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 چکيده
صیت رسد شخباشند. همچنین به نظر میای مهمی برای تأثیر استرس ما میمتغیرهای واسطه، های شخصیتی عمدهویژگی

و  Dی متفاوت ارتباط بین تیپ شخصیتی هاپژوهش. است یماریبعامل مهمی نیز در تعیین کیفیت زندگی در انواعی از 

 ای در مورد ارتباط این تیپ شخصیتیداده است. تاکنون مطالعه رانشانای قبلی عروقی هکاهش کیفیت زندگی در بیماری

D  رابطه تیپ شخصیت »است. پژوهش حاضر با عنوان  نشدهانجامو کیفیت زندگی در بیماران فیبرومیالژیاD  و کیفیت

 Dو بدون شخصیت  Dبا تیپ شخصیت زندگی در بیماران فیبرومیالژیا و مقایسه کیفیت زندگی در بیماران فیبرومیالژیا 

در یک بررسی مقطعی کشور(  فیبرومیالژیا: درمانگاه بیمارستان خورشید اصفهان و بیماران عضو انجمن موردمطالعه)

به درمانگاه روماتولوژی  1397تا مرداد  1397درپی از بهار سال یپ صورتبهفیبرومیالژیا که بیمار با تشخیص قطعی 164

بیمار فیبرومیالژیا عضو انجمن  170مودند. ی مرکز پزشکی خورشید اصفهان مراجعه نتنروان درمانگاهو کلینیک ویژه 

ها از مقیاس شخصیت و مقیاس گردآوری داده منظوربهمعیار ورود و خروج انتخاب شدند.  بر اساس کشور، فیبرومیالژیا

بیماران به دو گروه با  Dنامه مقیاس شخصیتی تیپ شکیفیت زندگی بهداشت جهانی استفاده گردید و با استفاده از پرس

یانس چند متغیره در کووارهای کلموگروف اسمیرنوف و تحلیل تقسیم شدند. سپس آزمون Dو بدون شخصیت  Dتیپ 

مورداستفاده قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد. نتایج مطالعه نشان داد کیفیت زندگی بیماران فیبرمیالژیا  هادادهتحلیل 

فیبرومیالژیا تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در بررسی کیفیت زندگی بیماران   Dدارا وغیر تیپ شخصیت  نوع 

کیفیت زندگی سازمان بهداشت روانی هر کدام شامل چهار زیر مقیاس مبتنی بر ابزار  جسمی و سالمت دو بعد کل سالمت

ست. که بین بعد سالمت جسمی کیفیت زندگی بیماران فیبرمیالژیا مورد توجه قرار گرفته ا( 1992ویر و شربورن ) جهانی

تفاوت معنی داری وجود داشت ولی بین بعد سالمت روانی کیفیت زندگی بیماران   Dدارا وغیر تیپ شخصیت  نوع 

 تفاوت معنی داری وجود نداشت. Dفیبرومیالژیا دارا وغیر شخصیت نوع

 .Dیبرومیالژیا، بدون شخصیت ف، بیماران ، کیفیت زندگیDتیپ شخصیت  :يديکل واژگان
 

و کيفيت زندگی در بيماران فيبروميالژیا و مقایسه کيفيت  Dرابطه تيپ شخصيت 

  Dو بدون شخصيت   Dشخصيت زندگی در بيماران فيبروميالژیا با تيپ 

  درمانگاه بيمارستان خورشيد اصفهان و بيماران عضو انجمن فيبروميالژیا کشور( :مطالعه مورد)

 

 3جالل ریزانه ،2، احمدرضا شهنيانی 1آصفه مصلحی
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 مقدمه

مزمن در همه جای بدن دارد و در معاینه نیز نقاط  که بیمار مبتالبه آن دردهای منتشر وسندرمی است  1بیماری فیبرومیالژیا

 نرموپنجه دست بیماری این با جمعیت درصد 12 تا 10 حدود د. درمختلف بدن وجود دار یهاحساس به فشار در قسمت

 قطب برساله بیشترین احتمال ابتال به فیبرومیالژیا رادارند.  60تا  2۵نان بین ز .کند.این بیماری بیشتر، زنان را مبتال میکنندیم

 نسبت غزم حساسیت افزایش دلیل به درد، آستانه کاهش این. هستند پایینی درد آستانه دارای فیبرومیالژیا، دچار افراد نظریه، یک

به مبتال افراد مغز در تغییراتی باعث عصبی تحریک هک باورند این بر نظریه، این اساس بر محققانهست.  درد هایعالمت به

 یهاندهدهانتقال در تغییراتی یا) مغز در شیمیایی مواد مقدار در یرطبیعیغ افزایش شامل تغییرات این. شودمی فیبرومیالژیا

 ادند نشان برای دلیلی خود این و شوندمی حساس بسیار و آورندمی یاد به را درد مغز، در درد هایگیرنده ،عالوه( هست. بهعصبی

 و یبخشتوان پزشکی، خدمات از متشکل یچندوجه درمانی هایبرنامه به عموماً یبرومیالژیاف با . بیمارانهست درد ازحدیشب

 وژیکفیزیول هاییسممکان و بیماری احتمالی علل بر مبتنی حاضر حال یها. درماندهندمی پاسخ بهتر روانی، سالمت متخصصین

. شود ادهد تشخیصها آن بیماری نهایتاً  تا بودند مبتال فیبرومیالژی بهها مهروموم بیماران اکثریت. است اخیر مقاالت درشده مطرح

 که ،مطالعه یک در. اندکرده مشورت متعددی متخصصین با و گذاشته سر پشت را فراوانی تشخیصی هاییها بررسآن بیشتر

 آثار بیماری تشخیص که استشده مشخص کردند،می گزارش تشخیص از بعد سال سه تا و قبل را خود عملکرد وعالئم  بیماران

