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مقاله اصلی

نقش واسطهای رفتارهای خودمراقبتی در تبیین رابطهی بین تیپ شخصیتی Dو
سبکهای حل مساله با سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت در بیماران کرونر قلبی
تاریخ دریافت -98/12/22 :تاریخ پذیرش99/11/28 :
فدایی1

مهناز
فرحناز مسچی*2
عباس صالحی عمران3
بیوک تاجری4
مانیا اصغر پور5
 1دانشجوی دکتری روانشناسي سالمت ،واحد تنكابن،

چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،بررسي نقش واسطههای رفتارهطای وطودمراقیتي در تییطین رابهطهی بطین تیط
شخصیتي  Dو سیکهای حل مساله با سیک زندگي ارتقادهندهی سالمت در بیماران کرونر قلیي بود.
روش کار :به همین منظور 400 ،نفر از کلیه بیماران میتال به بیماری عروق کرونطر قلیطي مراجعطه کننطده بطه
بیمارستان تخصصي قلب تهران در طي تیر تا مهرماه در سال  1397به روش در دسطتر
پرسشنامهی سیک زندگي ارتقاء دهنده سالمت والكطر ،پرسشطنامه تیط

انتخطا شطدند و بطه

شخصطیتي  Dدنولطت ،پرسشطنامهی

مراقیطت از وطود در بیمطاران قلیطي و عروقطي ریگطل و

دانشگاه آزاد اسالمي ،تنكابن ،ایران.

سیکهطای حطل مسطاله کسطیدی و ننطو و شطاو

2استادیار گروه روانشناسي ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد

همكاران پاسخ دادند و از روش رگرسیون چندگانه برای تحلیل دادهها استفاده شد.

اسالمي ،کرج ،ایران

نتایج :نتایج نشان داد که تی

3دانشیارگروه پزشكي ،مرکز قلب تهران ،دانشگاه علوم

نتایج همچنین نشان داد که ،وود مراقیتي نقش واسههای بین حل مساله سازنده و سیک زندگي ارتقا دهنده-

پزشكي ،تهران ،ایران.
4استادیار گروه روانشناسي ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،کرج ،ایران
 5استادیار گروه روانشناسي ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،کرج ،ایران

شخصیتي  Dاز طریق وود مراقیتي بر سیک زندگي اثر غیرمستقیم دارد.

ی سالمت ایفا ميکند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر بیانگر ایفای نقش واسههای توسط رفتارهای مراقیتي بین تی
 Dو سیکهای حل مساله با سیک زندگي ارتقا دهندهی سالمت بود.
کلمات کلیدی :رفتارهای وودمراقیتي ،تی
ارتقادهندهی سالمت

Email: fa_meschi@yahoo.com

شخصیتي

پي نوشت :این مهالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.

شخصیتي  ،Dسیکهای حل مساله ،سیک زندگي
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مهناز فدایی و همکاران

