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Abstract
Introduction: Chronic renal disease is highly associated with reduced quality of life and
hope has an important role in improving the quality of life of dialysis patients.
Purpose: The study aimed to examine the mediating role of hope on the relationship
between neuroticism and extraversion factors and quality of life in dialysis patients.
Method: In a correlative study, 100 dialysis patients from Qom hospitals were selected by
cluster random sampling and participants completed quality of life, Snyder hope scale and
NEO personality inventory. Data were analyzed by using a Structural Equation Modeling.
Results: The structural equation model revealed that hope has mediating role in relationship
between neuroticism and extraversion factors and quality of life in dialysis patients.
This means that neuroticism has negative indirect effect and extraversion has positive
indirect effect due to hope on quality of life.
Conclusion: Based on the results of this study, neuroticism and extraversion factors play an
important role in the hope and quality of life for dialysis patients.
Keywords: neuroticism, extraversion, quality of life, dialysis patients, hope
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چکیده
مقدمه :ابتالء به بیماري مزمن کلیه با افت شدید کیفیت زندگی همراه است و امید به زندگی نقش

بسشزایی در بهدشود کیفیشت

زندگی بیماران دیالیزي دارد.
هدف :در این پژوه  ،نق

میانجی گرانه امید به زنشدگی بشر راب شه عام هشاي روان نژنشدي و برونگرایشی و کیفیشت زنشدگی

روش :در یک بررسی از نوع همدستگی 100 ،بیمار دیالیزي از بیمارستانهاي استان قم به صورت نمونهگیري تصادفی خوشهاي
انتخاب شدند و شرکت کنندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،امید به زندگی و ویژگیهشاي شخصشیت نئشو را
تکمی کردند .تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاري انجام گرفت.
یافتهها :نتایج معادالت ساختاري نشان داد که امید به زندگی در راب ه بین دو عام رواننژندي و برونگرایی نق

واس هاي

دارد؛ بدین معنی که رواننژندي اثر غیرمستقیم منفی و برونگرایی اثر غیرمستقیم مثدشت بشه واسش ه امیشد بشه زنشدگی بشر کیفیشت
زندگی دارند.
نتیجهگیری :بر اساس یافتهها ،عام هاي رواننژندي و برونگرایی نق

مهمی بر امید به زندگی و نهایتاً کیفیت زندگی بیماران

دیالیزي ایفا میکنند.
کلید واژهها :رواننژندي ،برونگرایی ،کیفیت زندگی ،بیماران دیالیزي ،امید به زندگی
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بیماران دیالیزي بررسی شد.
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الهام نظامیپور و همکاران

مقدمه
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میباشد .توانایی طراحی گذرگاههایی به سوي

از جمله بیماريهایی که کیفیت زندگی فرد

اهداف م لوب به رغم موانع موجود و عام یا

را تحت تأثیر قرار میدهد ،نارسایی مزمن کلیه

انگیزش الزم براي استفاده از این گذرگاهها

است که به عنوان اختالل پیشرونده و برگشت

(کار .)2004 ،4بیماران همودیالیز اگر به آینده

ناپذیر عملکرد کلیه تعریف میشود (اسالمی و

امید داشته باشند ممکن است در ابعاد مختلف

همکاران .)2014 ،امروزه  2تا  %3مردم جهان مدتال

کیفیت زندگی خوی

وضعیت بهتري را احساس

به این بیماري هستند (نریمانی و رفیق ایرانی،

کنند و در صورت تحقق این امر ،برخورداري از

 .)2008در ایران و بسیاري از کشورها همودیالیز

زندگی م لوب به نوبه خود ،احساس امید را در

رایجترین روش درمان این بیماري است (ژانگ

خواهد داد.

