مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هشتم | شماره  | 2تابستان 9317

ریحانه بیگدلی و همکاران

مقاله پژوهشی

مقایسه اثر پیشبینی کنندگی ناگوییخلقی و اختالل تنظیم هیجانی درشدت اختالالت زبانی افراد
ریحانه بیگدلی* ،امید رضایی
مرکز تحقیقات سایکوز ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله9316/92/78 :

تاریخ دریافت مقاله9316/78/78 :

چکیده
زمینه و هدف :بیماری اسکیزوفرنیا از چالشهای اصلی مرتبط با سالمت روان است و آشفتگیهای کالمی و هیجانی از مهمترین نشانههای این بیماری است.
هدف پژوهش حاضر بررسی پیشبینی کنندگی ناگوییخلقی و اختالل تنظیمهیجانی بر روی اختالالت زبانی بیماران اسکیزوفرنیا است.
مواد و روشها :در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی به شکل مقطعی از نوع همبستگی است .گروه نمونه از میان کلیه بیماران روانپریش بستری در
بیمارستان روانپزشکی رازی شهر تهران  89نفر به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند که دارای سواد خواندن و نوشتن در پایه دیپلم و حداقل پایه سوم
دبیرستان در سال  9311بودند .کلیه افراد نمونه پرسشنامههای ناگوییخلقی تورنتو ) ،(TAS20پرسشنامه تنظیمهیجانی  DERSو پرسشنامه زبانپریشی فارسی
نیلیپور را تکمیل کردند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل واریانس دوطرفه ،رگرسیون چند متغیری ،ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  22انجام شد.
نتایج :متغیر ناگوییخلقی در مقایسه با تنظیمهیجانی ،نقش پیشبینیکنندگی بیشتری در اختالالت زبانی بیماران اسکیزوفرنی دارد ( )P>7/79میان این دو
متغیر با اختالالت زبانی مشاهده شد .نتایج تحلیل رگرسیون بر روی زیرمقیاسهای اختالل زبان ی نشان داد که این متغیرها به ترتیب در گفتگوی فیالبداهه و
درکشنیداری بیشترین تأثیر و در بیانشفاهی کمترین تأثیر را دارند .همچنین میتوان گفت که حدود  91درصد واریانس اختاللزبانی را میتوان توسط دو
متغیر ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی پیشبینی نمود.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان میدهد که ناگوییخلقی و تنظیم هیجانی میتوانند متغیرهای روانشناختی مهمی در پیشبینی اختالالت زبانی در
اسکیزوفرنیا باشد.
کلمات کلیدی :اختالل تنظیم هیجانی ،اختالالت زبان ،اسکیزوفرنیا ،ناگوییخلقی

مقدمه
اساسیترین چالش مرتبط با سالمت روان که دانش
روانپزشکی با آن روبروست ،بیماری اسکیزوفرنیا است .چراکه از
یکسو با ابتالی حدود یک درصد ( )9از جمعیت عمومی،
یکچهارم تمام بیماران پذیرفتهشده سالیانه در بیمارستانهای
روانی را به خود اختصاص میدهد ،یعنی حدود نصف جمعیت
کلی بیمارستانهای روانپزشکی در هر زمان بیماران
اسکیزوفرنیک هستند ( .)2در ایران نیز شیوع اختالالت روان-
پریشی  7/6درصد است (.)3
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افراد مبتال به اسکیزوفرنیا و سایر اختالالت روانپریشی
)(Psychoticاغلب آسیبهای غیرمعمولی زبانی از خود نشان
میدهند ( ،)4بهطوریکه آشفتگیهای کالمی در تشخیص
اسکیزوفرنیا و سایر اختالالت روانپریشی یک عالمت اصلی به
شمار میرود ( .)1کاهش حجم آمیگداال که ساختار کلیدی بخش
هیجانی مغز است ،این افراد را دچار ضعف در تکالیف بازشناخت
هیجان ،بیان هیجان و تجربه هیجان میکند ،به همین دلیل در
این بیماران این مشکل بهعنوان اختالل مطرح است (.)6
اختالالت زبانی مجزایی میتوانند علت مهمی در آشفتگیهای
گفتاری بیماران روانپریش باشند .ازجملۀ این آشفتگیها اختالل
زبانپریشی ) (Aphasiaاست ( .)0سه گروه بیماران سایکوتیک
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مبتال به بیماری اسکیزوفرنیا
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پیشبینی ناگوییخلقی و تنظیم هیجانی در اختالالت زبانی بیماران اسکیزوفرنیا
دوره بالینی پزشکی

069

مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی به شکل مقطعی از نوع
همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران
اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی در سال
 9311بود .از میان کلیه بیماران سایکوتیک بستری  89نفر شامل
 29زن و  67مرد به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
مالکهای ورود افراد به این پژوهش ،سواد خواندن و نوشتن در
پایه دیپلم و حداقل پایه سوم دبیرستان و سن هجده سال به باال
بود که تشخیص اسکیزوفرنیا دریافت کرده بودند .مالکهای
خروج از پژوهش عدم تمایل به ادامه پژوهش و نیز نداشتن

journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 1:05 +0330 on Thursday October 18th 2018

