بررسی رابطه بین راهبردهای مقابلهای ،متغیرهای شخصیتی و ادراک از بیماری در
بیماران سکته قلبی
رضا باقريان ،1الم حسين احمدزاده ، 2سهيال آبادچی
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 -1مرکز تحقيقات علوم رفتاری ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (نويسنده مسئول) -2 .مرکز تـحـقـيـقـات عـلـوم
رفتاری ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -3.دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله

مقدمه :متغيرهای روان شناختی نقش مهمی در سازگاری و کيفيت زندگی بيماران قلبی دارنـد.

پژوهشی

اين مطالعه به منظور بررسی نقش واسطهای شيوههای مقابله ای در ارتبـاط بـا ويـژگـی هـای
شخصيتی و ادراک بيماری در بيماران مبتال به سکته قلبی حاد بستری انجام گرفت.

تاريخچه مقاله
دريافت 13 6012018 :
پذيرش 13 703027:
کلید واژگان
سکته قلبی ،ويژگیهای شخصيتی،
سبکهای مقابلهای ،ادراک بيماری

روش کار :در يک مطالعه مقطعی 87 ،بيمار سکته قلبی حاد که در مراکز پزشکی مـجـهـز بـه
 CCUاصفهان بستری شده بودند به صورت پی در پی بر اساس معيارهای ورود و خروج انتخاب
گرديدند .پرسشنامه اطالعات جمعيتشناختی ،پرسشنامه کوتاه شده ادراک بيماری ( )B-IP
پرسشنامه پنج عاملی ويژگیهای شخصيتی نئو ( )NEO-FFIو پرسشنامه شيوههای مقابله ای
الزاروس (  ) WOCتوسط آنان تکميل گرديد .سپس دادهها با روش آماری رگرسيون چندگانه
و ضريب همبستگی پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافتهها :تحليل مسير دادهها ارتباط معنادار بين ويژگی روان نژدخويی با سـبـک مـقـابلـه ای

هيجانمدار (  )r=3 53و ويژگی مسئوليتپذيری با سبک مقابلهای مسئلهمـدار(  )r=3 32را
نشان داد .تحليل يافته ها بيانگر ارتباط معنادار بين ويژگی روان نژندخويی بـا ادراک بـيـمـاری
نويسنده مسئول
 )r=3 483( Email:بود .يافتههای تحليل مسير با در نظرگيری نقش واسطهای متـغـيـر سـبـک هـای
 bagherian@med.mui.ac.irمقابلهای بيانگر وجود ارتباط بين ويژگی برونگرايی با ادراک بيماری ( )r=3 384بود.
نتیجهگیری :به نظر میرسد سبکهای مقابله ای به عنوان متغير واسطهای بين ويـژگـی هـای
شخصيتی و ادارک بيماری میتواند نقش قابلتوجهی داشته باشد .لذا پيشنهـاد مـی گـردد در
مداخالت روان شناختی به منظور ارتقا کيفيت زندگی بيماران ،به تقويت و اصالح شـيـوه هـای
مقابلهای توجه ويژه گردد.
مقدمه
1

بيماریهای مزمن يکی از مشکالت اصلی حوزه سالمت است و
با ايجاد شرايطی خاص روی تمامی زمينههای زندگی بيـمـاران
تاثير می گذارند و کيفيت زندگی آنان را کاهش می بـخـشـنـد.
بيماران مبتال به بيماریهای مزمن مانند بيماریهای قلبی بيش
از افراد عادی جامعه دچار اضطراب  ،2افسردگـی 3و اسـتـرس
می شوند به گونه ای که شيوع افسردگی در بين اين بيماران بين
 14تا  62درصد میباشد( .) 1بيماران با آگاهی از تشـخـيـص
بيماری شان ،واکنش های متفاوتی از خود بروز میدهند .عوامـل
مختلفی در واکنش به بيماری نقش دارند .به نظر می رسـد از
جمله اين عوامل کيفيت ادراک 4هر فرد از بيماری خود میباشد
(  .)2مطالعه ای که توسط لونتال و همکارانش انجام شد ،نشـان
داد که باورهای هر فرد از بيماری اش بر شش زمينه مـاهـيـت
بيماری ،علت ايجاد بيماری ،مدت زمان بيماری ،پـيـامـدهـای
بيماری ،کنترل پديده بيماری ،احساس وابستگی و درمانـدگـی،
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  0شماره هجدهم 0سال ششم  0بهار7