وروتنداچر .)2008 ،1اما در نارسایی کلیه ،درمان

این بیماران افزای
یکی از عوام

اثرگذار بر آسیبپذیري یا

بیماران را حفظ میکند و بر طول عمر آنها می-

طریق اثرگذاري بر تفسیر فرد از رویدادهاي

افزاید؛ اما به طور کام نمیتواند وظایف کلیه را

محی ی ،فرایند ان داق و سالمت روانشناختی و

انجام دهد و جانشین آن شود (موسوي موحد و

جسمی را تخریب و یا تسهی میکند (گرانت و

همکاران .)2007 ،بنابراین در اینجا رسیدن به

همکاران .)2009 ،6ارتداط میان پنج عام

باالترین حد عملکرد و خوب بودن بیمار مهم

شخصیتی و سالمت روانی در تحقیقات زیادي

است؛ به گونهاي که وي توانایی انجام فعالیتهاي

مورد بررسی قرار گرفته است (برناردو 7و

روزانه را داشته باشد (اسالمی و همکاران.)2014 ،

همکاران 2005،؛ الکنهف و همکاران2008 ،8؛

بیماران دیالیزي با توجه به شرایط جسمی و

جانسون و همکاران .)2009 ،9عمدة این تحقیقات

روحی خاص بیماريشان مشکالت فراوانی را

نشان دادهاند که برون گرایی ،به عنوان پی بینی-

تجربه میکنند (رامدد و همکاران .)2009 ،آنها

کنندة مثدت و رواننژندي به عنوان پی بینیکنندة

غالد ًا نگران آینده غیر قاب پی بینی بیماري خود

منفی ،همدستگی باالیی با سالمت روانی و

هستند .اغلب شغ خود را از دست میدهند و

بهزیستی روان شناختی دارند و محققین نشان

دچار مشکالت مالی میگردند و همواره به دلی

دادهاند که شادکامی با س ح باالي برونگرایی و

بیماري مزمن دچار افسردگی و ناامیدي هستند

س ح پایین روان نژندي در افراد مرتدط میباشد

(کربی2013 ،3؛ اسالمی و همکاران .)2014 ،امید

(فورنهام و چنگ .)2006 ،10اکثر م العات انجام

در تمام ابعاد زندگی عنصري ضروري است .امید
توانایی باور به داشتن احساسی بهتر در آینده
1 . Zhang & Rothenbacher
2 . Smeltzer
3 . Kirby
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4 . Carr
5 . Cooper
6 . Grant
7 . Bernardo
8 . Löckenhoff
9 . Johnson
10 . Furnham & Cheng
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(اسملتزر )2003 ،2؛ چرا که همودیالیز ،زندگی

آنهاست (کوپر .)2000 ،5صفات شخصیت از
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نمیتواند به عنوان هدف واقعی انتخاب شود

بهزیستی افراد و کیفیت زندگی صفات شخصیت

60

نق
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شده در زمینه عام هاي شخصیتی عمدتاً متمرکز

بیماران ،به روش نمونهگیري خوشهاي دو

بر دو عام رواننژندگرایی و برونگرایی بودند.

مرحلهاي انتخاب شدند .بدین صورت که ابتدا سه

در حقیقت به نظر میرسد هر دو عام پی بینی

بیمارستان از پنج بیمارستان داراي بخ

دیالیز

کنندههاي مهمی از تنیدگی و سدک مقابله در

استان قم به صورت تصادفی انتخاب شدند ،سپس

افراد باشند (وال راس و تارگرسون2000 ،1؛ هیز و

از سه بیمارستان  100تن از بیمارانی که شام

جوزف2003 ،2؛ بهرامی1391 ،؛ حسنی و

ویژگیهاي تحقیق میشدند با توجه به نسدت

همکاران.)1387 ،

بیماران در هر بیمارستان و ترکیب جنسیت ( 60نفر

بر این اساس میتوان گفت که ویژگیهاي

مرد و  40نفر زن) به صورت تصادفی انتخاب

شخصیتی (روان نژندگرایی و برونگرایی) و امید

شدند .در مورد برآورد حجم نمونه در

به زندگی بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارند.