شامل اسکیزوفرنیا ،دوقطبی و سایکوز ناشی از مواد دارای
اختالالت زبانی هستند و نیز بین این سه گروه تفاوت معنیداری
در زیرمقیاسهای مختلف اختالالت زبانی وجود دارد (.)8
«ناگوییخلقی ناتوانی یا اشکالی در توصیف یا آگاهی شخص
از هیجانات یا خلقیات خود؛ بسط خیالپردازیها به دلیل
افسردگی ،سوءمصرف مواد و اختالل استرس پس از سانحه
) )PTSDاست» ( .)1این بیماری اختاللی ویژه در پردازش
هیجانی است که بیشتر به کاهش توانمندی در شناسایی و
تشخیص هیجانها اشاره دارد ( Chen .)97و همکاران  2799در
پژوهش خود نشان دادهاند که بیماران مرد مبتال به اسکیزوفرنیا
بهطور مشخصی الگوی خاصی از ناگوییخلقی (سختی در
تشخیص و بیان کردن احساسات) را نشان دادند ( .)97اختالالت
عاطفی یکی از اختالالت هستهای در اختالالت روانپریشی مانند
اسکیزوفرنیا است .آگاهی و تنظیم عاطفی در اسکیزوفرنی ،با
توجه به تأثیر قابلمالحظهای که بر عملکرد اجتماعی باالتر در
این بیماران دارد ،فراتر از تأثیر عملکرد عصبی شناختی ،اهمیت
دارد ( )99و تغییرات در رفتارهای عاطفی و اجتماعی بهعنوان
یکی از عواقب شایع و ناتوانکننده اسکیزوفرنیا مطرح میشود و
مشکالت مربوط به اسکیزوفرنی در مواردی که نیازهای شناختی
افزایش مییابد ظاهر میشوند ( .)92در مقایسهی افراد روان-
پریش با گروه کنترل ،سطوح باالی ناگوییخلقی در بیماران
روانپریش وجود دارد (.)93
ناهمخوانی میان تجربه و بیان هیجان میتواند مشکالتی را
درزمینهٔ بیان و تنظیم هیجانات ) (Emotion regulationبه
وجود آورد ( .)94افراد روانپریش از راهکارهای تنظیم هیجانی
غیرکاربردی و یا کمتر کاربردی استفاده میکنند ( .)91هیجان
بر اساس کاپالن ،یک وضعیت احساسی پیچیده ) (Complexبه
همراه مؤلفههای روانی ،بدنی و رفتاری است که ظهور بیرونی
هیجان بهصورت خلق تعریف میشود ( .)1هیجان از آغاز شکل-
گیری روانشناسی باعالقهی بسیار بهوسیله اشخاص برجستهای
مانند جیمز ،فروید و داروین موردمطالعه قرار گرفته است (.)96
 Alemanو همکاران  )6( 9111در پژوهش خود که بر روی
تعدادی از بیماران اسکیزوفرنی انجام شد ،دریافتند که حجم
آمیگداال در این بیماران کاهش پیدا کرده است .آمیگداال ساختار
کلیدی بخش هیجانی مغز است .درنتیجه این بیماران در تکالیف
بازشناخت هیجان ،بیان هیجان و تجربهی هیجان بسیار ضعیف
عمل کرده بودند .اکسنر نیز کوچکتر شدن حجم و اندازه

آمیگدال را از عوامل مؤثر در پردازش هیجانی بیماران
اسکیزوفرنی مطرح کرده است ( .)90اگرچه بعضی از جنبههای
احساسات در اسکیزوفرنی بهطور کامل در معرض خطر هستند،
اما شواهد جدیدی وجود دارد که بیماران ضعف توانایی انطباق
تنظیم احساسات خود را نشان میدهند ( .)98یافتهها شواهد
عصبی فیزیولوژیکی را برای اختالل تنظیمهیجانی در
اسکیزوفرنیا ارائه میدهند که نشان میدهد شکست در تغییر
شناختی ممکن است سبب افزایش عاطفه منفی در آنها شود
(.)91
متغیرهای پژوهش حاضر با عنوان ناگوییخلقی و اختالل
تنظیمهیجانی میباشند که با توجه به اهمیت زبان و اختالالت
آن در تشخیص و پیشبینی بیماران اسکیزوفرنی از موارد
شاخصی هستند که میتوان برای دقت بیشتر و پیشبینی بهتر
در غالب تستها ،آنها را مدنظر قرار داد؛ بنابراین به دنبال پاسخ
به این سؤال هستیم که آیا ناگوییخلقی و اختالل تنظیمهیجانی،
شدت اختالالت زبانی در بیماران اسکیزوفرنی را پیشبینی می
کنند؟
با توجه به مطالعات پژوهشی اندک درزمینهٔ اختالل تنظیم
هیجانی و ناگوییخلقی و اهمیت پیشبینیکنندگی این دو متغیر
در تشخیص دقیقتر اختالل اسکیزوفرنی و همچنین آمار رو به
افزایش اختالالت روانی در ایران ( )3اهمیت و ضرورت این
پژوهش حوزهای است که نیازمند مطالعه و توجه بیشتری است.
این حوزه نهتنها ازنظر تئوری بلکه ازنظر بالینی نیز اهمیت فراوان
دارد ،الزم به ذکر است که پژوهش حاضر در کشور ما ازجمله
اولین پژوهشها در این حیطه است و میتواند در جهت ارائه
راهکارهای مطلوب در جهت تشخیص ،درمان و سالمت روان
بیماران اسکیزوفرنی یاری کننده باشد.
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ابزار اندازهگیری
 .1پرسشنامه زبان پریشی فارسی Farsi aphasia test

