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 چکیده 

 و سرطانی بیماران در D شخصیتی تیپ و A تیپ رفتاری الگوی روانی، سرسختی مقایسه یبررس با هدف این پژوهش

ساده  یتصادف روش نمونه گیری، است ایمقایسهو از نوع  یفیپژوهش حاضر، توصارومیه انجام شد.  شهر عادی افراد و قلبی

نفر افراد  033نفر ) 033اد ساکن شهر ارومیه اعم از خانه دار، کارمند، دانشجو و... به تعداد در این تحقیق از افربوده است.

نفر افراد با مشکل قلبی به صورت در  033نفر افراد سالم به صورت انتخاب تصادفی ساده و  033سرطانی در دسترس، 

و پرسشنامه سرسختی روانی  Dپ شخصیت و تی Aدسترس( انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تیپ شخصیت 

همچنین  .دارد وجود تفاوت سالم افراد و قلبی، سرطان به مبتال افراد در D شخصیتی تیپ نتایج تحقیق نشان داد بین. بودند

 افراد در الف شخصیتی سنخ دارد و بین وجود تفاوت سالم افراد و قلبی مشکل، سرطان به مبتال افراد در سرسختی روانی بین

 .ندارد وجود تفاوت سالم افراد و قلبی مشکل سرطان، به مبتال

 

  Dو Aسرسختی روانی، تیپ شخصیت واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 بره آن ابرتال اثرر در زیرادی افرراد ساله هر که است عروقی -بیماریهای قلبی انواع شایعترین از یکی 1قلب کرونری بیماری

 جسرمی و عوامرل علرل عررو  و قلب متخصصان معموالً. شوندمی مزمن دچار هایناتوانی انواع به یا داده دست از را خود جان

. اندسراخته مطرر  ایرن بیمراری برا ارتبرا  در را چراقی و دیابرت، خون، باالی سطح کلسترول باال، خون فشار مانند مشخصی

 از برخری بلکره نداشرته بیمراری در برروز اینردهکن تعیرین نقرش تنهایی به فو  عوامل که داده است نشان متعددی تحقیقات

 باشند.می شخصیت و استرس عوامل، مهمترین این. کنندمی ایجاد آن به ابتال برای مساعدی روانشناختی زمینه متغیرهای

 شرهری، منراطق در جمعیت تراکم و اوری پیشرفت فن جوامع، نوسازی پدیده به علت غیرواگیر بیماری های امروزه

شرایع  عروقری -قلبی نموده اند. بیماریهای پیدا گسترده ای شیوع نامناسب عادات به افراد گرایش زندگی و شیوه و كسب تغییر

پرنج  تقریبراً هرسراله عروقری -قلبری است. بیماریهای ازکارافتادگی عامل مهمترین کشورهای جهان بیشتر در مرگ علت ترین

)تومراس، هرش و روزامونرد،   مری شروند نفر هزار ٥٨٢ مرگ باعث و می دهند قرار تاثیر تحت ایاالت متحده در را نفر میلیون

فوت کردند، سه نفر بدلیل بیماری های قلبی عروقی بوده است. ایست قلبی و سرکته  6306نفر که در سال  03(. از هر 6332

اخرتالالت  از عروقری -قلبری بیمراری هرای حقیقرت، مغزی دو عامل اصلی مرگ و میر در دهه گذشته در جهان می باشند. در

 (.  6330می شوند )آگوستین،  ایجاد است ناسالم زندگی از جمله سبك عوامل از زیادی تعداد به واسطه و هستند غیرعفونی

شود و علیرغم رویارویی فرد با تهدیدهای های انطباقی طبیعی انسان حاصل میای است که از پاسخسرسختی روانی پدیده

سرازد. سرسرختی روانری صررف مقاومرت منفعرل در برابرر به موفقیت و غلبه بر تهدیدها توانمنرد می جدی، وی را در دستیابی

ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. سرسرختی آسیب

، 2باشد )کرانر و دایویدسرونر مقابل شرایط مخاطره آمیز میمعنوی د -روانی –روانی قابلیت فرد در برابر برقراری تعادل زیستی

توان آن را معادل بهبودی دانست. چون در بهبودی فرد با پیامدهی (. از این رو نمی0032به نقل از سامانی و همکاران،  6330

( معتقرد اسرت 0111)4فر (. کامپ0031به نقل از بشارت،  6332، 3کند )بونابومنفی و مشکالت هیجانی و عاطفی را تجربه می