پژوه هاي مدتنی بر الگویابی معادالت ساختاري،

بنابراین درک بهتر این عوام

نیازمند بررسی

کالین

3

با تقسیم انواع الگوهاي معادالت

روابط موجود بین ویژگیهاي شخصیت ،امید به

ساختاري به سه نوع ساده ،کمی پیچیده و

زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دیالیزي

الگوهاي پیچیده عنوان میکند که حجم نمونه در

میانجی گرانه امید به زندگی در راب ه بین

بین  100تا  200نفر و در الگوهاي پیچیده باالي

ویژگیهاي شخصیتی (روان نژندي و برونگرایی)

 200نفر میباشد (فراهانی و عریضی .)2005 ،با

و کیفیت زندگی در بیماران دیالیزي میباشد.

توجه به تعداد متغیرهاي مورد بررسی ،پژوه
حاضر از نوع الگوهاي ساده است که حجم نمونه

روش بررسی
پژوه

براي پژوه

حاضر با توجه به هدف و موضوع

آن ،از نوع پژوه هاي همدستگی محسوب می
شود.

در این پژوه

حاضر  100نفر برآورد شد .از

بیماران پس از توضیحات الزم در مورد اهداف
پژوه

و جلب مشارکت و همکاري ،خواسته شد

راب ه میان متغیرهاي

که پرس نامههاي کیفیت زندگی سازمان

ویژگیهاي شخصیت (رواننژندي و برونگرایی)

بهداشت جهانی ،4امید به زندگی اشنایدر 5و

و کیفیت زندگی با در نظر گرفتن نق

امید به

ویژگیهاي شخصیت نئو6را تکمی

کنند.

منظور از الگویابی معادالت ساختاري براي بدست

نداشتن بیماري روانشناختی ،توانایی برقراري

آوردن راب ه علی بین متغیرها استفاده شد .جامعه

ارتداط به زبان فارسی و رضایت براي ورود به

را بیماران دیالیزي استان قم در

بهار  1394تشکی میدهند که تعداد  100تن از
1 . Vollrath & Torgersen
2 . Hayes & Joseph

3 . Kline
4 . WHOQOL-BREF
5 . Snyder Hope Scale
)6 . The Neo Personality Inventory (Short Form
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زندگی مورد بررسی قرار گرفته است .به همین

معیارهاي ورود شام دامنه سنی  18تا  80سال،

آماري این پژوه
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است .لذا هدف پژوه

حاضر تعیین نق

الگوهاي ساده زیر  ،100در الگوهاي کمی پیچیده
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پژوه

و میانگین سنی آنها  46/1±14/5بود.

ابزار استفاده شده شام موارد زیر بود:

61

توافق پذیري ،مسئولیتپذیري به ترتیب ،0/5 ،0/7
 0/4 ،0/3و  0/8به دست آمد.

مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان

مقیاس امید :این پرس نامه توسط اشنایدر در

بهداشت جهانی :این پرسشنامه داراي  26سؤال و

سال  1991ساخته شده است (اشنایدر و پترسون،2

داراي  4زیر مقیاس است .مقیاسها شام  :سالمت

 )2000که داراي  12ماده میباشد و براي هر ماده

جسمی ،سالمت روان شناختی ،روابط اجتماعی و

از مقیاس  4درجهاي لیکرت استفاده میشود (-1

محیط زندگی است .دو سوال اول نیز صرفاً حی ه

کامالً مخالف تا  -4کامالً موافق) .این پرس

کلی کیفیت زندگی را ارزیابی می کند .پس از

نامه شام دو بعد نیروي عام و گذرگاهها است.

انجام محاسدههاي الزم در هر حی ه امتیازي معادل

،0/82

آلفاي کرونداخ براي نیروي عام

آمد که در آن 4 ،نشانه بدترین و  20نشانه بهترین

گزارش شده است .در ایران اعتدار و روایی این

وضعیت حی ه مورد نظر است .این امتیاز قاب

پرس نامه بر روي یک نمونه  371نفري محاسده

تددی به امتیازي با دامنه  100-0میباشد و امتیاز

شده است .این پرس نامه از اعتدار و روایی خوبی

باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر است .در

برخوردار است و ضریب اعتدار این مقیاس با

ایران نجات و همکاران ( )1385این مقیاس را

استفاده از فرمول آلفاي کرونداخ  0/86و از طریق

هنجاریابی کردهاند.