استوار است ( .)3در مطالعهای نشان داده شده است که برگزاری
جلسات آموزشی به منظور افزايش آگاهی و ادراک بيـمـاران از
بيماری خود منجر به کوتاه شدن دوره نقاهت و افزايش توانايی
در بازگشت به محيط کار قبلی آنان میشود( .)4همچنين مابين
ادراک پايين بيماری با کيفيت زندگی پايينتر ،سازگاری کمتـر
با بيماری ،افسردگی ،پيروی ضعيف تر از دستورات درمـانـی و
پيش آگهی ضعيفتر ،ارتباط ديده شده است(.)5
هر فرد در عکسالعمل به شرايط پر استرس واکنشهای رفتاری
5
و شناختی اختصاصی دارد که تحت عنوان شيوههای مقابله ای
از آن نام برده میشود ( .)6هر فرد در فرايند مقابله با شـرايـط
پراسترس در صدد انجام اعمالی به منـظـور کـاهـش تـنـش
روانشناختی و ناراحتی يا حل مشکل میباشد ( .)7به طور کلی
1- Chronic Diseases
2- Anxiety
2- Depression
4– uality of perception
5– Coping styles

53

روش کار
در يک مطالعه مقطعی ،تعداد  87نفر از بيماران سکته قـلـبـی
حاد که در فاز نقاهت از بيماری به سر مـی بـردنـد ،بـه روش

54

-1پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری)B-IPQ)1
پرسشنامه کوتاه ادراک بيماری( ) 4يک پرسشنامه سـوالـی
است که برای ارزيابی عاطفی و شناحتی بيمار از بيماری خودش
طراحی شده است سوالها به ترتيب پيامدها ،طول مدت ،کنترل
شخصی ،کنترل درمان ،ماهيت ،نگرانی ،شناخت بيماری ،پاسـخ
عاطفی و علت بيماری را میسنجد .دامنه نمرات  8سوال اول از
 3تا  13است .سوال پاسخ باز بوده و سه علت عمده ابتال بـه
بيماری سکته قلبی را از زبان بيمار بيان میدارد که مورد فـوق
در مطالعه حاضر بررسی نشده است .ضـريـب پـايـايـی ايـن
پرسش نامه به روش بازآزمايی برای هر يک از خردهمقياسها از
( r=3 48قابليت فهم بيماری) تا ( r=3 73پيامدها) بود .بـرای
تعيين ضريب روايی خرده مقياس کنترل شخصی از پرسشنامـه
خود اثربخشی ويژه بـيـمـاران بـه ديـابـت اسـتـفـاده شـد
( .)r=3 61 p<3 331باقريان و همکاران ()16نسخه فـارسـی
اين مقياس را تهيه نموده اند .آلفای کرونبا نسخه فارسی 3 84
و ضــريــب هــمــبــســتــگــی آن بــا نســخــه فــارســی
 3 71 ،R-IPمی باشد .به طورکلی نتايج استخراج شـده از
ارزيابی نسخه فارسی اين مقياس بيانگر اعتبار خوب و رضـايـت
بخش آن بود.
-2پرسشنامه پنج عاملی نئو)NEO-FFI 2
برای ارزيابی خصوصيات شخصيتی ،از فرم کوتاه پرسش نـامـه
پنج عاملی نئو استفاده شد که پنج عامل بزر شخصيت را بـا
 63سوال میسنجد( .) 17سئواالت اين پرسشنامـه در قـالـب
ال مخالفم تا کـامـال
ال
مقياس  5نمره ای روی طيف ليکرتی از کامال
موافقم نمرهگذاری می شود و از جمع آنها  5نمره از ابعاد اصلـی
پنجگانه شخصيتی به دست میآيد .نسخه فارسی اين پرسشنامه
پنج عامل شخصيتی در نمونه از جمعيت ايرانی مورد ارزيـابـی
قرار گرفته است و ضريب آلفای کرونبا برای هر کدام از زيـر