( و قاعدتاً باید موجبات سرسختی روانی یا بازگشت به تعادل پایه است یا رسیدن به تعادلی سطح باالتر )در شرایط تهدید کننده

توان در دو گروه کلی طبقه بنردی سازگاری موفق در زندگی را فراهم آورد. تحقیقات انجام شده در حوزه سرسختی روانی را می

                                                           
1 . Coronary Heart Disease 
2 .Kaber & Davidson 
3 .Bonabu 
4 .Kamper 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

هایی است کره پردازد. دسته دوم پژوهشهای افراد تاب آور میگروه اول به عوامل تعیین کننده سرسختی روانی و ویژگینمود؛ 

آورد( را در های مخاطره آمیز را فراهم میفهم سرسختی روانی )اینکه چگونه سرسختی روانی موجبات سازگاری موثر با موفقیت

روانشرناختی بره طرور  (.مکانسریم بازیرابی0031ترجمه جوادی و کردیور،  Pervin & Jan,2001,اند )دستور کار خود قرار داده

است. صفات شخصیتی سرسختی روانی با اجزایی مثرل توانرایی  ای در چهار چوب تئوری سرسختی روانی مطالعه شدهگسترده

ن سازگاری ارتبا  دارد )نیکروزاده سازگار شدن شخص با موقعیتهای جدید و استفاده از احساسات و هیجانات مثبت در روند ای

های خاص برای رضایت زنردگی در بیمراران ایجراد کنرد. توانایی انعطاف پذیری و کنترل خود در موقعیت (.0033و همکاران، 

باشرد. هیجانرات مثبرت روی تغییررات باشد کره در واقرع توانرایی سرازگاری میجزء دیگر سرسختی روانی هیجانات مثبت می

 روان سرسرختی (.Heszen ai,2008و روانشناسی که در اثر هیجانات خلقی ایجاد شده اسرت تراثیر مثبرت دارد )فیزیولوژیکی 

جرویی( و مشرو  رشرد و توسرعه  )مبرارزه 2، کنترل و چرالش1تعهد هایمؤلفه سبك شخصیتی است که شامل نوعی شناختی،

های موجود دربراره شخصریت، و با استفادخ از نظریه( مفهوم شخصیت سرسخت را ابداع کرد 6330) 3زندگی فرد است. کوباسا

سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان که از عمل یکپارچه و هماهنگ تعهد، کنتررل و مبرارزه جرویی سرچشرمه 

یل گیرد، تعریف کرد. شواهد پژوهشهای بعدی نشان دادند که سرسختی توانایی فررد را بررای مقابلره برا فشرار شرغلی تسرهمی

(. افرراد واجرد سررختی پرایین در lambert et all,2003نماید )کند و همچون سپری محافظت کننده در برابر فشار عمل میمی

بیننرد. در دهند و در بلندمدت بیشرترین آسریب را از فشرار روانری میمقابل مشکالت زندگی، واکنش هیجانی شدید نشان می

درگیری با رویدادهایی که برای دیگران طاقت فرسا و بیماری زاست، سالم و تندرست  حالی که افراد واجد سرسختی باال به رغم

( نیز معتقد است که سرسختی بره عنروان عامرل تجربره پرذیری در حفر  سرالمت و 6331) 4مدی (.kobasa,1979مانند )می

 لیرلی در پرسرتاران را بره دلشرغ یعوامرل فشرارزا( 0111) 5هیرت افزایش عملکرد با وجود وضعیت فشارزا قابل تعریف است.

 یفشرارهامپنین ه اران،کمه ایرسو  ارانمبی ۀاران، خانوادمبا بی یکار كنزدی وردبرخ ار،ک یطاز مح انشدن انتظارات آنه برآورده

عوامرل  پزشرکان، اب یردرگی تاران،پرس رگید اب یردرگی اعی،ماجت ایتمح وددیگر نب یروانی محیط کار بیان کرده است. از سو

 هبر تارانشغلی پرسر فشار و ودگیفرس لعوام راز دیگ توق اممکردن به صورت ت کار و اآنه یوصصخ دگیمربو  به زن یارزافش

 61 هکر ددریافتنر تاندر انگلسر( 1011) ارانکرمو ه 6ایرگل ارتر،وال، بلدن، بریل، ک(. 0033)حقیقی و همکاران، رود یم ارمش