بازآزمایی  0/81به دست آمده است (کرمانی و

شخصیتی نئو بر مدناي نظریه پنج عاملی شخصیت

همکاران.)2011 ،
در این پژوه

از آزمون همدستگی پیرسون

کاستا و مک کري1985 ،1ساخته شده است .این

جهت بررسی ارتداط متغیرها و از مدل یابی

پرس نامه در سال  1985تجدید نظر شده و به 60

میانجی

آیتم تقلی

معادالت ساختاري جهت بررسی تنق

یافته است و  5مقیاس (روان

گرانه امید به زندگی در راب ه بین ویژگیهاي

نژندگرایی ،برونگرایی ،گشودگی ،توافق پذیري،

شخصیتی (رواننژندي و برونگرایی) و کیفیت

مسئولیتپذیري) را در بر میگیرد .آزمودنی به

زندگی استفاده شده است.
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 20-4براي هر حی ه به تفکیک ،به دست خواهد

گذرگاهها  ،0/84آلفاي ک

فرم کوتاه پرس نامه شخصیتی نئو :پرس نامه

مقیاس نیز 0/86

ال
این آیتمها به صورت چهار گزینهاي (از کام ً
ال مخالف) پاسخ میدهد .در پژوه
موافق تا کام ً

یافتهها

درونی ،ضریب آلفاي کرونداخ براي هر یک از 5

زندگی با امید به زندگی و برون گرایی همدستگی

صفت :روان نژندي ،برون گرایی ،گشودگی،

مثدت معنادار و با روان نژندي همدستگی منفی

آت

معنادار وجود دارد .امید به زندگی با برونگرایی

1 . Costa & McCrae
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روز ( )2007با استفاده از روش همسانی

نتایج همدستگی نشان داد که بین کیفیت
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همدستگی مثدت معنادار و با رواننژندي همدستگی
منفی معنادار دارد (جدول .)1
جدول  :1ماتریس همدستگی بین کیفیت زندگی ،امید به زندگی و ویژگیهاي شخصیت (روان نژندي و برونگرایی)
متغیر

1

 -1کیفیت زندگی

2

4

3

1
**

 -2امید به زندگی

1

0/581

**

 -3روان نژندي

**

-0/271

-0/430

**

 -4برون گرایی

1

**

0/406

**

0/483

1

-0/463
P <0/01

از آنجا که هدف اصلی این پژوه

**

P <0/05

*

دادن راب ه علی بین متغیرها است ،به همین منظور

مستقیم عنوان میشود .براي آزمون مدل فرضی

براي بررسی روابط بین آنها از الگویابی معادالت

پژوه

 ،)1از ماتریس واریانس-

ساختاري استفاده شده است .در این مدل میتوان

کوواریانس به عنوان داده ورودي و با توجه به

روابط بین متغیرها را در قالب میزان تاثیر یک

نرمال بودن دادهها از روش حداکثر درست نمایی

متغیر بر متغیري دیگر نشان داد .الدته چنانچه در

استفاده شد.

(شک

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

نشان

علی بین متغیرها در قالب تاثیر مستقیم و غیر

نمودار و جداول بعدي نیز ذکر خواهد شد روابط

کیفیت زندگی

رواننژندی

امید به زندگی
شکل  :1مدل فرضی پژوهش

جدول  :2ضرایب مسیرهای ساختاری در مدل حاصل از دادهها
برآوردها

متغیرها
اثر مستقیم رواننژندي بر:
امید به زندگی
کیفیت زندگی
اثر غیر مستقیم رواننژندي بر:
کیفیت زندگی

**-0/40

**-0/40

-3/74

**0/63

**0/63

5/32

**-0/27

**-0/27

-5/04
P <0/01
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**
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*
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اثر مستقیم امید به زندگی بر:

پارامتر استاندارد نشده ()B

پارامتر استاندارد شده ()β
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همانگونه که مالحظه میگردد همه مسیرهاي