مقدمه

شامل عاطفه منفي و بازداری اجتماعي است ( .)6عواطف

بیماری قلیي -عروقي از بیماریهای مزمن و یكي از

منفي به تمایل فرد به تجربه احساسات منفي نظیر وشم ،تنفر

ميگردد

در موقعیتهای مختلف اشاره دارد ،در حالي

اصليترین علل مرگ و میر در جهان محسو

و اضهرا

( .)1در این میان کرونر قلیي ،از شایعترین و وهرناکترین

که بازداری اجتماعي به تمایل فرد به اجتنا

بیماریهای کشورهای صنعتي است که ساننه ،تنها در

هیجانات منفي در تعامالت اجتماعي اشاره ميکند (.)7

ایانت متحده آمریكا حدود  5میلیون نفر بدان میتال و 285

پژوهشها نشان ميدهند که تأثیر تی

شخصیتي  Dبعد از

هزار نفر بر اثر آن فوت ميکنند ( .)2بیماریهای قلیي-

کنترل عملكرد بهن چ  ،بیماری عروقي ،تحمل پایین

عروقي ،اولین علت مرگ و میر در ایران نیز ميباشد و %45

ورزش و فقدان درمان ترومیولیک بعد از سكته قلیي

مرگ ومیر را به وود اوتصاص ميدهد (.)3

همچنان معنيدار باقي ميماند .بروي از مهالعات نشان

از ابراز این

شخصیتي  Dدر میان بیماران قلیي و

پیشرفتهای نوین پزشكي رفتاری توجه متخصصان

ميدهند که شیوع تی

روانشناسي تندرستي را به نقش عوامل غیرزیستي از جمله

افراد عادی یكسان است؛ اما بروي دیگر از پژوهشگران

سیک زندگي ناسالم و رفتارهای نامناسب ،شناوتهای

معتقدند که عالئم فرسودگي و وستگي حیاتي در بیماران

شخصیتي و

شخصیتي  Dشایعتر باشد ( .)1نتایج

منفي ،بدبیني و ناامیدی ،عواطف منفي ،تی

قلیي با صفات تی

سیکهای حل مساله غیرسازنده در بروز و پیشرفت

پژوهش شر و همكاران ( )8با عنوان تأثیر تی شخصیتي در

بیماریهای عروق کرونری معهوف ساوته است .یكي از

بیماران قلیي عروقي؛ نشان داد که تی

شخصیتي  Dیک

بهترین راههایي که انسان ميتواند سالمتي وود را حفظ و

اندازهگیری دقیق و روان سنجي صحیح از تأثیر منفي و مهار

کنترل کند ،انجام رفتارهای ارتقادهندهی سالمت ميباشد

اجتماعي است که ميتواند در تحقیقات اپیدمیولوژیک و

که یكي از معیارهای عمده تعیینکنندگي سالمت است

بالیني گنجانده شود .پژوهش عیسي زادگان و همكاران ()9
شخصیتي  Dبا میزان

(.)4

نیز با عنوان رابههی بخشش و تی

از جمله عامل روانشناوتي بسیار مهم و موثر دیگر که

امید در بیماران میتال به عروق کرونری بر ضرورت

ميتواند با سیک زندگي ارتقادهنده سالمت و بیماران

بازشناسي نقش دو عامل موثر روانشناوتي بخشش و تی

عروق کرونر رابهه داشته باشد تی
سال اویر ،نظریهی تی

شخصیتي است .در چند

شخصیتي  Dدر زمینه بیماریهای

شخصیتي  Dدر میزان امید در بیماران میتال به عروق
کرونری تأکید کرد.

قلیي توسط دنولت مهرح شده است که به نظر ميرسد این

یكي دیگر از متغیرهای مورد بررسي این مهالعه سیکهای

شخصیتي عامل مهميدر تییین تفاوتهای فردی در

حل مسالهی افراد است .این متغیر در حوزه روانشناسي به

پاسخ به استر ها ،همیودیها ،عوارض قلیي و پیامدهای

دلیل مرتیط بودن با روان و رفتار افراد از اهمیت روز افزوني

روانشناوتي و وهر مرگ و میر به دنیال بیماریهای قلیي

برووردار است .پژوهشها نشان ميدهد بیماراني که در

ميباشد ( .)5نقش آسیبزایي این سنخ شخصیتي در ابعاد

رویارویي با استر  ،از سیکهای ناکارآمد (درماندگي،

فیزیولوژیكي و روانشناوتي میتني بر دو ویژگي همزمان

کنترل و اجتنا ) بهره ميگیرند ،در مقایسه با بیماراني که

تی
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سیکهای حلمساله کارآمد (سیک حل مسالهی والقانه،

