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بزرسی َمبستگی صفات شخصیت با استعذاد آسیب احساسی در بیماران قلبی 
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 چکیذٌ

 ثیي غفبت ضرػیتی ثَز.ر ثیوبراى للجی ػزٍلی ثب تَخِ ثِ ًمص پیصّسف پژٍّص حبضز ثزرسی استؼساز آسیت احسبسی ز

ًفز اس ثیوبراى للجی ػزٍلی ثَز وِ ثِ غَرت زر  80ی پژٍّص ضبهل عزح پژٍّص اس ًَع تَغیفی ّوجستگی ثَز. ًوًَِ

ّب اس همیبس زازُزستزس اس ثیي ثیوبراى ثستزی زر ثرص للت ثیوبرستبى اهبم ذویٌی تْزاى اًتربة ضسًس. ثزای خوغ آٍری 

استؼساز آسیت احسبسی ٍ پزسطٌبهِ سزضت ٍ هٌص ولًَیٌدز استفبزُ ضس. هتغیزّبی ثبلیٌی ضبهل ًَع ثیوبری للجی ػزٍلی ٍ 

 ٍ تحلیل پیزسَى ّوجستگی ّبیرٍش ثب پژٍّص ّبیعَل زٍرُ زرهبى ٍ هتغیز خوؼیت ضٌبذتی سي ًیش ثزرسی گززیس. زازُ

 .گزفتٌس لزار تحلیل ٍ تدشیِ ٍاریبًس یه راِّ هَرز گبم ثِ گبم ٍ تحلیل رگزسیَى

گزیشی، پبزاش ٍاثستگی ٍ ذَزفزاٍری ّوجستگی ًتبیح ًطبى زاز وِ ثیي استؼساز آسیت احسبسی ثب سِ ػبهل ضرػیتی آسیت

بسی، ثیٌی آسیت احسزاز وِ ثْتزیي تزویت ثزای پیص گبم ثِ گبم ًطبى رگزسیَى تحلیل ًتبیح هثجت ٍخَز زارز. ّوچٌیي

 ثبضس.گزیشی ٍ پبزاش ٍاثستگی هیآسیت

یبثس، استؼساز آسیت گزیشی، پبزاش ٍاثستگی ٍ ذَزفزاٍری افشایص هیّبی پژٍّص ًطبى زاز وِ ّزچِ آسیتزر هدوَع یبفتِ

ٍلی تَاى ثب آسیت گزیشی ٍ پبزاش ٍاثستگی، استؼساز آسیت احسبسی را زر ثیوبراى للجی ػزضَز ٍ هیاحسبسی ّن ضسیستز هی

 ثیٌی وزز.ثِ ذَثی پیص
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 مقذمٍ

غسری،  1گیزًس. آًژیيش ذَى را زرثزهیزّبی خسوی ّستٌس وِ زستگبُ گزای اس ثیوبریّبی للجی ػزٍلی زستِثیوبری

(. ضَاّس 1987، 6ثزاًَالس)ّب ّستٌس اس خولِ ایي ثیوبری 5ًی للجیٍ هزي ًبگْب 4ی هغشی، سىت3ِللجی ی، سىت2ِفطبرذَى

ّبی اختوبػی ّبی ػزٍلی للت ٍ ػَاهل ذغز آًْب هجٌی ثز زذبلت هحیظّبی رٍاًی اختوبػی زرثبرُ ثیوبریثسیبری زر پژٍّص

ی چَى ذطن، ذػَهت، ّیدبًبت ذػَغیبت(. 1995 ،7لپَرای افزاز زر تٌسرستی ٍ ثْشیستی آًْب ٍخَز زارز )ّبی همبثلٍِ سجه

(. ّوچٌیي 1995، 9ٍ ثزیح 8ضیزرّبی للجی ػزٍلی ّوجستگی هثجت زارًس )ضسُ، افسززگی ٍ ثسثیٌی ثب اثتال ثِ ثیوبریسزوَة

هیشاى ذػَهت  ّبی اختوبػی ّوجستگی هٌفی ٍ ثبثِ ذٌسیسى زر هَلؼیت ّبی للجی ػزٍلی ثب توبیلثیي اثتال ثِ ثیوبری

 (.2001، 12ٍ هیلز 11، سیسلز10والرنٍخَز زارز )ّوجستگی هثجت 

ًیش ّن ثستِ  13ػَاهل رٍاًطٌبذتی راُ اًساس ثیوبری للجی ػزٍلی هبًٌس استزس، ذطن، ذػَهت ٍ افسززگی، ثب زرز اختوبػی

ثِ ایي تَاًس افزاز هجتال ( ٍ پیبهسّبی آى ًظیز احسبس اًشٍا، عززضسگی ٍ تٌْبیی هی2005، 15ٍ لیزی 14هه زًٍبلسثبضٌس )هی