مقياسهای روانرنجوری ( ،)Nبرونگرائی ( ،)Eپذيرا بودن ()O
 ،توافقی بودن ( )Aو مسئوليتپذيری ( )Cبه تـرتـيـب ،307
) 1- Brief Illness Perception uestionnaire (B-IP
)2- Neo five factor inventory questionnaire (NEO-FFI
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راهبردهای مقابله ای در چهار دسته طبقهبندی میشـونـد کـه
شامل مقابله با تمرکز بر مشکل ،مقابله با تمرکز بر هيـجـانـات،
مقابله با تمرکز بر انکار موقعيت به وجود آمده میبـاشـد( .)8در
مطالعاتی که روی بيماران مبتال به امرا ايسکميک قلبی انجام
گرفته ،نشان داده شده است که پس از وقوع سکته قلبی بـرای
بيماران شرايط پراسترسی ايجاد میگردد که سبب اختـالل در
عواطف ،سبک زندگی بيماران و نحوه تعامل بـا پـزشـکـان و
خانواده آنان میگردد( ) .ديده شده است کـه بـيـن مـيـزان
اضطراب بيماران با انتخاب روشهای مقابلهای ارتباط معنـاداری
وجود دارد( .)13عواملی مانند ميزان آگاهی در مورد بيمـاری و
عوار ناشی از درمان و داروها برميزان دستيابی به شيوه هـای
صحيح مقابلهای در بيماران سکته قلبی موثر است(.)11
امروزه اثربخشی متغيرهای شخصيتی بر سبکهای مقابلهای بـه
خوبی تبيين گشته و نشان شده است که بين ويژگی شخصيتی
برون گرايی با ويژگی راهبرد مقابله ای مسئله مدار ارتباط وجـود
دارد( .)12مطالعات نشان داده است که گرايش رواننژندخـويـی
در مبتاليان به بيماریهای ايسکميک قلب شايعتر است و بـه
عنوان يک عامل مستعدکننده برای ابتال بـه بـيـمـاری هـای
ايسکميک قلبی می باشد .همچنين ديده شده است که ويـژگـی
رواننژندخويی با پيشآگهی ضعيفتر در بيـمـاران قـلـبـی و
افزايش ميزان مر و مير در آنها همراه است(.)13
چنين به نظر می رسد که ادراک بيماری و شيوههای مقابلـه ای
انتخاب شده توسط بيماران بر ميزان کيفيت زندگی و پـيـش
آگهی آنان تاثيرگذار است  .همچنين متغيرهای شخصيتی افـراد
می تواند بر ميزان ادراک بيماری تاثيرگذار باشـد .در بـررسـی
مشابهی که روی بيماران دريافتکننده پيوند ريه انـجـام شـده
است ،يافته ها ارتباط قابل توجهی بين ويژگیهای شخـصـيـتـی
بيماران و ادراک بيماری نشان داد( .) 14در دو مطالعهی ديگـر
نيز نشان داده شده است که ادراک بيماری میتواند مـتـاثـر از
ويژگیهای شخصيتی هر فرد باشد( .)15 2با توجه به شـيـوع
روزافزون بيماری های ايسکميک قلبی و عوار ناشی از آن و با
توجه به عدم بررسی روابط بين متغيرهای گـفـتـه شـده در
مطالعات مورد اشاره و خال موجود در اين زمينه ،مطالـعـه ی
حاضر با سه هدف اصلی تعيين و بررسی ويژگیهای شخصيتی،
سبک های مقابله ای و ادراک بيماری در ميان مبتاليان به سکته
قلبی حاد ،بررسی ارتباط ويژگیهای شخصيتی با سـبـک هـای
مقابله ای و ادارک بيماری و بررسی ميزان اثربخشی سبک هـای
مقابله ای به عنوان متغير واسطهگر در ارتـبـاط ويـژگـی هـای
شخصيتی و ادراک بيماری طراحی و اجرا گرديد.

