر روان پریرا از افراد غ  یشـ ین اسـت کـه بعـد روان پر   ی

  خوردار است. بر یفیار ضعیبس یروان سنج يها یژگیاز و SCL-90-R ياس هاین همه مقیظاهراً در ب ییگرا

 ن یشـتر یب یشود که در زنان، مردان و مجموع دو جنس، اخـتالل افسـردگ   ی: مشخص م(مربوط به سوال پژوهش)4ج جدول یبراساس نتا

دارد. بـا توجـه بـه     یهمخـوان )1996(مال و همکاراندو )2008(س و همکاران یدن يج پژوهش هایج با نتاین نتایرا دارد. ا یزان همراهیم

مـاران سـبب   یب يبـرا  OCD عالئـم نکه یو به علت ا )10و19(کند یبروز معالئم بعد از بروز  OCDماران یشتر بیدر ب ینکه افسردگیا

بـه   ین پاسخ مرضـ یتر یعیشود، طب یاد میز يو هدر دادن وقت و انرژ یی، مشکالت زناشوی، محدود شدن روابط اجتماعيرنجور یناتوان

زان یـ ن میز و حالت خصمانه کمتـر یشود که اختالل جامعه ست ین جدول مشخص میبه ا ن با توجهیاست. همچن یافسردگ ،ن مشکالتیا

                                                
١- Learned helplessness                                                                                                                                        
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و نـاتوان در کنتـرل خـود     ی، تکانشـ یکه حـاالت ضـد اجتمـاع    يافراد  یبه طور کل  .را در زنان، مردان و مجموع دو جنس دارد یهمراه

از مطالـب فـوق مـی    اسـت.  یر منطقـ یاد و غیطراب زاض OCDشه اصل یکه علت و ر یدرحال ،دارند ینییهستند اغلب سطح اضطراب پا

توان به این جمع بندي رسید که اختالالتی که درونی هستند،مانند اختالالت افسردگی و سایر اختالالت اضطرابی،بیشترین همراهی را بـا  

OCDکه در پژوهش هـاي بعـدي    واختالالتی که بیرونی هستند مانند اختالالت ضد اجتماعی،کمترین همراهی را دارد.پیشنهاد می شود

    اختالالت محور دوم(اختالالت شخصیت)و سایر اختالالت محور اول که در ان پژوهش بررسی نشد،مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
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Abstract  

Aim: The goal of this research is to compare the comorbidity of mental disorders of obsessive –

compulsive patients between Multiplasic Minesota Personality Inventory (MMPI)and symptom 

checklist -90-R(SCL-90-R). 

Matetial andMethod: In so doing , 50 individuals: 25 male and 25 female , who were compulsive , 

were selected samples. The comparison was made in 6 pathological areas(somatoform, Depression, 

Anxiety, Paranoid , Psychoticism and antisocial disorders).Frequencies were analysed with chi-

square test. 

Results: results was concluded : In comparison between two sexes, there was a significant 

difference of frequency in depression Disorder. Comparing the two tests, there was an significant 

difference of frequency between paranoid, depression and psychoticism disorders. Depression 

disorder had the highest comorbidity and antisocial disorder had the lowest comorbidity among 

male females and total. 

Conclusion: The depression has most comorbidity in OCD and is very important in therapy of this 

patients.  

 

Key Words : Obsessive –compulsive disorder, comorbidity , MMPI test , SCL-90 –R test. 