                                                           
1 .commitment 
2 .challenge 
3 .Kobasa 
4 .Maddi 
5 .Heat 
6 .Wall, Bolden, Borrill, Carter, Golya 
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در  .(0032)بشارت،  هستند یاختالالت جد دچاری کل تعیماز ج ددرص 03 اب هسدرمانی در مقای -بهداشتی اناز کارکن ددرص

یك مبحث تحقیقی مهم در اکثر مطالعات به ویژه مطالعات قلبری و عروقری شرده اسرت. تیرپ  Dسالهای اخیرتیپ شخصیتی 

دارند تمایل بیشرتری بررای  باشد. افرادی که نمره منفی باالتریدارای دو مولفه عاطفه منفی و مهار اجتماعی می Dشخصیتی 

هیجانات منفی دارند در حالیکه افرادی که نمره مهار اجتماعی باالتری دارند تمایل دارند که ایرن هیجانرات منفری را بره علرت 

ترس از طرد شدن یا رد شدن توسط مردم بیان نکنند. افرادی که در هر دو مولفه نمره باالیی دارند به عنروان تیرپ شخصریتی 

D عروقری،  -های سیستماتیك در بین بیمراران قلبری(.بررسی0013به نقل از کریمی،  6331شوند )دنالت، گرفته می در نظر

عروقی و افراد سالم نشان داد که شخصیت یك پیش بینی کننده قوی و ثابت برای کیفیت زنردگی مخترل  -بیماران غیر قلبی 

 پرر خیلری شخصری اگرر دارد، تأثیر روانی فشار مقابل در فرد ابلمق چگونگی در شخصیتی تیپ نوع (.6300، 1باشد )مستنمی

 سرری یرك از اسرتفاده برا. کررد خواهرد پیردا شردت روانی فشار و آثار احتماالً باشد جو ستیزه و حوصله بی جو، رقابت انرژی،

 تنرد شروند،مری انیعصرب دائم طور به دارند A شخصیتی تیپ که افرادی. کردند معرفی را A، B شخصیتی تیپ دو آزمایشات،

 ،A شخصریتی تیرپ مقابرل نقطره. اندیشرندمری خرود یهامسرئولیت بره اغلرب و کنندمی فوریت احساس زنند،می حرف تند

 کره اسرت داده نشرانهرا پژوهش. هسرتند نقش بدون و راحت آرام، دارند B تیپ شخصیت که کسانی. است B تیپ شخصیت

 داشرته خشونت یا ببرند کار به شدیدی تالش باید مجدد سازگاری برای که شوندمی رو روبه ییهاموقعیت با وقتی A تیپ افراد

 (.0030قربانی و دژکام، . )باشند

 

 روش تحقیق
عروقی و سرطانی و افراد عرادی -دارای بیماری قلبیمرد و زن  زوجین هیپژوهش مشتمل برکل نیجامعه مورد مطالعه در ا

 033نفر بیمار سرطانی و  033عروقی، -نفر بیمار قلبی 033نفر به تفکیك ) 033آنها  نیباشد که از بیمغیربیمار شهر ارومیه 

در این مطالعره از روش نمونره گیرری تصرادفی اسرتفاده مرد و زن و انتخاب شد. ینسبت فراوان به نفر از مردم عادی غیر بیمار(

 یایی مناسب استفاده گردیده است. .برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه با روایی و پاشد

 فرضیه های تحقیق

 بره مبرتال در برین افرراد D شخصریتی تیرپ و A تیرپ رفتاری الگوی روانی، فرضیه اصلی تحقیق: متغیرهای سرسختی

 .دارد وجود تفاوت سالم و افراد قلبی سرطان،

                                                           
1 .Masten 
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  یافته ها

 نمرات متغیرها استفاده شده است. فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه آزمونبرای 

، سرسختی روانی و تیپ شخصیتی الف در سه گروه D: خالصه نتایج تحلیل چند متغیری برای مقایسه متغیرهای متغیرهای تیپ شخصیتی 0جدول 

 بیماران سرطانی، قلبی و افراد سالم

 معنی داری Fمقدار   ارزش اثر
 

 

 گروه

253/0 اثر پیالئی  00/32  002/0  

مبدای ویلکزال  666/0  55/32  002/0  

062/0 اثر هاتلینگ  66/33  002/0  

250/0 بزرگترین ریشه روی  53/23  002/0  

، D( خالصه نتایج تحلیل چند متغیری بررای مقایسره نمرره هرای متغیرهرای متغیرهرای تیرپ شخصریتی 2در جدول )