 مزمن یخستگ یهامبتالبه سندرم بیماران همانند) فیبرومیالژیمبتالبه  بیماران. است داشته همراه به بیماران برای را سودمندی

 .دارد درمانی اثر بیماران آموزش شوند؛ مطلع شانیماریب ماهیت از دارو تجویز از قبل است الزم( میوفاسیال درد و

 ،است دهیداکرپ زیادی ارزش ،دارد اشیزندگ از فرد که یابیو ارز زندگی کیفیت بلکه ، زندگی کمیتفقط نه، امروز دنیای در

 به شاد زندگی یک داشتن برای را فرصت ینترمهم دارد زندگی از که رضایتی برد و میزانیم زندگی از فرد که لذتی میزانچراکه 

یت کیف. است یشانهاو رنج دردها بر یافتن غلبه جهت دیگران به رساندنیاری ، اخیر قرن در بالینی متخصصان هدف .دهدیم او

 یر این بیماری قرار دارد.تأثیبرومیالژیا به مقدار بسیار زیادی تحت ف مبتالبهزندگی در بیماران 

 عامل یک شخصیت کندیم تعیین را محیط با فرد سازگاری که تفکر هاییوهش و رفتار الگوهای از است عبارت شخصیت 

. باشدها رساست اثر برای  خوبی کننده توضیح توانندمیباثبات  و عمده شخصیتی صفات. است مزمن استرس برای کنندهتعیین

 متفاوت یها. پژوهشباشد هایماریب از انواعی در زندگی کیفیت تعیین در نیز مهمی عامل شخصیت رسدیم نظر به همچنین

 Dتیپ سازه نظری اساس. است داده نشان را عروقی قلبی هاییماریب در زندگی کیفیت کاهش و Dشخصیتی تیپ بین ارتباط

 قرارالعه موردمط قلبی بیماری پیامدهای در شخصیتی هاییژگیو نقش آن در که بود بلژیک در قلبی بیماران روی بر بررسی یک

 عاملی هاییلتحل  شامل تجربی شواهد و شخصیت نظریهاز بطن   Aتیپ رفتاری الگوی سازه برخالف Dتیپ نظری سازه. گرفت

 شامل لیک هاییژگیو اینهست.  شخصیتی ثابت و کلی ویژگی دو بر مبتنی شخصیتی تیپ این است شده  منبعث یاخوشه و

 هایتیموقع و اوقات در منفی احساسات تجربه به فرد بیشتر تمایل منفی عواطف از منظور. است اجتماعی بازداری و منفی عواطف

. دارد اشاره اجتماعی تعامالت در منفی هیجانات این ابراز از اجتناب به فرد تمایل به اجتماعی بازداری کهی. درحالاست مختلف

 Dشخصیت تیپ شیوع ایمطالعه در دنولت هست . Dشخصیت تیپعنوان به وی معرف مذکور ویژگی دو هر در فرد باالی نمره

 دیگری مطالعه در باقریان. نمود گزارش %۵3مبتالبه فشارخون  بیماران و %2۸ قلبی بیماران جمعیت %21 عمومی جمعیت در

شخصیت که در  هاییپ.یکی از انواع تباشندیم Dشخصیتی تیپ دارای بیماران %3۵/ ۸  که نمود مشاهده MIبیماران روی

 خطر معرض در Dشخصیتی تیپ با بیماران یتدرنهااست  D توجه زیادی را به خود جلب نموده تیپ شخصیت اخیر، یهاسال

 سطح ونفس اعتمادبه پایین سطح پذیری؛یکتحر ؛اضطراب؛ افسردگی شامل یپزشکروان اختالالت فاکتورهای ریسک تجمعی

ینیکی کل( که در دهه گذشته تأثیر آن بر نتایج 2011، 2باشند )لیم و همکارانیم مثبت عواطف و خوشی و سالمتی احساس پایین

شود. رابطه بین یمیک تیپ آشفته تعریف  عنوانبه  D(. تیپ شخصیت 2010، 3یافته است)ملز و دنولتگسترشی شناختروانو 

امروزه یکی از موضوعاتی است که ذهن محققان را در حیطه  4های جسمی و روانییماریبهای شخصیتی و ابتال به یژگیو

                                                           
1. Fibromyalgia disease 
2. Lim et al 
3. Molz & Denolt 
4. Physical & mental illnesses 
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 مهم و یهاکیفیت زندگی احساسی از رضایت یا عدم رضایت در مورد جنبهبه خود معطوف کرده است.  ۵روانشناسی سالمت

تباط متقابل وجود بین این ابعاد ار  .شودیخانوادگی را شامل م روانی اجتماعی، اقتصادی و یهامختلف زندگی فرد هست که حوزه

عنوان به است ممکن Dشخصیتی (. تیپ200۸، 6لویونن و همکاران(طور مستقل نیز موردبحث قراردادها را بهآن توانیدارد ولی م

 هیجانات با خاصی شیوه به دارند  تمایلDشخصیتی  تیپ با بیماران که آنجا تا. گردد  مطرح یشناختروان مزمن فاکتور ریسک یک

 رونریک قلبی هاییماریب نتیجه روی بر شخصیتی هاییژگیو نقش بررسی برای تالش حین در نظریه این اصل در. کردند مواجه

 روی رب نههست  نرمال شخصیتی هاییژگیو روی بر نظریه این یدتائ که است ذکر به الزم. گردید مطرح بلژیکی بیماران در

 تئوری در روشن اساس دارای که دهدمی نشان را همگون نسبتاً زیرگروه  Dشخصیتی تیپ بنابراین. روانی اختالالت هاییژگیو

کیفیت زندگی احساس  .دهدیم نشان را رفتاریعالئم  از ناهمگون ترکیبی Aتیپ رفتاری الگوی کهی. درحالاست روانشناسی

کننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک یینتعگیرد. عامل اصلی یم دربرخوشی و رفاه است که ابعاد متفاوتی از زندگی را 

یفیت که بیماری بر کییازآنجایدگاه فرد باید باشد و این همان ذهنی بودن کیفیت زندگی است. دشده بین  آنچه هست و آنچه از 

ز اهمیت ئایماران حبر کیفیت زندگی در این ب مؤثری شناختروانعوامل  و شناختی دارد لذا بررسی توجهقابلزندگی مبتالیان آثار 

 است. قرارگرفتهارتباط بین تیپ شخصیت در این گروه بیماران موضوع پژوهش حاضر  منظور مطالعهاست.بدین 

 

 بيان مسئله
که بیمار مبتالبه آن دردهای منتشر و مزمن در همه جای بدن دارد و در معاینه نیز نقاط سندرمی است  7بیماری فیبرومیالژیا

ها تاندون( هارباط) ها ت لیگامانالواژه فیبرومیالژی به معنی درد در عض د.مختلف بدن وجود دار یهادر قسمتحساس به فشار 

و جسمی بر فرد به  یشناختاست که به دلیل فشارهای روان ۸عضالنی-نوعی اختالل اسکلتی. این بیماری که استها( یزردپ)

که نوعی روماتیسم بافت همبند است با « فیبرومیالژیا»مرتبط است.  9آید و با شوک شدید سیستم اعصاب مرکزیوجود می

سفانه هیچ أمت. ممکن است نقش مهمی ایفا کند 10دردهایی عضالنی گاهی شدید همراه است. برخی محققان معتقدند که ژنتیک

مختلف  هایتواند در زمانیا میعالئم بیماری فیبرومیالژاست.  علت ساختاری یا التهابی برای این عارضه تا به اکنون یافت نشده

خوابی، یب، تکرر ادرار، دردهای گنگ در تمام بدن :شود. عالئم آن عبارت است ازتر میخود را نشان دهد اما هنگام صبح و عصر بد

درد در قسمت تحتانی شکم، نفخ و حالت تهوع، مشکل در به یادآوردن و تمرکز کردن بر روی وظایف، خستگی مفرط و انرژی 

 (. 1390توانند از عالئم آن باشند)منصوری، یمنیز  12و افسردگی 11پایین، حساسیت به بو و صدا و اضطراب

 است شدههیدمکرراً د مختلفی مطالعات در فیبرومیالژیا یماریب با یپزشکروانحتی اختالالت  همبودی مشکالت روانشناسی و

  یالژیافیبروم ایجاد در یشناختروان عوامل نقش.  استنشده شناخته میالژیافیبرو بیماران برای اییژهو روانی اختالل تاکنون اما

 یهاروش از تعدادی و است موردبحث همچنان درمانی خدمات از استفاده یزانو م پزشک به مراجعه و زندگی کیفیت کاهش

 یدکنندهتهد عواملعنوان به و  یرمستقیمطور غبه دیگر تعدادی و کرده درمان D یشناختروان مسائل. فیبرومیالژیا برای درمانی

 .کنندمی  عمل عصبی

 در هایییاستس و راهکارها ایجاد به فیبرومیالژیامبتالبه  بیماران در زندگی کیفیت و کنندهیینتع عوامل تعدیل  و شناسایی 

 در ندگیز کیفیت کنندهیینتع عوامل شناسایی جهت بسیاری مطالعات کندیم کمک بیماران این زندگی کیفیت بهبود جهت

 شکیخ-بیمار سن – بدنی توده شاخص -دردمنشرمؤثر ازجمله  فاکتورهای از تعدادی و فیبرومیالژیاشده مبتالبه انجام بیماران

 .است شدهییشناسا فیبرومیالژیامبتالبه  بیماران در زندگی یفیتباک مرتبط عواملعنوان به یافسردگ استرس و– صبحگاهی

                                                           
5. Health Psychology 
6. Levinen et al 
7. Fibromyalgia disease 
8. Musculoskeletal Disorders 
9. Central nervous system 
10. Genetics  
11. Anxiety 
12. Depression 
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 مورد در بلکه گیرد قرارموردتوجه  قلبی بیماری مورد در تواندمیتنها  نه که است شخصیتی سازه یک D شخصیتی تیپ 

 در زندگی یفیتباک شخصیت تیپ ارتباط بررسی لزوم علیرغم و وجودینا با .هست یبررسقابل نیز یتنروان اختالالت سایر

 تیپ بین ارتباط مورد در یامطالعه با توجه به بررسی صورت گرفته مفاصل و عملکردی اختالالتازجمله  مزمن هایبیماری

 در زندگی کیفیت و Dشخصیتی تیپ بین ارتباط بررسی مطالعه این از هدف لذا است؛ مشاهده نشده و فیبرومیالژیا  Dشخصیتی

 .هست فیبرومیالژیا بیماران

 

 پژوهش ضرورتاهميت و 
شخصیت  ،13این واقعیت که ارتباط بین هیجان .گرددیبه هزاران سال قبل برم هایماریابتال به ب شخصیت افراد و یربررسی تأث

 ابتال به بیماری رابطه وجود دارد حاکی از آن است که بین شخصیت و سال قبل نیز موردتوجه بوده است، 2000 سالمتی در و

 شخصیتی هاییژگیمستلزم مطالعه و بیماری، یجادکنندها هایینهزم یشناختدرواقع بررسی روان(. 14،19۸7)فریدمن و همکاران

توجه  اخیر، یهاشخصیت که در سال هاییپیکی از انواع ت (.1۵،2002)اندرسون ثابت هستند هایتموقع است که در طول زمان و

ینیکی و کلیج ( که در دهه گذشته تأثیر آن بر نتا2011، 16است)لیم و همکاران D زیادی را به خود جلب نموده تیپ شخصیت

