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 مقدمه
بدون شك سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه 

درخزرر  هایحيطزهاهميت بسزاايی دارد  يیزی ا  
 شززخاخ یروانابعززاد  یمطااعززهترجززه مطااعززاتی  

بيماران جسمی است. سرطان و نارسزايی لیيزه دو 
بيمززاری شززايت اسززت لززه بززه دايزز  درمززان 

  اس رس  مشیالت اج ماعی و روانزی مدتطرالنی
بيمززاری بيمززار در  ززی دارد.  خززاخ خززرد را بززرای

 وميزرمرگسرمين عام   عخرانبهسرطان در ايران 
قیبی و تصادفات شخاخ ه شزد   هایبيماری س ا  
 با فشارهای روانی  يادی همرا  اسزت له( 1) است
 136در حال حاضر شزير  سزرطان در ايزران ( 2)

امززرو    .(3) مززررد در هززر زززد هززاار ن ززر اسززت
رو بزه سسز ر   هزایدرمانيیی ا   درمانیشيمی

روشززی  ايززه جرززت درمززان  عخرانبززهاسززت لززه 

خرنی و اخ الالت ان شاری  هایبدخيمیاخ الالت 
( 4) سيزززردمیاخ زززی مزززررد اسززز  اد  قزززرار 

با عرارض  ایدور تراجمی و  یدرمان  درمانیشيمی
 Hair) ريا  مر  (Nausea) ترر  زررتبهجانبی 

loss)   هایسزرخ گی عضزالنی  یدردها خس گی 
تغييزرات و ن و مشزیالت   (Skin burns)  رسز ی

عرارض ترانايی ازتت بزردن  ينا روحی روانی است.
مخ یف  ندسی را ا  فرد بيمزار سزی   هایجخبها  
 ا جمیزهمامن لیيری نيا  هایبيماری. (5) لخدمی

مشیالت سالم ی در دنيای امرو  است له مرقعيت 
و  یاق صزاد برای وضعيت سالم ی  ایترديدلخخد 

و جامعزه او مسسزر   خانراد  اج ماعی فرد مب ال 
در چخد سال ستشز ه ترجزه  لهطرریبه  سرددمی
در لشررهای  يشرف ه  خصرزاً يادی را  ااعاد فرق

مزرد   %3تا  2له ( 6) به خرد معطرف لرد  است
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. همرديززاايا ا  (7) باشززخدمیجرززان بززه بن مبزز ال 
درمانی بيماران مزامن لیيزری  هایرو  ترينرايج
سززاالنه بمززار بيمززاران تسززت درمززان بززا ( 8) اسززت

 يابزدمیافزااي   %15همردياايا در ايزران حزدود 
(9). 

برخزررد  ینسر عرام  روانی م عددی در برو  و 
ايززن عرامزز   ا جمیززهبيمززار بززا درمززان ندزز  دارد 

مدابیززه بززا اسزز رس اسززت  هایسززبكشخصززيت و 
دهزد میله نشان  دارد وجرد و شراهدیتسديدات 

وجزرد ارتباط  ایمدابیه هایو سبكين شخصيت ب
 مدار اغیز  مسئیهن ايج نشان داد  له سبك . دارد

 است در ارتباط شخاخ یروان هایاس رس با لاه 
رسزد افزراد دارای سزبك بخابراين به نظر می؛ (10)

مزدار بر زر ب رانخزد بزا شزراي  و  مسزئیهای مدابیه
در  درن يجزههای مرجرد سزا سار شزرند و اس رس

در روانشخاسی ( 11) تر عم  لخخددرمان نيا مرفق
م عددی نسبت به شخصيت وجرد دارد  هایديدسا 

 هزایويژسیمك لرا و لاس ا ا  بين تما  عرامز  و 
لزه  اندنمرد عام  ازیی را شخاسايی  5شخصي ی  

  سشزردسی  ترافزق سرايزیبرون  نژندیروانشام  
سرايززی و وجززدان سرايززی اسززت و مع ددنززد لززه 

بر اساس اين  ترانمیلیی شخصيت را  هایويژسی
ال اروس و  .(12) لززرد بخدیدسزز ه ززخج عامزز  

مدابیه با اس رس را سس ر  دادند  م رر همیاران 
له عبارت است ا  تمزا  اعمزاای لزه فزرد هخگزا  
مراجره با مشی  برای تسی   تسم  يا لاه  بثار 