ی و افراد سالم ارائه شده است. مندرجات جدول نشران سرسختی روانی و تیپ شخصیتی الف در سه گروه بیماران سرطانی، قلب

دهد که بین سه گروه بیماران سرطانی، قلبی و افراد سالم از لحاظ حرداقل یکری از متغیرهرای وابسرته تفراوت معنری داری می

 3-0د. جردول وجود دارد. برای بررسی نقطه تفاوت، تحلیل واریانس های یکراهه در متن مانوا روی متغیرهای وابسته انجام شر

 پیر، سرسرختی روانری و تD یتیشخصر پیرت یرهرایمتغهای نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا را برای مقایسه نمره

 نشان می دهد. و افراد سالم یقلب ،یسرطان مارانیالف در سه گروه ب یتیشخص
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، سرسختی روانی و تیپ شخصیتی الف در سه گروه Dه های متغیرهای تیپ شخصیتی : نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمر(6)جدول

 بیماران سرطانی، قلبی و افراد سالم 
 

 

 

 

 

 

 

، سرسختی روانی و D یتیشخص پیت یرهایمتغنتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره  3-0جدول شماره 

نشان می دهد که تحلیل واریانس های یکراهه در متغیر  و افراد سالم یقلب ،یسرطان مارانیالف در سه گروه ب یتیشخص پیت

( معنی دار می باشد و تیپ F ،002/0 =p= 356/06( و سرسختی روانی )563/30 =F ،002/0 = p) Dتیپ شخصیتی 

و  D ( معنی دار نمی باشند به عبارتی می توان گفت بین سه گروه در تیپ شخصیتیF ،033/0 =p= 553/3شخصیتی الف  )

 ری وجود ندارد.سرسختی روانی تفاوت وجود دارد ولی بین سه گروه در تیپ شخصیتی الف تفاوت معنی دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع 
 تغییرات

 متغیر وابسته
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F 
 سطح معنی
 داری

 

 گروه

D 550/3662تیپ   3 36/2260  563/30  002/0  

030/2625 سرسختی روانی   3 32/0536  356/06  002/0  

60/26 تیپ شخصیتی الف    3 50/26  553/3  033/0  

 

 خطا

D 20/26202تیپ   363 60/05    

50/33536 سرسختی روانی   363 56/63    

22/3332 تیپ شخصیتی الف    363 65/3    

 

 کل

D 00/222630تیپ   200    

63/26323 سرسختی روانی   200    

623/3223 تیپ شخصیتی الف    200    
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، سرسختی روانی و تیپ شخصیتی الف در سه گروه بیماران D: نتایج آزمون تعقیبی توکی  روی نمره های متغیرهای تیپ شخصیتی 3-2جدول 

 سرطانی، قلبی و افراد سالم

گروه   متغیر وابسته  گروه 
اختالف میانگین  

 گروهها
خطای انحراف 
 استاندارد

 معنی داری 

 

 

یپ ت D 

32/3 سالم سرطانی    225/2  002/0  

53/3 قلبی  225/2  030/0  

سالم  -32/3 سرطانی   225/2  002/0  

-32/0 قلبی    225/2  002/0  

-53/3 سرطانی قلبی  225/2  030/0  

32/0 سالم  225/2  002/0  

 

 

 سرسختی روانی

-66/6 سالم سرطانی    262/2  002/0  

50/6 قلبی  262/2  002/0  

المس  66/6 سرطانی   262/2  002/0  

52/22 قلبی    262/2  002/0  

50/6 سرطانی قلبی  262/2  002/0  

-52/22 سالم  262/2  002/0  

 

 

 تیپ

 شخصیتی

A 

-05/0 سالم سرطانی    262/0  050/0  

00/0 قلبی  262/0  500/0  

سالم  05/0 سرطانی   262/0  050/0  

56/0 قلبی    262/0  062/0  

انیسرط قلبی  00/0-  262/0  500/0  

-56/0 سالم  262/0  062/0  

 

 یتیشخص پی، سرسختی روانی و تD یتیشخص پیت یرهایمتغروی نمره های  نتایج آزمون تعقیبی توکی 5-0جدول 

،  D پیتنشان می دهد. چنان که مشاهده می گردد در متغیر وابسته  و افراد سالم یقلب ،یسرطان مارانیالف در سه گروه ب

