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Abstract
Background: Diabetes is the most common metabolic disease in the world. Self-care is the most important
factor in controlling this disease. The aim of this study is to evaluate personality traits and coping styles on
the self-care behavior of people with type 2 diabetes.
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive study.121 patients with type 2 diabetes selected
through targeted sampling and were surveyed regarding their Demographics and completed Temperament
and Character Inventory (TCI), Coping Strategies Inventory by Folkman and Lazarus. Data were analyzed
using by SPSS software version 23, descriptive and correlation tests.
Results: The results showed there is a significant relationship between personality traits and coping styles
and self-care in type 2 diabetic patients. some personality traits and coping styles were able to predict diabetic
self-care. The relationship was meaningful between Diabetic self-care with Self-Directedness personality
trait (P <0.05, r = 0.023) and among coping styles, with social support seeking (P<0.001, r = 0.052) and
responsibility (r = 20-, P <0.05, ). Also, in current study, all personality traits, except reward dependency,
had a significant relationship with coping styles.
Conclusion: Findings indicated the role of personality traits and coping styles in self-care of diabetic
patients, thus it can be used in prevention, screening and training issues.
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چكيده:
سابقه و هدف :دیابت شایعترین بیماری متابولیک در جهان است .مهمترین عامل در کنترل این بیماری خودمراقبتی است .هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل
شخصیتی و سبک های مقابلهای بر رفتار خودمراقبتی افراد مبتال به دیابت نوع  2می باشد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده که در آن  121بیمار مبتال به دیابت نوع  2از طریق نمونهگیری هدفمند وارد مطالعه شدند .ابزار
گردآوری اطالعات شامل پرسش نامه دموگرافیک ،پرسشنامه شخصیت سرشت و منش کلونینجر و همچنین پرسشنامه سبکهای مقابله الزاروس میباشد .نتایج
بهوسیلهی نرمافزار  SPSSنسخه23و آزمونهای توصیفی ،همبستگی به دست آمد.
یافته ها :نتایج حاکی از آن بود که بین ویژگی های شخصیت و سبک های مقابله و خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع  2ارتباط معنی دار وجود دارد و برخی از
مولفه های شخصیتی و سبک های مقابله توانستند خودمراقبتی دیابتی را پیشبینی کنند .خودمراقبتی دیابتی با مولفه شخصیتی خودراهبردی()r=0/23 ،P <0/05
و از بین سبک های مقابله ،با جستجوی حمایت اجتماعی ( )r=0/52 ،P <0/001و مسوولیت پذیری( )r=-0/20 ،P <0/05رابطه دارد .وهمچنین در این مطالعه
تمام سبکهای شخصیتی به غیر از وابستگی به پاداش با سبکهای مقابله داراری رابطه معنی دار بودند.
نتیجه گیری :میتوان از ارتباط بین ویژگیهای شخصیت و سبک های مقابله در بیماران مبتال به دیابت به منظور پیشگیری ،غربالگری وهمچنین آموزش در افراد
مبتال و همچنین خانواده های آنها استفاده کرد.
واژگان كلیدی :دیابت ،ویژگیهای شخصیت ،سبک های مقابله
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مقدمه:
در حاﻝ حاﺿر حدود هشت تا نه درﺻد از بزرگساﻻن در سراسر جﻬان مبتال به دیابت
نوع 2می باشند و جامعه جﻬانی شاهد میزان قابل توجﻬی از شیوع این بیماری در ﻃوﻝ
زمان بودﻩ است (1) .بر اساﺱ گزارش منتشر شدﻩ توسﻂ سازمان بﻬداشت جﻬانی
) 422 (WHOمیلیون بزرگساﻝ در جﻬان در ساﻝ 2014مبتال به دیابت شدﻩاند و بیشتر
آنﻬا مبتال به دیابت نوع  2میباشند) (2و همﭽنین ﻃبﻖ انجمن بین ا لمللی دیابت
 415میلیون نﻔر یعنی یک نﻔر درهر یازدﻩ بزرگساﻝ در ساﻝ  2015در سرار جﻬان از
دیابت رنﺞ می برند) (3و انتﻈار میرود تا ساﻝ  2035این میزان به  592میلیون نﻔر
برسد (4) .اگر ﭼه بروز دیابت نوع  2با توجه به منﻄقه جغرافیایی متﻔاوﺕ است ،بیش
از 0/80از این بیماران در کشورهای کﻢ درآمد و درآمد متوسﻂ میباشند (4) .میزان
شیوع دیابت نوع  2در ایران حدود  8/6درﺻد است و این میزان رو به افزایش است(5) .
دیابت نوع  2یک بیماری متابولیک درازمدﺕ است که با افزایش قند خون و مقاومت