نمونه گيری پی در پی از مراکز پزشکی مجهز به  CCUاصفهان
در سال  13 5انتخاب گرديدند .معيارهای ورود به مـطـالـعـه
عبارت بودنند از :گذشت حداقل سه ماه از سکته قلبی ،سابـقـه
اولين سکته قلبی ،عدم اطالع قبلی از بيماری ،عدم ابـتـال بـه
هيچ يک از اختالالت روان پزشکی و عـدم ابـتـال بـه سـايـر
بيماریهای زمينه ای. .معيارهای خروج از مطالعه عبارت بـودنـد
از :عدم رضايت به ادامه مطالعه در هر زمانی از مطالـعـه ،عـدم
تکميل بخشی يا يکی از پرسشنامه ها و بروز يک بيماری جديـد
در شرکتکنندگان در طی مطالعه .پس از اخذ رضايت آگاهـانـه
از تمامی شرکت کنندگان ،به منظور جـمـع آوری داده هـا از
ابزارهای زير استفاده گرديد:

 -3پرسشنامه راهبردهای مقابلهای) OCQ 1
اين پرسشنامه توسط فلکمن و الزاروس (  )1تهيه شده اسـت.
شامل  66گويه است که هشت روش رويـارويـی را بـررسـی
می کند .اين الگوهای هشت گانه بـه دو دسـتـه روش هـای
مسئله مدار و هيجان مدار تقسيم شده که بر مبنای يک مقيـاس
درجه بندی شده صفر تا سه می باشد .متغيرهای راهـبـردهـای
مقابله ای هيجان مدار شامل :مقابله ی مستقـيـم ،پـرت کـردن
حواس ،خويشتن داری ،گريز-اجتناب و راهـبـرد مـقـابلـه ای
مسئله مدار شامل :طلب حمايت اجتماعی ،پذيرش مسئـولـيـت،
حل مسئله و ارزيابی مجدد مثبت می شوند .در پژوهش ندايی و
همکاران پايايی پرسشنامه به روش آلفای کرونبا برای راهبـرد
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 3058 ،3042 ،3073و  3077و پايائی با روش بازآزمائی به ترتيب
 3065 ،3078 ،3086 ،3084و 3086به دست آمده است .همچنين
روائی نسخه فارسی اين ابزار برای هر يک از زير مقـيـاس هـای
روانرنجوری ( ،)Nبرونگرائی ( ،)Eپذيرا بودن ( ،)Oتـوافـقـی
بودن ( )Aو مسئوليتپذيری ( )Cبه تـرتـيـب ،30 1 ،3075
 3078 ،3071و 3075به دست آمده است (.)18

مقابلهای کل  3086و برای راهبردهای مسئلهمدار و هيجانمدار
به ترتيب  3082و  3088برآورد شد( .)1
پرسشنامههای فوقاالشاره به عالوه يک پرسشنامه اطـالعـات
دموگرافيک به تک تک بيماران داده شد و با نظـارت مـحـقـق
تکميل گرديد .در پايان اطالعات جمعآوری شده در صـفـحـه
نرمافزاری  SPSS V.23وارد گرديد و با استفاده از آزمونهای
آماری رگرسيون چندگانه و ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و
تحليل گرديد.
يافتهها
نمونه مورد مطالعه شامل  87بيمار مبتال به سکته حاد قـلـبـی
بودند .از ميان افراد تحت بررسی  47نفر مرد ( ) 54و  43نـفـر
زن ( ) 46بوده اند .ميانگين سنی کل جمعيت تحت مـطـالـعـه
 630 5 ±13048و شرکتکنندگان مـرد  5 083±12034و
ميانگين سن شرکـت کـنـنـدگـان زن در ايـن مـطـالـعـه

 62027±14083بود (جدول( ) 1مابقی نتايج به تـفـصـيـل در
جدول  1آورده شده است).

جدول  -1ت داد ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف م یار جنسیت و خرده مقیاس های متغیر تیپ شخصیتی و شیوه های
مقابلهای و میانگین و انحراف از م یار متغیر ادراک بیماری
میانگین و انحراف م یار

ت داد و درصد

5 083±12034

(47) 54

مرد ميانگين جنسيت

62027±14083

(43) 46

زن ميانگين جنسيت

41074±5037

(42) 48022

ويژگی شخصيتی مسئوليتپذير

3801 ±5023

(13) 140 4

ويژگی شخصيتی گشوده

370 1±4088

(13) 140 4

ويژگی شخصيتی توافقپذير

33057±40 8

(5) 5074

ويژگی شخصيتی برونگرا

34064±70

(15) 16016

ويژگی شخصيتی رواننژدخويی

55047±1303

(56) 64036

شيوه مقابله مسئلهمدار

47033± 085

(24) 27058

شيوه مقابله هيجانمدار

48027± 041
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ادراک بيماری(ميانگين و انحراف معيار)

تحليل دادهها شامل داده های حاصل از ويژگیهای شخصيتی 5
حالت ،سبکهای مقابلهای  4حالت و ادارک بيماری  1حـالـت
بودند که در ترکيب با هم و با در نظر گرفتن ارتباط مستـقـيـم
متغيرهای ويژگی های شخصيتی ،شيوه های مقابله ای و ادراک
بيماری و در نظر گرفتن نقش واسطهای متغـيـر شـيـوه هـای
مقابله ای بين ويژگی شخصيتی و ادراک بيماری ،حـالـت هـای
مختلفی متصور میشود
همبستگی مورد به مورد خردهمقياسهای ويژگیهای شخصيتی
با سبکهای مقابلهای مورد بررسی قرار گرفت .ويژگی شخصيتی
رواننژندخو با شيوههای مقابلهای هيجانمدار ،قویترين ارتبـاط
مثبت با  r=3 53داشت .مابقی نتايج در جدول شماره  2ذکر
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  0شماره هجدهم 0سال ششم  0بهار7