ّبیی اس احسبس زرز اضبرُ زارز وِ ثِ فؼبلیت 17وٌس. زرز ّیدبًی 16ثیوبری را هستؼس تدزثِ زرز اختوبػی ٍ آسیت احسبسی

ّبیی اس زرز ّیدبًی اضبرُ زارز وِ حبغل هحزٍهیت اس رٍاثظ زرز اختوبػی ثِ فؼبلیت ّبی فیشیىی ثبضس.زلیل آًْب غیز اس آسیت

(. احسبس آضفتگی ّیدبًی حبز 2005هه زًٍبلس ٍ لیزی، )ضرػیت فزز زر گزٍُ یب رٍاثظ است  زلرَاُ یب پبییي آهسى ارسش

 ای اس زرزوِ سیز هدوَػِ زر پبسد ثِ ایي ون ارسش پٌساضتِ ضسى زر رٍاثظ، ثِ ػٌَاى آسیت احسبسی ضٌبذتِ ضسُ است

ثبر اس عزیك سٌدص تؼساز زفؼبتی وِ افزاز  اٍلیي 19(. استؼساز آسیت احسبسی2000، 18لیزی ٍ اسپزیٌگزثبضس )اختوبػی هی

(. استؼساز آسیت احسبسی ّوجستگی لَی ٍ هثجتی 2001لیزی ٍ اسپزیٌگز، آسیت احسبسی را تدزثِ وززُ ثَزًس، ارسیبثی ضس )

(. 2008؛ هه زًٍبلس، 2001لیزی ٍ اسپزیٌگز، زارز ) 22، ٍ تزس اس ارسیبثی هٌفی21، زلجستگی ًبایوي20ثب رٍاى رًدَرذَیی

وٌس ثب هیشاًی وِ فزز تَسظ ضرع زیگزی عزز ضسُ است، ّوجستگی زارز. زر ای وِ فزز آسیت احسبسی را تدزثِ هیزرخِ

 (.2001لیزی ٍ اسپزیٌگز، هدوَع، استؼساز آسیت احسبسی هوىي است ثِ استؼساز ثبلمَُ ثزای هحزٍهیت ٍ عزز هزثَط ثبضس )

رٍز خْبى ٍ ًیش اس هطىالت ػوسُ ثْساضتی ٍ اختوبػی زر وطَر هب ثِ ضوبر هیثیوبری للجی یىی اس ػلل ػوسُ هزي ٍ هیز زر 

وبری للجی ػزٍلی، ثِ حوبیت اختوبػی ثیطتزی یّبی هشهي ًظیز ث(. ّوچٌیي فزز هجتال ثِ ثیوبری1386ذَسفی ٍ ّوىبراى، )

                                                           
1 angina 
2 hypertension 
3 myocardial infarction 
4 stroke 
5 Sudden cardiac death 
6 Braunwald 
7 Lepore 
8 Scheier 
9 Bridges 
10 Clark 
11 Seidler 
12 Miller 
13 social pain 
14 MacDonald 
15 Leary 
16 hurt feeling 
17 emotional pain 
18 Springer 
19 hurt feeling proneness 
20 neuroticism 
21 anxious attachment 
22 fear of negative evaluation 



تزثیتی ػلَم ٍ رٍاًطٌبسی هغبلؼبت  

84 -93، غفحبت 1396 ثْبر، 3/1، ضوبرُ 3 زٍرُ  

86 

 

ثزای ثزٍس زرز اختوبػی ٍ آسیت احسبسی زر وِ فزز ایي حوبیت را زریبفت ًىٌس، سهیٌِ  اس خبًت اعزافیبى ًیبس زارز. زر غَرتی

لذا پژٍّص حبضز ثِ زًجبل یبفتي پبسد ثِ ایي سؤال است وِ آیب غفبت ضرػیتی، استؼساز آسیت گززز. رٍاثظ هْیب هی

وٌس؟ ثِ ػالٍُ آیب سي، ًَع ثیوبری للجی ػزٍلی ٍ عَل زرهبى ثیوبری ثب ثیٌی هیاحسبسی را زر ثیوبراى للجی ػزٍلی پیص

 ؼساز آسیت احسبسی زر ایي ثیوبراى راثغِ زارز؟است

 

 

 ريش بزرسی

ثبضس. خبهؼِ آهبری ّبی تَغیفی ٍ اس لحبػ رٍش اس ًَع هغبلؼبت ّوجستگی هیپژٍّص حبضز اس لحبػ ّسف آى اس ًَع پژٍّص

یوبرستبى اهبم زر ثرص للت ث 1393ثبضس وِ ذززاز هبُ ٍ تیز هبُ سبل پژٍّص حبضز، ضبهل توبم ثیوبراى للجی ػزٍلی هی