یک از متغیرهاي مستق بر متغیرهاي وابسته آمده

مستقیم معنادار هستند .از آنجا که یکی از اهداف

است .همانطور که نتایج نشان می دهند ضریب

تحلی مسیر ارائه میزان اثر غیرمستقیم متغیرهاي

اثر غیرمستقیم عام روان نژندي بر کیفیت زندگی

(متغیرهاي برونزاد) بر متغیرهاي وابسته

با میانجیگري امید به زندگی معنادار است

مستق

(جدول .)2

(متغیرهاي درونزاد) است ،لذا اثر غیر مستقیم هر

جدول  :3مشخصههای نکویی برازندگی مدل پیشبینی رواننژندی
برآورد

مشخصه
نسدت مجذور کاي به درجه آزادي ()x2/df

1/41

شاخص برازندگی ت دیقی )(CFI

0/95

شاخص نکویی برازش )(NFI

0/97

شاخص تعدی شده نکویی برازش )(NNFI

0/98

جذر برآورد واریانس خ اي تقریب )(RMSEA

0/066

نشاندهنده این است که مدل از برازندگی قاب

همانگونه که مالحظه میگردد شاخصهاي

قدولی برخوردار است (جدول .)3

برازش م لق مدل م لوبند CFI :نشان دهنده
برازش مدل نسدت به مدل استقالل است ،هم
چنین شاخص  RMSEAو  x2/dfنیز نشان دهنده

از ماتریس واریانس کوواریانس به عنوان داده

اقتصادي بودن مدل میباشند .مقدار  ،NFIشاخص

ورودي و با توجه به نرمال بودن داده ها از روش

نرم شده برازندگی و  CFIشاخص برازندگی

حداکثر درست نمایی استفاده شد .نتیجه تحلی ها

ت دیقی برابر یا بزرگتر از  0/9است و این

نشان داد که این مدل براي ویژگی برونگرایی
معنادار است.

کیفیت زندگی

برونگرایی

امید به زندگی

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

براي آزمون مدل فرضی پژوه

(شک ،)2

شکل  :2مدل فرضی پژوهش

متغیرها

برآوردها

پارامتر استاندارد نشده ()B

اثر مستقیم برونگرایی بر :امید به زندگی

**
**

0/35

پارامتر استاندارد شده ()β

t

**

3/19

0/35

**

اثر مستقیم امید به زندگی بر :کیفیت زندگی

0/64

0/64

5/32

اثر غیر مستقیم برونگرایی بر :کیفیت زندگی

**0/17

**0/17

2/72
P <0/01
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همانگونه که مالحظه میگردد همه مسیرهاي
مستقیم معنادار هستند و ضریب اثر غیرمستقیم

