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تاریخ دریافت96/4/10 :

تاریخ پذیرش96/6/4 :

چکیده
زمینه و هدف :پژوهشهای زیادی حاکی از ارتباط شخصیت و راهبردهای مقابله با استرس است .بیماران تحت ش یمیدرم ا ی و بیم اران همودی الیزی ،در
طول دوره درمان استرس زیادی را تجربه میکنند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شخصیت با راهبردهای مقابله ب ا اس ترس در ای ن بیم اران
بود.
روش کار :پژوهش حاضر از وع همبستگی بود که از بین کلیه بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای شهدای تجریش و شهید مدرس 160 ،بیمار ( 80ف ر
از هر بیماری) به شیوه در دسترس ا تخاب شد د.ابزار مورداستفاده در پژوهش ،پرسش نامه شخص یت  NEOو پرسش نامه س ب ¬ه ای مقابل ه ب ا ش رایط
پراسترس پارکر و ا دلر بود.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از ارتباط معنادار منفی بین روان ر جور خویی و راهبرد مسئله مدار ،ارتباط معنادار منفی بین بعد شخصیت ا عطافپذیری و
سب مقابلهای اجتنابی و ارتباط معنادار مثبت بین روان ر جور خویی و سب مقابلهای اجتنابی داشت.
نتیجهگیری :در بیماران همودیالیزی و شیمیدرما ی ابعاد شخصیتی روان ر جور خویی و ا عطافپذیری میتوا د پیشبینی کنندهی سب مقابله ب ا اس ترس
باشد.
کلیدواژهها :ابعاد شخصیت ،سب های مقابله با استرس ،دیالیز و شیمیدرما ی

مقدمه
بدون شك سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه
اهميت بسزاايی دارد يیزی ا حيطزههای درخزرر
ترجززه مطااعززاتی مطااعززهی ابعززاد روانشززخاخ ی
بيماران جسمی است .سرطان و نارسزايی لیيزه دو
بيمززاری شززايت اسززت لززه بززه دايزز درمززان
طرالنیمدت اس رس مشیالت اج ماعی و روانزی
خززاخ خززرد را بززرای بيمززار در ززی دارد .بيمززاری
سرطان در ايران بهعخران سرمين عام مرگوميزر
س ا بيماریهای قیبی و تصادفات شخاخ ه شزد
است ( )1له با فشارهای روانی يادی همرا اسزت
( )2در حال حاضر شزير سزرطان در ايزران 136
مززررد در هززر زززد هززاار ن ززر اسززت ( .)3امززرو
شيمیدرمانی يیی ا درمانهزای رو بزه سسز ر
اسززت لززه بززهعخران روشززی ايززه جرززت درمززان