 دهخزدمیانجزا   شد ادراکروانی جسمانی مشی  
دو نر  لیی  مطابق مدل ال اروس و فرایمن .(13)

  راهبزرد (26) راهبرد مدابیه با اس رس وجزرد دارد
دار له دربن فرد سعی دارد مخبت اس رس م مسئیه

را تغيير داد  يا حتف لخد و راهبرد هيجزان مزدار 
له بيش ر بزر لخ زرل هيجانزات بربمزد  ا  مشزی  

راهبردهزای مدابیزه بزا  یمطااعه .(13) تمرلا دارد
سزرطان لزه بزا  ا جمیزه هزايیبيماریاس رس در 

د بسيار سردمخد ترانمیاس رس  يادی همرا  است 
 یمطااعزه ا جمیه هايی ژوه  چراله. (15) باشد

 ي ززر  و همیززاران مشززخک لززرد لززه در شززراي  
مدابیه هيجان مزدار و اج خزابی در افزراد   راس رس
مطااعزات  يزادی در ارتبزاط بزا  .(16) بيش ر است

 ا جمیهابعاد شخصي ی بيماران زررت سرف ه است 

 همیزاران به  ژوه  رسز می و ترانمی ها ژوه 
اشار  لرد له حالی ا  اين بزرد لزه نشزان دادنزد 

مزدار و  مسزئیهو راهبرد  سرايیبرون   تيریترييج
ارتباط معخزاداری بزا لي يزت  نزدسی  هيجان مدار

امزا ا  بنجزايی ؛ (17) بيماران مب ال به ميگرن دارد
 ژوهشی زررت نگرف ه است له ارتباط  تالخرنله 

س را در بين شخصيت راهبردهای مدابیه بزا اسز ر
و ديززاايای مززررد  درمانیشززيمیبيمززاران تسززت 

 یمطااعهمطااعه قرار دهد اتا هدف ا  اين  ژوه  
رابطه بين ابعاد شخصي ی و راهبردهای مدابیزه بزا 

 اس رس در اين بيماران برد.
 

 روش کار
در  شزخاخ یرو اين  ژوه  لاربردی ا  مخظر 

ی مدطعی ا  نر  همبس گی قرار ها ژوه  یدس ه
 ززژوه  شززام  لیيززه بيمززاران  یجامعززهدارد. 
 شردای تجري  و هایبيمارس انبه  لخخد مراجعه

 و ديزاايا درمانیشزيمیجرت انجا   شريد مدرس
بنرزا بردند له ا  بزين  1395 اول سال ماههدر سه
تسززززت  یسززززااه 60تززززا  30مززززرد و  ن  160

بززه ( ن ززر 80سززرو  هززر ) و ديززاايا درمانیشززيمی
در دسز رس ان خزا  شزدند و  سيرینمرنه یشير 

 هاداد سرداوری  مخظرربه مررد مطااعه قرار سرف خد.
 ا  دو  رسشخامه اس  اد  شد.
ايزن  کوتاه: فرم NEOپرسشنامه شخصیتی 

اسززت  هززر يززك ا   سززلال 60 رسشززخامه دارای 
يیززی ا   ززخج عامزز  بززارگ  دهخد نشززان هاسززلال

روان  Nشخصيت مك لرا و لاس ا  به ترتي  عام  
 O برونگرايززی  E  (نززررو  سرايززی) رنجززرر خززريی

 ترافززق  زززتيری A  (سشززردسی)  ززتيریانعطاف
وظي ززه ) بززا وجززدان بززردن Cو ( داپززتير بززردن)

در اين  رسشخامه  برای هزر عامز    است.( شخاسی
با ترجه بزه دارا  هابي مبي م وجرد دارد له اين  12

بردن بيش رين بار عامیی در ارتباط با ز ت مزررد 
در يك مدياس  ها اسخ .(18) اندشد نظر  ان خا  

 نزدار   ینظزر  مخاا م مخاا م  لامالً) قسم ی خج
لاسز ا . شرندمی بخدیدرجه( مرافدم لامالً  مرافدم

اين  عام  5  ضري  با ای بين (2004) او مك لر
و با ب مايی با  86/0تا  68/0را در دامخه  رسشخامه 

ساار  لزرد   90/0تا  86/0فازیه دو ه  ه ای را 
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ايران نيا  ضري   ايايی به دست بمد  برای  در اند.
  75/0  83/0  بزه ترتيز  C, A, O, E, Nعرامز  

اع بزار  ينهمچخز .برد  است 79/0و  79/0  80/0
اين اباار در  ژوه  حاضر ا  طريق با ای لرونباخ 

 .(19 12) به دست بمد 0.89
هاای مقابلاه باا شارای      پرسشنامه سبک 

( Parker & Endler) پاارکر و انادلر   پراسترس
ClSS: ( 1990) اين  رسشخامه ترس   ارلر و اندار

ترجمه شزد  ( 1376) تريه شد  و ترس  البر اد 
بزه رو   ها اسخماد  است له  48است له شام  
مشزخک شزد  ( 5) تا هميشه( 1) ايیرت ا  هرسا

 است.