به انسولین همراﻩ است و همﭽنین دارای عوارﺽ متعددی از جمله ،بیماریﻬای قلبی
عروقی ،نارسایی کلیه و آسیبهای بینایی میباشد (6) .دیابت نوع 2شایﻊترین نوع
دیابت است که در حدود 0/90درﺻد از کل موارد ابتال به دیابت را در سراسر جﻬان به
خود اختصاﺹ دادﻩ است و این بیماری باعﺚ کاهش  10ساﻝ امید به زندگی خواهد
شد(7) .دیابت به علت عوارﺽ دیررﺱ و خﻄرناک ،روز به روز توجه بیشتری را به
خود معﻄوﻑ کردﻩ و بیماری مزمنی است که به رفتارهای خودمراقبتی ویژﻩای تا پایان
عمر نیاز دارد(8) .یکی از مﻬﻢ ترین تﻔاوﺕ های بیماری دیابت با دیگر بیماری های
مزمن این است که انتﻈار میرود بخش عمدﻩ کنترﻝ دیابت را فرد بیمار انجاﻡ دهد،
خودمراقبتی مداوﻡ با سﻄﺢ پایین تر هموگلوبین گلیکوزیله وعوارﺽ کمتر همراﻩ است.
)(7مدیریت موﺛر دیابت نیازمند اجرای رفتارهای خودمراقبتی پیﭽیدﻩ از قبیل تغییر
سبک زندگی ،کنترﻝ تغذیه ،ورزش منﻈﻢ ،استﻔادﻩ از داروها ،تست گلوکز و مراقبت
از پاها بودﻩ و نتایﺞ درمانی دیابت به میزان زیادی به رفتارهای خودمراقبتی بیماران
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مواد و روشها
پژوهش حاﺿرمﻄالعهای توﺻیﻔی -مقﻄعی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه
2مراجعه کنندﻩ به بیمارستان ﻃالقانی و کلینیک
بیماران مبتال به دیابت نوع
تخصصی دیابت تابان بودند .حجﻢ نمونه  121نﻔر و دامنه سنی 20 - 65است .معیار
ورود به مﻄالعه شامل تشخیﺺ دیابت نوع  2به مدﺕ حداقل یک ساﻝ بود و درﺻورﺕ
ابتالی بیمار به سرﻃان ،بیماری های شدید کلیوی ،قلبی وعروقی ،نابینایی ،قﻄﻊ
عﻀو ،زخﻢ فعاﻝ و همﭽنین بیماری های خاﺹ روانﭙزشکی از مﻄالعه خارﺝ شدند.
تﺤلیل اﻃالعاﺕ با نرﻡ افزار 23spssانجاﻡ گرفت.
ابزار پژوهش
مقیاﺱ خودمراقبتی دیابت توبرﺕ و گالسکو ) (18خالﺻه ای از رفتارهای مراقبت از
خود برای افراد دیابتی جﻬت سنجش شاخﺺ رفتار مراقبت از خود است .این پرسش
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یافتهها
تﺤلیل نتایﺞ این پژوهش بر روی  121نﻔر انجاﻡ گرفت که  0/53آنﻬا زن و0/ 47
مرد می باشد .درفاﺻله سنی  20تا  65ساﻝ که گروﻩ  55تا  65دارای باﻻترین درﺻد
فراوانی بود)  .(0/55همﭽنین حدود  0/ 80از آنﻬا متاهل و سﻄﺢ تﺤصیالﺕ0/44آنﻬا
دیﭙلﻢ و یا فوﻕ دیﭙلﻢ است0/97،دارای بیمه خدماﺕ درمانی و 0/70دارای درآمد
متوسﻂ می باشند 0/52.از بیماران بیشتر از  10ساﻝ به دیابت مبتال بودند و  0/ 85از
آنﻬا دارای سابقه خانوادگی ابتال به دیابت و 0/ 65دﭼار بیماری های مزمن دیگر بر اﺛر
ابتال به دیابت می باشند.
رابﻄه میان مولﻔه های شخصیتی ،سبک های مقابلهای و خودمراقبتی دیابتی در
جدوﻝ شمارﻩ 1قابل مشاهدﻩ است .نتایﺞ همبستگی نشان می دهدکه میان شخصیت،
سبک های مقابله و خودمراقبتی دیابتی رابﻄه معنیدار برقرار است .به ﻏیر از مولﻔه
شخصیتی "وابستگی به پاداش" که با هیﭻ سبک مقابلهای رابﻄه معنی دار نداشت،
تماﻡ مولﻔه های شخصیت دیگر با سبک های مقابله دارای رابﻄه معنیدارمیباشند.
ازمیان دودسته کلی سبکهای مقابله ،سبک های هیجان مدار هﻢ با مولﻔه های
سرشت و هﻢ منش شخصیت دارای رابﻄه معنیدار بود ولی سبک های مساله مدار
فقﻂ با مولﻔه های منشی شخصیت رابﻄه معنی دار داشت.
همﭽنینخود مراقبتی دیابتی با مولﻔه شخصیتی خودراهبردی )(r=0/23 ، P>0/05
و از بین سبک های مقابله با جستجوی حمایت اجتماعی ) (r=0/52 ،P>0/001و
مسوولیت پذیری ) (r=-0/20 ،P>0/05دارای رابﻄه معنیداراست.