اخ الالت بدخيمیهای خرنی و اخ الالت ان شاری
اخ زززی مزززررد اسززز اد قزززرار میسيزززرد ()4
شيمیدرمانی درمانی تراجمی و دور ای با عرارض
جانبی بهزررت ترر ( )Nauseaريا مر (Hair
 )lossخس گی دردهای عضزالنی سزرخ گیهای
رسز ی ( )Skin burnsتغييزرات و ن و مشزیالت
روحی روانی است .اين عرارض ترانايی ازتت بزردن
ا جخبههای مخ یف ندسی را ا فرد بيمزار سزی
میلخد ( .)5بيماریهای مامن لیيری نيا ا جمیزه
مشیالت سالم ی در دنيای امرو است له مرقعيت
ترديدلخخد ای برای وضعيت سالم ی اق صزادی و
اج ماعی فرد مب ال خانراد و جامعزه او مسسزر
میسردد بهطرریله در چخد سال ستشز ه ترجزه
فرقااعاد يادی را خصرزاً در لشررهای يشرف ه
به خرد معطرف لرد است ( )6له  2تا  %3مزرد
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روش کار
اين ژوه لاربردی ا مخظر رو شزخاخ ی در
دس هی ژوه های مدطعی ا نر همبس گی قرار
دارد .جامعززهی ززژوه شززام لیيززه بيمززاران
مراجعهلخخد به بيمارس انهای شردای تجري و
شريد مدرس جرت انجا شزيمیدرمانی و ديزاايا
در سهماهه اول سال  1395بردند له ا بزين بنرزا
 160مززززرد و ن  30تززززا  60سززززااهی تسززززت
شززيمیدرمانی و ديززاايا (هززر سززرو  80ن ززر) بززه
شير ی نمرنهسيری در دسز رس ان خزا شزدند و
مررد مطااعه قرار سرف خد .بهمخظرر سرداوری داد ها
ا دو رسشخامه اس اد شد.
پرسشنامه شخصیتی  NEOفرم کوتاه :ايزن
رسشززخامه دارای  60سززلال اسززت هززر يززك ا
سززلالها نشززاندهخد يیززی ا ززخج عام ز بززارگ
شخصيت مك لرا و لاس ا به ترتي عام  Nروان
رنجززرر خززريی (نززررو سرايززی)  Eبرونگرايززی O
انعطاف ززتيری (سشززردسی)  Aترافززق زززتيری
(داپززتير بززردن) و  Cبززا وجززدان بززردن (وظي ززه
شخاسی) است .در اين رسشخامه برای هزر عامز
 12بي م وجرد دارد له اين بي مها با ترجه بزه دارا
بردن بيش رين بار عامیی در ارتباط با ز ت مزررد
نظر ان خا شد اند ( .)18اسخها در يك مدياس
خجقسم ی (لامالً مخاا م مخاا م نظزری نزدار
مرافدم لامالً مرافدم) درجهبخدی میشرند .لاسز ا
و مك لرا ( )2004ضري با ای بين  5عام اين
رسشخامه را در دامخه  0/68تا  0/86و با ب مايی با
فازیه دو ه ه ای را  0/86تا  0/90ساار لزرد
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جرززان بززه بن مبز ال میباشززخد ( .)7همرديززاايا ا
رايجترين رو های درمانی بيماران مزامن لیيزری
اسززت ( )8سززاالنه بمززار بيمززاران تسززت درمززان بززا
همردياايا در ايزران حزدود  %15افزااي میيابزد
(.)9
عرام روانی م عددی در برو و نسر ی برخزررد
بيمززار بززا درمززان ندز دارد ا جمیززه ايززن عرامز
شخصززيت و سززبكهای مدابیززه بززا اسز رس اسززت
تسديدات و شراهدی وجرد دارد له نشان میدهزد
بين شخصيت و سبكهای مدابیهای ارتباط وجزرد
دارد .ن ايج نشان داد له سبك مسئیه مدار اغیز
با لاه اس رسهای روانشخاخ ی در ارتباط است
()10؛ بخابراين به نظر میرسزد افزراد دارای سزبك
مدابیهای مسزئیه مزدار بر زر ب رانخزد بزا شزراي و
اس رسهای مرجرد سزا سار شزرند و درن يجزه در
درمان نيا مرفقتر عم لخخد ( )11در روانشخاسی
ديدسا های م عددی نسبت به شخصيت وجرد دارد
مك لرا و لاس ا ا بين تما عرامز و ويژسیهزای
شخصي ی  5عام ازیی را شخاسايی نمرد اند لزه
شام رواننژندی برونسرايزی سشزردسی ترافزق
سرايززی و وجززدان سرايززی اسززت و مع ددنززد لززه
ويژسیهای لیی شخصيت را میتران بر اساس اين
ززخج عامزز دسزز هبخدی لززرد ( .)12ال اروس و
همیاران م رر مدابیه با اس رس را سس ر دادند
له عبارت است ا تمزا اعمزاای لزه فزرد هخگزا
مراجره با مشی برای تسی تسم يا لاه بثار
روانی جسمانی مشی ادراکشد انجزا میدهخزد
( .)13مطابق مدل ال اروس و فرایمن دو نر لیی
راهبرد مدابیه با اس رس وجزرد دارد ( )26راهبزرد
مسئیه مدار له دربن فرد سعی دارد مخبت اس رس
را تغيير داد يا حتف لخد و راهبرد هيجزان مزدار
له بيش ر بزر لخ زرل هيجانزات بربمزد ا مشزی
تمرلا دارد ( .)13مطااعهی راهبردهزای مدابیزه بزا
اس رس در بيماریهزايی ا جمیزه سزرطان لزه بزا
اس رس يادی همرا است میتراند بسيار سردمخد
باشد ( .)15چراله ژوه هايی ا جمیه مطااعزهی
ي ززر و همیززاران مشززخک لززرد لززه در شززراي
راس رس مدابیه هيجان مزدار و اج خزابی در افزراد
بيش ر است ( .)16مطااعزات يزادی در ارتبزاط بزا
ابعاد شخصي ی بيماران زررت سرف ه است ا جمیه