شده است .بررسی همبستگی ما بين ويـژگـی شـخـصـيـتـی
مسئوليتپذير با شيوههای مقابلهای حاکی از وجود قوی تـريـن
ارتباط مثبت با شيوه مقابلهای مسئله مـدار بـا  r=3 32بـود
(مابقی نتايج در جدول شماره  2ذکر شده است) .در حالی کـه
ويژگی شخصيت برونگرا دارای قویترين ارتباط معنادار مثبـت
با شيوه مقابله مشغوليت اجتماعی با r=3 531بود (مابقی نتايج
در جدول شماره  2ذکر شده است) .در بررسیهای همبستـگـی
شخصيت گشوده با شيوه مقابلهای هيجان مدار دارای قویتريـن
ارتباط مثبت با  r=3 18بود (مابقی نتايج در جدول شماره 2
1- Way Of Coping uestionnaire
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ذکر شده است) .در تحليلهای آماری مابين ويژگی شخصيـتـی

توافق پذير و شيوههای مقابله سه گانه ارتباط معناداری مشاهـده
نگشت (جدول.)2

جدول-2ارتباط خرده مقیاسهای تیپهای شخصیتی با شیوههای مقابلهای

تواف پذير

گشوده

برونگرا

رواننژندخو

مسئولیتپذير

-30122

30867

3026

30543

3032

-30322

3018

-30312

3053

30251

30168

3033

30151

30123

30365

30373

30151

-30146

30531

30283

 p-value :کمتر از30331

اعداد داخل جدول بيانگر ضريب همبستگی پيرسون میباشند.

شیوه مقابله
مسئلهمدار
شیوه مقابله
هیجانمدار
شیوه مقابله پرت کردن
حواس
شیوه مقابله پذيرش
مسئولیت
 p-value:کمتر از 3035

 p-value:کمتر از 3031

ادراک بيماری با  r=3 483بود (مابقی نتايج در جدول شماره 3
ذکر شده است) (جدول .) 3در بررسی رابطـه ـيـرمسـتـقـيـم
متغيرهای تي شخصيتی با ادراک بيماری با اثـر واسـطـه ای
متغير شيوههای مقابلهای ،ويژگی شخصيتی بـرون گـرا دارای
قویترين ارتياط مثبت معنادار با  r=3 384بود (مابقی نتايج در
جدول شماره  3ذکر شده است) (جدول.)3

به منظور فهم نقش واسطهای شيوههای مقابلهای در ارتباط بين
دو متغير ويژگی شخصيت و ادراک بيماری ،اين ارتباط در يـک
مرحله به صورت ارتباط مستقيم و يـک مـرحلـه بـه صـورت
يرمستقيم با اثر متغير واسطه ای بررسی و مقايسه گشـت .در
بررسی رابطه مستقيم متغيرهای ويژگی شخصيتـی بـا ادراک
بيماری شخصيت روان نژندخو دارای قویترين ارتباط مثبت بـا

جدول -3بررسی اثر مستقیم و واسطهای متغیرهای شخصیتی بر ادراک بیماری با متغیرواسطه گر شیوه های مقابلهای
شخصیت گشوده
اثر
واسطهای

اثر
مستقيم

-37303

23503

شخصیت تواف پذير
اثر
واسطهای
-33403

 p-value:کمتر از 3031

اثر
مستقيم
26403

شخصیت برونگرا
اثر
واسطه ای
38403

36403

اثر
واسطهای
35103

اثر
مستقيم
48303

مسئولیتپذير
اثر
واسطهای

اثر
مستقيم

-31603

-3 303

ادراک
بیماری

 p-value:کمتر از 3035

بحث و نتیجهگیری
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد ،شيوه مقابله مسئلهمدار بـا
مسئوليت پذيری ،شيوه مقابله هيجان مدار با رواننـژنـدخـويـی،
شيوه مقابله مسئوليت پذيری با برون گرايی ،شـيـوه مـقـابلـه
هيجان مدار با گشودگی مرتبط است .همچنين در اين مطالـعـه
نشان داده شده است که ويژگی رواننژندخويی با ادراک بيماری
مرتبط است .وقتی نقش واسطه ای متغير شيوههای مقـابلـه ای
مورد توجه قرار میگيرد ،به نظر میرسد اين وسـاطـت بـيـن
برونگرايی و ادراک بيماری بيشتر نمود دارد.
يافته های اين مطالعه با نتايج ناروموتو و همکاران( )23و پولمـن
و همکاران( ) 21همخوانی دارد .اين پژوهشگران چنيـن نـقـش
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اثر
مستقيم