مراقیتي ميباشند .وودمراقیتي که قسمتي از زندگي روازنه

اعتماد و گرایش) به کار ميبرند ،پنج برابر بیشتر دچار

است ،مراقیتي است که توسط افراد برای تأمین ،حفظ و

بیماری کرونر قلیي ميشوند( .)10همچنین بین سیک حل

ارتقای سالمتي و پیشگیری از بیماری و ناتواني انجام

مساله ناکارآمد و بروز بیماری عروق کرونر رابهه معنادار و

ميشود ( .)15بیشترین مراقیت مورد نیاز افراد میتال به

مثیت وجود دارد و اویراً ،سیکهای حل مساله به عنوان

بیماریهای مزمن وودمراقیتي است که باعث مدیریت بهتر

عامل پیشبیني کنندهی نتیجهی درمان در بیماران قلیي

عالیم (مثل کاهش درد ،اضهرا  ،افسردگي و وستگي)،

مهرح شده است ( .)11این بدین معني است که بیماران با

احسا

تندرستي ،افزایش امید به زندگي ،بهیود کیفیت

موفقیت درماني قابل توجه ،بیشتر از سیک حلمساله اعتماد،

زندگي با استقالل بیشتر ميشود .رفتارهای مراقیت از وود

والقیت و گرایش استفاده ميکنند و کمتر از سیک حل

مناسب ،سیب ارتقای توانایيها ،انجام بهتر فعالیتهای

مسألهی ناکارآمد که از بزرگترین پیشبیني کنندههای

روزانه و دستیابي به استقالل در بیماران شده و به این ترتیب

ميگردد ،استفاده

آنها در انجام عملكردهای اجتماعي تواناتر و برای زندگي

ميکردهاند ( .)12صادقي و همكاران ( )13در تحقیقي با

امیدوارتر و نهایتا از کیفیت زندگي مهلو تری برووردار

ناتواني در بیماران قلیي محسو
عنوان بررسي و مقایسه تی

شخصیتي  ،Dحمایت اجتماعي

ميگردند (.)16

و انعهاف پذیری شناوتي در بیماران قلیي و عادی ،به این

حمایتهای تجربي زیادی در ارتیاط با تأثیر رفتارهای

شخصیتي ،Dحمایت اجتماعي و

مراقیتي بر روی بیماراني میتال به بیماریهای مزمن وجود

انعهافپذیری شناوتي به عنوان متغیرهای مهم تأثیرگذار در

دارد ( 19 ،18 ،17و .)20بر اسا

مهالعهای که شهیاز و

ایجاد یا جلوگیری از بیماریهای قلیي عمل ميکنند .به

همتي مسلک پاک ( )21با عنوان ارتیاط رفتارهای

عالوه ،پژوهش هاشميو همكاران ( )14با عنوان نقش

وودمراقیتي با بستری مجدد در افراد با نارسایي قلیي انجام

ویژگيهای شخصیت و راهیردهای مقابلهای در

دادند ،با وجود ارتیاط معكو

بین رفتارهای وودمراقیتي و

وودمراقیتي بیماران میتال به دیابت نوع  ،2نشان داد که

بستری مجدد ،رفتارهای وودمراقیتي اکثر بیماران از کیفیت

راهیردهای مقابلهای ،رابهه بین ویژگيهای شخصیت و

چندان مهلوبي برووردار نیود .محسني پویا و همكاران()22

وود مراقیتي را در بیماران میتال به دیابت نوع  2تحت تأثیر

با انجام مهالعهای با عنوان تأثیر مداوله آموزشي میتني بر

قرار ميدهند .این نتیجه ميتواند در برنامهریزیهای

مدل ارتقاء دهنده سالمت بر وودکارآمدی بیماران در

پیشگیرانه و شناسایي بیماران در معرض وهر بان در تیعیت

وصوص رفتارهای وودمراقیتي پس از جراحي قلب به این

ضعیف از برنامههای وود-مراقیتي و طراحي مداولههای

نتیجه رسیدند که استفاده از مدل ارتقاء دهنده سالمت

روانشناوتي مفید باشد.

بعنوان یک الگو در بهیود وودکارآمدی بیماران پس از

میتالیان به بیماری کرونر قلیي به علت عواقب بیماری و

جراحي قلب ،اثر مثیت و معناداری دارد .در مهالعهی امیني

درمان ،با تغییر در نیازهای مراقیت از وود مواجه وواهند

و همكاران ( )23با هدف بررسي تأثیر برنامه وودمدیریتي

بود و جهت مواجهه با مشكالت بیماری ،نیازمند رفتارهای

سیک زندگي سالمت محور بر رفتارهای ارتقاء دهندهی

نتیجه رسیدند که تی
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مهناز فدایی و همکاران

شخصیتي  Dدنولت،

سالمت میتالیان به بیماری ایسكمیک قلیي ،نشان داده شد

سالمت والكر ،پرسشنامه تی

که که برنامه مذکور بر رفتارهای ارتقادهنده سالمتي در

پرسشنامهی سیکهای حل مساله کسیدی و ننو و

بیماران قلیي تأثیرگذار بوده و با رویكردهای مداولهای

شاو

مراقیت از وود در بیماران قلیي و عروقي

مناسب ميتوان در راستای ارتقاء سالمت بیماران اقدام

ریگل و همكاران پاسخ دادند .همهی افراد شرکت-

نمود.