)زالٍر،  ًفز هؼیي ضسُ است 100ّبی تَغیفی حسالل حدن ًوًَِ ذویٌی تْزاى ثستزی ضسًس. ًظز ثِ ایٌىِ زر پژٍّص

ثیوبر للجی ػزٍلی ثِ غَرت زر زستزس اس هیبى ثیوبراى ثستزی زر  100ی آهبری هطتول ثز ، زر ایي پژٍّص ًیش ًوًَِ(1389

 80ّبی غیز لبثل لجَل ًتربة ضسًس وِ زر پبیبى پس اس ریشش ٍ وٌبر گذاضتي پزسطٌبهِثرص للت ثیوبرستبى اهبم ذویٌی ا

ثیوبر ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبری پژٍّص اًتربة ضسًس. هالن ٍرٍز ثِ ایي پژٍّص زاضتي یىی اس اًَاع ثیوبری للجی ػزٍلی هَرز 

-ّبی هبزرسازی للت ٍ سبیز ثیوبریبیی للجی، ثیوبریای للت، ًبرسّبی زریچًِظز زر ایي هغبلؼِ )ثیوبری ػزٍق وزًٍز، ثیوبری

ٍ  سبل 19ّبی للجی ػزٍلی( عجك تطریع پشضه هؼبلح، ثستزی ثَزى زر ثیوبرستبى زر سهبى اخزای پژٍّص ٍ حسالل سي 

 زاضتي ثیوبری رٍاًی، اػتیبز ٍ سَ هػزف هَاز ٍ زاضتي ثیوبری خسوی ّوزاُ ثَز. ،هؼیبر ذزٍج

 پزسطٌبهِ سزضت ٍ هٌص ولًَیٌدز ٍ همیبس آسیت احسبسی ثَز.ضبهل  ایي هغبلؼِ زر استفبزُ هَرز اثشار

 :1(125-پزسطٌبهِ سزضت ٍ هٌص )تی.سی.آی -1

 اس یب وِ است ضسُ سبذتِ ضرػیتی ّبیٍیژگی ٍ ّبذػلت ( ثزای سٌدص1994ّوىبراى )ٍ  2ایي پزسطٌبهِ تَسظ ولًَیٌدز

ٍ  6ذَاّی، پبزاش5گزیشی، آسیت4؛ ًَخَیی3همیبس سزضت 4گیزز. زارای هیضىل  فزز زر هحیظ عزیك اس یب ٍ ٍراثت عزیك اس

(. 1994ولًَیٌدز ٍ ّوىبراى، است ) 11ٍ ذَزفزاٍری 10، ذَزراّجزی9؛ ّوىبری8همیبس هٌص 3ٍ  7ٍ پطتىبر 6ذَاّی

ی ٍ وبٍیبً)ضَز هی تىویل یب ذیز ّبی ثلیپبسد ثب ذَزسٌدی غَرت ثِ ٍ است سؤال 125زارای  سزضت ٍ هٌص پزسطٌبهِ

-سؤال، پبزاش 20گزیشی سؤال، آسیت 20ثبضس: ًَخَیی (. تؼساز سؤاالت ثزای ّز همیبس ثِ ایي تزتیت هی1384پَرًبغح، 

 ثزای آسهَى ایيسؤال.  15سؤال ٍ ذَزفزاٍری  25زی سؤال، ذَزراّج 25سؤال، ّوىبری  5سؤال، پطتىبر  15ذَاّی 

 ضزح ثِ ایزاًی یًسرِ ثزای ضسُ پبیبیی گشارش ضزیت ٍ است گزفتِ لزار ُاستفبز هَرز ایزاى، وبٍیبًی زر تَسظ ثبر ًرستیي

ٍ  85/0، ذَزراّجزی 95/0، ّوىبری 76/0، پطتىبر 61/0زاش ٍاثستگی ب، پ91/0، آسیت گزیشی 96/0ًَخَیی : است سیز

-ِ غحیح ػسز یه تؼلك گذاری ثِ گشیٌِ غلظ ػسز غفز ٍ ثِ گشیٌ(. ثزای ًوز1391ُ ،سیٌبلی ٍ ّوىبراى) 88/0ذَزفزاٍری 

ّبی ثِ زست آهسُ ًوزُ فزز زر ایي همیبس گزفت. سپس ثزذی سؤاالت هؼىَس ضسًس. زر آذز اس حبغل خوغ ّوِ پبسد

 هحبسجِ ضس.