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وابسته است(9) .دربرسی متون پژوهشی مربوﻁ به کنترﻝ دیابت مشخﺺ شدﻩ است
که کنترﻝ این بیماری ارتباﻁ قوی با خودمراقبتی دارد ،اما این ارتباﻁ تﺤت تاﺛیر
برخی از عوامل از جمله عوامل روانشناختی قرار دارد(10) .از عوامل روانشناختی در
بروز این بیماری و همﭽنین عملکرد خودمراقبتی در بیماران دیابتی ،میتوان از مولﻔه
های شخصیتی و سبک ها مقابلهای ناﻡ برد .ابتال به بیماری دیابت و الزاﻡ بیمار به
انجاﻡ رفتارهای خودمراقبتی موجب ﭼالش های فراوانی در زندگی روزمرﻩ این بیماران
می شود که استﻔادﻩ از سبک های مقابلهای را به منﻈور سازگاری ﺿروری میسازد،
سبک های مقابلهای میتواند نقش مﻬمی در سیر ،کنترﻝ و سازگاری های روانی و
اجتماعی فرد بیمار با دیابت داشته باشند(11) .انجمن دیابت امریکا در ساﻝ 2004
مقابله سالﻢ را به عنوان یکی از هﻔت رفتار کلیدی خودمراقبتی در دیابت معرفی کردﻩ
است و بر لزوﻡ شناسایی موﺛر آنﻬا جﻬت کنترﻝ تنشهای واردﻩ بر بیماران دیابتی
تاکید کردﻩ است (12) .سبک های مقابلهای راهبردهایی هستند که فرد از آنﻬا برای
کاهش تنش ناشی از وقایﻊ تنشزای در زندگی روزمرﻩ استﻔادﻩ میکند (13) .ﻻزاروﺱ
و فولکمن ،سبک های مقابلهای را به دو دسته مسئله مدار و هیجان مداردسته بندی
کردﻩ اند (14) .در حالیکه آنﻬا معتقدند که مﻬارﺕ های مقابلهای موﺛر شامل هر دو
سبک مقابلهای میشود ،ولی برخی از یافتههای پژوهشی بیان میکنند که استﻔادﻩ از
راهبردهای مقابله ای مساﺋله مدار در قیاﺱ با راهبردهای هیجانمدار در بﻬبود بیماران
دیابتی کارایی بیشتری دارند .راهبردهای مقالبلهای به همراﻩ عوامل شخصیتی به
ﺻورﺕ مستقیﻢ و ﻏیر مستقیﻢ در ایجاد و تداوﻡ انواع گوناگون بیماری ها و ناسازگاری
ها دخالت دارند .بدین منﻈور مﻄالعاﺕ زیادی در ﺻدد روشن کردن نقش مولﻔه های
شخصیتی و سبک های مقابلهای در تعامل با هﻢ در جمعیت های بالینی و سالﻢ بودﻩ
اند (15) .شخصیت هر فرد به عنوان عاملی تعیین کنندﻩ که بر تماﻡ رفتارها و تمایالﺕ
انسان سایه میافکند ،به واسﻄه ﺻﻔاﺕ و ویژگی های ناسازگارانه میتواند او را دﭼار
پارﻩ ای از مشکالﺕ روانی و حتی جسمانی کند) (17 ,16نﻈریه شخصیتی سرشت و
منش کلونینجر یک مدﻝ هﻔت عاملی روانی –زیست شناختی از شخصیت اراﺋه کردﻩ
است که ابعاد شخصیتی را در دوبعد سرشتی که شامل 4مولﻔه نوجویی ،آسیب پذیری،
وابستگی به پاداش وپشتکار میباشد وبعد منش شامل  3مولﻔه خودراهبردی ،همکاری
وخودفراروی است را میسنجدکه هرکداﻡ از این مولﻔه ها دارای زیر مقیاﺱ هایی نیز
هستند .بیماران دیابتی به دلیل مشکالﺕ جسمی فراوان و روند درمان پیﭽیدﻩ ،در
معرﺽ اختالﻻﺕ روانی زیادی قرار دارند که گاهی می تواند ﺫهنیت و عملکرد فرد
را تﺤت تاﺛیر قرار دهد به ﻃوریکه گاهی سازش وی با مﺤیﻂ اﻃراﻑ مختل میشود،
وجود ﭼنین مشکالتی می تواند روی ویژگیهای شخصیتی بیماران دیابتی تاﺛیر منﻔی
بگذارد و عملکرد ،توانایی و ارزش های فرد را نسبت به اﻃرافیان تغییر دهد.
لذا با توجه به اهمیت خودمراقبتی به عنوان پایه و اساﺱ درمان دیابت و اهمییت
شناسایی مولﻔه های شخصیتی و سبک های مقابلهای این بیماران و تعامل آنﻬا در رفﻊ
تنش های متعدد همراﻩ با بیماری مزمن و فرسایشی دیابت ،پژوهش حاﺿر با هدﻑ
بررسی رابﻄه و تعامل بین مولﻔه های شخصیتی و سبک های مقابلهای درخودمراقبتی
بیماران مبتال به دیابت نوع  2انجاﻡ شد تا به وسیله شناسایی رابﻄه و تعامل بین این
متغیرها گامی موﺛر در جﻬت پیشگیری ،آموزش و ارتقا خودمراقبتی در این بیماران
برداشته شود.