کننده در پژوهش واجد مالکهای شمول این بررسي

با وجود مهالعات گسترده و این واقعیت که وودمراقیتي،

(سابقه داشتن بیماری کرونر قلیي ،انجام جراحي

پایه اصلي درمان برای بیماران میتال به کرونر قلیي محسو

بایپس سرورگ کرونر ،سكونت در شهر تهران ،دارا

ميشود و با وجود برنامههای آموزشي مدیریت بیماری ،که

بودن حداقل تحصیالت سیكل ،توانایي برقراری ارتیاط

وودمراقیتي هسته اصلي این آموزشها ميباشد ،بیماران

کالمي ،نداشتن بیماری روانپزشكي مستلزم مصرف

میتال به کرونر قلیي در اجرای وودمراقیتي مشكالت

دارو و سایر بیماریهای جسماني در زمان انجام

بسیاری دارند و دانشمندان و پزشكان هنوز در مورد علت

پژوهش) بودند .در این پژوهش متغییر مالک ،سیک

عدم رعایت وودمراقیتي در بیماران کرونر قلیي سردرگم

زندگي ارتقادهندهی سالمت؛ متغییر پیشبین ،تی

ميباشند ( .)24لذا با توجه به اهمیت بیماری کرونر قلیي در

شخصیت  Dو سیکهای حل مساله؛ و متغییر میانجي،

ایران ،مهالعهی حاضر در تالش است تا نگاهي متفاوت به

رفتارهای وودمراقیتي و متغییرهای کنترل سن،

مساله داشته باشد و با هدف بررسي نقش واسههای

جنسیت ،و وضعیت تاهل ميباشند .بهمنظور توصیف و

شخصیتي  Dو سیکهای

ها و روشهای

رفتارهای وودمراقیتي بین تی

تحلیل دادههای پژوهش از شاو

حل مساله با سیک زندگي ارتقادهندهی سالمت ،در صدد

آماری توصیفي و استنیاطي شامل روش رگرسیون

پاسخگویي به این سوال است که آیا رفتارهای وودمراقیتي

چندگانه استفاده شد .نزم به تذکر است که آزمون

شخصیتي  Dو

معناداری به روش بوت استرپ و پیش فرضهای

سیکهای حل مساله با سیک زندگي ارتقادهندهی سالمت

بهنجاری تک متغیری (با بررسي چولگي و کشیدگي)،

در نظر گرفته شوند؟

بهنجاری چند متغیری (آزمون ماهاننوبیس) ،وهي

روش کار

بودن (با ترسیم ماتریس های نمودار پراکندگي) ،چند

ميتوانند به عنوان مكانیزم واسههای بین تی

طرح این تحقیق از نوع طرحهای غیرآزمایشي و

هم وهي بودن (با بررسي عامل تورم واریانس ( )VIFو

همیستگي است .نمونهی مورد مهالعه 400 ،نفر از کلیه

ضریب تحمل (آزمون برازندگي مدل) ،نیز برای

بیماران میتال به بیماری عروق کرونر قلیي مراجعه کننده

بررسي بیشتر دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

به بیمارستان تخصصي قلب تهران در طي تیر تا مهرماه

محقق پس از هماهنگيهای نزم و همچنین آشنایي با

در سال  1397بودند که به روش در دستر

انتخا

شدند و به پرسشنامهی سیک زندگي ارتقاء دهنده

چگونگي روند کار با بیماران قلیي و عروقي ،در
جلسههای انفرادی ،توضیحاتي در رابهه با اهمیت،
اهداف و نحوهی انجام طرح به بیماران میتال به بیماری
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عروق کرونر قلیي مراجعه کننده به بیمارستان تخصصي

ماتریس همیستگي (روایي) را  88/6درصد و واریانس

قلب داد و پس از مهالعه و امضای فرم رضایتنامه

و آلفای کرونیاخ (پایایي) این پرسشنامه را  0/94و

توسط مراجع ،پرسشنامههای مربوط به پژوهش به آنها

برای  6زیر مقیا

آن طیفي بین  0/79تا  0/94را

داده شد .در طول مدت پاسخدهطي شرکتکنندهها،

گزارش نمودند ( .)25در پژوهش محمدی زیدی و

پژوهشطگر حضطور فعطال داشطت تطا از بروز پاسخهای

همكاران ( )26روایي پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته

تصطادفي (پاسخدهي سطریع و بطدون تمرکطز)

است.

جلطوگیری نمایطد و از آزمودنيها وواسته شد در

پرسشنامه سبکهای حل مساله :این مقیا

صورتي که در تكمیل پرسشنامهها با ابهاميمواجه

سوالي را کسیدی و ننو در سال  1996گسترش

شدهاند از پژوهشگر بخواهند توضیح بیشتری بدهد .در

دادند که شش عامل را ميسنجد و هر کدام از عوامل

ضمن به بیماران گفته شد که موافقت یا عدم موافقت

در بر گیرنده چهار مادهی آزمون ميباشند .این عوامل

آنها با شرکت کردن در پژوهش یا انصراف از

عیارتند از :درماندگي در حل مسأله یا جهت یابي

همكاری ،تأثیری بر روند درمان آنها نخواهد داشت.

(بیانگر بي یاوری فرد در موقعیتهای مسأله زا است)

پس از اعالم موافقت بیمار ،ابتدا مالکهای شمول

مهارگری حل مسأله یا کنترل در حل مسأله (بعد کنترل

بررسي ميشد و پس از تأیید این مالکها از بیماران

بیروني – دروني را در موقعیتهای مسأله را منعكس

وواسته ميشد تا ابزارهای پژوهش را تكمیل کنند.