شخصیت روان نژندخو

شخصیت

واسطه ای را بين رواننژنخويی با سبک مقابلهای هيجـان مـدار
نشان دادند .شخصيت يکی از عواملی است که میتـوانـد انـواع
سبکهای مقابله ای مورد استفاده را تحت تاثير قرار دهـد(.)22
افراد با گرايش روان نژندخويی تمايل بيشتر به تجربه احساس و
اضطراب دارند(  .) 23میتوان اين موضوع را به اين شکل توجيـه
نمود که عوامل شخصيتی موجب تکوين سبک شناختی معيوب
و سپس سوگيری شناختی و تفسيرهای حاصل از آن سبـک از
جمله تعيينکنندههای توسل يافتن به شيوههـای مـقـابلـه ای
ناسازگارانه می شود که خود بيان گر ارتباط متغير رواننژندخويی
با انتخاب سبکهای مقابله ای ناسازگارانه مـی بـاشـد(  .) 24در
پژوهشهای قبلی نشان داده شده است که بيمارانی که بيشتر از
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  0شماره هجدهم 0سال ششم 0بهار7
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شخصیت

شخصیت

شخصیت

شخصیت

شخصیت
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سبک های مقابله ناسازگارانه استفاده می نمايند ،ميزان استـرس
بيشتری داشته اند ( .) 24 21پژوهشگران معتـقـدنـد عـوامـل
تعديلکننده در رابطه بين استرس و بيماری دخالت میکـنـنـد
که يکی از مهمترين آنها سبکهای مقابلهای و نوع واکـنـشـی
است که افـراد در برابر مسايل استـرسزا از خود بروز میدهند(
 .)25حتی چونگوا و همکاران( )26نيز در پژوهش خـود نشـان
دادند که استفاده از راهبردهای مقابلـه ای هـيـجـان مـدار و
مسئله مدار میتواند زمينه ساز ابتالی فرد به بيماریهای قلـبـی
باشد.
اين مطالعه ارتباط مستقيم بين رواننژندخويی با ادراک بيماری
را نشان داد .ويليامز و همکاران در مطالعه خود چنين ارتباطـی
را نيز نشان دادند( .) 27ويژگی شخصيت رواننژندخو میتـوانـد
اثرات منفی خود بر پيش آگهی بيماری قلبی را از طريق ادارک
بيماری اعمال کند .بيماران با ويژگی شخصيت رواننـژدخـويـی
احتماالال بر اين باورند که بيماری آنها عوار وخيمی را بـرای
آن ها به دنبال دارد و برای مدت طوالنی ادامه خواهد يـافـت و
درمان در آن ها اثر زيادی نخواهد داشت که اين باورها میتوانـد
رفتارهای مربوط به سالمتی آنها را نيز تغيير دهد (.)28
در بررسی نقش واسطه ای متغير شيوه مـقـابلـه ای ،ويـژگـی
شخصيتی برون گرايی در مقايسه با مابقی ويژگیهای شخصيتی
دارای قوی ترين ارتباط با ادراک بيماری بود .تا آنجايی کـه در
جستجوی متون علمی بررسی شد ،پژوهش حاضر برای اولـيـن
بار به بررسی نقش واسطهای شيوههای مقـابلـه ای بـا ادراک
بيماری و ويژگی های شخصيتی در بيماران سکته قلبی پرداخته
است .در مطالعهای که توسط ناهلن و هـمـکـاران(  )2انـجـام
گرفته و به بررسی نقش واسطهای شيوههای مقابلهای بر ادراک
بيماری و ميزان ابتال به اضطراب و افسردگی در بيماران مبـتـال
به نارسايی مزمن قلبی پرداخته است ،نشان داده شده است که