نامه ابزار خودگزارشی معتبر  12سوالی است که در نسخه اﺻلی ﭼﻬار جنبه از مدیریت
اﺻلی بر دیابت )رژیﻢ ﻏذایی ،ورزش ،بازبینی قند خون و تزریﻖ انسولین( ودر نسخه
جدید  5جنبه )رژیﻢ ﻏذایی ،ورزش ،آزمایش قند خون ،مراقبت از پا و سیگار کشیدن(
را ﻃی هﻔت روز گذشته مورد بررسی قرار میدهد .این ابزار در مقیاﺱ هﻔت گزینهای
لیکرﺕ نمرﻩ گذاری شدﻩ است .آلﻔای کرونباﺥ در خصوﺹ پرسش نامه خودمراقبتی در
بیماران دیابتیک در مﻄالعهای که ﺿاربان و همکاران انجاﻡ دادﻩ بودند 0/89به دست
آمدﻩ است (19) .ﻃیﻒ پاسخ ها از ﺻﻔر)در هﻔت روز گذشته هیﭻ فعالیت خودمراقبتی
نداشته است( تا هﻔت )هر هﻔت روز گذشته فعالیت های خودمراقبتی را انجاﻡ دادﻩ
است( میباشد .حداکﺜر نمرﻩ پرسش نامه نیز 84می باشد .نمراﺕ باﻻتر نشان دهندﻩ
این است که بیمار ﻃی هﻔت روز گذشته خودمراقبتی مﻄلوﺏتری داشته است(20) .
نمرﻩ دهی سواﻝ  4پرسش نامه مذکور به ﺻورﺕ معکوﺱ انجاﻡ میشود(21) .
پرسش نامه راهبردهای مقابله با استرﺱ توسﻂ فولکمن و ﻻزاروﺱ تﻬیه شدﻩ است.
شامل  66گویه می باشد و 8راهبرد رویارویی با استرﺱ را میسنجد .این الگو های
هشت گانه به دو دسته روش های مساله مدار)جستجوی حمایت اجتماعی ،مسوولیت
پذیری ،ارزیابی مجدد مﺜبت ،مساله گشایی برنامه ریزی شدﻩ ( و روش های هیجان
مدار )مقابله مستقیﻢ ،دوری گزینی یا فاﺻله گیری ،خویشتن داری ،گریز واجتناﺏ(
تقسیﻢ می شوند .افراد به هر مادﻩ روﻱ یک مقیاﺱ ﭼﻬار گزینه اﻱ لیکرﺕ پاسخ
مﻲ دهند)هرگز ،به ندرﺕ ،اکﺜر اوقاﺕ ،همیشه( .درمﻄالعهای که ﻃوسی وهمکاران
)(1989انجاﻡ دادند ،پایایی این آزمون برابر با 0 /85به دست آمدﻩ است16.سواﻝ این
پرسشنامه انﺤرافی است و 50سواﻝ دیگر شیوﻩ مقابله فرد را نشان میدهد(22) .
پرسش نامه سرشت و منش کلونینجر) (TCIشامل 125جمله است که فرد با
پاسخگویی به ﺻورﺕ ﺻﺤیﺢ و ﻏلﻂ گزینههای آن را تکمیل میکند .و هر پاسخ
ﺻﺤیﺢ یک امتیاز دارد .این پرسشنامه دارای ﭼﻬار مقیاﺱ سرشت شامل نوجویی،
آسیبگریزی ،پاداشوابستگی و پشتکار وسه مقیاﺱ منش شامل همکاری ،خودهدایتی
وخودفراروی است .این آزمون برای نخستین بار توسﻂ کاویانی درایران مورد استﻔادﻩ
قرارگرفته است وﺿریب پایایی گزارش شدﻩ برای نسخه ایرانی این پرسشنامه به شرﺡ
زیر است :نوجویی ،0/96آسیب گریزی  ،0/91پاداش -وابستگی  ،0/61پشتکار ،0/76
همکاری  ،0/95خود هدایتی  0/85و خودفراوری  (23) 0/88ﻻزﻡ به ﺫکر است که
تماﻡ پرسشنامهها بدون ﺫکر ناﻡ و هویت افراد جمﻊ آوری گردید .همﭽنین هیﭻ گونه
اﻃالعاتی از افراد بعد از تﺤلیل برجای نماند و به علت رازداری امﺤا گردیدند .بهعالوﻩ
تماﻡ مساﺋل مربوﻁ به رازداری به افراد اراﺋه شد و اﻃمینان دادﻩ شد که نتایﺞ مﺤﻔوﻅ
و بیناﻡ است.
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نمرﻩ کل خودمراقبتی در این پژوهش ) (48/22میباشد و بر اساﺱ بیشترین نمرﻩای
که بیماران میتوانستند کسب کنند که عدد  84است ،میانگین خودمراقبتی بیماران
حاﺿر در این پژوهش در حد باﻻتر از متوسﻂ میباشد .و همﭽنین این بیماران بیشتر
از سبک مقابله مساله مدار استﻔادﻩ کردند با میانگین کلی ) (67/41واز بین مولﻔههای
شخصیت بیشترین میانگین برای مولﻔه های همکاری ،خودراهبردی و خودفراروی
است که هر سه مرتبﻂ به دسته منش از شخصیت مربوﻁ می شوند.
برای تعیین سﻬﻢ هر یک از متغیرهای شخصیت وسبک مقابله در پیش بینی
خودمراقبتی دیابتی ،متغیرهای شخصیتی و سبک های مقابله به عنوان متغیرهای
پیش بین و خودمراقبتی دیابتی به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون گاﻡ به