ميکند) ،سیک حل مسأله والقانه (نشان دهنده برنامه

همچنین ،جهت اطمینان واطر آنها ،اطالعات

ریزی و در نظر گرفتن راه حلهای متنوع برحسب

بهصورت محرمانه حفظ شده و عالوه براین ،حق

موقعیت مسأله زا است) ،اعتماد در حل مسأله (بیانگر

برای شرکت در پژوهش رعایت گردید و

اعتماد در توانایي فرد برای حل مشكالت است) ،سیک

رضایت آگاهانه از یكایک افراد برای مشارکت در این

اجتنا (نشاندهنده تمایل به رد شدن از کنار مشكالت

انتخا

24

پژوهش صورت گرفت.

به جای مقابله با آنها) ،و سیک گرایش یا تقر

ابزارهای پژوهش

روی آورد (نشان دهنده نگرش مثیت به مشكالت و

پرسشنامهی سبک زندگی ارتقاء دهنده

تمایل مقابله رو در رو با آنهاست) .پرسشهای این

و

با گزینههای "بلي"" ،ویر"" ،نميدانم" پاسخ

سالمت :این پرسشنامه در سال  1977توسط والكر با

مقیا

هدف اندازهگیری رفتارهای ارتقاءدهندهی سالمت در

داده ميشوند .کسیدی و ننو ( )27آلفای کرونیاخ

 6بعد تغذیه ،ورزش ،مسئولیتپذیری در مورد سالمت،

این پرسشنامه را در یک مهالعه برای سیکهای

مدیریت استر  ،حمایت بین فردی ،وودشكوفایي

درماندگي ،مهارگری ،والقیت ،اعتماد ،اجتنا

و

ساوته شد .این پرسشنامه دارای  54سوال و طیف

گرایش را به ترتیب برای ابعاد یاد شده ،0/60 ،0/86

پاسخگویي آن از نوع لیكرت است .والكر و همكاران،

 0/53 ،0/51 ،0/66 ،0/66 ،0/66به دست آوردند(.)28
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پرسشنامه تیپ شخصیتی  :Dاین پرسشنامه توسط

نتایج

دنولت در  1998ساوته شده است و دارای  14سوال

در این پژوهش  370بیمار ( 226مرد و  144زن)

است که در طیف لیكرت پنج تایي به صورت

شرکت داشتند 37/3 .درصد شرکت کنندگان متاهل،

نادرست ،تاحدی نادرست ،نظری ندارم ،تاحدی

 10/5درصد مجرد 33/8 ،درصد جدا شده و 18/4

درست ،و درست درجهبندی شده است .این پرسشنامه

درصد در سایر وضعیتهای تاهل قرار داشتند.

دو ویژگي کلي عاطفه منفي ( 7ماده) و بازداری

بیشترین توزیع فراواني مربوط به گروه سني 55-51

اجتماعي ( 7ماده) را ميسنجد .هر آزمودني بر اسا

سال با تعداد  177نفر و بیشترین توزیع فراواني مربوط

 5گزینهای همیشه ،اغلب اوقات ،گاهي اوقات،

به وضعیت درآمد ،درآمد متوسط با تعداد  211نفر بود.

کم ،و هرگز ،به ترتیب نمرات  4و 3و 2و 1و 0ميگیرد

همچنین 174،نفر از اعضای گروه نمونه ،به صورت

نمرهگذاری ميشود.

تفنني سیگار مصرف ميکردند که با  %47/1بیشترین

دنولت ،همساني دروني آن را ( 0/88عاطفه منفي) و

توزیع فراواني را به وود اوتصاص داده بودند32/7.

بازداری اجتماعي  0/86دانسته است.

درصد از بیماران معتاد به سیگار بوده و  20/3درصد

مقیا

و مادههای  1و  3معكو

مراقباات از ا د در بیماااراق قلباای

شااا

سیگار مصرف نميکردند .مصرف مشرو

نیز به

توسططط ریگططل و همكططاران

صورت تفنني و همیشگي به ترتیب 33/5 ،و 44/3

در سطال  2004روان سطنجي گردیطد .ایطن ابطزار شطامل

مصرف

و عروقاای :ایططن مقیططا

 15سطططوال در  3زیطططر مقیطططا

 )1 :حفطططظ مراقیطططت از

درصد بود .در حالیكه 22/2 ،درصد ،مشرو
نميکردند.

وططود ( 5سططوال  )2 ،)1-5مططدیریت مراقیططت از وططود

در این قسمت شاو

های توصیفي متغیرهای پژوهش

( 6سطططوال  ،)6-11و  )3اعتمطططاد بطططه وطططود در زمینطططه

ارائه ميشوند .شاو

های ارائه شده نشان ميدهند

مراقیططت از وططود ( 4سططوال  ،)12-15بططا پاسططخهای 4

دادهها از پراکندگي نزم جهت انجام رگرسیون

و  5گزینططهای (بططه ترتیططب بططا امتیططاز  1-4و  )0-4در

چندگانه برووردارند.