سززه  ميخززه ازززیی رف ارهززای  ClSS رشززخامه 
 :سيردمیرا در بر  ایمدابیه
 مسزئیهمدار يا برخررد فعال بزا  مسئیهمدابیه -1

 درجرت مديريت و ح  بن
مدابیه هيجان مزدار يزا تمرلزا بزر  اسزخرای -2

 مسئیههيجانی به 
 مسئیهمدابیه اج خابی يا فرار ا  -3

بززرای بدسززت بوردن  ايززايی ايززن  رسشززخامه در 
سرو  دانشجريان ا  با ای لرونبزاخ اسز  اد  شزد  

و  92/0مدار سززران  مسززئیهاسززت لززه در مدابیززه 
و  82/0 سززران و هيجززان مززدار  85/0دخ ززران 
و دخ زران  85/0 سزران اج خزابی   85/0دخ ران 

به دست بمد  است. روايزی  رسشزخامه نيزا  82/0
طی تسديداتی له در ايران انجا  شد  ثابت سرديد  

  هيجزان مزدار 58/0مدار  مسئیهاست برای مدابیه 
 بدست بمد  است 93/0و مدابیه ی اج خابی  55/0

. همچخين ضري  با ای لرونباخ در  زژوه  (27)
 دست بمد. به 87/0حاضر برای اين اباار 

 
 هایافته

ن زر عضزر  160و انسراف اس اندارد سن  ميانگين
 23/6و  47/35ی  ژوه  حاضر بزه ترتيز  نمرنه

ی ترززي ی سزاير م غيرهزای هاداد  1برد. جدول 
 .دهدمیجمعيت شخاخ ی  ژوه  حاضر را نشان 

ی ترززززي ی هزززاداد  تزززرانمی 1در جزززدول 
م غيرهای جمعيت شزخاخ ی را مشزاهد  لزرد. بزا 

 ززژوه    یجامعززهترجززه بززه شززراي  خززاخ 
به رو  در دس رس برد. با اين وجزرد  سيرینمرنه

سعی بزر بن بزرد لزه ا  تمزا  سزطری م غيرهزای 
نمرنززه در  ززژوه   عخرانبززهدمرسرافيززك افززرادی 
دس رسزی بزه هزدف  مخظرربزهوجرد داش ه باشد. 

ررسی رابطه ی بين ابعاد شخصي ی و  ژوه  له ب
راهبردهای مدابیزه بزا اسز رس در بيمزاران تسزت 

ی برد  س ا  لخ رل م روضه درمانیشيمیدياايا و 
مزاتريس همبسز گی  طبيعی بردن تر يزت نمزرات 

ابعاد شخصي ی و راهبردهای مدابیه بزا اسز رس بزا 
اسزز خراش شززد.  SPSS-23اسزز  اد  ا  نززر  افززاار 

يس ضراي  همبسز گی  يرسزرن را ماتر  2جدول 
 .دهدمینشان 

در نمرنزه ی  زژوه  حاضزر  2بر اساس جدول 
بزا راهبزرد  رنجزرر خزريیبين بعد شخصي ی روان 
با راهبرد هيجزان   -725/0مسئیه مدار همبس گی 

و بززا راهبززرد اج خززابی همبسزز گی  -709/0مززدار 
داشزز ه اسززت. همچخززين بززين بعززد  وجززرد 789/0

 های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی  مو ه ی پژوهشداده -1جدول 

 درصد تعداد سطوح ریمتغ

 56.9 91 مرد تیجنس

 1/43 69 زن

 20 32 مجرد تاهل تیوضع

 80 128 متاهل

 
 التیتحص

 6/35 57 پلمی ریز و پلمید

 2/26 42 یکاردا 

 7/28 46  یکارشناس

 5/9 15 یدکتر و ارشد یکارشناس
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شخصي ی برونگرايی و راهبردهای سه سانه مدابیزه 
  798/0با اسز رس بزه ترتيز  ميزاان همبسز گی 