گاﻡ شدن که نتایﺞ در جدوﻝ  3نشان دادﻩ شدﻩ است .نتایﺞ رگرسیون گاﻡ به گاﻡ
نشان داد که در بین متغیرهای پیش بین تنﻬا یک مولﻔه از شخصیت و دو سبک
مقابله توانستند خودمراقبتی دیابتی را پیش بینی کنند .همان ﻃور که قابل مشاهدﻩ
است مولﻔه شخصیتی خود راهبردی  23درﺻد و سبک های مقابله جستجوی حمایت
اجتماعی و مسولیت پذیر به ترتیب  0/52و  0/33از واریانﺲ خودمراقبتی دیابتی را
تبیین میکنند.
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بحث و نتیجه گیری
نتایﺞ حاﺻل از این مﻄالعه نشان داد که از بین ابعاد سرشت و منش ،خودمراقبتی دیابتی
با خودراهبردی از ابعاد منشی شخصیت دارای رابﻄه معنادار و مﺜبت میباشد .بدین معنا
که هرﭼه خودراهبردی بیشتر باشد نمرﻩ خودمراقبتی هﻢ باﻻتر بودﻩ است .در مﻄالعاﺕ
قبلی که به بررسی رابﻄه شخصیت و خودمراقبتی دیابتی پرداخته شدﻩ ،معناداری این
رابﻄه به اﺛباﺕ رسیدﻩ است .برخی از مﻄالعاﺕ این ارتباﻁ را از ﻃریﻖ بررسی مستقیﻢ
ویژگیهای شخصیتی انجاﻡ دادند ،مانند مﻄالعاﺕ نوروزی) (24واسبقی پور) (25که
با توجه به مدﻝ پنﺞ عاملی انجاﻡ شدﻩ و یارمﺤمدیان و پور خلیل بر اساﺱ نﻈریه
آیزنک) .(26وبرخی مﻄالعاﺕ دیگر در این زمینه ،خصوﺻیاﺕ مرتبﻂ با شخصیت
به ﻃور مﺜاﻝ "خود کارامدی" را سنجیدﻩ و ارتباﻁ معنیدار آن با خودمراقبتی دیابتی
را گزارش کردﻩاند ،مانند مﻄالعاتی که خﻀرلو) (27داوری) (28دربارﻩ خودکارامدی
) (self- eﬃcacyانجاﻡ دادﻩاند .خودراهبردی در دسته منش از خصوﺻیاﺕ شخصیتی
قرار میگیرد و نکته بسیار با اهمیت آن به ویژﻩ در ارتباﻁ با خودمراقبتی دیابتی این
است که در ﻃوﻝ عمر رشد می کند ،یعنی در کنار داشتن ﺛباﺕ و مداومت نسبی
که از مشخصه های اﺻلی مولﻔه های شخصیتی است ،دارای ﻇرفیت رشد و بﻬبود
نیز می باشد که از ملزوماﺕ یادگیری دانش بیماری و پایبندی به خودمراقبتی در
بیماری مزمن وفراگیر دیابت است (29) .افرادی که دارای خودراهبردی بیشتری
هستند ،افراد هدفمند ،خوداتکا ،مسوولیت پذیر و با اعتماد به نﻔﺲ باﻻیی هستند که
همیشه کارهایشان را براساﺱ الویت و اهمیت انجاﻡ میدهند ،بنا بر بررسی های
موجود مﻬﻢترین علت مرگ و میر بیماران دیابتی عدﻡ خودمراقبتی این بیماران است
و مﻬترین مسئله درخودمراقبتی این بیماران مسوولیتپذیری و هدفمندی آنﻬا برای
کنترﻝ بیماری مزمن شان شناخته شدﻩ که همبستگی بین خودراهبردی و خودمراقبتی
می تواند تبیین کنندﻩ آن باشد (30) .در مجموع معنیداری ارتباﻁ خودمراقبتی با
بعد منش نشان دهندﻩ اهمیت توجه به ﻇرفیت های قابل رشد و آموزش پذیر ابعاد
شخصیتی مانند خودراهبردی در ارتباﻁ با بﻬبود خودمراقبتی دیابتی میباشد.
همﭽنین نتایﺞ این پژوهش نشان داد که مولﻔه های شخصیت سرشت و منش ارتباﻁ
معنیداری با سبکهای مقابله دارد .و همسو با مﻄالعاﺕ قبلی که آنﻬا هﻢ ارتباﻁ
شخصیت و سبک مقابله را سجیدﻩاند ،معنیداری این دو متغیر به اﺛباﺕ رسید مانند
مﻄالعاتی که ﻻی ،اچ اﻝ ) ،(31کی یوشیدا ) (32و علیلو) (25انجاﻡ دادﻩ اند .در این
مﻄالعه تماﻡ ابعاد سرشتی و منشی شخصیت به ﻏیر از پاداش وابستگی با یک یا ﭼند
سبک مقابله ،رابﻄه دارند .به عبارﺕ دیگر ابعاد سرشت ومنش شخصیت دارای رابﻄه
معنیدار هﻢ با سبک های مقابله مساله مدار و هﻢ هیجان-مدار می باشند.
بعد نوجویی از شخصیت با هردو سبک مقابله مساله مﺤور)مسوولیت پذیری( و
هیجان مﺤور) دوری جویی( دارای رابﻄه مﺜبت است بدین مﻔﻬوﻡ که با افزایش
نمرﻩ نوجویی ،دوری جویی و مسوولیت پذیری فرد نیز افزایش پیدا میکند .در بعد
شخصیتی نوجویی ،نوعی فعاﻝ سازی رفتاری وجود داردکه در پاسخ به مﺤرک های

