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هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمااديی  : چکیده

باا  اسا    (Sc) زوفرنیارای اسكیااختی باشنروانا  باعص

هاایی ا  شاناخ    جنباه کاه  تیمیاا،  تئوری ذهن و آلكسای 

وهش در یک ياروه ییرباالینیا ایان پاژ     ،هستند اجتماعی

 نیبا شیپا  باه شایوه   یهمبستگ یهاا  نوع طرح یفیتوص

دو  ن( ا   322ماارد و  322دانشاا و ) 022ا تعااداد اساا 

نااور شهرسااتان بناااو بااه رو  دانشااگاه سراسااری و پیااام

آوری ای انتخااو شادندا بارای جما     ای چندمرحله خوشه

 ساالالی اسااكیزوفرنی آ مااون   83اطالعاااا ا  مقیااا   

MMPI-2 ، تصاویر چشا     طریا   ا  خاوانی ذهان  آ ماون

(RMET) تیمیاا  پرسشنامه آلكسی، وFTAS-20   اساتفاده

ا اا باااهااحلیل دادها زیه و تا ال ا  تااااصا اایج حاشادا نتاا 

حلیل ريرسیون چنديانه اون، و تارسون همبستگی پیاآ م

تئاوری ذهان    برای بررسی سه  ترکیبیِ به رو  استاندارد

اختی اشنانروا  اديی عصباآم ییناا در تباتیمیو آلكسی

 ا  بین دو متغیر فوق، تنهاا که نشان داد  ،برای اسكیزوفرنی

رای ای بااختاشناديی رواناآم راب لثرام نِابیپیش غیرامت

زان ارای آن، میا اکاه با   اس تیمیا رنی، آلكسیازوفاكیااس

 ه  اس ا  کاریاه  های ساررسابا دا  آمادسهاب 83/2ا ابت
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Abstract: The aim of the present study was to 

investigate the mutual relationship between 

characteristics of schizophrenia (Sc) with theory 

of mind and alexithymia, as social cognitive as-

pects, in a nonclinical group. The research 

method was descriptive-correlational design of 

regression prediction. To do so, 200 university 

students (100 males, 100 females) were selec-

ted by multistage cluster sampling from the two 

universities of Bonab city, East Azarbayjan 

province in Iran (Payame Noor and University 

of Bonab). Having any physical or psycho-

neurological chronic illnesses was the elimi-

nation criterion in the study. To collect data the 

78-item scale of MMPI-2 for schizophrenia, 

Reading Mind from Eyes Test (RMET), and 

Alexithymia Questionnaire (FTAS-20) were 

used. Data were analyzed by Pearson's cor-

relation test, linear regression analysis, and mul-

tiple simultaneus regression analysis. According 

to  the  results,  the  predictive  role  of  theory of  
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  اديیاآماانی ابیااشاا در پیاااتیمیاایاا  آلكسااارمقیااا ی

رای اسكیزوفرنی، نشان داد که  یرمقیا  اب شناختیروان

و  82/2دشااواری در تشااخیس احساساااا بااا بتااای     

 03/2 یرمقیا  دشواری در توصیف احساساا باا بتاای   

بارای  شناختی روانآماديی  بینیمعناداری در پیش سه 

 ندا راسكیزوفرنی دا

 
 

 

 

 

 

 ؛تیمیاآلکسی ؛تئوری ذهن ؛اسکیزوفرنیویژگی  : کلیدواژه

 شناخت اجتماعی

 

mind and alexithymia in characteristics of schi-

zophrenia were confirmed. Separately, theory of 

mind explained 19% and alexithymia explained 

57% of the variance of neuro-psychological 

characteristics of schizophrenia. Studying the 

combined contribution of theory of mind and 

alexithymia in schizophrenic characteristics in-

dicated that, among the two variables, only the 

predictive variable affecting features of schizo-

phrenia was alexithymia (with beta=0.58).  
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