آزمون زبانپریشی فارسی برای ارزیابی بزرگساالن
فارسیزبان با معیارهای بینالمللی زبانپریشی استانداردشده و با
توجه به مشخصات زبانی و فرهنگی ایران تهیه گردیده است .این
پرسشنامه امکان مقایسه اختالالت زبان در بیماران اسکیزوفرنی
ایجاد کرده است .ساختار آزمون از  21مهارت فرعی زبانی و
غیرزبانی در قالب  290پرسش است و به ارزیابی پنج بخش -9
گفتگوی فیالبداهه  -2درک شنیداری  -3بیان شفاهی  -4درک
زبان نوشتاری و  - 1توانایی نوشتن میپردازد .ازآنجاکه هریک از
این  21مهارت با مقیاسی  97درجهای سنجیده میشوند (افراد
سالم نمره  97دارند) و این آزمون در جمعیت افراد عادی
بزرگسال فارسیزبان نُرم شده است ( .)29اعتبار کل آزمون در
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نمونه ایرانی  7/13بهدستآمده و ازنظر ساختاری بین مهارتهای
آزمون ،همبستگی معناداری وجود دارد ( P>7/71و -7/06
 .)R=7/3همچنین خرده آزمونهای هر مهارت از همبستگی
متوسط تا باالیی برخوردارند ( P>7/79و  .)R=7/63 -7/83از
طرفی نتایج عملکرد انواع زبانپریشی در هر یک از مهارتهای
زبانی ،نشاندهنده انطباق نیمرخهای بهدستآمده با تشخیص
گفتاردرمانگران است (.)22
 .2پرسشنامه ناگوییخلقی تورنتو

Toronto

)Alexithymia Scale (TAS-20

پرسشنامه ناگوییخلقی تورنتو در بین روشهای متفاوت
سنجش ناگوییخلقی ،پراستفادهترین و احتماالً معتبرترین
پرسشنامه است .این مقیاس یک پرسشنامه خودسنجی و
بیستسؤالی است که برای ارزیابی ناگوییخلقی مورداستفاده قرار
میگیرد .این پرسشنامه دارای سه بعد است :دشواری در
تشخیص و شناسایی احساسات Difficulty identifying
) 0(feelings (DIFسؤال) ،دشواری در توصیف احساسات
) 1(Difficulty describing feelings (DDFسؤال) و تمرکز بر
تجارب بیرونی ،جهتگیری بیرونی یا تفکر برون مدار
) 8(Externally oriented thinking (EOTسؤال) .سؤالها
برحسب معیار  1نقطهای لیکرت ،نمرهگذاری میشوند .یک نمره
کل نیز از جمع نمرههای زیر مقیاسها محاسبه میشود.
در نسخه فارسی مقیاس ناگوییخلقی تورنتو  ،27ضرایب
آلفای کرونباخ برای ناگویی خلقی کل  ،%81محاسبه شد که
نشاندهنده همسانی درونی خوب مقیاس است (.)23
این آزمون همسانی درونی و پایایی بازآزمایی خوبی دارد.
مطالعههای صورت گرفته ،ثبات درونی آلفایکرونباخ  7/89و
پایایی مناسبی را از طریق بازآزمایی بافاصله زمانی  3هفته
( (r=9/00گزارش کردهاند ( .)24پایایی بازآزمایی این مقیاس در
یک نمونه  60نفری در دو نوبت بافاصله چهار هفته از r=7/87
تا  r= 7/80برای ناگویی خلقی کل و زیر مقیاسهای مختلف
تأیید شد ( .)23هر چه نمرات افراد در این خرده مقیاسها بیشتر
باشد ،نشاندهنده مشکل بیشتر درزمینهٔ بیان و تشخیص
احساسات است.
 .3شاخص ارزیابی اختالالت تنظیم هیجانی
)Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS

مقیاس اولیه دشواری در تنظیمهیجانی یک ابزار سنجش 36
گزینهای خودگزارشدهی است؛ که برای ارزیابی دشواری در
تنظیمهیجان ازلحاظ بالینی تدوین شد ( .)21این پرسشنامه
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تشخیص بیماریهایی که بر روی ادراک و کالم تأثیرگذارند مانند
آلزایمر بود .پرسشنامه خودگزارشی ناگوییخلقی و تنظیم
هیجانی ،نیازمند سواد و پایه رشدی مناسب برای درک سؤاالت
میباشند .مبنای تشخیص اولیه بیمار بهعنوان اسکیزوفرنی،
مبتنی بر ارزیابی متخصصین روانپزشک و روانشناس بیمارستان
روانپزشکی رازی بوده است .همچنین برای اطمینان از تشخیص
اولیه ما از روش سوم شخص استفاده شد که درزمینهٔ تشخیص
روند اطمینان بخشی برای اثبات وجود عالئم روانپریشی در این
بیماران است ( .)27پس از اخذ مجوزهای مربوطه از مراجع
ذیربط در دانشگاه و مدیریت محترم بیمارستان روانپزشکی
رازی تهران ،زمانهایی که ازنظر متخصصین معالج بیماران
مناسب بود تعیین گردید .سپس با همکاری پرستاران بیمارستان
نمونههای موردبررسی که با تشخیص اسکیزوفرنی ،در پروندهها
ثبتشده بودند شناسایی و انتخاب شدند .هدف پژوهش ابتدا به
خود بیمار و سپس به سرپرست یا قیم در صورت عدم هشیاری
بیمار توضیح داده شد تا در صورت عدم رضایت پرونده وی از
فرایند مطالعه خارج شود .فرمهای رضایتنامه توسط قیم قانونی
و پزشک مربوطه امضا و تائید شده است .بهتمامی افراد گروه
نمونه اطمینان داده شد که اطالعات بهدستآمده محرمانه باقی
خواهد ماند ،سپس از آنها خواسته شد تا به پرسشنامههای
خودگزارشی ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی و بعدازآن پرسشنامه
زبانپریشی فارسی پاسخ دهند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار
استنباطی تحلیل واریانس ،ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.
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دارای شش خرده مقیاس است که توسط تحلیل عاملی
مشخصشدهاند ،این خرده مقیاسها شامل« :عدم پذیرش پاسخ-
های عاطفی)« ،»(NONACCEPTاختالل درانجام رفتارهای
هدفمند )« ،»(GOALSاختالل در کنترل تکانه )،»(IMPULSE
«نبود آگاهی عاطفی )« ،»(AWAREضعف راهکارهای تنظیم
عاطفی ) »(STRATEGIESو «نبود شفافیت و تفکیک
عاطفی) »(CLARITYبا سؤالهای مربوطه از یکدیگر
تفکیکشدهاند .این آزمون دشواری در تشخیص و به کالم
درآوردن احساسات را با شش خورده مقیاس ذکرشده تفکیک
کرده و میسنجد .نتایج بر اساس تحلیل عاملی حاکی از آن است
که این مقیاس از همسانی درونی باالیی 7/87 ،تا  7/13برخوردار
است ( .)26در نمونه ایرانی ،اعتبار این مقیاس با استفاده از ضریب
آلفایکرونباخ ،برای زیرمقیاسها بین  7/86تا  7/88است و
ضریب اعتبار بازآزمایی پس از یک هفته بازآزمون ،برای این زیر
مقیاسها ،بین  7/01تا  7/19در نوسان بود ( .)20هر چه
آزمودنی نمره باالتری در هر خورده مقیاس کسب کند

نتایج

جدول  -1همبستگی بر مقیاسهای زبانپریشی با متغیرهای مستقل ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی
ناگویی خلقی
همبستگی
سن

-7/240

ناگویی خلقی

9

*

تنظیم هیجانی

سطح معناداری
7/726

همبستگی

سطح معناداری

-7/741

**

7/664

-7/148

**

7/777

تنظیم هیجانی

-7/148

**

7/777

زبانپریشی

-7/472

**

7/777

7/341

9
**

7/772

زیرمقیاس گفتگوی فیالبداهه

-7/413

**

7/777

-7/284

**

7/797

زیرمقیاس درک شنیداری

-7/327

**

7/774

-7/382

**

7/777

7/012

7/771

7/130

7/773

7/278

7/763

7/973

7/996

7/373

زیرمقیاس بیان شفاهی

-7/737
**

زیرمقیاس درک نوشتاری

-7/328

زیرمقیاس توانایی نوشتن

7/982

* <  7/71معناداری در سطح  11درصد
** <  7/79معناداری در سطح  11درصد

نشاندهنده مشکل بیشتر در تشخیص و به کالم آوردن
احساسات و اختالل بیشتر در تنظیم و تشخیص هیجانات است.
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سن شرکتکنندگان در پژوهش با میانگین  31±92/1از 98
سال تا  64سال متغیر بود .همه  89نفر شرکتکنندگان بستری
در بیمارستان مجرد بودند .همچنین  31/8درصد از
شرکتکنندگان را بانوان و  64/2درصد را مردان تشکیل دادند.
آزمون ناگوییخلقی با میانگین  62/31±97/4و تنظیمهیجانی با
میانگین  991/71 ±98/9محاسبه شدند .همچنین نتایج
بهدستآمده از زیر مقیاسهای زبانپریشی در گفتگوی
فیالبداهه با میانگین  ،6/21 ±7/1درکشنیداری با میانگین
 ،8/11 ±7/0بیانشفاهی با میانگین  ،1/19 ±7/3درکنوشتاری
با میانگین  1/93 ±7/6و توانایینوشتن با میانگین 1/10 ±7/9
است.
برای بررسی مؤلفههای موردبررسی ابتدا از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شد و سپس متغیرهای معنادار وارد معادله
تحلیل رگرسیون شدند .در جدول  9شرح همبستگی مؤلفههای
این آزمونها نشان داده شدهاند.
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جدول  -2ضرایب رگرسیون  aمتغیر وابسته زبانپریشی و متغیرهای مستقل ناگوییخلقی و تنظیم هیجانی
ضریب رگرسیونی