جدید ،برای کسب پاداش و رهایی از تنبیه اتﻔاﻕ میافتد .نوجویی با ﺻﻔاتی مانند
رفتارهای تکانشی ،زود تصمیﻢگیری ،حواﺱ پرتی همراﻩ است که در افراد با سبک
مقابله دوری جو نیز دیدﻩ می شود .این افراد از زیاد فکرکردن به مساله اجتناﺏ
میکنند و حواﺱ خود را از هسته اﺻلی مساله به اﻃراﻑ و حاشیه هدایت کردﻩ و خیلی
زود تصمیﻢ میگیرند که آن را فراموش کنند .همﭽنین در ارتباﻁ این مولﻔه شخصیتی
با سبک مقابله مسوولیت پذیری هﻢ میتوان به خصوﺻیاتی مانند اجتناﺏ از یکنواختی،
خالقیت و اﺻرار بر تغییر ناﻡ برد که در هر دو متغیر بعد شخصیت نو جو و سبک مقابله
مسولیت پذیر قابل مشاهدﻩ است.
بعد آسیب پرهیزی از شخصیت نیز با هر دو سبک مقابله مساله مﺤور)حل مدبرانه
مساله( و هیجان مﺤور ) گریز و اجتناﺏ( دارای رابﻄه معنیدار بود البته رابﻄه آن با حل
مدبرانه مساله مﺜبت ،و با گریز واجتناﺏ منﻔی بود .آسیب پرهیزی به معنای تﻔاوﺕ های
فردی در قابلیت وقﻔه و یا بازداری رفتاری در پاسخ به مﺤرک های تنبیه و یا نبودن
پاداش می باشد ،عاﻃﻔه همراﻩ با آسیب پرهیزی "ترﺱ" است که باعﺚ فعالیت فرد
در جﻬت مدیریت موقعیتهای تﻬدیدکنندﻩ میشود ،در تببین رابﻄه مﺜبت سبک مقابله
حل مساله در فرد دارای شخصیت آسیبپرهیز ،میتوان به راﻩ حل های اندیشمندانه
و انتخاﺏ ﭼندین راﻩ حل جداگانه که به ﺻورﺕ تالشهای رفتاری مشکل مدار برای
پرهیز از موقعیت آسیب زا به کارمی رود ،اشارﻩ کرد .و در رابﻄه منﻔی آسیب پرهیزی با
سبک مقابله گریز و اجتناﺏ یعنی آسیب پرهیزی باﻻتر نمرﻩ گریز و اجتناﺏ پایین تر را
به دنباﻝ داشته است .و این بدین معنا میباشد که بر اساﺱ همان ترﺱ که عاﻃﻔه زیر
بنای شخصیت آسیب پرهیز است این افراد از مقابلههای فعاﻝتری برای جلوگیری از
آسیب استﻔادﻩ میکنند و شیوﻩ های منﻔعالنه سبک مقابله گریز مانند اعتقاد به معجزﻩ
برای رهایی از مشکل و یا امتناع از فکر کردن پیرامون مشکل در این افراد کمتر به
ﭼشﻢ میخورد.
پاداش وابستگی از شخصیت در این مﻄالعه با هیﭻ کداﻡ از سبک های مقابله مساله
مﺤور و یا هیجان مﺤور دارای رابﻄه معنادارگزارش نشدﻩ است .این مﻄالعه اولین
مﻄالعهای است که برای بررسی رابﻄه ،از سبکهای سرشت و منش شخصیت در
تقابل با سبک های مقابله دربیماران دیابتی استﻔادﻩ میکند.
بعد شخصیتی پشتکار با تماﻡ سبکهای مقابله به ﻏیر از جستوی حمایت اجتماعی
دارای رابﻄه معنیدار و مﺜبت است .با سبکهای مقابله مساله مﺤور )مسولیت پذیری،
حل مدبرانه مساله و باز برآورد مﺜبت( و تماﻡ سبک های مقابله هیجان مﺤورکه
شامل )گریز و اجتناﺏ ،رویارویی ،خودکنترلی و دوری جویی( است .پشتکاربه معنای
تبدیل نشانه های تنبیه متناوﺏ به پاداش متناوﺏ است و در آن تدواﻡ رفتار اهمیت
ویژﻩ دارد .در افراد با خصیصه پشتکار :سختکوشی ،تداوﻡ در عمل با وجود فشارها،
پیش قدمی در انجاﻡ امور ،ﭼالش پذیری و انﻄباﻕ با شرایﻂ پیش بینی نشدﻩ وجود دارد
که این ﺻﻔاﺕ هماهنﮓ با برخی از ویژگیهای افرادی است که از سبکهای مقابله
مسالهمداراستﻔادﻩ میکنند ،یعنی تالشهای رفتاری و شناختی مداوﻡ در مواجﻬه با
مشکالﺕ ،دیدن نقش خود به عنوان عامل رفتاری برای ﻏلبه بر موقعیت تﻬدیدکنندﻩ
وعدﻡ انکار واجتناﺏ از آن وبه تبﻊ آن رسیدن به رشد شخصی که مداومت رفتاری را برا
ی مدیریت با ﺛباﺕ موقعیت های تنش زا و پیگیریهای مداوﻡ برای دوری از آسیب و
همین ﻃورکسب پاداش را به دنباﻝ خواهد داشت .دراین پژوهش بیشترین همبستگی
پشتکار با سبک مقابله مساله مﺤور ،مسولیت پذیری میباشد ،یعنی دیدن نقش خود
درجلوگیری ازآسیب های احتمالی ،که این ویژگی نقش پر رنگی در خودمراقبتی افراد
مبتال به دیابت دارد .بیماری که تا آخر عمر همراﻩ فرد است و مداومت مراقبت از خود
و پذیرفتن سﻬﻢ بزرگی از فرایند درمان و پیشگیری از عود بیماری را ﻃلب میکند.
پشتکار از ابعاد سرشتی شخصیت میباشد و سرشت در نﻈریه کلونینجر شامل ﺻﻔاتی
است که از ﺛباﺕ وپایداری باﻻتر نسبت به منش بر خوردار هستند که حتی می تواند
تبیینکنندﻩ سبک های مقابله هیجانمﺤور برای مواجه با مشکالﺕ باشد .به ﻃور
مﺜاﻝ درهمبستگی مﺜبت بین پشتکار و سبک مقابله هیجان مﺤورخودکنترلی )که
باﻻترین همبستگی را در بین سبک های هیجان مﺤور با پشتکار داشته( ،با توجه به
خصوﺻیاﺕ مﺜبت این سبک مقابله میتوان به تالش مداوﻡ بیمار دیابتی برای تنﻈیﻢ
همزمان احساساﺕ و اعماﻝ خود واستﻔادﻩ از خودگویی برای تسلﻂ بیشتر بر دیابت و
بیماری های همراﻩ و پیش روندﻩ آن اشارﻩ کرد .همان ﻃور که در ابتدای این بﺤﺚ