مشاهده می  0-2( معنی دار می باشد. با توجه به جدول =002/0pاختالف میانگین گروه بیماران سرطانی و افراد سالم  )

می باشد. بنابراین بیماران سرطانی در مقایسه با افراد  03/6و افراد سالم  33/30گردد که میانگین گروه بیماران سرطانی  

ت بیشتری داشته است. همچنین تفاوت دو گروه بیماران سرطانی با بیماران قلبی در نمرا  D شخصیتی پیتسالم  درآزمون  

می باشد و نشان می دهد که بین دو گروه  50/22( معنی دار نمی باشد. میانگین گروه بیماران قلبی 03/0) Dتیپ شخصیتی

 بیماران در مقایسه با گروه سالم تفاوت معنی داری بین شان نیست.
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( معنی دار می باشد. همچنین =002/0pته سرسختی روانی، اختالف میانگین بیماران سرطانی و قلبی  )در متغیر وابس

نتایج نشان می دهد که تفاوت دو گروه بیماران با گروه سالم در آزمون سرسختی روانی معنی دار می باشد. با توجه به جدول 

می  25/62و  گروه سالم   30/65و قلبی  66/63سرطانی مشاهده می گردد که میانگین آزمون سرسختی روانی گروه  0-2

در  باشد و نشان می دهد که دو گروه بیماران در مقایسه با گروه سالم تفاوت معنی داری در آزمون سرسختی روانی دارند.

شد. همچنین ( معنی دار نمی با=500/0p، اختالف میانگین گروه بیماران سرطانی با قلبی  )الفی تیشخص پیت متغیر وابسته

نتایج نشان می دهد که تفاوت دو گروه بیماران با گروه سالم در آزمون تیپ شخصیتی الف معنی دار نمی باشد. با توجه به 

 00/06و  گروه سالم  62/06و بیماران قلبی  05/06مشاهده می گردد که میانگین آزمون گروه بیماران سرطانی  2-0جدول 

 گروه بیماران در مقایسه با گروه سالم تفاوت معنی داری وجود ندارد.می باشد و نشان می دهد که دو 

  گیریبحث و نتیجه
 افراد و قلبی و سرطانی بیماران در D شخصیتی تیپ و A تیپ رفتاری الگوی روانی، سرسختی در این تحقیق مقایسه

 که فرضیه ها تفاوت متغیرهای سرسختیفرضیه بررسی شدند.  0ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق طی  شهر عادی

را در گروه بیماران با افراد سالم مورد تایید قرار دادند. فرضیه اصلی بیان می   D شخصیتی تیپ و A تیپ رفتاری الگوی روانی،

 دافرا و قلبی سرطان، به مبتال افراد بین در D شخصیتی تیپ و A تیپ رفتاری الگوی روانی، سرسختی متغیرهایکرد که: 

 الگوی روانی، سرسختی متغیرهاینتایج یافته ها تفاوت این فرضیه را تایید می کند و می توان گفت .دارد وجود تفاوت سالم

دارند که این یافته با  وجود تفاوت سالم افراد و قلبی سرطان، به مبتال افراد بین در D شخصیتی تیپ و A تیپ رفتاری

 بندی فراش و ییال  شهنی نیسی، (،2262)سروقد و ، مستغنی(3005) همکاران و اشر ،(3002) کوباسانترررررایج تحقیقات 

همسوئی دارد. و در تبیین آن می  (2253) نعامی و نجاریان ( و زرگر،2252) حصار نبوی و یوسفی نیسی، (، عطاری،2250)

 با فرد رویارویی علیرغم و شودمی حاصل انسان طبیعی انطباقی هایپاسخ از که است ایپدیده توان گفت که سرسختی روانی

 که دادند نشان بعدی پژوهشهای. سازدمی توانمند تهدیدها بر غلبه و موفقیت به دستیابی در را وی جدی، تهدیدهای

 عمل فشار برابر در کننده محافظت سپری همچون و کندمی تسهیل شغلی فشار با مقابله برای را فرد توانایی سرسختی

 افرادی. باشدمی اجتماعی مهار و منفی عاطفه مولفه دو دارای D شخصیتی تیپ(.3002 ، یاماشی و المبرت ت،المبر) نمایدمی

 دارند باالتری اجتماعی مهار نمره که افرادی حالیکه در دارند منفی هیجانات برای بیشتری تمایل دارند باالتری منفی نمره که