شود. رابطه بین یمیک تیپ آشفته تعریف  عنوانبه  D(. تیپ شخصیت2010، 17یافته است)ملز و دنولتگسترشی شناختروان

امروزه یکی از موضوعاتی است که ذهن محققان را در حیطه  1۸های جسمی و روانییماریبهای شخصیتی و ابتال به یژگیو

که مخففی برای شخصیت آشفته است، اولین بار توسط دنولت  Dبه خود معطوف کرده است.شخصیت تیپ  19روانشناسی سالمت

 ازجمله سالمتبهی از مشکالت مربوط هادامنه، ارتباط قوی و پایداری با Dتنظیم و معرفی شد. تیپ شخصیت  199۵در سال 

، 23؛ جراند22،2011افسردگی و اضطراب دارد )هولورد و هاکوس پایین و میزان باالی 21، فیبرومیالژیا، کیفیت زندگی20بیماری قلبی

 از عاطفه اندعبارتشود که یمتوسط تعامل دو ویژگی شخصیتی ثابت و کلی تعریف  D(. شخصیت تیپ 24،2012رامپل و بارت

 (.2010، 27)دنمن و همکاران26و بازداری اجتماعی 2۵منفی

(. افرادی که 2۸،200۸)الندن و همکاران های مختلف استیتموقعو  هازمانعاطفه منفی گرایش به تجربه هیجانات منفی در 

کنند، دیدگاهی یمزیادی را تجربه  29پذیرییکتحرآورند، احساس مالمت، اضطراب و یمنمره باالیی در عاطفه منفی به دست 

(. بازداری اجتماعی نیز 200۵)دنولت، شوندیمالوقوع را برای خود متصور یبقری مشکل هانشانهو دنیایی از  خوددارندمنفی به 

)الندن و  شده استیفتعری اجتماعی به خاطر ترس از طرد شدن هاتماستمایل به بازداری از بیان هیجانات منفی در طی 

که در حضور دیگران هستند، دارند و دارای یهنگام(. افراد با بازداری باال احساس بازداشته شدن، تنش و ناامنی 200۸همکاران،

(. 200۵باشند)دنولت،یمورزی و عدم برقراری ارتباطات بین فردی  جرئتبودن، فقدان انرژی، عدم  حرفکمهایی، مثل یژگیو

کنند. یمبینند و در حقیقت از راهبردهای اجتنابی استفاده یمیدآمیز تهدافراد با نمره باال در بازداری اجتماعی دنیای اطراف خود را 

یید و از دست دادن پاداش دیگران وجود داشته باشد، تأعدمهایی که احتمال یتموقعت اجتماعی از بدین معنی که در تعامال

                                                           
13. Excitement 
14. Fridman et al 
15. Anderson 
16. Lim et al 
17. Molz & Denolt 
18. Physical & mental illnesses 
19. Health Psychology 
20. Heart disease 
21. Quality of Life 
22. Holword & Huocos 
23. Jerund 
24. Rample & Burt 
25. Negative affection 
26. Social inhibition 
27. Denman et al 
28. Landen et al 
29.  Irritability 
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(. 13۸۸؛ به نقل از باقریان سرارودی، 1991تواند اثرات هیجانات منفی را تشدید نماید)دنولب،یمورزند. انزوای اجتماعی یماجتناب 

کند)پل و یمتر باشد، به همان اندازه کاهش حمایت محیط اجتماعی را تجربه  فرورفتهاجتماعی در خود  ازنظرهر چه فرد 

 (.2012همکاران،

روانی  یهامختلف زندگی فرد هست که حوزه مهم و یهاکیفیت زندگی احساسی از رضایت یا عدم رضایت در مورد جنبه

طور مستقل نیز ها را بهآن توانیابل وجود دارد ولی مبین این ابعاد ارتباط متق  .شودیخانوادگی را شامل م اجتماعی، اقتصادی و

جدید خود از کیفیت زندگی  هاییفدر تعر( 1993) 31سازمان بهداشت جهانی(. 200۸، 30لویونن و همکاران) موردبحث قرارداد

 در رابطه با توقعات، زندگی و یهازندگی در رابطه بافرهنگ و ارزش هاییتکیفیت زندگی شامل ادراک فرد از وضع :کندیاعالم م

تر کیفیت زندگی در ترکیب با بهداشت روانی افراد، وضعیت روان، سطوح در ابعاد گسترده ها است.عالئق آن استاندارها و اهداف و

 (. 200۸لویونن و همکاران، (های متفاوت محیطی مطرح است یوابستگو اجتماعی، اعتقادات شخصی  هاییوابستگ

ناخت دهد شیمیر قرار تأثتحت  شدتبههایی است که کیفیت زندگی بیماران را یماریب ازجملهژیا که فیبرومیالییازآنجا

یری در حفظ یا بهبود آن به گچشمبر  کیفیت زندگی در این بیماران نقش بسیار ارزشمند و قابل  مؤثری شناختروانعوامل 

در متون مربوطه جستجو  که ییآنجااز اهمیت باالیی برخوردار است؛ تا  هامؤلفهیجه بررسی این درنتو خواهند داشت،  دارندعهده

یفیت زندگی در بیماران فیبرومیالژیا و مقایسه کیفیت زندگی در بیماران فیبرومیالژیا باک  Dشد در خصوص تعیین رابطه شخصیت 

 ی یافت نشد.امطالعه  Dو بدون شخصیت   Dبا تیپ شخصیت 

 

 فرضيه هاي اصلی
 گی در بیماران مبتال به فیبرومالژیا با تیپ شخصیت کیفیت زندD  و بدون تیپ شخصیتD تفاوت معناداری وجود دارد 

 

 روش تحقيق
و کیفیت زندگی بیماران فیبرومیالژیا، محقق به روش مطالعه مقطعی مورد   Dدر خصوص تعیین رابطه بین شخصیت نوع 

های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی از طریق ابزار سنجش  مطالعه قرار داده و به منظور پاسخ به سواالت، آزمون

)پرسشنامه(، انجام شده است. در واقع جامعه آماری پژوهش، کلیه بیماران فیبرو مالژیا )عضو انجمن بیماران فیبرو مالژِیا در کشور، 

به حجم نمونه مشخص شده است که به  ومرکز درمانی خورشید اصفهان( هستند که نمونه گیری آنها به روش پی در پی با توجه

 طور مفصل در فصل سوم )روش تحقیق( بیان خواهد شد.