برد  است. ا  سری ديگزر ميزاان  -779/0  718/0
با راهبردهای مدابیزه   تيریانعطافهمبس گی بعد 

 -735/0و  747/0  753/0با اسز رس بزه ترتيز  
فززق  ززتيری بززا سززطری بززرد. همچخززين بززين ترا

راهبردهززای مدابیززه بااسزز رس نيززا همبسزز گی 
معخاداری وجرد داشت له مياان اين همبس گی ها 

بززرای رويیززرد مسززئیه مززدار   786/0بززه ترتيزز  
برای  -785/0برای رويیرد هيجان مدار و  -705/0

رويیرد اج خابی بزرد. در مزررد بعزد شخصزي ی بزا 
س رس ضراي  وجدان بردن و راهبردهای مدابیه با ا
. 479/0  775/0همبسزز گی بززه ترتيزز  برابززر بززا 

برد. همچخين تمامی ضراي  همب گزی در  -727/0
 بردند. معخادار 05/0سطح 
 

 گیریبحث و نتیجه
بين روان رنجرر له ياف ه ها نشان داد  طررهمان

مدار ارتباط معخزادار مخ زی  مسئیهخريی و راهبرد 

 ی مزامنهزابيماریوجرد دارد. اسر به سزرطان يزا 
بخگريم  افراد  مسئیهيك مشی  يا  عخرانبهلیيری 

مزدار بزرای لزاه   مسزئیه ایمدابیهدارای سبك 
 حز را مشیالت ناشی ا  ايزن بيمزاری بزه دنبزال 

د درمزان ترانزمی حز را له اين  سردندمیمخاس  
باشزد.  زس بخزابراين ح زی در  هابيماریرايج اين 

شزد   برد نزا ی هزابيماریشراي   راس رسی لزه 
د ترانزمیمخاسز   ایمدابیهدارند اس  اد  ا  سبك 

تا حد  يادی فشار و ترس و هيجانزات مخ زی ايزن 
 هاياف هله  طررهمان. (20) مرقعيت را لاه  دهد

و  در بيماران تست درمان همردياايا دهدمینشان 
مدار با روان رنجرر  مسئیهنيا راهبرد  نیدرماشيمی

ايزن بيمزاران  ا بنجالزهخريی ارتباط مخ زی دارد. 
 سيرنزدمی  راس رس قرار مدتطرالنیتست درمان 

بزا خشزم    ااسز رسله اج خا  ا  ايزن مرقعيزت 
لخخزد   بيخزی ي و ترس همرا  است له  نااميدی

 یياف زهز ات شخصي ی روان رنجرر خريی است. 
روان رنجزرر خززريی و سززبك ژوه  بززين ديگزر  زز
نشزان داد. ارتباط معخادار مثبزت  اج خابی ایمدابیه

 ماتريس ضراي  همبس گی  يرسرن ابعاد شخصي ی و راهبردهای مدابیه با اس رس -2جدول 
 راهبردهای مدابیه با اس رس ابعاد شخصي ی

ها
ير
 غ
م

 

1
ی
ري
رخ
جر
 رن
ان
رو
 .

 

2
ی
راي
نگ
رو
. ب

 

3
ی
ير
 ت
ف 
طا
انع
 .

 

4
ی
ير
 ت
ق 
راف
. ت

 

5
دن
 بر
ان
جد
ا و
. ب

 

6
دار
ه م
سئی
. م

 

7
دار
ن م
جا
هي
 .

 

8
ی
خاب
ج 
. ا

 

1 1        

2 712/0* 1       

3 619/0* 666/0* 1      

4 720/0* 711/0* 619/0* 1     

5 653/0* 721/0* 688/0* 651/0* 1    

6 725/0-* 796/0* 753/0* 786/0* 775/0* 1   

7 709/0-* 718/0* 747/0 705/0-* 749/0* 721/0* 1  

8 789/0* 779/0-* 735/0-* 785/0-* 827/0-* 784/0* 712/0* 1 

p≤0.05=* 
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مرج  افااي  تزرس   ااس رساج خا  ا  مرقعيت 
 ایمدابیززهلززه ايززن سززبك  شززردمیو اسزز رس 

 رنجزرر خزريیشخصزيت روان  یلخخد  بيخی ي 
است بخزابراين تبييخزی اسزت بزرای شزير  بزاالی 
افسردسی و اضطرا  در اين بيماران له اين ارتباط 