                                                           
1 Temperament & Character Inventory (TCI-125) 
2 Cloninger 
3 temperament 
4 Novelty Seeking: NS 
5 Harm Avoidance: HA 
6 Reward Dependence: RD 
7 Persistence: P 
8 character 
9 Co-Operation: Co 
10 Self-Directiveness: SD 
11 Self-Transcendence: ST 
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 :1احسبسی آسیت همیبس -2

َز وِ سٌدص تؼساز زفؼبتی ث احسبسی زر ایي همیبس اس عزیك ٍ اسپزیٌگز سبذتِ ضس. ارسیبثی آسیت ایي همیبس تَسظ لیزی

(. ایي پزسطٌبهِ ثز اسبس ضص هبزُ تٌظین ضسُ است وِ 2001لیزی ٍ اسپزیٌگز، افزاز آسیت احسبسی را تدزثِ وززُ ثَزًس )

گذاری همیبس آسیت احسبسی ثِ زٌّس. ًوزُّب پبسد هیای ثِ ّز یه اس آىضزوت وٌٌسگبى ثز اسبس یه همیبس پٌح زرخِ

ٍ ثِ گشیٌِ  4؛ ثِ گشیٌِ سیبز، ػسز 3؛ ثِ گشیٌِ تب حسی، ػسز 2؛ ثِ گشیٌِ ون، ػسز 1سز ثبضس: ثِ گشیٌِ اغال،ً ػایي غَرت هی

ٍ حبغل خوغ ّوِ  6، 4، 3ّبی ّبی ثِ زست آهسُ اس هبزُزّین. سپس اس عزیك هؼىَس وززى ًوزُهی 5ذیلی سیبز، ػسز 

 گشارش ضسُ است. 78/0جبخ ثزای ایي همیبس گززز. آلفبی وزًٍّبی ثِ زست آهسُ ًوزُ فزز زر ایي همیبس هحبسجِ هیپبسد

 ّبزازُػالٍُ ثز ایي زٍ پزسطٌبهِ، اعالػبتی اس لجیل سي، ًَع ثیوبری للجی ػزٍلی ٍ عَل زٍرُ زرهبى ًیش اس ثیوبراى گزفتِ ضس. 

ٍ تحلیل  ّوجستگی پیزسَى، رگزسیَى ثِ رٍش گبم ثِ گبمّبی آهبری تحلیل ٍ ثب استفبزُ اس آسهَى SPSSافشار  ًزم زر

 راِّ هَرز تحلیل لزار گزفتٌس.ٍاریبًس یه

 

 َایافتٍ

سبل هطبروت زاضتٌس وِ  84تب  19ٍ زاهٌِ سٌی  6/49 ±15ًفز اس ثیوبراى للجی ػزٍلی ثب هیبًگیي سٌی  80زر ایي پژٍّص 

سبل  34س ووتز اس یه هبُ تب زرغس( سى ثَزًس. عَل زرهبى زر ایي ثیوبراى ا 5/47ًفز ) 38زرغس( هزز ٍ  5/52ًفز اس آًْب ) 42

 2/36ثیوبر ػزٍق وزًٍز ) 29سبل ثَز. اس ًظز ًَع ثیوبری للجی ػزٍلی  7/5 ±2/7هتغیز ثَز. هیبًگیي عَل زرهبى زر آًبى 

زرغس( ٍ  2/11ثیوبر هبزرسازی للت ) 9زرغس(،  5/17هَرز ًبرسبیی للجی ) 14زرغس(،  7/18ای للت )ثیوبر زریچِ 15زرغس(، 

 زرغس( ٍخَز زاضت. 2/16ّبی للجی ػزٍلی )سبیز ثیوبریهَرز  13

 ًطبى زازُ ضسُ است. 1هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر استؼساز آسیت احسبسی ٍ غفبت ضرػیتی زر خسٍل 

 

 هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر هتغیزّبی پژٍّص :1خسٍل 

 اوحزاف معیار میاوگیه متغیزَا

 3 3/19 استعذاد آسیب احساسی

 4/3 5/8 وًجًیی

 6/3 1/9 آسیب گزیشي

 5/4 7/13 خًدراَبزي

 3 3/18 َمکاري

 2/1 5/3 پشتکار

 3/2 7/8 پاداش يابستگی

 9/2 11 خًدفزايري

 

ًتبیح آسهَى ّوجستگی پیزسَى زر ذػَظ راثغِ ثیي استؼساز آسیت احسبسی ٍ غفبت ضرػیتی ًطبى زاز وِ سِ ػبهل اس 

( ٍ ذَزفزاٍری P ،315/0;r<01/0(، پبزاش ٍاثستگی )P ،291/0;r<01/0)گزیشی ّفت غفت ضرػیتی ضبهل آسیت

(05/0>P ،223/0;r) گزیشی، ثِ ػجبرت زیگز ّزچِ ثیوبر زر ػبهل آسیت؛ ثب استؼساز آسیت احسبسی ّوجستگی هثجت زارًس

 (.2هستؼس آسیت احسبسی است )خسٍل پبزاش ٍاثستگی ٍ ذَزفزارٍی ًوزُ ثبالتزی ثِ زست ثیبٍرز ثیطتز

