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     165-72فحه ص، 1394تیر و مرداد، )4(17سال                                                                                                  ي اصول بهداشت روانیمجله

  ي پژوهشیمقاله

ي سرشت و منش بیماران افسرده و افراد بهنجارمقایسه

  عباس ابوالقاسمی

محقق ، دانشگاه شناسیروان استاد گروه

  ، ایراناردبیل، اردبیلی

  

جهانگیر کرمی

رازي ، دانشگاه شناسیدانشیار گروه روان

، ایرانکرمانشاه، کرمانشاه

  

  مجتبی بختی

، شناسی عمومیکارشناس ارشد روان

  ، ایرانمشهد، فردوسی مشهددانشگاه 

  

  مرزمحمدجواد بگیان کوله*

، عمومیشناسی دانشجوي دکتراي روان

  ، ایرانکرمانشاه، رازي کرمانشاهدانشگاه 

  

  

  

  :مولف مسئول*

دانشگاه ، اجتماعی و تربیتیي علوم دانشکده

ایران  ،کرمانشاه،رازي کرمانشاه

javadbagiyan@yahoo.com  

  20/1/93: تاریخ وصول

  21/10/93: تاریخ تایید

خالصه

.استها در تمام فرهنگنی ترین اختالالت رواافسردگی یکی از شایع:مقدمه

ارزشی و ناامیدي پذیري، بیافسردگی، ترکیبی از احساس غمگینی، تنهایی، تحریک

طور مکرر از ارتباط بین سرشت و منش با افسردگی را به همراه دارد و محققان، به

ابعاد سرشت و منش در بیماران   يمقایسه،هدف پژوهش حاضر. اندحمایت کرده

  . اد بهنجار بودافسرده و  افر

، تمام مبتالیان به 1391مقطعی در سال  آماري این پژوهش يجامعه:کارروش

کننده به مراکز بالینی شهر اردبیل سال مراجعه 24ـ30ي سنی افسردگی اساسی در دامنه

مبتال به افسردگی اساسی فرد 70ها آزمودنی. افسرده بودندي بهنجار افراد غیرو جامعه

شناختی، افسردگی بک و سرشت و هاي جمعیتنامهپرسشکه  نفر بهنجار بودند61و

هاي تحلیل واریانس چندمتغیري و اطالعات با آزمون. منش کلونینجر را تکمیل کردند

  . ندتحلیل گردید 16ي نسخهSPSSافزار گانه با استفاده از نرمرگرسیون چند

  داري از نوجویی،طور معنی، بهربهنجاافراد افسرده نسبت به گروه :هایافته

پرهیزي و خودفراروي بیشتر و همکاري، خودراهبري و پشتکار کمتري آسیب

 34نشان داد که  گانه نتایج تحلیل رگرسیون چندچنین هم). P>001/0(برخوردارند 

  .  شوددرصد از واریانس عالیم افسردگی توسط ابعاد سرشت و منش پیش بینی می

ابعاد  و داري وجود داردي معنیرابطه ،سرشت و منش با افسردگی بین:گیرينتیجه

  . است افسردگیهاي شدت نشانهسرشت و منش از متغیرهاي تاثیرگذار در 

  سرشت، منش، افسردگی ، بهنجار:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، تشکر کنندگان در این پژوهششرکتاز .اي نداشته استرابطهمنافع نویسندگان با و  انجام شده رازي کرمانشاهگاه ي پژوهشی دانشبا تایید کمیتهاین مقاله :نوشتپی
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