له  طررهمان شردمیح ی در افراد ساام نيا ديد  
نشان داد له در دانشجريان سزبك   ژوه  بشارت

 نژنزدیروان یلخخزد  بيخی ي اج خابی  ایمدابیه
احزدی و . اين ياف ه با  ژوه  رس می  (21) است

چراغعیی س  له بر روی وابس گان به مراد مسزرک 
.  زژوه  (17) زررت سرف ه نيزا همراسز ا اسزت

جع رنژاد  مرادی و فر اد نيا در راس ای تاييد ايزن 
ياف ه ها  حالی ا  اين برد له بين شخصزيت روان 

مدار رابطه مخ زی و  مسئیه ایمدابیهنژدی با سبك 
 اج خابی رابطه مثبت وجزرد دارد ایمدابیهبا سبك 

 و لاسزز يیر( Leandro) ی اخززدروهززا ژوه . (22)

(Castillo )نيززا همراسزز ا بززا  و ال اروس وفززرایمن
ياف ه های اين  ژوه  حالی ا  اين است له روان 

اج خززابی را  ایمدابیززهبززاال سززبك  رنجززرر خززريی
. ياف ه ديگر  زژوه  (24  23) می لخد بيخی ي 

ا  ارتبززاط معخززی دار و مخ ززی بززين بعززد حززالی 
اج خابی  ایمدابیهو سبك   تيریانعطافشخصي ی 

ی لزه در ايزن بيمززاران ززررتبه. (25و  26) اسزت
هرچه ز ت انعطزاف نا زتيری بزاالتر بزرد سزبك 
مدابیه با اس رس اج خابی بيش ر مررد اس  اد  قرار 

باال شخصزيت   تيریانعطافمی سرفت. اشخاخ با 
هايی هسز خد لزه بزا تغييزرات مسزي  بزه خزربی 

ی هزابيماری ا جمیه هايیبيماری. شرندمیسا سار 
مررد مطااعه در  زژوه  حاضزر  شزراي   نزدسی 
جديززدی را بززرای فززرد بززه وجززرد مززی بورد لززه 
لخاربمدن سا سارانه با اين مرقعيت و اس  اد  بر ر 

ي يزت هزا و برزر  مخزد شزدن ا  لبردن ا  درمزان
مطیر   ندسی اج ماعی در طرل درمان  مسز یا  

 یشزير  تير  اين مرقعيت می باشد. لسانی له 
مدابیه با اس رس اج خابی را اتخاذ می لخخد چخزان 
چه دردوران درمان له طبيع ا بزا اسز رس همزرا  
است  به مدابیه و اج خا  ا  تزخ  روانزی ناشزی ا  

شزدن  اين مرقعيت بپردا نزد تخرزا مرجز  بيشز ر
اس رس و  ايين امدن لي يت درمان خراهخد شزد. 
ازتا ا  سززا  هزای م يززد و لزاربردی ای لززه بززرای 

برداشزت  تزرانمی هزابيماریمب اليان به ايخگرنزه 
بمر   راهبردهای لاربمد لخار بمدن بزا اسز رس 
می باشد له اميد است مرج  باالتر رف ن لي يزت 

طبزی و همچخزين  زايين بمزدن طزرل  هایدرمان
 شرد. هابيماریی درمان اين دور 
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Abstract 
Background: Many researches indicate there is a relationship between personality and 

coping with stress strategies. Patients under chemotherapy and hemodialysis patients, 

experience a lot of stress during their treatment, therefore, the aim of the present study is 

examining the relationship between personalities and coping with stress strategies in these 

patients. 

Methods: The present study was cross-sectional and correlational. Among all patients who 

referred to Shohadaye Tajrish and Sahid Modares hospitals, 160 patients (80 individuals with 

each type of disease) were selected using purposeful sampling method. Neo Personality 

Questionnaire and the Questionnaire of Styles of Coping with Stressful Conditions by Parker 

& Andler were the tools used in this study. 

Results: Findings of the present study indicate that there is a negative significant relationship 

between neurosis and problem-oriented strategy, a negative significant relationship between 

flexibility and avoidant coping style and a positive significant relationship between neurosis 

and avoidant coping style. 

Conclusion: In hemodialysis patients and patients receiving chemotherapy, personality 

dimensions such as neurosis and flexibility can predict coping with stress style. 

  

Keywords: Personality Dimensions, Coping with stress styles, Dialysis, Chemotherapy. 
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