                                                           
1 Hurt Feeling Scale 
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 هبتزیس ّوجستگی ػَاهل ضرػیت ٍ استؼساز آسیت احسبسی: 2خسٍل

 8 7 6 5 4 1 2 3 عًامل

        1 .ًَخَیی1

       1 029/0 گزیشی.آسیت2

      1 -302/0** -318/0** .ذَزراّجزی3

     1 550/0 -242/0* -282/0* .ّوىبری4

    1 295/0** 151/0 -185/0 -087/0 .پطتىبر5

   1 139/0 178/0 051/0 035/0 026/0 ثستگیٍا.پبزاش6

  1 206/0 255/0* -250/0* -074/0 -076/0 096/0 .ذَزفزاٍری7

.استؼساز آسیت 8

 احسبسی

104/0 **291/0 206/0- 149/0- 138/0- **315/0 *223/0 1 

 زار است.هؼٌی 05/0: ّوجستگی زر سغح *
 زار است.هؼٌی 01/0: ّوجستگی زر سغح **

 

وٌٌسگی استؼساز آسیت احسبسی اس تحلیل رگزسیَى گبم رسی ثْتزیي تزویت اس هیبى غفبت ضرػیت ثزای پیص ثیٌیثزای ثز

زرغس اس ٍاریبًس استؼساز آسیت  6/9گزیشی لبزر است (. ًتبیح ًطبى زاز وِ زر گبم اٍل آسیت3ثِ گبم استفبزُ ضس )خسٍل 

زرغس اس ٍاریبًس استؼساز  2/18تَاًستٌس ثب ّن  پبزاش ٍاثستگیٍ  یشیگزآسیتثیٌی وٌس. زر گبم زٍم تزویت احسبسی را پیص

 آسیت احسبسی را تجییي ًوبیٌس.

 

 ًتبیح تحلیل رگزسیَى گبم ثِ گبم غفبت ضرػیتی ثز استؼساز آسیت احسبسی ذالغِ :3خسٍل

R R متغیز گام
2 

F Sig β t Sig 

 006/0 8/2 3/0 006/0 1/8 096/0 310/0 گزیشیآسیت 1

 گزیشیسیتآ 2

 ٍاثستگیپبزاش

427/0 182/

0 

4/8 001/0 3/0 

3/0 

8/2 

8/2 

006/0 

006/0 

 

ثیي  ًتبیح آسهَى ّوجستگی پیزسَى زر ذػَظ راثغِ ثیي استؼساز آسیت احسبسی ثب سي ٍ عَل زرهبى ثیوبراى ًطبى زاز وِ

 سي ٍ عَل زرهبى ثب استؼساز آسیت احسبسی راثغِ هؼٌبزار ٍخَز ًسارز.

ثِ هٌظَر ثزرسی راِّ استفبزُ ضس. اثغِ استؼساز آسیت احسبسی ثب ًَع ثیوبری للجی ػزٍلی اس تحلیل ٍاریبًس یهزر هَرز ر

ّب زر پٌح گزٍُ ثیوبراى للجی ػزٍلی ثِ ػٌَاى پیص فزؼ السم ثزای اًدبم زازى تحلیل ٍاریبًس، آسهَى لَى ثزاثزی ٍاریبًس

بری هؼٌبزار ًجَز، ثِ ایي هؼٌی وِ هفزٍضِ ّوگٌی ٍاریبًس استؼساز آسیت اس ًظز آه (P  ٍ4/0 ;F < 797/0اًدبم ضس وِ )

راِّ تَاًین تحلیل را ثب اعویٌبى اًدبم زّین. ًتبیح تحلیل ٍاریبًس یهاحسبسی زر اًَاع ثیوبری للجی ػزٍلی ثزلزار است ٍ هی
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ي ًوزُ استؼساز آسیت احسبسی زر ثیي اًَاع اس ًظز آهبری هؼٌبزار ًجَز ثِ ایي هؼٌی وِ هیبًگی( P  ٍ9/0 ;F < 456/0ًیش )

 (.4ّبی للجی ػزٍلی تفبٍت هؼٌبزار ًسارًس )خسٍل ثیوبری

 

 استؼساز آسیت احسبسی زر اًَاع ثیوبری للجی ػزٍلی ٍاریبًس یه راِّ ًتبیح تحلیل: 4خسٍل

مجمًع  

 مجذيرات

Df  میاوگیه

 مجذيرات

F معىاداري 

 4/0 9/0 7/8 4 9/34 بیه گزيَی

   5/9 75 5/710 ين گزيَیدر

    79 5/745 کل

 

 بحث

ثیي غفبت ضرػیتی هغبلؼِ حبضز ثب ّسف ثزرسی استؼساز آسیت احسبسی زر ثیوبراى للجی ػزٍلی ثب تَخِ ثِ ًمص پیص