 .کاربردی است و با روش مقطعی روی بیماران انجام گرفته است -این پژوهش یک تحقیق بنیادی 

فیبرومیالژیا در سال ، بیماران مراجعه کننده مرکز درمانی خورشید اصفهان و بیماران انجمن آماری هجامعدر این تحقیق 

 نفر میباشد. 6۵0باشد. تعداد جامعهی آماری دقیقا معلوم نیست اما بهطور تقریبی می 1397

بیماران فیبرومیالژیا مراکز درمانی خورشید شهر اصفهان و بیماران انجمن فیبرومیالژیا با توجه به در تعیین اندازهی نمونه از 

 نفر برآورد گردید. 241مورد نیاز برابر  یجدول استاندارد مورگان تعداد نمونه

 و سایتهای اطالعاتی و کتابخانههای الکترونیکی اسنادی ای ومطالعات کتابخانهروش  زآوری و تدوین ادبیات تحقیق ادر جمع

  .به روش فیش برداری استفاده شده است

گیری مناسب یکی از مهمترین انتخاب ابزار اندازهید. های آماری از روش میدانی با ابزار پرسشنامه اقدام گردآوری دادهدر جمع

کمک نماید. برای گردآوری اطالعات،  ی آماریهادادهآوری تواند پژوهشگر را در جمعمراحل روش علمی پژوهش است که می

قات پیمایشی در تحقی ی آماریهادادههای گوناگونی وجود دارد. از آن جایی که رایج ترین وسیله گردآوری ها وتکنیکروش

های متناظر با متغیرهای مبتنی بر شاخص های آماری از پرسشنامهباشد، لذا در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهپرسشنامه می

 . شده است تحقیق استفاده

                                                           
30. Levinen et al 
31. World Health Organization(WHO) 
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طراحی شده و دو ویژگی کلی را که شامل عاطفه منفی و بازداری اجتماعی است  199۸این پرسشنامه توسط دنولد در سال 

بازداری اجتماعی است و هر آزمودنی  بهماده دیگر آن مربوط  7ماده آن مربوط به عاطفه منفی و 7ماده که  14ارزیابی میکند. از  را

در هر دو  10باالی  ی بدست آمده مساوی یانمرهگزینه ای )درست تا نادرست( به هر ماده پاسخ میدهد.  ۵براساس یک مقیاس

روایی و پایایی این پرسشنامه در جوامع اروپایی، چین و کره به کار میرود.  Dبا تیپ شخصیتی زیر مقیاس برای شناسایی افراد 

را مقدار  (NA) آلفای کرونباخ برای هیجانات منفی( 1392مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. در ایران فخاری و همکاران )

بدست  ۸3/0مقدار  DS14 لفای کرونباخ برای تعیین پایایی کلآ گزارش کردند. ۵6/0مقدار  (SI) و برای مهار اجتماعی 79/0

، (  > P 001/0، با افسردگی )((DS14بر اساس پرسشنامه  D روایی مناسب آن، با همبستگی متناسب تیپ شخصیتی آمد.

 بود.   > P)001/0) و عصبی بودن > P)004/0) ، خستگی > P)003/0اختالل فعالیت روزانه )

( 1992شود توسط ویر و شربورن )این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سالمت استفاده می

بعد سالمت عمومی، سالمت روانی، عملکرد جسمی، عملکرد اجتماعی، احساس نشاط،  ۸سئوال در  36ساخته شد و دار شامل 

دیت عملکرد ناشی از مشکالت عاطفی می باشد. نمرات باالتر نشان دردبدن، محدودیت عملکرد ناشی از مشکالت جسمی، محدو

دو سنجش کلی را نیز از کارکرد فراهم می آورد؛ نمره کلی مولفه -SF 36دهنده وضعیت عملکرد بهتر می باشد. گذشته از این، 

که این مورد هم بعد روانی  33که آن نیز بعد فیزیکی سالمت را مورد سنجش قرار می دهد و نمره کلی مولفه روانی 32فیزیکی

منزله متغیر است و نمره باالتر به 100تا  0اجتماعی سالمت را ارزشیابی می نماید. نمره آزمودنی در هر یک از این قلمروها بین 

ان ( و اصغری و همکار13۸۵کیفیت زندگی بهتر است. اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی توسط منتظری و همکاران )

و ضرایب بازآزمایی  ۸۵/0تا  70/0گانه آن بین  ۸های ( مورد تایید قرار گرفته است و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس13۸3)

ها، افراد سالم تواند در تمام شاخصگزارش شده است. همچنین این پرسشنامه می 79/0تا  43/0آنها با فاصله زمانی یک هفته بین 

 د.ک نمایرا از افراد بیمار تفکی

رای ب درصد، میانگین و انحراف معیارفراوانی، از معیارهایی نظیر آمار توصیفی  در قسمت در این تحقیق برای تحلیل دادهها

 متغیرهای تحقیق استفاده گردید.توصیف پدیدهها و 

جهت بررسی و آزمون  ها، آزمون کلموگروف اسمیرنوف در نظر گرفته شده است.به منظور بررسی و تعیین توزیع نرمال داده