طیف لیكرت است.
جدول  -1شاو
متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

عاطفه منفي

8

34

20/93

5/57

بازداری اجتماعي

9

35

21/37

5/68

مراقیت از وود

7

25

17/05

4/52

مدیریت مراقیت از وود

8

30

18/32

5/21

اعتماد به وود

4

27

27/15

4/54

رفتارهای

وودمراقیتي

تی

شخصیتي D

مولفه

های توصیفي متغیرهای پژوهش
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حل مسالهی سازنده

حل مسالهی غیر سازنده

سیک زندگي
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تغذیه

17

54

35/14

9/47

ورزش

15

58

36/85

8/73

مسئولیت پذیری در مورد سالمت

9

39

27/08

6/83

مدیریت استر

8

29

19/04

5/98

حمایت بین فردی

10

40

26/79

6/73

وودشكوفایي

10

40

25/29

8/05

درماندگي در حل مساله

4

12

7/78

3/04

مهارگری حل مساله

4

12

8/32

2/76

اجتنا از حل مساله

4

12

8/26

2/83

والقیت در حل مساله

4

12

7/63

3/11

اعتماد در حل مساله

4

12

7/85

3/04

گرایش به حل مساله

4

12

8/02

2/92

جدول  2نتایج همیستگي محاسیه شده بین متغیرهای بررسي شده را نشان ميدهد .دقت در این همیستگيها جهت و وجود رابههی معنادار
بین متغیرهای بررسي شده را نشان ميدهد.
جدول -2ضرایب همیستگي بین تی

شخصیتي  ،Dرفتارهای وودمراقیتي ،سیکهای حل مساله و سیک زندگي
ارتقا دهندهی سالمت

شماره
1

متغیر

1

D

1

تی

2

مراقیت از وود

3

حل مساله سازنده

4

حل مساله غیرسازنده

5

سیک زندگي ارتقا دهندهی سالمت

2

**-0/27
**

-0/23

**

0/42

**

-0/32

4

3

5

1
**

0/25

**

-0/35

**

0/40

1
**

-0/65

**

0/23

1
**

-0/37

1
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با توجه به جدول  ،2رابهه بطین سطیک زنطدگي ارتقطاء دهنطدهی

ارتقا دهندهی سالمت بطا حطل مسطاله غیطر سطازنده منفطي ()0/37

شخصیت  Dمنفي ( )0/32ميباشد ،رابهه سیک

ميباشد ،این روابط در سهح  0/01معني دار ميباشند ،همچنین،

سالمت با تی

زندگي ارتقا دهندهی سالمت با مراقیطت از وطود ( )0/40و حطل

رابههی سایر متغیرها نیز به صورت دو به دو معني دار ميباشد.

مساله سازنده ( )0/23مثیت ميباشد ،ولطي رابهطه سطیک زنطدگي

شكل  -1روابط ساوتاری نظری بین متغیرهای پژوهش

جهت بررسي اثرات غیرمستقیم و نیز اثر میانجي رفتار
وودمراقیتي در پژوهش حاضر از آزمون بوت استراپ استفاده
شد.
جدول  -3اثر میانجي رفتار مراقیتي در رابههی بین سیک زندگي ارتقا دهندهی سالمت با تی

شخصیتي  Dو حل مسالهی سازنده و

غیرسازنده
اثر غیر مستقیم (بوت)

حد بان

حد پائین

سهح معني داری

مسیر

به روی سیک زندگي از:

-

-

-

-

شخصیتيD

-0/12

-0/04

-0/23

0/01

حل مساله سازنده

0/11

0/29

0/05

0/01

حل مساله غیر سازنده

-0/03

0/03

-0/15

NS

تی

شخصیتي  Dبا ضریب  -0/12به

مراقیتي براورد ميشود ،لذا فرضیهی میانجي بودن وود مراقیتي

صورت منفي و در سهح  0/01بر سیک زندگي اثر غیر مستقیم

در روابط بین تی

شخصیتي  Dو سیک زندگي ارتقاء دهنده

دارد و از آنجایي که این روابط از طریق نقش میانجي وود

سالمت روان تأیید ميشود و ميتوان اینهور نتیجه گیری کرد

طیق آزمون بوت استراپ ،تی

 -2627مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

که تی

شخصیتي  Dاز طریق وود مراقیتي بر سیک زندگي اثر
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سادگي عصیاني و دچار احساسات منفي ميشوند و در کل

غیرمستقیم دارد.