ّوجستگی هثجت ووی ثب استؼساز ٍاثستگی ٍ ذَزفزاٍری گزیشی، پبزاشػبهل ضرػیتی آسیت اًدبم ضس. ًتبیح ًطبى زاز سِ

یت احسبسی زارز، ثِ ػجبرت زیگز ّزچِ ثیوبر زر ایي سِ ػبهل ًوزُ ثبالتزی ثِ زست ثیبٍرز ثیطتز هستؼس آسیت احسبسی آس

-تزیي پیصٍاثستگی لَیگزیشی ٍ پبزاشآسیتّبی حبغل اس رگزسیَى گبم ثِ گبم ًطبى زاز وِ غفبت ّوچٌیي یبفتِ است.

 استؼساز آسیت احسبسی ّستٌس. ّبیثیٌی وٌٌسُ

لیزی ٍ ّبی گزیشی ٍ استؼساز آسیت احسبسی ایي یبفتِ ّوسَ ثب پژٍّصهثجت ثیي ثُؼس ضرػیتی آسیت زر هَرز راثغِ

( هؼتمسًس 2001لیزی ٍ اسپزیٌگز ). ثبضسهی (1998) 4ٍ هه وزی 3وبستبٍ ( 1998) 2ٍ وَپز 1زیٌیَ ،(2001اسپزیٌگز )

 ثبضس.زیگز هبًٌس تزس، غن، ذطن، اضغزاة ٍ ضزهسبری ّوزاُ هیّبی گشارضبت آسیت احسبسی هؼوَالً ثب گشارش ّیدبى

-رٍاى ثب لَی ٍ هحىن هثجت، ّوجستگی افسززگی ٍ غن ٍ هٌفی ّوجستگی زارًس ضبزی( ثیبى هی1998زیٌیَ ٍ وَپز )

یب ّوبى آسیت احسبسی را تدزثِ ًوبیٌس. ثِ  هٌفی ػبعفی حبلت وِ وٌسهی هستؼس را افزاز رًدَرذَییرٍاى. زارًس رًدَرذَیی

ذَاّی ػوَهبً هستؼس ( ًطبى زازًس وِ افزاز زارای ثبالتزیي ًوزُ زر ػبهل ضرػیتی ّیدبى1998ػالٍُ وبستب ٍ هه وزی )

ػٌَاى  ثِذَاّی وِ ضًَس. ػبهل ضرػیتی ّیدبىآسیت ٍ ًبراحتی، ًگزاى، هضغزة ٍ پزذبضگز ٍ تىبًطی تَغیف هی

ثب آسیت احسبسی زر ارتجبط است. ضَز، هی اضغزاة تؼزیف ٍ تزس ثَزى، احسبسبتی سزگی، ّیدبى ٍاثستگی، بز،سی حسبسیت

گزیشی ثِ ذػَغیبتی چَى ًگزاًی، تزس اس ػسم لغؼیت، ضزم ٍ ػبهل سزضتی آسیتتَاى گفت ّب هیزر تجییي ایي یبفتِ

افزازی وِ زر همیبس ( ٍ 1391ثیزاهی ٍ ػجساهلل سازُ خسی، )ز ّب ٍ ذستگی ٍ فزسَزگی اضبرُ زارذدبلت زر هَاخِْ ثب غزیجِ

آٍرًس هؼوَالً هستؼس تزس، ػػجی، هضغزة، ون رٍ، هززز، ًب اهیس، هٌفؼل، ثسثیي ٍ ًب ایوي ّستٌس گزیشی ًوزُ ثبال هیآسیت

 (.1991ولًَیٌدز، )

هه زًٍبلس ّبی بفتِ ّوسَ ثب ًتبیح پژٍّصایي یٍاثستگی زر هَرز راثغِ استؼساز آسیت احسبسی ثب ػبهل ضرػیتی پبزاش

تزیي زلیل ( ثیبى وزز هْن2008هه زًٍبلس ) ثبضس.هی (2005) ّوىبراىٍ  7ًٍدلیستیٍ  (1996) 6ٍ فلسهي 5زاًٍی ،(2008)

ثزای ایٌىِ چزا هحزٍهیت اختوبػی هوىي است ثزای فزز ثِ ػٌَاى یه تْسیس ازران ضَز، ایي است وِ عزز ضسگی هوىي 

                                                           
1 Deneve 
2 Cooper 
3 Costa 
4 McCrae 
5 Downey 
6 Feldman 
7 Vangelisti 
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ثٌبثزایي هحزٍهیت اس یه راثغِ ذبظ تٌْب تْسیس هَخَز ًیست، ؛ ِ عَر ولی خبیگبُ اختوبػی پبییي فزز را اًؼىبس زّساست ث