ضریب رگرسیونی

استاندارد نشده

استانداردشده

معناداری

متغیر وابسته

مدل

B

Std. Error

β

زبانپریشی

مقدار ثابت
ناگوییخلقی
تنظیم هیجانی

41/134
-7/719
7/790

2/311
7/729
7/792

-7/371
7/908

7/421

گفتگوی
فیالبداهه

مقدار ثابت
ناگوییخلقی
تنظیم هیجانی

0/619
-7/723
7/779

7/619
7/776
7/773

-7/482
7/727

7/413

درک شنیداری

مقدار ثابت
ناگوییخلقی
تنظیم هیجانی

8/267
-7/792
7/793

9/787
7/771
7/771

-7/918
-7/211

درک نوشتاری

مقدار ثابت
ناگوییخلقی
تنظیم هیجانی

97/273
-7/27
7/772

7/144
7/778
7/771

-7/376
7/747

 )P>7/79ودرکشنیداری با تنظیمهیجانی ()P>7/79 ،r=7/38
و زیر مقیاس درکنوشتاری با ناگوییخلقی ()P>7/79 ،r=7/73
همبستگی منفی و معنادار دارند .همچنین دو متغیر مستقل
ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی با یکدیگر همبستگی در سطح
( )P>7/79را دارا میباشند .لذا این متغیرها بهعنوان متغیر
پیشبین وارد معادله رگرسیون شدند.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود نتایج تحلیل
رگرسیون نشان میدهد متغیر وابستهی زبانپریشی و سه
زیرمقیاس آن میتوانند توسط دو متغیر مستقل ناگوییخلقی و
تنظیمهیجانی پیشبینی شوند و مؤلفههای واردشده به معادله
رگرسیون معنادار میباشند ( )P>7/779و همچنین میتوان
گفت حدود  91درصد واریانس اختالل زبانی را میتوان توسط
دو متغیر ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی پیشبینی نمود.
همانطور که مشخص است ناگوییخلقی نقش مهمتری در زبان-
پریشی دارد زیرا بهاندازه یک واحد انحراف معیار میزان 7/271
انحراف معیار تغییر در زبانپریشی میشود؛ بنابراین متغیر
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R

7/474

7/321

R2

7/984

7/243

7/963

7/978

t

91/376
-2/411
9/411

7/777
7/791
7/917

99/067
-4/781
7/903

7/777
7/777
7/863

0/646
-9/287
2/389

7/777
7/274
7/727

97/870
-2/319
7/396

7/777
7/791
7/031

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤاالت بود که آیا
ناگوییخلقی و اختالل تنظیم هیجانی ،شدت اختالالت زبانی
بیماران اسکیزوفرنی را پیشبینی میکند؟ جهت پاسخگویی
دقیقتر به سؤال فوق ،این سؤاالت نیز موردبررسی قرار گرفت که:
آیا ناگوییخلقی ،شدت اختالالت زبانی بیماران اسکیزوفرنی را
پیشبینی میکند؟ و آیا اختالل تنظیمهیجانی ،شدت اختالالت
زبانی بیماران اسکیزوفرنی را پیشبینی میکند؟
در پژوهشهای پیشین ارتباطات بین متغیرهای ناگوییخلقی
با اسکیزوفرنیا ،اختالل تنظیمهیجانی در بیماران اسکیزوفرنی و
همچنین اختالالت زبانی در بیماران اسکیزوفرنیا هر یک بهصورت
جداگانه بررسی شدهاند .لذا با توجه به ارتباط نزدیک دو متغیر
ناگوییخلقی و اختالل تنظیمهیجانی و بررسیهای پیشین این
دو در ارتباط با اسکیزوفرنیا ،نقش عامل سوم یعنی اختالالت
زبانی بهعنوان یکی از اصلیترین نشانههای اسکیزوفرنیا ( )1را که
پیشازاین در ارتباط با این دو متغیر ،موردتوجه نبوده وارد
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با زیرمقیاسهای پنجگانه زبانپریشی گرفته شد .نتایج آزمون
پیرسون نشان داد که گفتگوی فیالبداهه با ناگوییخلقی
( )P>7/79 ،r=7/41و گفتگوی فیالبداهه با تنظیمهیجانی
( ،)P>7/79 ،r=7/28درکشنیداری با ناگوییخلقی (،r=7/32