 دو هر در که افرادی. نکنند بیان مردم توسط شدن رد یا شدن طرد از رست علت به را منفی هیجانات این که دارند تمایل

 (.2260 کریمی، از نقل به 3005 دنالت،) شوند می گرفته نظر در D شخصیتی تیپ عنوان به دارند باالیی نمره مولفه
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 این از گروه آن مخصوصا و A تیپ افراد همچنین. است قلبی هایبیماری خطرساز عوامل از یکی A تیپ رفتاری الگوی

 نشان الکل و دخانیات استعمال قبیل از ناسالمی رفتارهای به بیشتری تمایل معموال دارند، بیشتری پرخاشگری که افراد

 لذا(. 2256 شاملو،) آمیز جنون هایسرعت با پروا بی رانندگی مثل کارهایی خطرناکند؛ کارهای شیفتة همچنین آنها. دهندمی

 مسائل و مشکالت و جدید شرایط با سازگاری توانایی شوند می قلبی بیماری یا و سرطان دچار که سانیک کرد تبیین توان می

 بیماران در سرسختی روانی میزان بودن متفاوت احتمال لذا ندارند ها استرس انواع برابر در مقاومت تاب و ندارند آمده پیش

 دهد می قرار حد از بیش فشار و استرس برابر در را فرد همیشه فال شخصیتی تیپ نیز و شود می مطر  سالم افراد با سرطانی

 می برخورد نوع دو سالم افراد مورد در و گردد می ها یروس و بیماریها انواع برابر در بدن مقاومت کاهش باعث استرس این و

 حد در آنها الف تیپ و  D شخصتی و سرسختی روانی میزان و اند گرفته قرار مشکالت انواع معرض در که کسانی داشت توان

 نوع هیچ هنوز که کسانی و است نموده محافظت بیماریها و های استرس و مشکالت این برابر در آنها از و بوده خوبی و نرمال

 منفك هم از و شده گرفته نظر در کلی بطور را نرمالد  افرا تحقیق این در که اند نداشته را مشکالتی و مسادل تجربه یا مشکل

 بروجردنیا، (، غفوریان2262، مستغنی و سروقد )(2253) نعامی و نجاریان زرگر،این یافته با نتایج پژوهش های  .اند دهنگردی

 (2262) نیا پیمان و هاشمی (0013) عتیق و خیر فتحی، (0010) زاده شفیعو  (2263) کوتی و همتی حمید، شیروی،

  محمدی،  ( و روشن،3022کارشکی ) و آقامحمدیان شال، سلطانی (2263) عزتی و صادقی صادقی، تابان گورادال، علیزاده

 و نجاریان زرگر، ،(6333) همکاران و راش ،(6330) مستن ،(6333) چیچتی ،(6331) نول، (2263جاللی ) و ثالثی  رجبی،

 سروقد و ستغنیم ،(0032) بندی فراش و ییال  شهنی نیسی، ،(0030) حصار نبوی و یوسفی نیسی، عطاری، ،(0031) نعامی

 ،(0033) عسگری و هنرمند زاده مهرابی مظاهری، احدی، خانی، اسمعیل ،(0031) فرید اصغرنژاد و بوگر رحیمیان ،(0010)

 .دارد همسوئی( 0031) بهرامی و ترشابی و( 0032) حمید ،(0031) امیری و ساعتچی ایرانبان،

 پیشنهادات

های آنها به طور جداگانه و شناسایی مشکالت روانری هرر دو گرروه و انوادههای مشاوره برای بیماران و خبرگزاری جلسه -

 رفع مشکالت.

 و افزایش سرسختی روانی افراد مبتال به بیماری. Dها و امکانات برای تغیر تیپ های شخصیتی تیپ الف و ارائه فرصت -

وزش حل مسئله، مهارتهای مسئله مردار های آموزش مهارتهای زندگی از جمله آموزش جرأت ورزی، آمگنجاندن برنامه -

 در هنگام رویارویی با مشکالت افراد. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

هرا و باورهرای آنهرا نسربت بره تواند افراد را به ایرن موضروع آگراه سرازد کره بریش از نگرشهای این پژوهش مییافته -

 بیماریشان، نحوه و میزان سرسختی روانی آنها افزایش دهد.

اوره فردی و برگزاری جلسات گروه درمانی بررای بیمراران، بیشرتر بره آمروزش مهارتهرای شود همراه با مشپیشنهاد می -

 زندگی تأکید شود.
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