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 تیپ های شخصیتی بیماران کرونر قلبی و رابطه آن با طرحواره های ناسازگار اولیه

 

 3، سارا جهان زاد2، دکتر فریبا حسنی1*سروناز جهان زاد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزدانشکده روانشناسی 

 

 چکیده:

عوامل روان شناختی در بروز و تشدید بیماری عروق کرونر قلب نقش مهمی را ایفا می کنند و تا کنون تحقیقات بسیاری جهت  زمینه و هدف:

نشان دادن این روابط انجام شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در بررسی تیپ های شخصیتی در بیماران 

سپس ارتباط تیپ های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماری عروق کرونر قلب را مورد بررسی و کرونر قلبی پرداخته است و 

پژوهش حاضر مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی رابطه ی عوامل روان شناختی و بیماری عروق  روش کار:تحلیل قرار داده است. 

پژوهش ها حاکی از آن هستند که ریخت های شخصیتی در بروز و تشدید بیماری  نتایج:باشد.  می 6152تا  5791کرونر قلب بین سال های 

عروق کرونر قلب بسیار موثر هستند. همچنین بسیاری از مشکالت شخصیتی ریشه در دوران کودکی و نوجوانی بیمار که با عنوان طرحواره 

طرحواره های ناسازگار اولیه در ایجاد و تشدید بیماری عروق کرونر قلب می توانند های ناسازگار اولیه مطرح می شوند، دارند. بر همین اساس، 

با توجه به نقش مشکالت شخصیتی و منش شناختی در ایجاد بیماری عروق کرونر قلب، بررسی و ریشه یابی طرحواره  بحث:مؤثر واقع شوند. 

 د، ضروری می باشد.های ناسازگار اولیه در بیماران کرونر قلبی جهت پیشگیری و بهبو

طرحواره های ناسازگار اولیه-تیپ های شخصیتی -بیماری عروق کرونر قلب -عوامل روان شناختیواژه های کلیدی:   

                                                           
s_jahanzad@yahoo.com  & ،آزاد اسالمی واحد مرکزدانشگاه انشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده روان شناسی د 1 

09365726645 
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