احساسات مثیت کمتری را تجربه ميکنند و به دلیل تر

همچنین ،طیق آزمون بوت استراپ ،حل مساله سازنده با ضریب

یا بي ارزش شدن از بیان هیجانات وویش در تعامل با دیگران

 0/11به صورت مثیت و در سهح  0/01بر سیک زندگي سالم

اجتنا

ميورزند .به طور کلي ،این افراد پیوندهای اجتماعي

اثر غیر مستقیم دارد از آنجایي که این روابط از طریق نقش

کمتری را با دیگران برقرار کرده و هنگام بودن با غرییهها

میانجي وود مراقیتي براورد ميشود ،لذا فرضیه میانجي بودن

احسا

ناراحتي ميکنند و بنابراین ،بیشتر هم منزوی هستند

وود مراقیتي در روابط بین حل مساله سازنده و سیک زندگي

( .)29موارد ذکر شده در زمینه وود مراقیتي در این افراد تأثیر

سالم تأیید ميشود و ميتوان نتیجه گرفت که حل مساله سازنده

مستقیم ميگذارد .نشانههای جسماني بیشتر و احسا

ناراحتي

از طریق وود مراقیتي بر سیک زندگي اثر غیرمستقیم دارد.

شدیدتر ،کنترل ضعیف بر امیال و تمایل به پریشاني روانشناوتي

بحث و نتیجه گیری

به شكل هیجانات منفي ،آسیبپذیری بان به دلیل پرواشگری و

هدف این تحقیق بررسي نقش واسههای رفتارهای وودمراقیتي
در تییین رابههی بین تی

شخصیتي  Dو سیکهای حل مساله با

سیک زندگي ارتقادهندهی سالمت در بیماران کرونر قلیي بود.
نتایج این پژوهش از نقش واسهه ای رفتارهای وودمراقیتي در
رابهه بین تی

شخصیتي  Dو سیکهای حل مساله با سیک

زندگي حمایت کرد .دراینجا یافتههای این پژوهش ،در پرتو
یافته های پژوهش های قیلي مورد بحث قرار وواهد گرفت.
نتایج نشان داد که تی

شخصیتي  Dاز طریق وودمراقیتي بر

سیک زندگي اثر غیرمستقیم دارد .این نتیجه با یافتههای
پژوهشهای پیشین ویلیامز و همكاران ( ،)1بخشایش و حقاني
( ،)5استنیوت و همكاران ( ،)6ابوالقاسميو همكاران ( ،)7شر و
همكاران ( ،)8عیسي زادگان و همكاران ( ،)9و پدرسون و
دنولت ( )29همسو بود.
در تییین این یافته ميتوان گفت که بعضي از صفات شخصیتي
ميتوانند نقش مهميدر سیب شناسي و پیشرفت اوتالنت داشته
باشند ،به طوری که شخصیت فرد به طور غیرمستقیم و از طریق
ایجاد رفتارهای ناسالم باعث بیماری فرد شده و یا با پذیرش و
سازگاری با بیماری موجب ارتقاء سالمت ميشود .این متغیرهای
شخصیتي و روانشناوتي ممكن است بیماری قلیي را از طریق
مسیرهای رفتاری ازجمله اوتالل در عملكرد رفتار یا شكست در
رفتارهای مثیت مرتیط با سالمت تحت تأثیر قرار دهند .از نقهه
نظر بالیني افراد دارای تی
احسا

شخصیتي  Dمستعد نگراني ،تنش،

ناشادی و نگاه تیره و منفي به زندگي هستند .آنها به

از طرد

قضاوت زودهنگام ،زمینهی بهکارگیری سیک زندگي ناسالم را
در این افراد فراهم ميآورد .تنش بانی این تی

شخصیتي منجر

به تمایل به انجام رفتارهایي ميشود که امكان بیمار شدن و
آسیب دیدن آنها را افزایش ميدهد ازجمله مصرف غذاهای
چر  ،سیگار کشیدن و مصرف الكل و رفتارهایي که حافظ
سالمت هستند ازجمله حفظ رژیم غذایي مناسب و ورزش در
آنها کاهش ميیابد .بیماران قلیي با تمایل پایدار به تجربه
هیجانات منفي در موقعیتهای مختلف ،اضهرا
هرا

و دلواپسي،

و تحریکپذیری بیشتری را تجربه ميکنند و این حانت

بهنوبه وود فراواني تی

شخصیتي  Dرا در این بیماران افزایش

ميدهد .نمرهی بانی روان آزردگي شخصیتي نیز که مشخصه
شخصیت نوع  Dميباشد ميتواند در انتخا