تعیینکنندهتری است .ضرایب تأثیر آمارههای  tمربوط به هر دو
متغیر ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی بر رویهم با اطمینان 7/11
زبانپریشی را پیشبینی میکنند .به عبارتی این دو متغیر می-
توانند در زبانپریشی تأثیرگذار باشند.
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پژوهش شد .در پژوهش  Magginiو همکاران  )28( 2773در
مورد ارتباط ناگوییخلقی و اختالالت زبانی ،ناگوییخلقی را
بهعنوان یکی از عالئم منفی در اسکیزوفرنیا با اختالالت زبان
موردبررسی قرار داده و نتایج پژوهش ما با این پژوهش همسو
است .نتایج بررسیهای پیشین از نقش بسیار مهم اختالالت
گفتاری در بیماران اسکیزوفرنی خبر میدهند .مـنابع پژوهشی
موجـود در ایران نشان میدهد که کار بر روی گفـتار و زبـان
مبتالیان به اسکیزوفرنیا بسیار اندک بوده است که از آن جملـه
میتـوان بـه پژوهشهای زیـر اشـــاره کـرد :پروا و همکاران
)21( 9383؛ رئیـسی و همکاران )37( 9383؛ زمانیان و رضایی
 )1( 9311در بخـشی از مطالعـه اول ،روانی گفتار و در مطالعه
زمانیان و رضایی بخشهای مختلف اختالالت زبان بـا اسـتفاده
از «آزمون زبان پریشی فارسی» نیلیپور ،گستردهتر موردبررسی
قرار گرفتهاند .در منابع خارج از کشور پژوهش بر روی گفتار
توسط  O'Driscollو همکاران )39( 2794؛  Radanovicو
همکاران )32( 2793؛  Tolosaو همکاران )33( 2797؛
)34( 2797 Kuperberg؛ در پژوهشهای خود به وجود
اختالالت گفتاری در بیماران سایکوتیک اشاره کردهاند .نتایج
پژوهش ما با یافتههای ایشان همسو است .پیشینهای از ارتباط
اختالالت گفتاری با دو متغیر ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی یافت
نشد.
آیا ناگوییخلقی و اختالل تنظیم هیجانی ،شدت اختالالت
زبانی بیماران اسکیزوفرنی را پیشبینی میکنند؟
یافتههای این پژوهش نشان میدهد این دو متغیر شدت
اختالالت زبانی را در بیماران اسکیزوفرنی پیشبینی میکنند و
حدود  91درصد از واریانس اختالل زبانی توسط دو متغیر
ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی تبیین میشود .ازآنجاکه این
پژوهش اولین بررسی همزمان این سه عامل دخیل در
اسکیزوفرنیا است لذا پژوهشی که ارتباط این سه را بهطور
همزمان بررسی کرده باشند یافت نشد .در تبیین این نتیجه می-
توان به همبستگی باالی متغیرهای ناگوییخلقی و تنظیمهیجانی
در پژوهشهای قبلی اشاره کرد ( .)36 ،31 ،97تمامی زیر
مقیاسهای بدتنظیمی هیجانی بهجز یکی با مشکالت شناسایی
عناصر احساسات در ناگوییخلقی مرتبط هستند ( .)30نتایج
پژوهشی که بر روی بیماران اسکیزوفرنی انجامشده ،نشان داد که
بیماران مرد اسکیزوفرنی یک الگوی مشخصی از ناگوییخلقی را