افزازی وِ ًسجت ثِ عزز ثِ ایي ًتیدِ رسیسًس وِ ( 1996ّبی هْن ًیش هغزح است. زاًٍی ٍ فلسهي )ثلىِ اس زست زازى پبزاش

وٌٌس. گیزًس، احسبس عزز ضسگی هیزی ٍلتی زر یه هَلؼیت هجْن لزار هیتضسى حسبسیت ثیطتزی زارًس ثِ احتوبل لَی

گَیس را ثِ غَرت ػوساً ( ًطبى زازًس افزازی وِ چیشی وِ فزز زیگزی ثِ آًْب هی2005) ّوىبراىّوچٌیي ًٍدلیستی ٍ 

س، ثیطتز زچبر آسیت وٌٌرسبى ازران هیوٌٌس، ًسجت ثِ وسبًی وِ آى را ثِ غَرت غیزػوسی آسیترسبى لضبٍت هیآسیت

 ثَزى، احسبسبتی چَى ذػَغیبتی پبزاش ٍاثستگی ثیبًگز ػبهل سزضتی تَاى گفتضًَس. زر تجییي ایي یبفتِ هیاحسبسی هی

ثُؼس پبزاش  زر وِ افزازی .(1391ثیزاهی ٍ ػجساهلل سازُ خسی، ثبضس )هی ٍاثستگی ٍ زلجستگی گزم، پذیزش، رٍاثظ ٍ گطَزگی

ّستٌس. ثسیْی است ذػَغیبتی چَى احسبسبتی  اختوبػی ٍ فساوبر گزم، حسبس، زل،ًبسن گیزًس،هی ییثبال ًوزُ ٍاثستگی،

 زل ٍ حسبس ثَزى ثب آسیت احسبسی راثغِ زارًس.ثَزى، زلجستگی ٍ ٍاثستگی، ًبسن

 ًطبى زاز.پژٍّص حبضز ّوجستگی هثجت ثیي ایي زٍ  زر هَرز راثغِ استؼساز آسیت احسبسی ثب ػبهل ضرػیتی ذَزفزاٍری

 رٍحبًی تَغیف ٍ ذَز اس فبرؽ ذالق، لبًغ، تىلف،ثی افزازی ثِ ػٌَاى وٌٌسهی وست ثبالیی ًوزُ ذَزفزارٍی ثُؼس زر وِ افزازی

-زرّن ٍ تدزثِ تدزثِ اٍج، گزایی،ثِ آرهبى توبیل ذَزفزارٍی ضبهل ٍیژگی (.1391ثیزاهی ٍ ػجساهلل سازُ خسی، اًس )ضسُ

 فزٍتي ٍ ازػب ثسٍى رٍحبًی، ثػیزت، هٌػف، ٍاخس ثبال ذَزفزارٍی ثب ثبال است. افزاز علجی ٍ غلح یؼتهحیظ ٍ عج ثب آهیرتگی

-ثِ ًظز هی (.1991ولًَیٌدز، ثبضٌس )پزهسػب هی ٍ وٌٌسُ وٌتزل هبزی، گزا، ٍالغ گزا، ػول پبییي ثب ذَزفزارٍی افزاز ٍ ّستٌس

 ٍ هتبًت ٍ هذّجی ایوبى ثب می ٍخَز ًساضتِ ثبضس، اهب ذَزفزارٍیرسس ثیي ایي غفت ٍ استؼساز آسیت احسبسی راثغِ هٌغ

ضَز، ثِ زلیل تدزثِ غیزهطزٍط زر ارتجبط است. ایي احتوبل ٍخَز زارز وِ ٍلتی فزز زچبر آسیت احسبسی هی غجَری

 آٍرز.احسبسبت هٌفی ثیطتز ثِ هذّت ٍ هسبئل هؼٌَی رٍ هی

هؼٌبزاری ثیي سي ٍ استؼساز آسیت احسبسی ًطبى ًساز. ایي یبفتِ ّوسَ ثب  ّبی پژٍّص راثغِزر هَرز سي ثیوبراى، یبفتِ

 ثیٌی پزیطبًی ّیدبًی را ًسارز.ػٌَاى وززًس سي تَاًبیی پیصآًْب ثبضس. ( هی1392حمیمت ٍ ّوىبراى، هغبلؼِ )ًتبیح 

ساز آسیت احسبسی ٍ عَل زرهبى هغبلؼِ حبضز راثغِ هؼٌبزاری را ثیي استؼزر هَرز عَل زرهبى ثیوبراى للجی ػزٍلی ًیش، 

ثِ ایي ًتیدِ رسیسًس وِ  آًْب ثبضس.( هی1392حمیمت ٍ ّوىبراى، هغبلؼِ )ّوسَ ثب ًتبیح ًیش  ثیوبراى ًطبى ًساز. ایي یبفتِ