سیک زندگي

نادرست در این افراد تأثیر گذار باشد .شخصیت نوع  ،Dکه از
طریق تمایل همزمان به تجربه هیجانات منفي (عواطف منفي) و
اجتنا

از ابراز این هیجانات در تعامالت اجتماعي با دیگران

(بازداری اجتماعي) مشخ

ميشود ،فرد را مستعد سیک

زندگي ناسالم ميکند و به دلیل تجربهی دائم هیجانات منفي
ازجمله استر

و اضهرا  ،رفتارهای واصي مانند سیگار

کشیدن ،پرووری با نوشیدن مشروبات الكلي را برای کاهش
استر

وود بیشتر نشان ميدهند و تیعیت از درمان و پیروی از

سیک زندگي سالم در آنها کاهش ميیابد.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وود مراقیتي ،نقش
واسههای بین حل مساله سازنده و سیک زندگي ارتقا دهندهی
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اعتماد و گرایش رابههی مستقیم معنيدار با میزان باور به وود

 این نتیجه با یافتهی پژوهشهای مرتیهي.سالمت ایفا ميکند

مراقیتي بیماران و افزایش کیفیت سیک زندگي ارتقا دهندهی

 مییری و همكاران،)30(  لي و همكاران،)11( مانند بشارت

 بدینصورت که بیماراني که از سیک حل.سالمت دارند

 بونر،)33(  کسینو و همكاران،)32(  زاجدل و همكاران،)31(

مسئلهی والقانه استفاده ميکنند در مواجهه با مسائل و مشكالت

.) همسو بود10(  چانو و همكاران،)34( و همكاران

از برنامهریزی برووردار بوده و راهحلهای متنوعي را برای حل

های مهم

نتایج این تحقیقات نشان دادهاند که یكي از شاو

.آن در نظر وواهند گرفت

 توانایي حل مسئله و تصمیمگیری است و بین،سالمت رواني

سیکهای حل مسئلهی افراد اشاره به سیکهای ترجیحي آنان

روشهای حل مسئله سازنده و وودمراقیتي ارتیاط معناداری

 آمادگي آنان برای عمل، ایده پردازی،هنگام برنامهریزی کردن

 فرآیند حل مسئله از متغیرهای، بهعیارتدیگر.وجود دارد

به هنگام مواجهه با مشكالت و همچنین مدیریت تغییر اشاره

پیشبین سیک زندگي سالم و وودمراقیتي و مهارگری و روی

 لذا اتخاذ راهحلهای متنوع و داشتن برنامهریزی باعث.دارد

 حل، افزون بر این.آورد مثیت به موقعیتهای مسئلهدار است

 همچنین.افزایش میزان وود مراقیتي در این بیماران ميشود

مسئله نقش بسیار مهميدر کاهش تنیدگي و درنتیجه تأمین

افرادی که در مقابله با مشكالت راهحلهای سازگارانه را انتخا

 شكل گیری سیک زندگي ارتقا،رواندرستي و در نهایت

 اعتقاد دارند که از میزان باور به وود مراقیتي بانتری،کردند

 روشهای غیرسازنده، در مقابل.دهندهی سالمت ایفا ميکنند

کساني که راهحلهای ناسازگارانه را،برووردارند و برعكس

 تهدید جدی علیه و بهداشت رواني و افزایش ادراک،حل مسئله

کردند به توانایي وود در هنگام روبرویي با مشكالت

انتخا

 همچنین. نسیت به موقعیتهای مسئلهدار ميباشند،و اجتنابي

.اعتقاد ندارند و از وود مراقیتي پایینتری برووردارند

،نتایج یافتهها نشان داد که سیکهای حل مسئلهی والقیت
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the mediating
role of self-care behaviors in explaining the relationship between personality
type D and problem-solving styles with health-promoting lifestyle in
coronary heart disease patients.
Materials and Methods: For this purpose, 400 patients with coronary heart
disease who referred to Tehran Cardiovascular Hospital during July to
October of 2019 were selected by convenience sampling method and
Walker's Health Lifestyle Questionnaire, The D-Denolt personality type
questionnaire, Cassidy and Lang problem solving styles questionnaire, and
self-care index in Rigel et al. Cardiovascular patients were answered and
multiple regression was used to analyze the data.
Results: The results showed that type D personality has a direct effect on
lifestyle through self-care. The results also showed that self-care plays a
mediating role between problem-solving and health-promoting lifestyle.
Conclusion: The results of the present study indicate the mediating role
played by caring behaviors between personality type D and problem solving
styles with health promoting lifestyle.
Key words: Self-care behaviors, personality type D, problem solving styles,
health promoting lifestyle
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