عام برونگرایی بر کیفیت زندگی با میانجیگري
امید به زندگی معنادار است (جدول .)4

جدول  :5مشخصههای نکویی برازندگی مدل پیشبینی برونگرایی
برآورد

مشخصه
نسدت مجذور کاي به درجه آزادي ()x2/df

1/56

شاخص برازندگی ت دیقی )(CFI

0/94

شاخص نکویی برازش )(NFI

0/95

شاخص تعدی شده نکویی برازش )(NNFI

0/94

جذر برآورد واریانس خ اي تقریب )(RMSEA

0/077

همانگونه که مالحظه میگردد شاخصهاي

پژوه

حاضر با ارائه مدلی فرضی راب ه بین

برازش م لق مدل م لوبند CFI :نشان دهنده

ویژگیهاي شخصیتی (رواننژندي و برونگرایی) و

برازش مدل نسدت به مدل استقالل است ،همچنین

کیفیت زندگی بیماران دیالیزي مورد بررسی قرار

شاخص  RMSEAو  x2/dfنیز نشان دهنده

داد .نتایج پژوه

اقتصادي بودن مدل میباشند .مقدار  ،NFIشاخص

ویژگی رواننژندي و برونگرایی است .بنابراین،

نرم شده برازندگی و  CFIشاخص برازندگی

میتوانیم نتیجه بگیریم که رواننژندگرایی بر امید

ت دیقی برابر یا بزرگتر از  0/9است و این

به زندگی اثر مستقیم منفی دارد و بر کیفیت

نشاندهنده این است که مدل از برازندگی قاب

زندگی اثر غیر مستقیم منفی دارد و هم چنین

قدولی برخوردار است (جدول .)5

برونگرایی به واس ه امید به زندگی اثر غیر

حاکی از صحت مدل هر دو

بحث
هدف

پژوه هاي زیادي همخوانی دارد (فوالدي و
م العه

حاضر،

بررسی

نق

همکاران2013 ،؛ حسینثابت و فائزيپور2014 ،؛

ویژگیهاي شخصیتی (رواننژندي و برونگرایی) و

2010؛ پایپ و همکاران .)2008 ،2نتایج این

کیفیت زندگی بیماران دیالیزي بود .نظریهها و

تحقیق با نتایج تحقیق الکنهف و همکاران

پژوه هاي پیشین به گونهاي ویژگیهاي

( )2009نیز ت دیق نسدی دارد .در آن تحقیق

شخصیتی و کیفیت زندگی را به هم مرتدط

ناامیدي به عنوان شاخصی از متغیر سالمت روان

ساختهاند .ولی تاکنون هیچ م العهاي به طور

در تحقیق وارد شده بود و تنها ارتداط بین ناامیدي

مستقیم راب ه ویژگیهاي شخصیتی و کیفیت

و ویژگیهاي شخصیتی سنجیده شده بود و

میانجیگرانه امید

این نکته که کدام یک از

زندگی را با در نظر گرفتن نق

محققان به تحلی

به زندگی بررسی نکرده بود .به همین دلی ،

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 57-68 ،1394
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2 . Pipe
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میانجیگرانه امید به زندگی در راب ه بین

بالجانی و همکاران2011 ،؛ بکلمن و همکاران،1

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07
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ویژگیهاي شخصیتی میتواند به طور مستق

سازگاري و احساس خشنودي میشود و هرک از

ناامیدي را پی بینی نماید نپرداخته بودند .از

به سهم خود میتوانند بر توانمنديهاي فرد در

طرفی در آن تحقیق صفات شخصیتی به غیر از

زمینه روابط و عواطف اجتماعی تاثیر منفی

رواننژندي با ناامیدي همدستگی منفی و معنادار

بگذارند و از این طریق باعث تضعیف امید به

داشتند.

زندگی و کیفیت زندگی افراد شوند .افراد داراي

همچنین م العات اولیه توسط کاستا و مک

این ویژگی داراي ثدات عاطفی نیستند و در مواقع

کري ( ،)1980به نق از هیز و جوزف (،)2003

تنیدگی دچار اض راب و عزت نفس پایین و در

نشان داد که شادي با برونگرایی باال و رواننژندي

نتیجه ناخشنود میشوند .بر اساس همهي عوام

پایین ارتداط دارد؛ هم چنین نمرات باال در هریک

یاد شده امید به زندگی پایین در این افراد قاب

از ابزارهاي سالمتی با برونگرایی باالتر و

تدیین است .افراد نمونۀ پژوه

رواننژندي پایینتر همراه است.

تحقیقهاي گذشته نمرات باالیی در بعد روان

این یافتهها با مدانی نظري م ابقت دارد و بر
این اساس تدیین میشوند:

حاضر نیز مانند

رنجورخویی گرفتند .میزان امیدواري در بیماران با
این ویژگی شخصیتی بسیار کم میباشد (وطن

دهد و

نکته که اض راب و افسردگی یکی از چندین ابعاد

را براي تجربه حوادث تنیدگیزا افزای

همچنین آنها را براي تجربه هیجانهاي منفی و

کاه

درماندگی مستعد سازد .این ویژگیها فرد را

توجیه باشد که ویژگی رواننژندي با کیفیت

مخصوصاً در حوزه روابط بین شخصی و

زندگی و امید به زندگی راب ه منفی داشته باشد.