ژوه ها میتران به ژوه رسز می و همیزاران
اشار لرد له حالی ا اين بزرد لزه نشزان دادنزد
ترييج تيری برونسرايی و راهبرد مسزئیه مزدار و
هيجان مدار ارتباط معخزاداری بزا لي يزت نزدسی
بيماران مب ال به ميگرن دارد ()17؛ امزا ا بنجزايی
له تالخرن ژوهشی زررت نگرف ه است له ارتباط
بين شخصيت راهبردهای مدابیه بزا اسز رس را در
بيمززاران تسززت شززيمیدرمانی و ديززاايای مززررد
مطااعه قرار دهد اتا هدف ا اين ژوه مطااعهی
رابطه بين ابعاد شخصي ی و راهبردهای مدابیزه بزا
اس رس در اين بيماران برد.

رابطه ابعاد شخصي ی با راهبردهای مدابیه با اس رس...

( .)27همچخين ضري با ای لرونباخ در زژوه
حاضر برای اين اباار  0/87به دست بمد.
یافتهها
ميانگين و انسراف اس اندارد سن  160ن زر عضزر
نمرنهی ژوه حاضر بزه ترتيز  35/47و 6/23
برد .جدول  1داد های ترززي ی سزاير م غيرهزای
جمعيت شخاخ ی ژوه حاضر را نشان میدهد.
در جزززدول  1میتزززران داد هزززای ترززززي ی
م غيرهای جمعيت شزخاخ ی را مشزاهد لزرد .بزا
ترجززه بززه شززراي خززاخ جامعززهی ززژوه
نمرنهسيری به رو در دس رس برد .با اين وجزرد
سعی بزر بن بزرد لزه ا تمزا سزطری م غيرهزای
دمرسرافيززك افززرادی بززهعخران نمرنززه در ززژوه
وجرد داش ه باشد .بزهمخظرر دس رسزی بزه هزدف
ژوه له بررسی رابطه ی بين ابعاد شخصي ی و
راهبردهای مدابیزه بزا اسز رس در بيمزاران تسزت
دياايا و شيمیدرمانی برد س ا لخ رل م روضهی
طبيعی بردن تر يزت نمزرات مزاتريس همبسز گی
ابعاد شخصي ی و راهبردهای مدابیه بزا اسز رس بزا
اس ز اد ا نززر افززاار  SPSS-23اس ز خراش شززد.
جدول  2ماتريس ضراي همبسز گی يرسزرن را
نشان میدهد.
بر اساس جدول  2در نمرنزه ی زژوه حاضزر
بين بعد شخصي ی روان رنجزرر خزريی بزا راهبزرد
مسئیه مدار همبس گی  -0/725با راهبرد هيجزان
مززدار  -0/709و بززا راهبززرد اج خززابی همبس ز گی
 0/789وجززرد داشز ه اسززت .همچخززين بززين بعززد

جدول  -1دادههای توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مو ه ی پژوهش

متغیر
جنسیت
وضعیت تاهل

تحصیالت

http://rjms.iums.ac.ir

سطوح

تعداد

درصد

مرد

91

56.9

زن

69

43/1

مجرد

32

20

متاهل

128

80

دیپلم و زیر یپلم

57

35/6

کاردا ی

42

26/2

کارشناسی

46

28/7

کارشناسی ارشد و دکتری

15

9/5
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اند .در ايران نيا ضري ايايی به دست بمد برای
عرامز  C, A, O, E, Nبزه ترتيز 0/75 0/83
 0/79 0/80و  0/79برد است .همچخزين اع بزار
اين اباار در ژوه حاضر ا طريق با ای لرونباخ
 0.89به دست بمد (.)12 19
پرسشنامه سبکهاای مقابلاه باا شارای
پراسترس پاارکر و انادلر ()Parker & Endler
 :ClSSاين رسشخامه ترس ارلر و اندار ()1990
تريه شد و ترس البر اد ( )1376ترجمه شزد
است له شام  48ماد است له اسخها بزه رو
ايیرت ا هرسا ( )1تا هميشه ( )5مشزخک شزد
است.
رشززخامه  ClSSسززه ميخززه ازززیی رف ارهززای
مدابیهای را در بر میسيرد:
-1مدابیه مسئیه مدار يا برخررد فعال بزا مسزئیه
درجرت مديريت و ح بن
-2مدابیه هيجان مزدار يزا تمرلزا بزر اسزخرای
هيجانی به مسئیه
-3مدابیه اج خابی يا فرار ا مسئیه
بززرای بدسززت بوردن ايززايی ايززن رسشززخامه در
سرو دانشجريان ا با ای لرونبزاخ اسز اد شزد
اسززت لززه در مدابیززه مسززئیه مدار سززران  0/92و
دخ ززران  0/85و هيجززان مززدار سززران  0/82و
دخ ران  0/85اج خزابی سزران  0/85و دخ زران
 0/82به دست بمد است .روايزی رسشزخامه نيزا
طی تسديداتی له در ايران انجا شد ثابت سرديد
است برای مدابیه مسئیه مدار  0/58هيجزان مزدار
 0/55و مدابیه ی اج خابی  0/93بدست بمد است