 و تحلیل کواریانس چند متغیری و آزمون مقایسهی پیرسونهمبستگی  ضریبآزمون استنباطی) آزمونهای آمارفرضیههای تحقیق از 

t 22آماری  نرم افزاردر محیط ( دو نمونه مستقلSPSS;  گردید.استفاده 
 

 نتایج
صورت زیر بود. اول اینکه، بیمار فیبرومالژیا باشد. دوم اینکه، حداقل در این تحقیق، مالک ورود افراد در نمونهی انتخابی به 

سال سن داشته باشد. سوم رضایت آگاهانه و تمایل برای مشارکت در پژوهش و تکمیل فرم، چهارم توانمندی  60و حداکثر  1۵

 در فهم زبان فارسی

خیص اختالالت روان شناختی نظیر اختالالت شدید در این مطالعه افرادیکه دارای ابتال به سایر بیماری های مزمن و تش

خلقی و اضطرابی قبل از تشخیص بیماری فیبروماالژیا و یا مبتال شدن به یک بیماری روانشناختی شدید بعد از تشخیص بیماری 

  از مطالعه خارج می گردیدند.
های  پرسشنامهودند درخواست شد که ی پژوهش، از بیماران فیبرومالژیا که مایل به همکاری ب پس از تعیین حجم نمونه

کنندگان جلب و به آنها در مورد اهداف پژوهش ها، رضایت آگاهانه شرکت پژوهش را تکمیل کنند. پیش از تکمیل پرسشنامه

با رعایت دقت و صداقت کامل سواالت را پاسخ دهند. به منظور کنترل  خواهد شد شد. همچنین از آنها خواسته توضیحاتی ارائه

 کنند.ها را در دو نوبت تکمیل  شد در صورت تمایل پرسشنامهخواهد  تگی، از شرکتکنندگان خواستهاثر خس

                                                           
32 PCS 
33 MCS 
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که آنان در پژوهشی روان  کنندگان پژوهش توضیح داده شدجهت رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش، به شرکت

خواهد شد که اطالعات مرتبط با آنها به صورت کامالً محرمانه باقی  همچنین به ایشان اطمینان داده و کنندشناختی شرکت می

شد که نتایج پژوهش به  ضمن پاسخ به تمام سواالت شرکت کنندگان در مورد پژوهش، به آنان اطمینان داده ،ماند. عالوه بر این

که در پژوهش شرکت نکنند و  خواهند داشتکامل و آنها اختیار  خواهد شدنه فردی منتشر گیری کلی و  صورت آماری و نتیجه

  .مختارند که از ادامه پژوهش انصراف دهند

 نشان می دهد که: 1جدول 

 D ،13.71( افراد غیر شخصیت NAو میانگین عاطفه منفی) D ،17.34( افراد دارای شخصیت NAمیانگین عاطفه منفی ) 

 میباشد. 

، D( افراد غیر شخصیت SIو میانگین بازداری اجتماعی) D ،14.۵0( افراد دارای شخصیت SIمیانگین بازداری اجتماعی )

 میباشد.  ۸.۸1

 میباشد.  13.77( کل افراد نمونه ، SIو میانگین بازداری اجتماعی ) 16.۸۸( کل افراد نمونه، NAمنفی)میانگین عاطفه 

 

 (241)تعداد =  D: معیارهای آماری وضعیت افراد به لحاظ شخصیت 1جدول 

 

 (241جسمی و ابعاد آن )تعداد =  : معيارهاي آماري سالمت2جدول

 

 (241روانی و ابعاد آن )تعداد =  معيارهاي آماري سالمت 3جدول
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 نشان می دهد که: 2جدول 

( افراد غیر شخصیت PHH) جسمی سالمتو میانگین  D ،211.۵4( افراد دارای شخصیت PHH) جسمی سالمتمیانگین 

D ،231.۵۸  افراد دارای شخصیت  جسمی سالمتمیباشد. میتوان گفتD  افراد غیر شخصیت  جسمی سالمتکمتر ازD .میباشد 

 نشان می دهد که: 3جدول 

( افراد غیر شخصیت MEH) روانی سالمتو میانگین  D ،201.09( افراد دارای شخصیت MEH) روانی سالمتمیانگین  

D ،196.3۵  افراد دارای شخصیت  روانی سالمتمیباشد. میتوان گفتD افراد غیر شخصیت  روانی سالمتمتر از اندکی کD 

 میباشد.

  .است گرفته قرار آماری استنباط تحلیل مورد بررسی و تحقیق های فرضیه آزمون قسمت این در

( و با توجه به قضیه حد مرکزی در آمار، و اینکه 30با توجه به اینکه حجم نمونه ی پژوهش بزرگ است )بسیار بیشتر از 

دست میآید، لذا توزیع نمرات مربوط به متغیرهای پژوهش، نرمال در نظر  ها در پرسشنامه به اساس جمع پاسخامتیاز متغیرها بر 

 شوند و می توان بدون فرضیه های تحقیق را با آزمونهای پارامتریک بررسی نمود.گرفته می

 تفاوت D شخصیت تیپ بدون و D شخصیت تیپ با فیبرومالژیا به مبتال بیماران در زندگی بین کیفیت :اصلی فرضیه

 .دارد وجود معناداری

 بتالم بیماران زندگی دارای دو بعد سالمت جسمی و سالمت روانی است و در بررسی مقایسهای در با توجه به اینکه کیفیت

، رابطه بین دو بعد سالمت جسمی و سالمت روانی نیز میتواند D شخصیت تیپ بدون و D شخصیت تیپ با فیبرومالژیا به

ندگی ز دردسرساز باشد، لذا از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شده است. در اینجا به دنبال یافتن تفاوت بین نمرات کیفیت

های فوق  هستیم. در آزمون فرضیه D فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوعبيماران )سالمت جسمی و سالمت روانی( 

 به صورت زیر میباشند : 1Hو  0Hفرضیههای 

0Hزندگی )سالمت جسمی و سالمت روانی( بیماران فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوع : بین کیفیتD  تفاوت وجود

 ندارد. 

1Hرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوعزندگی )سالمت جسمی و سالمت روانی( بیماران فیب : بین کیفیتD  تفاوت وجود

 دارد. 

 به منظور استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری بایست ابتدا فرض های زیربنایی آزمون شوند. لذا داریم: 

 سطح معنی دارینشان میدهد که  ۸-4زندگی در جدول  نتایج آزمون باکس در بررسی ماتریس کواریانس بین ابعاد کیفیت

کمتر است و لذا میتوان گفت، ماتریس کواریانس مستقل خطی است و میتوان از آزمون های چند متغیری مبتنی  0.0۵از خطای 

 بر ماتریس کواریانس استفاده نمود.

در   Dزندگی در دو گروه دارا و غیر شخصیت  های ابعاد کیفیت نتایج آزمون لوین برای بررسی پیش فرض تساوی  واریانس

 رایه شده است. ا4جدول 

های ابعاد کیفیت زندگی در دو گروه )دارا و غیر  نتایج آزمون لوین برای بررسی پیش فرض تساو تساوی واریانس ۵جدول 

کمتر نیست لذا فرض تساوی  ۵داری آزمون لوین از خطای %( را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطوح معنیDتیپ شخصیتی 

توان از تحلیل ( مورد پذیرش قرار میگیرد و میDی در دو گروه )دارا و غیر تیپ شخصیتی های ابعاد کیفیت زندگ واریانس

 استفاده نمود.  Dبیماران فیبرومالژیا دارا و غیر شخصیت  زندگی کیفیتتفاوت در ی  کواریانس جهت آزمون فرضیه

 نشان می دهد که: 6نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره مندرج در جدول 
 

 زندگی : نتایج آزمون ماتریس کواریانس بين ابعاد کيفيت4جدول 
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شده ( محاسبه 01۵/0)مقدار   Dبیماران فیبرومالژیا دارا و غیر شخصیت سالمت جسمی داری در آزمون تفاوت سطح معنی 

ندگی ز توان گفت، بین بعد سالمت جسمی کیفیتکمتر است لذا فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید میگردد. می 0.0۵و از خطای 

ی تیپ شخصیت بیماران فیبرومیالژیای داراسالمت جسمی تفاوت وجود دارد و   Dبیماران فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوع

 است.  Dبیماران فیبرومیالژیای غیر تیپ شخصیت نوعسالمت جسمی کمتر از   Dنوع

( محاسبه شده و ۵03/0)مقدار   Dبیماران فیبرومالژیا دارا و غیر شخصیت سالمت روانی داری در آزمون تفاوت سطح معنی

 یتتوان گفت، بین بعد سالمت روانی کیفمیگردد. میکمتر نیست لذا فرض صفر رد نمیشود و فرض مقابل تأیید ن 0.0۵از خطای 

 تفاوت معنیداری وجود ندارد.  Dزندگی بیماران فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوع

و تفاوت در ابعاد کیفیت فیبرومیالژیا و کیفیت زندگی بیماران   Dهدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین شخصیت نوع 

نیستند،   Dهستند و کسانی که دارای شخصیت نوع   Dدر بین کسانی که دارای شخصیت نوع یا فیبرومیالژزندگی بیماران 

کوتاه کیفیت زندگی مقیاس ( و 199۸دنولد ) D (DS14)پرسشنامه تیپ شخصیتیهای آماری،  میباشد. ابزار گردآوری داده

فیبرومیالژیا  بدین صورت بود که، بیمار انتخابی ینمونه  در افراد ورود مالک. بود( 1992ویر و شربورن ) سازمان بهداشت جهانی

فرم را داشته  تکمیل و پژوهش در مشارکت برای تمایل و آگاهانه باشد و رضایت داشته سن سال 60 حداکثر و 1۵ حداقل باشد و

 دیدش اختالالت نظیر شناختی روان اختالالت تشخیص و مزمن های بیماری سایر به ابتال دارای افرادیکه مطالعه این باشد. در

 بیماری شخیصت از بعد شدید روانشناختی بیماری یک به شدن مبتال یا وفیبرومیالژیا  بیماری تشخیص از قبل اضطرابی و خلقی

که مایل به همکاری بودند درخواست شد که فیبرومیالژیا ، از بیماران رعایت مالحظات اخالقیضمن  .گردیدند می خارج مطالعه از

بندی شدند و جهت تحلیل استنباطی و  آوری شده، تلخیص و طبقه های جمع داده های پژوهش را تکمیل کنند. پرسشنامه

ای از موضوع پژوهش، نتایج حاصل از  ی خالصه در این فصل ضمن ارایههای تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.  آزمون فرضیه

های آتی  د. در ادامه پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادها جهت پژوهشآزمون فرضیههای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیر

 گردیده است.بیان پژوهش های  و محدودیتشده ارائه 

 Dبيماران فيبرومالژیا دارا و غير شخصيت  زندگی : نتایج تحليل کواریانس چند متغيره در بررسی تفاوت در کيفيت6جدول 

 

 :نتایج آزمون لوین در بررسی تساوي واریانسهاي ابعاد کيفيت زندگی در دو گروه5جدول 
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 نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین بعد سالمت جسمی کیفیتنتایج آزمون فرضیه ی اصلی،  در بررسی

بیماران فیبرومالژیای دارای تیپ سالمت جسمی تفاوت وجود دارد و   Dت نوعزندگی بیماران فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصی

 است. اما بین بعد سالمت روانی کیفیت  Dبیماران فیبرومالژیای غیر تیپ شخصیت نوعسالمت جسمی کمتر از   Dشخصیت نوع