شيوه مقابله انکاری بيمار را مسـتـعـد ابـتـال بـه اخـتـالالت
روانپزشکی میگرداند که اين اثر از طريق تاثير منفی بر ادراک
بيمار از بيماری خود و القا تفکر بهبود ناپذيری و نـاتـوانـی در
کنترل بيماری اعمال میگردد.
به نظر میرسد سبکهای مقابله ای به عنوان متغير واسـطـه ای
بين ويژگیهای شخصيتی و ادارک بيماری مـی تـوانـد نـقـش
قابلتوجهی داشته باشد .مطالعه حاضر بيانگـر ارتـبـاط قـوی
روان نژندخويی با سبک مقابله هيجان مدار و مسئوليت پذيری بـا
سبک مقابله ای مسئله مدار بود .در بررسی ارتبـاط مسـتـقـيـم
ويژگی های شخصيتی با ادراک بيماری ،روان نژندخويـی دارای
قویترين ارتباط بود و در بررسی ارتباط يرمستقيـم ،ويـژگـی
برونگرايی دارای قویترين ارتباط با ادراک بيماری بود.
از محدوديت های اين مطالعه می توان به عـدم بـررسـی زيـر
شاخه های ويژگی ادراک بيماری اشاره نمود .عدم بررسی سـايـر
متغيرهای زمينهای-اجتماعی مانند سطح تحصيالت و سـطـح
درآمد يکی ديگر از محدوديتهای مطالعهی حاضر میباشد کـه
پيشنهاد می گردد در مطالعات آتی با جـبـران ايـن نـقـيـصـه
پژوهش های تکميلی بدين منظور انجام گيرند .با توجه به نتايـج
حاصله ،پيشنهاد میگردد در مداخالت روانشناختی به منـظـور
ارتقا کيفيت زندگی بيماران ،با آموزش بيماران به تـقـويـت و
اصالح شيوههای مقابلهای توجه ويژه گردد.
تشکر و قدردانی
اين مقاله حاصل پاياننامهی دوره ی پزشکی دکتری عـمـومـی
سهيال آبادچی به شمارهی  881111131در دانشـگـاه عـلـوم
پزشکی اصفهان است که در معاونت پژوهش و فـنـاوری ايـن
دانشگاه تصويب شده است .بديـن وسـيلـه ،نـويسـنـدگـان از
حمايتهای بیدري اين معاونت تشکر و قدردانی مینمايند.

57

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 22:39 +0330 on Tuesday October 16th 2018

References
1-Uguz F, Akman C, Kucuksarac S,Tufekci
O.Anti‐tumor necrosis factor‐α therapy is
associated with less frequent mood and anxiety
disorders in patients with rheumatoid arthritis.
Psychiatry and clinical neurosciences. 2009;63
(1):50-5.
2-Leventhal H, Benyamini Y, Brownlee S,
Diefenbach M, Leventhal EA, Patrick-Miller
L, et al. Illness representations: theoretical
foundations. Perceptions of health and illness.
1997;2:19-46.
3-Leventhal H, Nerenz DR, Purse J. Illness
representations and coping with health
threats1984.
4-Broadbent E, Ellis CJ, Thomas J, Gamble G,
Petrie KJ. Further development of an illness
perception intervention for myocardial infarction patients: a randomized controlled trial.
Journal of psychosomatic research. 2009;67
(1):17-23.
5-Mickevičienė A, Vanagas G, Jievaltas M,
Ulys A. Does illness perception explain quality
of life of patients with prostate cancer? Medicina (Kaunas, Lithuania). 2012;49(5):235-41.
6-Endler NS, Parker JD. Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. Journal of personality and social psychology.
1990;58(5):844.
7-Mirnics Z, Orsolya H, György B, Surányi Z,
Xénia G, Eszter M, et al. The relationship between the big five personality dimensions and
acute psychopathology: mediating and moderating effects of coping strategies. 2013.
8-Roth S, Cohen LJ. Approach, avoidance, and
coping with stress. American psychologist.
1986;41(7):813.
9-Stewart M, Davidson K, Meade D, Hirth A,
Makrides L. Myocardial infarction: survivors’
and spouses’ stress, coping, and support. Journal of advanced nursing. 2000;31(6):1351-60.
10-Chiou A, Potempa K, Buschmann M. Anxiety, depression and coping methods of hospitalized patients with myocardial infarction in
Taiwan. International journal of nursing studies. 1997, 305-11: 4 (34).
11-Arnetz JE, Höglund AT, Arnetz BB,
Winblad U. Development and evaluation of a
questionnaire for measuring patient views of
involvement in myocardial infarction care. European Journal of Cardiovascular Nursing.
2008;7(3):229-38.

7 بهار0 سال ششم0 شماره هجدهم0 فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