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

ابعاد شخصي ی

م غيرها

 .1روان رنجررخريی

 .2برونگرايی

 .3انعطاف تيری

 .4ترافق تيری

 .5با وجدان بردن

 .6مسئیه مدار

 .7هيجان مدار

3

*0/619

*0/666

1

4

*0/720

*0/711

*0/619

1

*0/721

*0/688

*0/651

1

6

*-0/725

*0/796

*0/753

*0/786

*0/775

1

7

*-0/709

*0/718

0/747

*-0/705

*0/749

*0/721

1

8

*0/789

*-0/779

*-0/735

*-0/785

*-0/827

*0/784

*0/712

5

*0/653

 .8اج خابی

2

*0/712

1

1
*=p≤0.05

شخصي ی برونگرايی و راهبردهای سه سانه مدابیزه
با اسز رس بزه ترتيز ميزاان همبسز گی 0/798
 -0/779 0/718برد است .ا سری ديگزر ميزاان
همبس گی بعد انعطاف تيری با راهبردهای مدابیزه
با اسز رس بزه ترتيز  0/747 0/753و -0/735
بززرد .همچخززين بززين ترافززق ززتيری بززا سززطری
راهبردهززای مدابیززه بااسزز رس نيززا همبسزز گی
معخاداری وجرد داشت له مياان اين همبس گی ها
بززه ترتي ز  0/786بززرای رويیززرد مسززئیه مززدار
 -0/705برای رويیرد هيجان مدار و  -0/785برای
رويیرد اج خابی بزرد .در مزررد بعزد شخصزي ی بزا
وجدان بردن و راهبردهای مدابیه با اس رس ضراي
همبس ز گی بززه ترتي ز برابززر بززا .0/479 0/775
 -0/727برد .همچخين تمامی ضراي همب گزی در
سطح  0/05معخادار بردند.
بحث و نتیجهگیری
همانطرر له ياف ه ها نشان داد بين روان رنجرر
خريی و راهبرد مسئیه مدار ارتباط معخزادار مخ زی
مجله علوم پزشکی رازی دوره  ،24شماره  ،159شهریور 1396

وجرد دارد .اسر به سزرطان يزا بيماریهزای مزامن
لیيری بهعخران يك مشی يا مسئیه بخگريم افراد
دارای سبك مدابیهای مسزئیه مزدار بزرای لزاه
مشیالت ناشی ا ايزن بيمزاری بزه دنبزال را حز
مخاس میسردند له اين را حز میترانزد درمزان
رايج اين بيماریها باشزد .زس بخزابراين ح زی در
شراي راس رسی لزه بيماریهزای نزا برد شزد
دارند اس اد ا سبك مدابیهای مخاسز میترانزد
تا حد يادی فشار و ترس و هيجانزات مخ زی ايزن
مرقعيت را لاه دهد ( .)20همانطرر له ياف هها
نشان میدهد در بيماران تست درمان همردياايا و
شيمیدرمانی نيا راهبرد مسئیه مدار با روان رنجرر
خريی ارتباط مخ زی دارد .ا بنجالزه ايزن بيمزاران
تست درمان طرالنیمدت راس رس قرار میسيرنزد
له اج خا ا ايزن مرقعيزت اسز رس ا بزا خشزم
نااميدی و ترس همرا است له ي بيخزی لخخزد
ز ات شخصي ی روان رنجرر خريی است .ياف زهی
ديگزر زژوه بززين روان رنجزرر خززريی و سززبك
مدابیهای اج خابی ارتباط معخادار مثبزت نشزان داد.
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...رابطه ابعاد شخصي ی با راهبردهای مدابیه با اس رس

مب اليان به ايخگرنزه بيماریهزا میتزران برداشزت
بمر راهبردهای لاربمد لخار بمدن بزا اسز رس
می باشد له اميد است مرج باالتر رف ن لي يزت
درمانهای طبزی و همچخزين زايين بمزدن طزرل
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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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