نشان میدهند ،بهبیاندیگر میتوان گفت در مواجهه با انگیختگی
هیجانی که جنبهی ذهنی باالیی دارد دچار دشواری شناسایی و
به کالم آوری هیجان میشوند ( .)94همچنین ارتباط این دو
متغیر با بیماری اسکیزوفرنیا که نشان میدهد بسیاری از افراد
مبتال به اسکیزوفرنیا ناهنجاریهایی را در بیان و پردازش
هیجانات دارند ،این میتواند به صورتهای هشیار و یا ضمنی
بروز پیدا کند ( .)39تحقیقات اخیر نشان میدهند بیماران
اسکیزوفرنی در تجارب خود مشکالتی با تنظیمهیجانی و کمتر
شدن فعالیت نواحی پیشپیشانی مغز خود در هنگام ارزیابی
مجدد اطالعات هیجانی بروز میدهند .نشان دادهاند که مشکالت
در تنظیم هیجانی میتواند از مؤلفههای پیشبینی پذیری در بروز
سایکوز باشد (.)38
بهطورکلی زیرمقیاسها و عملکرد هریک از آنها سؤال این
پژوهش نبودهاند ولی برای فهم بهتر میزان تأثیرگذاری بخشهای
مختلف آزمون زبانپریشی به بررسی آنها پرداخته شد.
زیرمقیاسهای گفتگوی فیالبداهه ،درکشنیداری و درک
نوشتاری به ترتیب با ناگوییخلقی ضرایب باالیی را در رگرسیون
نشان میدهند به این معنا که با افزایش ناگوییخلقی ،کاهش در
این تواناییها مشاهده شد .همچنین در زیرمقیاس گفتگوی فی-
البداهه و درکشنیداری با متغیر تنظیم هیجانی ضرایب
رگرسیون معنادار هستند؛ و این آزمون قابلیت پیشبینیکنندگی
این مهارتها در اختالالت زبانی را دارا است.
در تبیین این نتایج میتوان به عامل زیستی به شکل کمتر
شدن فعالیت نواحی پیشپیشانی مغز بیماران اسکیزوفرنی در
هنگام ارزیابی مجدد اطالعات هیجانی اشاره کرد ( .)31همچنین
کاهش حجم آمیگداال که ساختار کلیدی بخش هیجانی مغز
است ،این افراد را دچار ضعف در تکالیف بازشناخت هیجان ،بیان
هیجان و تجربه هیجان میکند ( )6که در حقیقت همگی با آنچه
زیر مقیاسهای گفتگوی فیالبداهه ،درکشنیداری و درک-
نوشتاری در آزمون زبانپریشی نیلیپور میسنجند ارتباط دارند.
از سوی دیگر در تبیین و تحلیل این تأثیر میتوان به میزان
توانایی ایگو در مواجهه با محتوای ناخودآگاهی اشاره کرد .در
سرکوب اضطراب ناشی از فشار افکار ناخودآگاهی ،ایگوی ضعیف
توانایی سرکوب ناخودآگاه را نداشته و محتوای ناخودآگاهی مدام
ذهن را تحت تأث یر قرار داده و تمرکز و توجه فرد را با فشارهای
هیجانی مختل میکنند .رؤیاپردازی نیز بهطور بارزی به تکرارهای
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بیشتری را نسبت به تنظیم هیجانی دارا است .در توجیه چرایی
این تفاوت ،میتوان گفت که عواملی همچون ابهام سؤاالت و طرح
آنها به شکلی که محوریت بر روی سوم شخص است و لذا
آزمودنی را مستقیماً زیر سؤال نمیبرد ،باعث شده است این
آزمون با تعداد سؤاالت کمتر بهطور مؤثرتری به هدف نهایی خود
یعنی سنجش ویژگیهایی که برای آن تنظیمشده دست یابد .این
دو آزمون دارای همپوشانی در مفاهیم و نیز دارای همبستگی
باالیی با یکدیگر هستند .درزمینهٔ رابطه ناگوییخلقی با
اسکیزوفرنیا نیز پژوهشهایی از سوی حشمتی و همکاران
)47(9381؛  Van Rijnو همکاران )99( 2799؛  Van't Woutو
همکاران )94( 2770؛ انجام شده است که نتایج حاصل از
پژوهش ما با این پژوهشها همسو است.
آیا اختالل تنظیمهیجانی ،شدت اختالالت زبانی بیماران
اسکیزوفرنی را پیشبینی میکند؟
آزمون تنظیم هیجانی با اختالالت گفتاری بیماران اسکیزوفرنی
همبستگی دارد و آن را پیشبینی میکند اما سؤاالت آن بهاندازه
کافی مبهم نیست تا بیمار برای سالم نشان دادن خود آن ابهام
را درنیابد .بیماران ممکن است اصل صداقت را رعایت نکرده و یا
برای نشان دادن وضعیت روانی نرمال خود به سؤاالت با سوگیری
جواب دهند .سهم این متغیر در پیشبینی اختالالت زبانی
محدودتر است .نتایج پژوهشهای  Alemanو )6( 2771 Kahn؛
 Livingstoneو همکاران )91( 2771؛  Straussو همکاران
)94( 2793؛  Horanو همکاران )98( 2793؛ درزمینهٔ اختالل
در تنظیمهیجانی بر روی اسکیزوفرنیا نتایجی همسو با نتایج این
پژوهش داشتهاند.
نتایج بررسی درزمینهٔ زیرمقیاسهای ناگوییخلقی و تنظیم-
هیجانی بهعنوان متغیرهای پیشبین بر روی زیرمقیاسهای
اختالل زبانی ،به ترتیب در گفتگوی فیالبداهه و درک شنیداری
بیشترین تأثیر و در بیان شفاهی (توانایی خواندن از روی متن)
کمترین تأثیر را میتوان در این مطالعه مشاهده نمود .البته این
موارد میتوانند ناشی از باسواد بودن و توانایی خواندن و نوشتن
تمامی آزمودنیها باشد .بدین ترتیب بعد از ورود زیرمقیاسهای
بیان شفاهی ،درک نوشتاری و توانایینوشتن در محاسبه
رگرسیون ،تغییر در معناداری  Fقابل مشاهده است .نتایج حاصل
از تحلیل رگرسیون بر روی میزان پیشبینیکنندگی ناگویی-
خلقی و اختالل تنظیم هیجانی بر روی اختالالت زبانی بیماران
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کالمی تبدیل میشود و به شکل نشخوار ذهنی و مکرر گویی،
نمرات زیرمقیاسهای گفتگوی فیالبداهه را تحت تأثیر قرار می-
دهند .سؤاالت در دو زیرمقیاس ،درکشنیداری و درکنوشتاری
بهگونهای طرحشدهاند که باید آنچه شنیده و یا خواندهاند را
بازیادآوری و بازتعریف کنند .در دیدگاه روانکاوی تبیین این
موضوع را به فشار آوردن رانههای ناخودآگاه حاصل از تجربیات
گذشته و تداعیهای بیمار در حین مواجهشدن با ابژههای یادیار
بیرونی و ارتباط تداعی گونه آنها با سازوکار ناخودآگاهی در نظر
میگیرند .محتوای ناخودآگاهی در ابتدا به علت استرسزا بودن،
به ناخودآگاهی پسزده شدهاند و هنوز نیروی هیجانی خود را
حفظ کردهاند ،آنچه از داستانها شنیده یا خوانده میشود با
ب خشی از درون فرد ارتباط تداعی گونه برقرار میکند ،تداعیها،
فرد را دچار اضطراب میکنند و همین اضطراب باعث اختالل در
درکشنیداری و درک نوشتاری این بیماران میشود؛ زیرا با
داستانهایی مواجه میشوند و آنها را در ذهن نگه میدارند و با
داستانها و محتوای ناخودآگاه خود همخوان کرده ،در هنگام
بازتعریف آنها به همراه اضطراب درونی و نیرویی که برای
سرکوب محتوای اضطرابزا صرف میکنند ،گفتار و داستان آنها
دچار دگرگونی و تغییر میشود.
در بیان شفاهی به خاطر ماهیت سؤاالت این آزمون و سطح
تحصیالت آزمودنیها عمالً سرکوب به علت پردازش مجدد ذهنی
و تغییر دادن کالم شکل نمیگیرد .بهطور مثال آزمودنی با عکس
جوجه یا شانه مواجه شده و فقط باید آن را نام ببرد .ازآنجاییکه
آزمون نیلیپور برای زبانپریشی و تشخیص آسیبهای شدید
ذهنی بکار میرود ،بعضی از بخشهای آن برای بیماران
اسکیزوفرنی که باسواد نیز هستند کاربردی ندارد .عدم تائید
فرضیه ما در زیرمقیاس بیان شفاهی نیز به علت ماهیت سؤاالت
و کارکرد خاص آنها در تشخیص آسیبهای مغزی است و نه
لزوماً بیماران اسکیزوفرنی که باسوادند .همچنین در زیر مقیاس
درک نوشتاری که جملهها کوتاهاند و برای بیمارانی که توان
کنترل بیشتری بر هیجانات خود دارد احتمال بههمریختگی
کمتری را رقم میزند .در بیماران بههمریختهتر و پراسترستر اما
جواب دادن به سؤاالت و یادآوری آنها دشوارتر مینماید.
آیا ناگوییخلقی ،شدت اختالالت زبانی بیماران اسکیزوفرنی را
پیشبینی میکند؟
پژوهش ما نشان داد که ناگوییخلقی نقش پیشبینیکنندگی
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دوره بالینی پزشکی