نقش ویژگیهای شخصیت و تعامل آن با سبکهای مقابله درخودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع 382 / 2

جدوﻝ شمارﻩ 1ماتریکﺲ همبستگی و میانگین ) (Mوانﺤراﻑ معیار) (SDمولﻔههای شخصیت،سبکهای مقابله وخودمراقبتی دیابتی
متغیر ها

M

SD

1

-1نوجویی

2.62

8.61

1

-2آسیب
پرهیزی

3.88

8.50

-.11

1

-3پاداش
وابستگی

2.00

8.83

-.05

-.01

1

-4پشتکار

1.30

3.45

-.06

.03

.16

1

-5خودراهبردی

4.72

13.73

-.22

**-.54

.03

-.16

1

-6همکاری

2.81

18.47

-.17

**-.31

**.25

-.04

**.40

1

-7خودفراروی

2.34

10.31

.11

-.005

-.07

.22

**-.35

-.12

1

-8خودمراقبتی

14.22

48.22

-.111

-.138

.026

.014

.231

.085

.076

1

-9رویارویی

3.267

9.76

.090

.018

.009

.183

**

-.38

-.143

**

.379

.046

1

-10دوری جویی

3.70

9.91

.214

-.101

-.047

.211

**-.29

-.113

**.326

-.064

**.413

1

-11خودکنترلی

3.01

12.10

.012

-.074

-.055

**.301

-.163

-.005

.129

-.041

**.445

**.497

1

-12جستجوی
حمایت

4.35

11.96

.045

-.081

.152

.110

.095

-.042

-.003

**.522

.125

-.012

.107

1

-13مسولیت
پذیری

2.65

6.97

.200

.076

.096

**.323

**-.41

-.106

**.344

-.205

**.373

**.407

**.351

.090

1

-14گریز

4.60

9.57

.150

**.290

-.126

**.260

**-.54

**-.32

**.382

-.048

**.530

**.432

**.418

.028

**.505

-15حل مساله

3.06

11.52

.057

-.24

.005

.290

-.085

.022

**

.242

.118

**

.463

.467

**

-16ارزیابی
مجدد

3.46

15.07

-.045

-.06

-.113

**.23

**-.27

.031

**.361

.001

**.463

**.419

2

**

3

4

**

5

6
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8

10

**

13

1

.570

.208

.393

.308

1

**.559

.090

**.391

**.448

**.578

**

**

را درکاهش و یا از بین بردن آن مشکل بسیار پر رنﮓ میبینند ،در ﺻورتی که یک فرد
با خصیه خودراهبردی از توانمندیهای خود آگاﻩ است ،بیش از توان از خودش انتﻈار
ندارد و به موقﻊ از شبکه های حمایتی کمک دریافت میکند که این در مساﺋلی مانند
خودمراقبتی بیماری دیابت بسیار حاﺋز اهمیت است.
بعد همکاری از شخصیت تنﻬا با سبک هیجان مﺤور گریز واجتناﺏ رابﻂ معنیدار و
منﻔی داشت .افراد با خصیصه همکاری باﻻتر ،خودرا بخشی از جامعه انسانی میدانند و
مﻔاهیمی مانندرحﻢ و شﻔقت ،حﺲ اجتماعی و وجدان نقش پر رنگی در باورها و حیﻄه
های فعالیتی آنﻬا دارد ،که با برخی از ﺻﻔاﺕ افراد با سبک هیجان مﺤور گریز و اجتناﺏ
که نشان دهندﻩ تالش آنﻬا برای مقصر جلوﻩ دادن افراد دیگر به جا پذیرفتن مسوولیت
در شرایﻂ تﻬدیدزا و به ﻃور کلی اجتناﺏ از مردﻡ می باشد متﻔاوﺕ است.
و در نﻬایت مولﻔه شخصیتی خودفراروی نیز با سبک های مساله مﺤور) مسوولیت
پذیری ،حل مدبرانه مساله و باز براورد مﺜبت( و سبکهای هیجان مﺤور )دوری
جویی ،گریز و رویارویی( رابﻄه مﺜبت و معنیدارداشت .در تبیین رابﻄه مﺜبت این بعد
شخصیتی با سبک های مقابله مساله مﺤور و همین ﻃور هیجان مﺤور میتوان به
ویژگیهایی مانند متانت وﺻبوری افراد دارای این بعد شخصیتی در مواجه با موانﻊ
و شرایﻂ استرﺱزا اشارﻩ کرد که در سبک های مساله مﺤورکه در باﻻ ﺫکر شدﻩ نیز
دیدﻩ میشود .همﭽنین دربارﻩ ارتباﻁ افراد دارای این بعد شخصیتی با سبک های
هیجان مﺤور ،باید گﻔت که این افراد دارای پندارهای شخصی از خود ،به عنوان
بخشی از جﻬان هستندکه حاوی باورهای راز گونه همراﻩ ایمان مذهبی می باشد که
آنﻬا را مستعد برخورداری از برخی ویژگیها که در سبکهای هیجان مﺤور وجود
دارد میکند ،مانند استﻔادﻩ از دعا ،اعتقاد به حﺲ ششﻢ که البته بیشترگرایش به