 تفاوت معنیداری به لحاظ آماری وجود ندارد.  Dزندگی بیماران فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوع

های ابعاد  تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که، بین زیرمقیاس نتایج آزمونفرضیه های فرعی تحقیق،  در بررسی

 ردای کارک توان گفت، بین زیرمقیاسهتفاوت وجود دارد و می  Dزندگی بیماران فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوع کیفیت

تفاوت وجود   Dبیماران فیبرومالژیا دارا و غیر شخصیت  (SF) اجتماعی ، کارکرد(GH) عمومی ، سالمت(P) ، درد(PF) جسمی

بیماران فیبرومالژیای دارای  (SF) اجتماعی ، کارکرد(GH) عمومی ، سالمت(P) ، درد(PF) جسمی دارد و امتیازهای کارکرد

های  است. اما بین زیرمقیاس  Dبیماران فیبرومالژیای غیر تیپ شخصیت نوع سالمت جسمیکمتر از   Dتیپ شخصیت نوع

 هیجانی ، بهزیستی(EF) خستگی/انرژی، (RE) هیجانی سالمت بخاطر نقش ، اختالل(RP) جسمی سالمت بخاطر نقش اختالل

(EW) دارا و غیر شخصیتD  بیماران فیبرومالژیا دارا و غیر تیپ شخصیت نوعD  .تفاوت معنیداری وجود ندارد 
 

 نتيجه گيري
 ، میتوان گفت، عواطفD شخصیت با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و نتایج تحقیقات پیشین میتوان گفت، در تیپ

 بیشتر ،زیاد منفی عواطف با افراد. می شود گفته های مختلف موقعیت یا ها زمان در منفی احساسات تجربه به فرد تمایل به منفی

 یک ایه یافتن نشانه برای را دنیا و داشته خود به نسبت منفی نگرش یک و دارند پذیری و تحریک نگرانی بدخلقی، احساس

 تدر تقابال رفتارها و احساسات ابراز از داری خود به گرایش به اجتماعی کنند. همچنین بازداری می جستجو الوقوع قریب مشکل

 یگراند با که زمانی زیاد، اجتماعی بازداری لذا افراد با. شود می گفته دیگران، توسط شدن رد یا تائید از اجتناب برای اجتماعی

باالیی  نمره اجتماعی بازداری و منفی عواطف زمینه ی دو هر در که افرادی. دارند امنی و نا شدن ممانعت احساس معموال هستند

 زمنم مقابل پریشانی در آنها پذیری آسیب بیانگر اصطالح این و شوند می بندی طبقه D شخصیتی تیپ با افراد عنوان به دارند،

 انسان )جسمی و روانی( سالمت در عوارض مشکالت و از وسیعی طیف باالی خطر در معرض D شخصیتی تیپ با بیماران. است

 تیپ با بیماران دادهشده است که،نشان  است. میر و مرگ و ناخوشی دارویی، شامل و تهاجمی های درمان از بعد که حتی هستند

 اداعتم پایین سطح پذیری، تحریک اضطراب، افسردگی، شامل روانپزشکی خطر فاکتورهای تجمع خطر معرض در ،D شخصیتی

 شخصی کردعمل بر بیماری اثر باشند. با توجه به اینکه، اولین می مثبت عواطف و خوشی و سالمتی احساس پایین سطح و نفس به

ن دهد لذا عوامل تعیی می قرار تاثیر تحت را فرد اجتماعی عملکرد و عمومی سالمت آن دنبال به و داشته روانی اثرات سپس و است

کننده کیفیت زندگی در بیماران مبتال به فیبرومیالژیا از اهمیت باالیی برخوردار است. در مطالعات بسیاری که با هدف شناسایی 

بیماران مبتال به فیبرومیالژیا انجام شده است، نشان داده شده که این بیماری تحت تاثیر عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی در 

عوامل متعددی از قبیل درد منتشر، شاخص توده بدنی، سن بیمار. استرس و اضطراب و خشکی صبحگاهی می باشد. در این 

ش وزن و رژیم درمانی وافزایش فعالیت بدنی  مطالعات با توجه به رابطه شاخص توده بدنی وکیفیت زندگی افراد روشهای کاه

 وحذف عوامل مرتبط با استرس مزمن در راستای بهبود کیفیت زندگی به  پزشکان توصیه شد. 

در خصوص فیبرومیالژیا وکیفیت زندگی، مطالعاتی برای اندازه گیری میزان ناتوانی ناشی از فیبرومیالژیا انجام شده است. 

در مقایسه با بیمارانی که شاغل نیستند کیفیت زندگی بهتری دارند و شاید این موضوع به این علت بیمارانی که شاغل هستند 

است که افرادی که شاغل هستند فعالیت بدنی بیشتری دارند و ساعت بیشتری را بیرون منزل هستند و این سبب می شود که 

ن در این مطالعه مشخص گردید که بیمارانی که درد کمتری احساس از کار افتادگی کمتری نسبت به دیگران داشته باشند. همچنی

 را تجربه میکنند کیفیت زندگی بهتری را تجربه می کنند.

 و اجتماعی-روانی خطرساز عوامل زندگی بیماران از طریق نقش کیفیت در D تیپ نقش شخصیت مطالعات، از بسیاری در

 زندگی کیفیت بر D شخصیتی تیپ تاثیر بر مبنی شواهدی. است شده داده نشان مزمن های بیماری در زندگی کیفیت بر رفتاری

 عروقی یقلب های بیماری در زندگی کیفیت با شناختی روان و شخصیتی ویژگیهای بین ارتباط اخیر، مطالعات در. دارد وجود نیز

  است. اثبات رسیده به بیماران این میر و مرگ میزان و آگهی پیش بر عوامل این تاثیر همچنین و
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