 ثیٌی پزیطبًی ّیدبًی را ًسارز.عَل زرهبى ٍ هست ثیوبری تَاًبیی پیص

 آسیت احسبسی ًیش هغبلؼِ حبضز راثغِ هؼٌبزاری ثیي ایي زٍ ًطبى ًساز.زر هَرز ارتجبط ًَع ثیوبری للجی ػزٍلی ثب استؼساز 

للجی ػزٍلی،  ثیوبراى رٍاى سالهت زر ثزرسی ٍضؼیتآًْب ( است. 1391فزٍسًسُ ٍ ّوىبراى، ایي یبفتِ ّوسَ ثب ًتبیح پژٍّص )

ّبی هؤلفِتَاى گفت یي یبفتِ هیتفبٍت هؼٌبزاری زر ٍضؼیت سالهت رٍاى اًَاع ثیوبراى للجی هطبّسُ ًىززًس. زر تجییي ا

زر ثزٍس اًَاع ثیوبری للجی  Dٍ تیپ ضرػیتی  Aرٍاًطٌبذتی اس لجیل استزس، تٌص، اضغزاة، افسززگی، الگَی رفتبری ًَع 

ّبی تطریع ًمص زارًس. ثِ ػالٍُ اًَاع هرتلف ثیوبراى للجی ػزٍلی اس لحبػ ثزذی ػَاهل ذغز سهیٌِ سبس ٍ تساٍم ثرص، رٍش

 ّبی سیبزی ثب ّن زارًس.لِ، ػالئن ثبلیٌی ٍ ػَاهل زیگز ضجبّتٍ هساذ

 

 گیزيوتیجٍ

ثیٌی استؼساز گیزی وزز وِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پژٍّص غفبت ضرػیتی تب حسٍزی تَاًبیی پیصتَاى ًتیدِزر پبیبى هی

گزیشی، وِ سِ غفت ضرػیتی آسیتثِ ػجبرت زیگز ثیوبراى للجی ػزٍلی ؛ آسیت احسبسی را زر ثیوبراى للجی ػزٍلی زارز

ضَز ثب ضٌبذت ایي غفبت ثٌبثزایي پیطٌْبز هی؛ ٍاثستگی ٍ ذَزفزاٍری را زارًس، ثیطتز هستؼس آسیت احسبسی ّستٌسپبزاش

ّبی هستؼس آسیت احسبسی را خْت اًدبم الساهبت پیطگیزاًِ ٍ ووه زر ضرػیتی ٍ ًحَُ تأثیز آى ثز ثیوبراى، ضرػیت

 زز.زرهبى ضٌبسبیی و

ّبی ایي پژٍّص ضبهل هحسٍز ثَزى ًوًَِ هَرز ثزرسی ثِ فمظ یه هىبى ٍ یه سهبى، اثشار پژٍّص وِ ثِ غَرت هحسٍزیت

آٍرز ٍ هحسٍز ذَز گشارش زّی ثَز، تَغیفی ثَزى عزح پژٍّص وِ هحسٍزیت زر سهیٌِ اسٌبزّبی ػلت ضٌبذتی ثِ ٍخَز هی
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ّبی زیگز ٍ ثب ًوًَِ ثشرگتز تىزار ضَز. ضَز ایي پژٍّص زر ًوًًَِتبیح پیطٌْبز هیثبضس. ثزای تأییس ثَزى افزاز هَرز هغبلؼِ هی

ّبی آسهبیطی ٍ اثشارّبی ػیٌی هثل هػبحجِ استفبزُ ضَز. استؼساز آسیت احسبسی زر افزاز ػبزی ٍ ثیوبراى ثب ّن اس رٍش

 همبیسِ ضَز.
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Abstract 

 
The purpose of the present study was to investigate the hurt feeling proneness in patients with cardiovascular 

diseases considering Cloninger personality traits. 

The research design used was descriptive and correlational. The study sample included 80 patients with 

cardiovascular disease who were selected by available sampling method among inpatients in the cardiology ward 

of Imam Khomeini Hospital in Tehran. Subjects completed Hurt Feeling Proneness scale and The Temperament 

and Character Inventory. Clinical measures such as kind of illness and treatment duration were also gathered. A 

pearson correlation coeffient, stepwise regression analysis and oneway ANOVA were made after data collection. 

The results were showen positive correlations for hurt feeling proneness and traits of: Harm avoidance, Reward 

dependence and Self-transcendence. A stepwise regression analysis was also revealed Harm avoidance and 

Reward dependence as important predictors of hurt feeling proneness. 

In sum, findings suggested a positive relation of Harm avoidance, Reward dependence and Self-transcendence 

with Hurt feeling proneness and HF could be predicted successfully by HA and RD. 
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