و تأثیرات آن بر روی اختالالت گفتاری از شیوههای مشاهده و
 پیشنهاد میشود اجرای این پژوهش.مصاحبه نیز کمک گیرند
در نقاط مختلف کشور به همراه بررسی نقش فرهنگ در ارتباط
با هیجانات و اختالالت گفتاری نیز موردمطالعه و بررسی قرار
.گیرد

تشکر و قدردانی
،نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از ریاست
کادر درمانی و کارکنان بیمارستان روانپزشکی رازی به دلیل
 کد پایاننامه به شمارهی..حمایتهای اجرایی اعالم میدارند
. است10911

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

سایکوتیک نشان میدهد که ناگوییخلقی نقش مهمتری در
اختالل زبانی دارد و متغیر تعیینکنندهتری در اختالل زبانی
.است
در این پژوهش سعی بر این بود که محدودیتها حتیاالمکان
 بااینحال همچنان این پژوهش،پیشبینی و شناسایی گردد
محدودیتهایی داشت ازجمله آنها پرسشنامه خودگزارشی بود
که طیف بزرگی از بیماران اسکیزوفرنی به دلیل میزان سواد کم
 پژوهش تنها در بیمارستان رازی.قادر به پر کردن آن نبودند
.تهران انجامگرفته و تنها محدود به بیماران اسکیزوفرنیا است
شیوه جمعآوری دادهها تنها از طریق پرسشنامه بوده و ممکن
.است افراد از ارائه پاسخهای واقعی خودداری کرده باشند
پیشنهاد میشود پژوهشگران در پژوهشهای آتی به بررسی
 همچنین.اختالالت زبان در سایر بیماران سایکوتیک توجه نمایند
در جمعآوری دادهها برای بررسی دقیقتر در خصوص هیجانات
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Abstract
Background & Objective: Schizophrenia is one of the most fundamental challenges related to mental
health. Linguistic disorganization and dysregulation are considered the main symptoms of
schizophrenia diagnosis. The aim of the present study is to evaluate the anticipatory effect of
alexithymia and emotional-dysregulation disorder on language disorders in schizophrenic patients.
Material & Methods: This is a descriptive and analytic study in cross-sectional correlation method.
Sample groups are from 81 patients who were selected using purposive sampling method. They are
all psychotic patients that were hospitalized at the Razi psychiatric hospital of Tehran, and they are
educated as high as high-school diploma in 2016. Participants completed the following
questionnaires: Toronto Alexithymia-Scale (TAS-20), the Difficulties in Emotion Regulation-Scale
(DERS) and the Farsi Aphasia-Test (Nilipoor). The collected data were analyzed using inferential
statistics of regression analyzing data, multivariate analysis of variance and Pearson correlation
coefficient through SPSS-22.
Results: Results showed that the variable of alexithymia had a stronger anticipatory role in language
impairments than the variable of emotional regulation among schizophrenic patients (P<0/01) was
observed between these two variables and language impairments. The Results of regression analysis
of these two on the subscales of language impairments showed that these variables (respectively) had
the highest impact on improvised-conversation and listening-comprehension and the lowest impact
on oral-expression. Also it could be concluded that about 19% of language impairments’ variance
could be predicted by two variables of alexithymia and emotional dysregulation.
Conclusion: Results of this study showed that alexithymia and emotional dysregulation disorder
could be important psychological factors for predicting schizophrenia.
Keywords: Emotional Dysregulation Disorder, Language impairment, Schizophrenia, Alexithymia
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