1
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هﻢ آمدﻩ استﻔادﻩ ازسبکهای مقابله هیجان مدار و مساله مدار ،هﻢ می توانند ابعاد
مخرﺏ ومنﻔی و هﻢ مﺜبت و سازندﻩ داشته باشد .در ارتباﻁ با بعد شخصیتی پشتکار
با بقیه سبک های مقابله هیجان مﺤور میتوان به موارد پیش رو اشارﻩ کرد :تالش
های مداوﻡ رفتاری و نه فقﻂ تﻔکر آرزومندانه ﺻرﻑ ،برای اجتناﺏ و دوری از مشکل
)گریز و اجتناﺏ( ،جا نخوردن در برابر مشکل و جنگیدن برای کسب نتیجه بﻬتر)مقابله
رویارویی ( ،تداوﻡ در مﺜبت و آسان اندیشی ،خوش بینی وکﻢ کردن وزن مشکالﺕ به
منﻈور ﻏلبه برآنﻬا ) مقابله دوری جویی ( که همگی راهکارهای مورد نیاز و موﺛر در
خودمراقبتی دیابتی بﻬتر و ﻃوﻻنی می باشند.
خودراهبردی از شخصیت نیز دارای رابﻄه معنا دار و منﻔی با هردو سبک کلی مقابله
میباشد .معناداری رابﻄه این بعد شخصیتی با سبک های مقابله مساله مﺤور)
مسوولیت پذیری و باز بر آورد مﺜبت( و هیجان مﺤور)رویارویی ،دوری جویی و گریز
و اجتناﺏ( می باشد .رابﻄه معنیدار و منﻔی خودراهبردی با سبک های مقابله هیجان
مﺤور کامال هماهنﮓ با خصوﺻیاﺕ بارز این بعد شخصیتی میباشد همان ﻃور که
در تعریﻒ خودراهبردی آمدﻩ این افراد خود را دارای استقالﻝ عمل می دانند ،الویت
ها رابرای خودشان مشخﺺ می کنند و برای تنﻈیﻢ و مدیریت خود در برابر موقعیت
های تﻬدید کنندﻩ کمتر از راﻩ کارهایی مانند اجتناﺏ و تﻔکر آرزومندانه ،مانند آنﭽه در
سبک هیجان مﺤور مرسوﻡ است استﻔادﻩ میکنند .ودر تبیین رابﻄه منﻔی خودراهبردی
با سبک های مساله مﺤور میتوان به برخی از تمایزاﺕ این بعد شخصیتی با آنﻬا اشارﻩ
کرد به ﻃور مﺜاﻝ فرد مسوولیت پذیر با وجود داشتن خصویاتی مانند تالش زیاد برای
سر وسامان به اوﺿاع آشﻔته و رهایی ازعامل تﻬدیدکنندﻩ ،دارای یک ویژگی مﻬﻢ
است و آن این که خودرا تقریبا مسووﻝ تماﻡ مشکالﺕ پیشآمدﻩ میداند و نقش خود
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جدوﻝ  :2خالﺻه تﺤلیل رگرسیون برای پیشبینی خودمراقبتی دیابتی بر اساﺱ مولﻔههای شخصیت و سبکهای مقابله
متغیر مالک

خودمراقبتی دیابتی

متغیر پیش بین

R

R2

AdjR2

F

جستوجوی حمایت
اجتماعی

0/60

0/36

0/319

8/03

خودراهبردی

0/23

0/053

0/045

6/68

مسئولیت پذیری

داشتن احساﺱ یکی بودن عاﻃﻔی و معنوی قوی با همه افراد دارد .در این مﻄالعه هﻢ
همگاﻡ با برخی از مﻄالعاﺕ مشابه بین سبک های مقابله با خود مراقبتی دیابتی رابﻄه
معنیدار وجود دارد مانند مﻄالعاتی که کردی ) (33حمد زادﻩ ) (ُ 8انجاﻡ دادند .نتایﺞ
این پژوهش نشان داد که خودمراقبتی دیابتی فقﻂ با سبکهای مقابله مساله مدار
دارای رابﻄه معنیدار می باشد .البته این معنیداری با سبک مقابله جستجوی حمایت
اجتماعی مﺜبت )  (=0r/52و با سبک مقابله مسوولیتپذیری منﻔی بود ).(r=-0/20
خودمراقبتی دیابتی در عمل با مﻔﻬوﻡ جستجوی حمایت اجتماعی رابﻄه تنگاتنگی
دارد .درخودمراقبتی ،به معنای عملی که در آن شخﺺ ازدانش ،مﻬارﺕ و توان خود
به عنوان یک منبﻊ استﻔادﻩ کردﻩ و به ﻃور مستقل از دیگران ،از سالمت خود مراقبت
میکند .در اینجا منﻈور از استقالﻝ ،تصمیﻢ گیری برای خویش با اتکا به توانایی
های فردی است که شامل مشورﺕ ،کسب کمک تخصصی یا ﻏیر تخصصی )ﭼه
ﻏیرمتخصﺺ و ﭼه متخصﺺ( نیز می شود .مراجعه به پزشک برای تشخیﺺ ،تجویز
دارو ،ویزیت های منﻈﻢ در پیگیری بیماری دیابت وحتی در فعالیت های انﻔرادی مانند
ورزش ،رعایت رژیﻢهای ﻏذایی دیابتی ،عدﻡ مصرﻑ دخانیاﺕ ،رسیدگی و مراقبت
از پا ،دریافت آموزش وکمک از متخصصین مربوﻃه ،نتایﺞ درمان را به نﺤوﻩ قابل
توجﻬی بﻬبود میبخشد .که تماﻡ این موارد مصادیقی از جستجوی حمایت اجتماعی

B

ST

β

t

P

1/71

0/25

0/525

6/74

0/000

-1/78

0/49

-0/33

-3/6

0/000

0/69

0/26

0/23

20/58

0/011

در قالب های متﻔاوتی است که بیماران دیابتی برای خودمراقبتی باﻻتر و گرفتن نتیجه
مﻄلوﺏتر از درمان به آن میپردازند .در تببین رابﻄه منﻔی خودمراقبتی با سبک مقابله
مسوولیت پذیری هﻢ میتوان به برخی از مشخصاﺕ این سبک مقابله مﺜل درگیر
کردن خود به عنوان مسبب اﺻلی مشکل و یا داشتن احساﺱ گناﻩ برای مشکالﺕ
پیش آمدﻩ اشارﻩ کرد که در نقﻄه عکﺲ خودمراقبتی میباشدکه در آن فرد به توانمدی
های خود آگاﻩ است و در جﻬت کسب منابﻊ تالش می کند و برای به دوش کشیدن
موقعیت های ﭼالش بر انگیز این بیماری به ﻏیر از تالش های شخصی ،به خوبی از
منابﻊ حمایتی دیگران هﻢ استﻔادﻩ میکند و به بیماری به عنوان یک مساله کامال
فردی که تماما مسب ایجاد آن بودﻩ و در ادامه مسووﻝ رسیدگی به تماﻡ جنبه های آن
نیز می باشد ،نگاﻩ نمیکند.
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