12-Esmaeili M, Etemaddar N, Gholampoor U.
The relationship between personality and coping style according to the mediating role of
resilience in patients with. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2017;6(4):504-11.
13-Schiffer AA, Smith OR, Pedersen SS,
Widdershoven JW, Denollet J. Type D personality and cardiac mortality in patients with
chronic heart failure. International journal of
cardiology. 2010 Jul 23;142(3):230-5. PubMed
PMID: 19162343. Epub 2009/01/24. eng.
14-Goetzmann L, Scheuer E, Naef R,
Klaghofer R, Russi EW, Buddeberg C, et al.
Personality, illness perceptions, and lung function (FEV1) in 50 patients after lung transplantation. GMS Psycho-Social Medicine. 2005;2.
15-Marshall GN, Wortman CB, Vickers RR,
Jr., Kusulas JW, Hervig LK. The five-factor
model of personality as a framework for personality-health research. J Pers Soc Psychol.
1994 Aug;67(2):278-86.
16-Bagherian SR, Bahrami EH, Sanei H. Relationship between history of myocardial infraction and cognitive representation of myocardial
infraction. 2008.
17-Fathi-Ashtiani A, Dastani M. Psychological
tests: Personality and mental health. Tehran:
Be’sat Publication Institute. 2009:291-308.
18-Atari YA, Amen EA, Mehrabizadeh HM.
An investigation of relationships between personality characteristics and family-personal
factors and marital satisfaction in administrative office personnel in Ahvaz. 2006.
19-Nedaei, A, Paghoosh A, Sadeghi-Hosnijeh,
A.H. Relationship between Coping Strategies
and
uality of Life: Mediating Role of
Cognitive Emotion Regulation Skills. Journal
of Clinical Psychology. 2016;8(4):35-48.
20-Narumoto J, Nakamura K, Kitabayashi Y,
Shibata K, Nakamae T, Fukui K. Relationships
among burnout, coping style and personality:
study of Japanese professional caregivers for
elderly. Psychiatry and clinical neurosciences.
2008;62(2):174-6.
21-Polman R, Borkoles E, Nicholls AR. Type
D personality, stress, and symptoms of burnout: The influence of avoidance coping and
social support. British Journal of Health Psychology. 2010;15(3):681-96.
22-Snyder CR, Ford CE. Coping with negative
life events: Clinical and social psychological
perspectives: Springer Science & Business Media; 2013.

58

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 22:39 +0330 on Tuesday October 16th 2018

23-Bagherian R. An exploratory investigation
of predictors of depression following
myocardial infarction. Tehran: University of
Tehran. 2007.
24-Bagherian Sararoudi, R, Maroofi, M, Fatolah Gol, M, Saneie H. Coping Strategies among
Post Myocardial Infarction Patients with Anxiety Symptoms. Journal of Babol University Of
Medical Sciences. 2010;12(3):50-7. 1561-4107
25-Dracup K, Walden JA, Stevenson LW,
Brecht ML. uality of life in patients with advanced heart failure. The Journal of heart and
lung transplantation : the official publication of
the International Society for Heart Transplantation. 1992 Mar-Apr;11(2 Pt 1):273-9.

5

26-Wan C, Jiang R, Tu XM, Tang W, Pan J,
Yang R, et al. The hypertension scale of the
system of uality of Life Instruments for
Chronic Diseases, LICD-HY: A development
and validation study. International journal of
nursing studies. 2012;49(4):465-80.
27-Williams L, O'Connor RC, Grubb NR,
O'Carroll RE. Type D personality and illness
perceptions in myocardial infarction patients. J
Psychosom Res. 2011 Feb;70(2):141-4.
28-Williams L, O’Connor RC, Grubb N,
O’Carroll R. Type D personality predicts poor
medication adherence in myocardial infarction
patients. Psychology & health.,26 ,)6( :12-312
.2111
29-Nahlén Bose C, Elfström ML, Björling G,
Persson H, Saboonchi F. Patterns and the me-

7 بهار0  سال ششم0 شماره هجدهم0 فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

Study of the relationship between coping strategies, personality variables and perception
of disease in patients with myocardial infarction

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 22:39 +0330 on Tuesday October 16th 2018

Bagherian Sararoudi R* (PhD), Ahmadzadeh GH (MD), Abadchi S (MD)

Abstract
Introduction: Psychological variables have an important effect in adaptation and quality of life in
cardiovascular patients. The aim of this study was to investigate the mediatory role of coping styles
in relation between personality types and illness perception in patients with acute myocardial infarction.
Methods: In this cross-sectional study, 87 in-patients with acute myocardial infarction who was
admitted to CCU were enrolled into this study by consecutive selection. uestionnaires of
demographics information and Brief-illness perception (B-IP ), NEO five-factor inventory (NEO-FFI)
and coping inventory for stressful situations (WOC ) have completed for the study group and was
analyzed by multiple regression and Pearson correlation.
Results: Analysis of data path showed a meaningful and significant relation between neuroticism and
emotion-oriented coping style(r=0.539) and conscientiousness and task-oriented coping style
(r=0.329). Results represented a relation between neuroticism and illness perception(r=480) in direct
path. Analysis with mediating effect of coping methods showed a relation between of openness to
experience and illness perception(r=0.084).
Conclusion: The findings of current study indicated that coping methods as mediating variables
could alter the relation of personality types and illness perception. So in psychological interventions a
special attention should be given to strengthen and reform of coping methods that could improve the
quality of life of patients.
Keywords: myocardial infarction, personality types, coping styles, illness perception
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