اجتماعی ،آسیبپذیر میسازند .رواننژندي از

بر اساس تعریف بعد برونگرایی مشخصۀ

طریق افزای

کیفیت زندگی است ،به نظر میرسد قاب

و اطمینان از

افراد برون گرا متمای به عضویت در گروههاي

توانمنديهاي ارتداطی و شناختی خود براي

متعددي هستند و از شدکههاي خانواده و دوستان

ارزیابی عواطف و هیجانها استفاده کند .این

به عنوان حمایت اجتماعی استفاده میکنند ،در

وضعیت میتواند توانمنديهاي ارتداطی و شناختی

نتیجه کنار آمدن با مشکالت براي آنها آسانتر

فرد را تضعیف و به صورت منفی تحت تاثیر قرار

است و در مقابله با مسائ خود امید باالیی دارند

دهد .افراد داراي ویژگی رواننژندي تمای

(شولتز و شولتز ،ترجمه سید محمدي.)1392 ،

عمومی به تجربه عواطف منفی چون اض راب،

برونگرایی ،از طریق تقویت آمادگی فرد در زمینه

تن  ،خودخوري ،خصومت ،تکان وري،

روابط و عواطف اجتماعی ،تجربه حوادث

کمرویی ،تفکر غیر من قی ،افسردگی و عزت

لذتبخ

میدهد و از

نفس پایین دارند (شولتز و شولتز ،ترجمه سید

این طریق به فرد کمک میکند تا در شرایط

محمدي)1392 ،؛ این عواطف شکننده مانع از

آرام یافتهتر و خوشبینانهتر (در مقاب شرایط

میشود که فرد نتواند با آرام

و عواطف مثدت را افزای

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 57-68 ،1394
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احساسات منفی و درماندگی باعث

خوش بینی در این افراد زیاد میباشد .همچنین
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خواه و ابوالقاسمی .)2009 ،با در نظر گرفتن این
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احتمالی استرسزا و نگرانکننده) از توانمنديهاي

نمایند که منجر به ت ابق بهتر با رویدادها و نهایتاً

ارتداطی و شناختی خود براي ارزیابی عواطف و

سالمت روانی میشود .همچنین متغیرهاي اثرگذار

هیجانها استفاده کند .ویژگیهاي دیگر

بر کیفیت زندگی هم به طور مستقیم و هم غیر

برونگرایی شام مثدت بودن ،قاطعیت و اجتماعی

مستقیم عم

میکنند .در واقع ویژگیهاي

بودن نیز میتوانند به سهم خود آمادگیهاي فرد

شخصیتی رواننژندي و برونگرایی عالوه بر اثر

را در زمینه روابط و عواطف اجتماعی تقویت و

مستقیم بر کیفیت زندگی این افراد ،بر امید به

همین امر سدب بهینهتر جندههاي مختلف سالمت

زندگی بیماران یا به صورت دست کشیدن از

روان ،امید به زندگی و کیفیت زندگی افراد

هدف یا عدم تالش براي رسیدن به هدف ،اثر

گردد.

میگذارند .به طور کلی یافتههاي این پژوه
میتواند تلویحاتی را براي کادر درمانی که با افراد

نتیجهگیری

دیالیزي در ارتداط هستند فراهم نماید.

در مجموع ،یافتههاي پژوه

مؤید آن بود

که ویژگیهاي روانشناختی و دو ویژگی
تنگاتنگی با بروز و تداوم بیماري نارسایی کلیه
دارند .این عوام

میتوانند هم فشار روانی را

نویسندگان بر خود الزم میدانند از معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم و مدیریت و پرسن
بخ

دیالیز بیمارستانهاي کامکار -عربنیا ،حضرت

ایجاد و تشدید کنند که پیامد آن بیماري خواهد

آیت ا ...گلپایگانی و حضرت علی ابن ابی الب (ع)

بود و هم قادرند فشار روانی را تخفیف یا حذف

تشکر و قدردانی نمایند.

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1394.2.4.7.5
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شخصیتی رواننژندي و برونگرایی ارتداط

تشکر و قدردانی
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